
ORGANY 
QUASI-SĄDOWE



ORGANY SĄDOWE ORGANY QUASI-SĄDOWE

Organy rozstrzygające + +

Orzekanie + +

Wydawanie orzeczeń 

w imieniu państwa + -

Cechy wymiaru 

sprawiedliwości + - Nie posiadają wszystkich 

Jednolity charakter 

grupy organów + -



ORGANY QUASI-SĄDOWE 

IZBY MORSKIE SĄDY POLUBOWNE 



IZBY MORSKIE 

 Podstawa prawna:

Ustawa o izbach morskich ( tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1207)

 Organ quasi-sądowy powołany do badania okoliczności faktycznych w sprawach 

z zakresu wypadków morskich 

Art. 1

1. Do właściwości izb morskich należy:

1)  orzekanie w sprawach z wypadków morskich;

2)  rozpoznawanie innych spraw przekazanych izbom morskim odrębnymi przepisami.



 Wewnętrzna struktura organizacyjna:

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

SĘDZIOWIE ŁAWNICY

SEKRETARIAT

DELEGACI

PAŃSTWOWY 

INSPEKTOR 

PRACY

Główny 

księgowy

Inspektorzy 

dochodzeniowi



SĘDZIOWIE ŁAWNICY

o Delegowani przez Ministra Sprawiedliwości 

spośród sędziów sądów powszechnych 

o Wymagana znajomość zagadnień morskich 

w zakresie spraw należących do właściwości 

izb morskich

o Zachowują prawa i obowiązki przewidziane 

w przepisach dotyczących sędziów sądów 

powszechnych.

o Powoływani przez Ministra właściwego do 

spraw gospodarki morskiej 

o Spośród osób posiadających wysokie 

kwalifikacje zawodowe i praktykę w zakresie 

zagadnień występujących w sprawach 

rozpoznawanych przez izby morskie

o Na okres lat trzech

Przewodniczący + Wiceprzewodniczący

o Powoływani przez Ministra Sprawiedliwości 

w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki morskiej



SEKRETARIAT

o Obsługa Izby Morskiej 

Kierownik Sekretariatu:

o Podlega Przewodniczącemu Izby Morskiej

o Nadzoruje pracę sekretariatu 



 Podmioty mogące występować przed Izbą Morską:

Delegaci i ich zastępcy Państwowy Inspektor pracy

o Minister gospodarki morskiej i 

żeglugi śródlądowej ustanawia 

delegata oraz jednego lub więcej 

zastępców delegata 

o Spośród osób posiadających wysokie 

kwalifikacje zawodowe i praktykę w 

zakresie żeglugi morskiej.

o Delegat Ministra gospodarki morskiej 

i żeglugi śródlądowej, uczestniczy 

w postępowaniu przed izbami jako 

rzecznik interesu publicznego

o W sprawach wypadków morskich, 

które mogą zostać uznane za 

wypadki przy pracy

- > OBOK Delegata

o Właściwy dla pracodawcy 

zatrudniającego pracownika, który 

uległ wypadkowi

o mogą brać udział w dochodzeniu oraz w każdym stanie sprawy przeglądać akta 

i zgłaszać wnioski



 Postępowanie przed Izbą Morską:

A. Instancje:

B. Przedmiot postępowania:

Art. 1

1. Do właściwości izb morskich należy:

1)  orzekanie w sprawach z wypadków morskich;

2)  rozpoznawanie innych spraw przekazanych izbom morskim odrębnymi przepisami.

C. Kognicja Izb Morskich:

1. Izby morskie rozpoznają wypadki morskie:

1)  statków o polskiej przynależności;

2)  statków o obcej przynależności, jeżeli wypadek nastąpił na polskich morskich wodach wewnętrznych lub polskim morzu terytorialnym albo jeżeli 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania wystąpił armator lub kapitan takiego statku.

1a.(uchylony)

2. Sprawy wypadków morskich, w których uczestniczyły jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej lub Policji, izby morskie 
rozpoznają, w odniesieniu do tych jednostek, za zgodą odpowiednio Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Straży 
Granicznej lub Komendanta Głównego Policji.

I. Izba Morska przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

Izba Morska przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie

II.    Odwoławcza Izba Morska przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni



 Przebieg postępowania przed Izbą Morską:

1. Wypadek morski 

2. Zawiadomienie o wypadku właściwej Izby Morskiej 

3. Badanie zawiadomienia przez Przewodniczącego Izby Morskiej 

4. Wszczęcie postępowania przed Izbą Morską

Art. 23 

1. Izba morska może, po wypowiedzeniu się delegata, odmówić wszczęcia postępowania lub wszczęte postępowanie 
umorzyć, jeżeli rozpoznanie sprawy byłoby niecelowe ze względu na brak interesu publicznego.

2.(uchylony)

3. Postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania doręcza się delegatowi oraz 
zainteresowanemu, który wniósł o rozpoznanie sprawy.

5.    Dochodzenie

Art. 27

1. Po wszczęciu postępowania izba morska przeprowadza dochodzenie bezpośrednio przez inspektora 
dochodzeniowego albo za pośrednictwem kapitanatu (bosmanatu) portu.

Zdarzenie nosi cechu wypadku 

morskiego 

Zdarzenie nie nosi cech wypadku 

morskiego



6.*   Zawieszenie postępowania 

Art. 26

1. Jeżeli izbie morskiej wiadomo, że w sprawie rozpoznawanego przez nią wypadku morskiego wszczęto postępowanie karne, izba 

morska zawiadamia sąd lub prokuratora o toczącym się przed izbą postępowaniu.

2. Izba morska może zawiesić postępowanie, jeżeli wyniki postępowania karnego mogą mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

3. Na postanowienie o zawieszeniu lub odmowie zawieszenia postępowania służy zażalenie.

7. Po przeprowadzeniu dochodzenia:

Skierowanie sprawy przez Przewodniczącego na:

Rozprawę Posiedzenie

- W celu umorzenia 

Art. 29

1. Jeżeli przewodniczący izby morskiej uzna, że dochodzenie dostarczyło podstaw do 

przeprowadzenia rozprawy, wyznacza termin rozprawy, zawiadamia o nim delegata i w miarę 

możności znanych izbie zainteresowanych oraz zarządza wezwanie świadków, a w razie 

potrzeby biegłych i tłumaczy.

2. Jeżeli sprawa dotyczy wypadku określonego w art. 15 ust. 4, przewodniczący izby morskiej 

zawiadamia również państwowego inspektora pracy.

3. Niestawiennictwo delegata, państwowego inspektora pracy lub zainteresowanego nie 

wstrzymuje rozpoznania sprawy, chyba że izba morska uzna obecność ich na rozprawie za 

niezbędną.

Art. 30 

Art. 23

1. Izba morska może, po wypowiedzeniu się delegata, 

odmówić wszczęcia postępowania lub wszczęte 

postępowanie umorzyć, jeżeli rozpoznanie sprawy 

byłoby niecelowe ze względu na brak interesu 

publicznego.

2.(uchylony)

3. Postanowienie o odmowie wszczęcia lub o 

umorzeniu postępowania doręcza się delegatowi oraz 

zainteresowanemu, który wniósł o rozpoznanie 

sprawy.



8.    Rozprawa

Art. 30

1. Na wstępie rozprawy przewodniczący przedstawia stan sprawy na podstawie wyników dochodzenia, po czym izba morska wysłuchuje wyjaśnień osób 

zainteresowanych, a następnie przeprowadza postępowanie dowodowe.

2. Zainteresowany, którego zeznanie może mieć znaczenie dla ustalenia przebiegu i przyczyn wypadku morskiego, może być przesłuchany jako świadek. Przed 

przesłuchaniem należy go uprzedzić o prawie odmowy udzielania odpowiedzi na pytania co do okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na 

odpowiedzialność za przestępstwo jego samego lub członków jego najbliższej rodziny.

3. Delegatowi, państwowemu inspektorowi pracy i zainteresowanym służy prawo zadawania pytań przesłuchiwanym świadkom i biegłym oraz zgłaszania 

wniosków dowodowych.

9.    Orzeczenie 
Art. 36

1. Sentencja orzeczenia powinna zawierać:

1)  oznaczenie izby morskiej, która wydała orzeczenie;

2)  imiona i nazwiska oraz stopnie i tytuły zawodowe (stanowiska służbowe) członków składu orzekającego;

3)  datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia;

4)  ustalenie czasu, miejsca i rodzaju wypadku morskiego;

5)  dokładne ustalenie przyczyn wypadku ze wskazaniem - o ile to możliwe - statku i osób, których wina spowodowała wypadek, oraz z określeniem stopnia, w 

jakim przyczyniły się do wypadku, albo stwierdzenie uzasadnionych wątpliwości co do przyczyny wypadku bądź stwierdzenie niemożności jej ustalenia;

6)  wskazanie ujawnionych wad i braków w budowie statku, jego wyposażeniu, załadowaniu lub obsadzeniu załogą, w stanie toru wodnego lub urządzeniach 

oznakowania nawigacyjnego oraz uchybień w działalności i wad w organizacji instytucji służących bezpieczeństwu żeglugi morskiej;

7)  ocenę prawidłowości zachowania się statku po wypadku oraz w razie potrzeby prawidłowości czynności ratowniczych.

2. Jeżeli izba morska stosuje środek, o którym mowa w art. 35 ust. 1 i 2, rozstrzygnięcie o tym powinno być zawarte w sentencji orzeczenia.



10.    Odwołanie 

Art. 40

1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji służy odwołanie.

2. Na postanowienia i zarządzenia izby morskiej zamykające drogę do wydania orzeczenia służy zażalenie. 

Ponadto zażalenie służy tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie.

3. Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni, a do wniesienia zażalenia 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia lub postanowienia z uzasadnieniem.

4. Środki odwoławcze wnosi się do Odwoławczej Izby Morskiej za pośrednictwem izby morskiej, która wydała 

orzeczenie lub postanowienie.

11.    Rozstrzygnięcia Izby Morskiej II Instancji:

Art. 44

1. Odwoławcza Izba Morska utrzymuje w mocy, zmienia lub uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub części.

2. W razie stwierdzenia niewyjaśnienia istoty sprawy w częściowym lub pełnym zakresie rozstrzygnięć określonych w 

art. 35 ust. 1 i 2 oraz w art. 36 ust. 1 pkt 5-7 Odwoławcza Izba Morska uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w 

części i przekazuje sprawę izbie morskiej do ponownego rozpoznania.



12.    Apelacja do SA w Gdańsku

Art. 45 

1. Od orzeczenia Odwoławczej Izby Morskiej przysługuje apelacja. Apelację wnosi się za pośrednictwem Odwoławczej Izby 

Morskiej do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

2. Apelacja powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego.

3. Jeżeli w wyniku rozpoznania apelacji zaskarżone orzeczenie zostało uchylone w całości lub w części, przy ponownym 

rozpoznaniu sprawy stosuje się odpowiednio przepisy art. 43 ust. 4 i 5.

4. Na postanowienie Odwoławczej Izby Morskiej wydane w trybie art. 43 ust. 5 lub 6 zainteresowanemu, któremu zawieszono 

prawo wykonywania uprawnień w żegludze morskiej, przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem 

Odwoławczej Izby Morskiej do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia wraz z 

uzasadnieniem.

Orzeczenie Izby I Orzeczenie Izby II
Apelacja do SA w 

Gdańsku
14/7 14/7



■ Nadzór nad Izbami Morskimi:

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ I 

ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

o nad przewodniczącymi i 

wiceprzewodniczącymi izb morskich

o nad trybem postępowania przed 

izbami

o W pozostałym zakresie 

o Nadzór bezpośredni nad izbami 

morskimi w zakresie zastrzeżonym 

Ministrowi Sprawiedliwości sprawuje 

prezes sądu okręgowego, przy 

którym działa izba morska.



SĄDY POLUBOWNE 

 Tzw. Prywatny wymiar sprawiedliwości

 Niepaństwowe organy 

 Na mocy umowy stron są władne do rozstrzygnięcia określonej sprawy przy 

jednoczesnym wyłączeniu działania sądów państwowych 

 Rozstrzygnięcie zapada w formie wyroku 



 Źródła uregulowań dotyczących sądów polubownych 

Kodeks postępowania cywilnego

A 

Konwencje międzynarodowe 

B

o Część V o Konwencja europejska 

o międzynarodowym arbitrażu 

handlowym 

o Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL



A. Sądy Polubowne wg regulacji zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego 

 Podstawa prawna: art. 1154 –1217 KPC

 Przedmiot rozstrzygnięcia:

Art. 1157 KPC:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego 

spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe - mogące być przedmiotem ugody sądowej, z 

wyjątkiem spraw o alimenty.



 Rodzaje sądów polubownych:

Art. 1158 KPC:

§ 2. Przepisy części niniejszej stosuje się zarówno do sądu polubownego powołanego do rozstrzygnięcia 

poszczególnego sporu, jak i składu orzekającego powołanego w ramach stałego sądu polubownego.

Sądy polubowne ad hoc Stałe sądy polubowne 

o Zostaje powołany do rozstrzygnięcia 

konkretnej sprawy

o Uzależniony od istnienia sprawy 

o Charakter instytucjonalny 

o Nie jest uzależniony od istnienia 

sprawy 

o Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie 

Gospodarczej w Warszawie

o Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy 

Związku Banków Polskich w 

Warszawie







 Arbiter sądu polubownego: Art. 1169 – 1179 KPC

Art. 1170 KPC

§ 1. Arbitrem może być osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, mająca pełną zdolność do czynności 

prawnych.

§ 2. Arbitrem nie może być sędzia państwowy. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

Art. 1173 KPC:

§ 1. Powołując arbitra, sąd bierze pod uwagę kwalifikacje, jakie arbiter powinien mieć stosownie do 

porozumienia stron, oraz inne okoliczności, które zapewniają powołanie na arbitra osoby niezależnej i 

bezstronnej.

§ 2. Powołując jedynego arbitra albo arbitra przewodniczącego w sporze między stronami mającymi miejsce 

zamieszkania lub siedzibę w różnych państwach, sąd powinien rozważyć potrzebę powołania osoby 

niezwiązanej z żadnym z tych państw.



 Postępowanie przed sądem polubownym:

1. Zapis na sąd polubowny:

Art. 1161 KPC:

§ 1. Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga umowy stron, w której należy wskazać 

przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć (zapis na sąd polubowny).

§ 2. Bezskuteczne są postanowienia zapisu na sąd polubowny naruszające zasadę równości stron, w 

szczególności uprawniające tylko jedną stronę do wytoczenia powództwa przed sądem polubownym 

przewidzianym w zapisie albo przed sądem.

§ 3. Zapis na sąd polubowny może wskazywać stały sąd polubowny jako właściwy do rozstrzygnięcia sporu. 

Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, wiąże je regulamin stałego sądu polubownego obowiązujący w dacie 

zawarcia zapisu na sąd polubowny.

2. Wezwanie na arbitraż:

Art. 1186 KPC 

W braku odmiennego uzgodnienia stron, postępowanie przed sądem polubownym rozpoczyna się w dniu, w 

którym pozwanemu doręczono pismo zawierające żądanie rozpoznania sprawy w postępowaniu przed sądem 

polubownym (wezwanie na arbitraż). Wezwanie na arbitraż powinno dokładnie określić strony i przedmiot 

sporu oraz wskazywać zapis na sąd polubowny, na podstawie którego postępowanie ma być prowadzone, a 

także zawierać wyznaczenie arbitra, jeżeli należy to do strony, która dokonuje wezwania na arbitraż.



3. Pozew + odpowiedź na pozew: 

Art. 1188 KPC 

§ 1. W terminie uzgodnionym przez strony lub, jeżeli strony nie postanowiły inaczej, w terminie wyznaczonym 

przez sąd polubowny powód powinien wnieść pozew, a pozwany może złożyć odpowiedź na pozew. Do pozwu i 

odpowiedzi na pozew strony mogą dołączyć dokumenty, jakie uznają za stosowne.

§ 2. W braku odmiennego uzgodnienia stron pozew lub odpowiedź na pozew mogą być uzupełnione lub 

zmienione w toku postępowania przed sądem polubownym, chyba że sąd polubowny nie dopuści do takiego 

uzupełnienia lub takiej zmiany ze względu na zbyt późne ich dokonanie.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się także do powództwa wzajemnego. 

4. Rozprawa:

Art. 1189 KPC

§ 1. W braku odmiennego uzgodnienia stron, sąd polubowny decyduje o tym, czy przeprowadzić rozprawę w 

celu przedstawienia przez strony twierdzeń lub dowodów na ich poparcie, czy też postępowanie będzie 

prowadzone na podstawie dokumentów i innych pism, bez wyznaczania rozprawy. Jeżeli strony nie uzgodniły, 

że postępowanie będzie prowadzone bez wyznaczania rozprawy, sąd polubowny jest obowiązany rozpoznać 

sprawę na rozprawie, gdy jedna ze stron tego zażąda.



5. Wyrok sądu polubownego/ Ugoda:

WYROK UGODA 

Art. 1197 KPC:

§ 1. Wyrok sądu polubownego powinien być 

sporządzony na piśmie i podpisany przez 

arbitrów, którzy go wydali. Jeżeli wyrok jest 

wydany przez sąd polubowny rozpoznający 

sprawę w składzie trzech lub więcej arbitrów, 

wystarczą podpisy większości arbitrów z 

podaniem przyczyny braku pozostałych 

podpisów.

§ 2. Wyrok sądu polubownego powinien 

zawierać motywy rozstrzygnięcia.

§ 3. Wyrok sądu polubownego powinien 

wskazywać zapis na sąd polubowny, na 

podstawie którego wydano wyrok, zawierać 

oznaczenie stron i arbitrów, a także określać 

datę i miejsce jego wydania. Gdy każdy z 

arbitrów podpisuje wyrok w innym państwie, 

a strony nie określiły miejsca wydania 

wyroku, miejsce to określa sąd polubowny.

§ 4. Wyrok sądu polubownego doręcza się 

stronom.

ART. 1196 KPC:

§ 1. Jeżeli strony zawarły ugodę przed sądem 

polubownym, sąd polubowny umarza 

postępowanie. Osnowę ugody wciąga się do 

protokołu albo zamieszcza w odrębnym 

dokumencie stanowiącym część protokołu i 

stwierdza podpisami stron.

§ 2. Na wniosek stron sąd polubowny może 

nadać ugodzie formę wyroku. Wyrok sądu 

polubownego wydany na podstawie ugody 

stron powinien odpowiadać wymaganiom 

art. 1197 i zawierać stwierdzenie, że jest 

wyrokiem sądu polubownego. Wyrok taki ma 

takie same skutki jak każdy inny wyrok sądu 

polubownego.



6. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego:

Art. 1205 KPC

§ 1. Wyrok sądu polubownego wydany w Rzeczypospolitej Polskiej może zostać uchylony przez sąd wyłącznie

w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie, zgodnie z poniższymi przepisami.

§ 2. Jeżeli strony ustaliły, że postępowanie przed sądem polubownym będzie obejmowało więcej niż jedną 

instancję, przepis § 1 dotyczy ostatecznego wyroku sądu polubownego rozstrzygającego o żądaniach stron.

Art. 1206 KPC !

Wyrok sądu 

polubownego
Skarga o uchylenie 

wyroku sądu 

polubownego
- > do sądu państwowego 



B. Sądy Polubowne wg konwencji międzynarodowych

KONWENCJA 

EUROPEJSKA 

O MIĘDZYNARODOWYM 

ARBITRAŻU 

HANDLOWYM 

1. Konwencja niniejsza ma zastosowanie: 

a) do umów o arbitraż, zawieranych w celu rozstrzygania sporów wynikających przy 

dokonywaniu transakcji handlu międzynarodowego między osobami tak fizycznymi, 

jak i prawnymi, które w chwili zawierania takich umów mają stałe miejsce 

zamieszkania bądź swoją siedzibę w różnych umawiających się państwach; 

Regulamin Arbitrażowy 

UNCITRAL

Art. 1 

1. Jeżeli strony uzgodniły, że spory powstałe pomiędzy nimi w związku z określonym 

stosunkiem prawnym, umownym lub nie, zostaną poddane pod arbitraż zgodnie z 

Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL, spory te będą rozstrzygane zgodnie z 

niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem wszelkich zmian, które strony mogą 

uzgodnić. 

o Sąd Arbitrażowy przy Izbie Bawełny w Gdyni

o Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej




