Regulamin
du Arbitra owego
przy
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
LEWIATAN
Wa ny od 17 maja 2010 r.
CZ
PIERWSZA.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
I. Przepisy ogólne
§1
1.

d Arbitra owy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN
(dalej zwany: „S dem Arbitra owym” lub „S dem”) jest sta ym s dem polubownym w
rozumieniu przepisów kodeksu post powania cywilnego.
2.
d Arbitra owy jest samodzieln i wyodr bnion jednostk organizacyjn Polskiej
Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN (dalej zwanej: „PKPP”).
3.
d Arbitra owy dzia a zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz stosuje Taryf op at.
§2
1.

d Arbitra owy jest w ciwy do rozstrzygania sporów, gdy w ciwo S du wynika z
zawartej mi dzy stronami umowy (zapisu na s d polubowny) lub je eli strona pozwana w
stosownym terminie nie podnios a zarzutu braku jego w ciwo ci.
2. Spór jest rozstrzygany przez zespó orzekaj cy powo any w danej sprawie.
§3
Siedzib S du Arbitra owego jest miasto sto eczne Warszawa.
II. Organy S du Arbitra owego
§4
Organami S du Arbitra owego s :
a) Komitet Arbitra owy,
b) Komitet Nominacyjny,
c) Sekretarz Generalny.
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Komitet Arbitra owy
§5
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

dem Arbitra owym kieruje Komitet Arbitra owy, w sk ad którego wchodz Prezes
du Arbitra owego, Pierwszy Wiceprezes i trzech wiceprezesów.
Prezes S du Arbitra owego i Pierwszy Wiceprezes s powo ywani i odwo ywani przez
Zarz d PKPP. Pozosta ych cz onków Komitetu Arbitra owego powo uje i odwo uje
Zarz d PKPP w uzgodnieniu z Prezesem S du.
Prezes S du Arbitra owego reprezentuje S d na zewn trz oraz sprawuje inne funkcje
okre lone w niniejszym Regulaminie. Pierwszy Wiceprezes i wiceprezesi S du
Arbitra owego zast puj Prezesa S du w sprawach powierzonych im przez Prezesa albo
przez Komitet Arbitra owy.
Uchwa y Komitetu Arbitra owego podejmowane s wi kszo ci g osów wszystkich jego
cz onków.
Kadencja cz onków Komitetu Arbitra owego wynosi trzy lata. Mo liwe jest powo anie
cz onków Komitetu Arbitra owego na kolejne kadencje.
Cz onek Komitetu Arbitra owego nie mo e w okresie kadencji by pe nomocnikiem
strony w sporach rozstrzyganych na podstawie niniejszego Regulaminu, a tak e w
sporach, w których Komitet Arbitra owy, S d Arbitra owy lub PKPP zosta y wskazane
jako organ w ciwy do dokonania zast pczej nominacji arbitrów.
Cz onek Komitetu Arbitra owego nie mo e w okresie kadencji pe ni funkcji arbitra w
sporach, o których mowa w ust. 6. Zakaz ten nie ma zastosowania w razie pe nienia
funkcji arbitra przewodnicz cego powo anego przez arbitrów lub przez same strony, ani
funkcji arbitra jedynego powo anego przez same strony.

Komitet Nominacyjny
§6
1. Komitet Nominacyjny dokonuje zast pczej nominacji arbitrów oraz orzeka o wyga ni ciu
mandatu arbitra w wypadku jego wy czenia albo odwo ania.
2. Sk ad Komitetu Nominacyjnego tworz Przewodnicz cy i dwaj cz onkowie.
3. Przewodnicz cy Komitetu Nominacyjnego i jego cz onkowie s powo ywani i
odwo ywani przez Zarz d PKPP na wniosek Komitetu Arbitra owego.
4. Prace Komitetu Nominacyjnego prowadzone s z wy czeniem jawno ci, równie w
stosunku do stron.
5. W wykonywaniu swych funkcji Komitet Nominacyjny nie jest zwi zany jakimikolwiek
instrukcjami lub opiniami.
6. Uchwa y Komitetu Nominacyjnego podejmowane s wi kszo ci g osów wszystkich jego
cz onków. Uchwa y Komitetu Nominacyjnego potwierdzone s protoko em podpisanym
przez Przewodnicz cego.
7. Kadencja cz onków Komitetu Nominacyjnego wynosi trzy lata. Mo liwe jest powo anie
cz onków Komitetu Nominacyjnego na kolejne kadencje.
8. Do cz onków Komitetu Nominacyjnego stosuj si ograniczenia, o których mowa w § 5
ust. 6 i 7.
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Sekretarz Generalny i Sekretariat
§7
1. Sekretarza Generalnego i jego zast pców powo uje i odwo uje Zarz d PKPP na wniosek
Komitetu Arbitra owego. Do zakresu dzia ania Sekretarza Generalnego nale y
wykonywanie czynno ci przewidzianych dla niego w niniejszym Regulaminie.
2. Zast pcy Sekretarza Generalnego wykonuj funkcje Sekretarza Generalnego w sprawach
im przekazanych.
3. Sekretarz Generalny wykonuje swoje czynno ci pod kierownictwem Komitetu
Arbitra owego, a po powo aniu zespo u orzekaj cego w danej sprawie – pod
kierownictwem przewodnicz cego zespo u orzekaj cego.
4. Sekretarz Generalny kieruje Sekretariatem S du Arbitra owego. Sekretariat jest organem
wykonawczym S du.
5. Sekretarz Generalny S du Arbitra owego i inni pracownicy Sekretariatu s obowi zani do
zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczno ci, o których dowiedzieli si przy
wykonywaniu powierzonych im czynno ci.
§8
d Arbitra owy u ywa okr

ej piecz ci ze swoj nazw i oznaczeniem siedziby.
III. Lista Arbitrów
§9

1. Sekretarz Generalny prowadzi pod nadzorem Komitetu Arbitra owego list arbitrów, na
któr mog by wpisane osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
funkcji arbitra i które zgodzi y si na umieszczenie na tej li cie („lista arbitrów”). O wpisie
i wykre leniu z listy arbitrów rozstrzyga Komitet Arbitra owy.
2. Lista arbitrów nie wi e stron, mog one wskaza arbitrów spoza niej; nie dotyczy to
jednak arbitra przewodnicz cego oraz arbitra jedynego.
IV. Finanse S du Arbitra owego
§ 10
1.

d Arbitra owy pobiera za swoje czynno ci op aty na zasadach okre lonych w Taryfie
op at, obowi zuj cej w dniu wszcz cia post powania.
2.
d Arbitra owy ma w asny bud et i mo e korzysta z dotacji PKPP Lewiatan.

V. WY

CZENIE ODPOWIEDZIALNO CI
§ 11

Arbitrzy oraz S d Arbitra owy, PKPP Lewiatan i ich pracownicy nie ponosz
odpowiedzialno ci za dzia ania lub zaniechania dotycz ce post powania arbitra owego.
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CZ
DRUGA.
POST POWANIE PRZED S DEM ARBITRA OWYM
I. Przepisy ogólne
§ 12
1. Przepisy Regulaminu nale y stosowa zgodnie z zasad równego traktowania stron
post powania. Strona powinna mie mo liwo dochodzenia albo obrony swoich praw.
2.
d Arbitra owy nie jest zwi zany przepisami post powania cywilnego, z wyj tkiem
bezwzgl dnie obowi zuj cych przepisów dotycz cych s du polubownego. S d powinien
jednak d
do wszechstronnego wyja nienia okoliczno ci niezb dnych do
rozstrzygni cia sprawy.
§ 13
Strona mo e by reprezentowana przez pe nomocnika. Pe nomocnikiem mo e by ka da
osoba maj ca pe zdolno do czynno ci prawnych.
II. Podstawy orzekania
§ 14
1. Zespó orzekaj cy stosuje prawo materialne tego pa stwa, które strony zgodnie wskaza y.
W braku takiego wskazania stosuje si prawo pa stwa, które pozostaje w naj ci lejszym
zwi zku z rozpatrywanym stosunkiem prawnym.
2. Za zgod stron zespó orzekaj cy mo e rozstrzygn spraw wed ug ogólnych zasad
prawa lub zasad s uszno ci.
§ 15
W ka dym wypadku zespó orzekaj cy uwzgl dnia postanowienia umowy oraz ustalone
zwyczaje.
III. Pisma procesowe
§ 16
1. Pozew powinien zawiera :
a) oznaczenie stron z podaniem ich adresu,
b) dok adne okre lenie dania pozwu, a je li przedmiotem dania nie jest wy cznie
roszczenie o zap at
oznaczonej kwoty pieni nej, tak e okre lenie warto ci przedmiotu sporu; do warto ci
tej nie wlicza si odsetek,
po ytków i kosztów danych obok roszczenia g ównego,
c) uzasadnienie faktyczne dania pozwu oraz wskazanie rodków dowodowych; zaleca
si tak e podanie uzasadnienia
prawnego dania,
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d) powo anie zapisu na s d polubowny i uzasadnienie jego obowi zywania mi dzy
stronami; w braku zapisu strona
mo e z
wniosek, o którym mowa w § 21,
e) wyznaczenie arbitra, je eli co innego nie wynika z zapisu.
W razie gdy okre lenie warto ci przedmiotu sporu jest niemo liwe stosuje si
odpowiedni przepis Taryfy op at
2. Pozew powinien by podpisany przez stron lub jej pe nomocnika.
3. Do pozwu nale y za czy :
a) pe nomocnictwo, je eli strona ustanowi a pe nomocnika,
b) b) odpisy pozwu wraz z za cznikami dla ka dego z arbitrów i ka dej z osób
uczestnicz cych w post powaniu.
§ 17
1. Przepisy powy sze stosuje si odpowiednio do pozwu wzajemnego i innych pism
procesowych. Je eli strona otrzyma a ju zawiadomienie o nadaniu sprawie sygnatury,
nale y równie poda sygnatur sprawy.
2. Pozew i pozew wzajemny, a tak e wniosek o zabezpieczenie powództwa, dor cza si
dowi Arbitra owemu. Kopie innych pism przeznaczonych dla osób uczestnicz cych w
post powaniu
strona
dor cza
im
bezpo rednio.
Orygina
przeznaczony dla S du powinien zawiera o wiadczenie o takim dor czeniu. Dowód
dor czenia strona powinna przes
S dowi lub z
na rozprawie; z enie jest
zb dne, je eli druga strona potwierdzi a otrzymanie pisma.
3. W pozwie oraz odpowiedzi na pozew strony obowi zane s wskaza wszystkie dowody,
pod rygorem utraty prawa do ich powo ania w post powaniu; strona mo e jednak e
pó niej powo
dowody, których wcze niejsze powo anie nie by o mo liwe, albo
których potrzeba powo ania wynik a pó niej. To samo dotyczy odpowiednio pozwu
wzajemnego i odpowiedzi na ten pozew.
§ 18
Je eli pismo procesowe nie mo e otrzyma prawid owego biegu wskutek
niezachowania warunków formalnych,
Sekretarz Generalny wezwie stron sk adaj pismo, pod rygorem zwrócenia pisma,
do poprawienia lub
uzupe nienia go w zakre lonym terminie, nie krótszym ni 14 dni. B dne
zatytu owanie pisma procesowego lub
inne oczywiste niedok adno ci nie stanowi przeszkody do nadania pismu biegu i
rozpoznania go w trybie
w ciwym.
2.
W razie cofni cia pozwu przed ukonstytuowaniem si zespo u orzekaj cego
postanowienie o umorzeniu post powania wydaje Prezes S du Arbitra owego b
Pierwszy Wiceprezes S du Arbitra owego.
1.
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IV. Dor czenia
§ 19
1. Pisma przeznaczone dla stron dor cza si na adres pe nomocnika, a je eli strona nie
ustanowi a pe nomocnika lub zawiadomienie o tym nie dotar o do strony wysy aj cej, na
adres siedziby strony lub jej miejsca sta ego pobytu albo na wskazany przez stron adres.
2. Strona oraz jej pe nomocnik maj obowi zek niezw ocznie informowa pozosta e osoby
uczestnicz ce w post powania o zmianach powy szych adresów. W braku zawiadomienia
pisma dor cza si na ostatni znany adres.
3. Pismo uwa a si za dor czone, je eli:
a) adresat lub jego pe nomocnik pokwitowa otrzymanie pisma, albo odmówi jego
odbioru, mimo e zosta o mu
dor czone na jeden z adresów wskazanych w ust. 1 lub;
b) zosta o wys ane listem poleconym z uwzgl dnieniem wymaga ust. 1 lub 2 lub.
c) zosta o wys ane za pomoc telefaksu, poczty elektronicznej lub podobnych rodków
indywidualnego porozumiewania si na odleg
na wskazany przez stron adres, w
sposób umo liwiaj cy uzyskanie materialnego dowodu transmisji.
4. Odpowied na pozew dor cza si stronie listem poleconym za zwrotnym
po wiadczeniem odbioru.
§ 20
1. Pisma przeznaczone dla S du Arbitra owego dor cza si bezpo rednio do Sekretariatu
du albo listem poleconym.
2.
d Arbitra owy dor cza pisma listem poleconym, z tym e pozew, pozew wzajemny,
zawiadomienia o terminach rozprawy, postanowienie o umorzeniu post powania oraz
wyrok
dor cza
si
listem
poleconym
za
zwrotnym
po wiadczeniem odbioru.
3. Na wniosek strony i na jej koszt oraz za zgod Sekretarza Generalnego dor cze mo na
dokona w inny sposób.

V. W

ciwo

S du Arbitra owego
§ 21

1. Zespó orzekaj cy ma wy czn kompetencj do orzekania o w ciwo ci S du
Arbitra owego oraz o istnieniu, wa no ci lub zakresie zapisu na s d polubowny.
2. Zarzut niew ciwo ci S du Arbitra owego mo e by podniesiony najpó niej z chwil
enia odpowiedzi na pozew. Zespó orzekaj cy mo e dopu ci zarzut niew ciwo ci
podniesiony po tym terminie, je eli uzna, e opó nienie spowodowane jest wa
przyczyn .

Projekt wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

3. W wypadku stwierdzenia braku w ciwo ci S du Arbitra owego, pozew podlega
odrzuceniu postanowieniem zespo u orzekaj cego wydanym na rozprawie lub na
posiedzeniu niejawnym.
§ 22
1. Je eli strona powodowa w pozwie wnios a o zwrócenie si do pozwanego o poddanie
si w ciwo ci S du Arbitra owego, Sekretarz Generalny zwraca si do pozwanego o
pisemne poddanie si , w zakre lonym terminie, w ciwo ci S du. Sekretarz Generalny
wstrzymuj c si z wezwaniem do uiszczenia op at, przesy a wtedy pozwanemu
Regulamin S du i odpis pozwu.
2. W razie braku pisemnej zgody pozwanego na w ciwo , S du Sekretarz Generalny
zwraca pozew.
3. W razie poddania si w ciwo ci S du Sekretarz Generalny powiadomi o tym stron
powodow oraz podejmie dalsze czynno ci w sprawie przewidziane Regulaminem S du.
VI. Arbitrzy

Zespó orzekaj cy
§ 23
1. Arbiter przewodnicz cy i arbitrzy tworz zespó orzekaj cy.
2. Zespó orzekaj cy sk ada si z trzech arbitrów, w tym arbitra przewodnicz cego, chyba e
strony ustal inaczej.
3. W sporach rozstrzyganych przez arbitra jedynego arbiter ten wykonuje uprawnienia
arbitra przewodnicz cego i zespo u orzekaj cego.

Wyznaczanie arbitrów
§ 24
1. Arbitrów wyznaczaj strony.
2. W razie wyznaczenia arbitra spoza listy arbitrów strona powinna poda jego imi ,
nazwisko, adres oraz wykonywany zawód.
3. Po bezskutecznym up ywie terminu do wyznaczenia arbitra przez stron Komitet
Nominacyjny wyznacza arbitra z listy arbitrów.
4. Arbitra przewodnicz cego zespo u orzekaj cego wybieraj arbitrzy z listy arbitrów. W
razie niedokonania powy szego wyboru w terminie 14 dni od wezwania arbitrów do tego
przez Sekretarza Generalnego, arbitra przewodnicz cego wyznacza z listy arbitrów
Komitet Nominacyjny.
§ 25
Je eli wyznaczenie arbitrów nale y do S du Arbitra owego, arbitrów wyznacza z listy arbitrów
Komitet Nominacyjny.
§ 26
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Je eli po stronie powodowej lub pozwanej wyst puj dwie lub wi cej osób, zobowi zane s
one do jednomy lnego wyboru arbitra, chyba e strony ustali y inaczej.

Arbiter jedyny
§ 27
1. Strony mog uzgodni , i spór b dzie rozstrzyga jeden arbiter (arbiter jedyny).
2. Strony zgodnie wybieraj arbitra jedynego z listy arbitrów w terminie wyznaczonym przez
Sekretarza Generalnego.
3. W braku zgodnego wyboru arbitra jedynego wyznacza go z listy arbitrów Komitet
Nominacyjny.

Zwi kszony sk ad
§ 28
1. Je eli umowa stron przewiduje, e w sk ad zespo u orzekaj cego wchodzi wi cej ni
trzech arbitrów, wtedy ka da ze stron wyznacza arbitrów w równej liczbie.
2. Liczba arbitrów zespo u orzekaj cego, wraz z arbitrem przewodnicz cym, musi by
nieparzysta.

Kwalifikacje arbitrów
§ 29
1. Arbitrzy powo ani do rozstrzygania sporów zgodnie z niniejszym Regulaminem powinni
w toku ca ego post powania by bezstronni i niezale ni od stron oraz przestrzega zasad
etyki uchwalonych przez Komitet Arbitra owy.
2. Osoba, której zaproponowano pe nienie funkcji arbitra, powinna przed przyj ciem tej
funkcji ujawni temu, kto z
jej t propozycj , wszelkie okoliczno ci mog ce budzi
tpliwo ci co do jej bezstronno ci lub niezale no ci. Arbiter powinien niezw ocznie
ujawni takie okoliczno ci stronom, chyba e zosta y one wcze niej poinformowane o
takich okoliczno ciach.
3. Arbiter sk ada pisemne o wiadczenie o swojej bezstronno ci i niezale no ci, w którym
powinien wyjawi wszelkie okoliczno ci, które mog yby wzbudzi w tpliwo co do jego
bezstronno ci i niezale no ci. W szczególno ci arbiter powinien wyjawi swoje istotne
kontakty zawodowe w okresie ostatnich pi ciu lat z nast puj cymi osobami:
- stronami sporu i ich podmiotami dominuj cymi/powi zanymi,
- pe nomocnikami stron i ich kancelariami,
- arbitrem przewodnicz cym i arbitrem wyznaczonym przez lub za drug stron .
4.
wiadczenie arbitra, o którym mowa w ust. 3, podlega z eniu do akt sprawy. Kopie
wiadcze arbitrów tworz cych zespó orzekaj cy przesy a si stronom wraz z
wezwaniem na pierwsze posiedzenie.
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Wy czenie lub odwo anie arbitrów
§ 30
1. Arbiter mo e by wy czony na danie którejkolwiek ze stron, je eli ujawni y si
okoliczno ci, które budz uzasadnione w tpliwo ci co do jego bezstronno ci lub
niezale no ci, a tak e wtedy gdy oka e si , e nie ma on kwalifikacji wymaganych od
niego zgodnie z umow stron.
2. Jednak e strona mo e da wy czenia wyznaczonego przez ni arbitra tylko z przyczyn,
o których dowiedzia a si po jego wyznaczeniu, nie pó niej jednak ni w terminie 14 dni
od momentu dowiedzenia si o tym.
§ 31
1. Wniosek o wy czenie arbitra strona powinna wnie do S du Arbitra owego po
powzi ciu wiadomo ci stanowi cej podstaw wniosku, nie pó niej jednak ni w terminie
14 dni.
2. Odpis wniosku o wy czenie Sekretarz Generalny dor cza stronie przeciwnej, arbitrowi,
którego wniosek dotyczy oraz pozosta ym arbitrom wchodz cym w sk ad zespo u
orzekaj cego. Osoby te mog zaj stanowisko na pi mie co do tego wniosku w terminie
7 dni od dor czenia im odpisu wniosku.
3. Je eli w terminie 7 dni od dor czenia arbitrowi odpisu wniosku o jego wy czenie, arbiter
sam nie ust pi, wniosek rozstrzyga Komitet Nominacyjny w terminie 30 dni od z enia
wniosku.
4. Postanowienie Komitetu Nominacyjnego w sprawie wy czenia arbitra nie wymaga
uzasadnienia.
§ 32
1. Na wniosek strony lub pozosta ych arbitrów Komitet Nominacyjny mo e postanowi o
odwo aniu arbitra, je eli:
a) arbiter uporczywie narusza swoje obowi zki, a w szczególno ci znacznie opó nia si z
ich wykonywaniem bez usprawiedliwionej przyczyny lub
b) zachodzi uzasadniona obawa, e arbiter nie jest w stanie terminowo wykonywa
swych obowi zków.
2. Odpis wniosku o odwo anie arbitra dor cza si arbitrowi, którego wniosek dotyczy.
Arbiter ten mo e w terminie 7 dni od dor czenia mu odpisu wniosku z
Komitetowi
Nominacyjnemu swoje wyja nienia na pi mie.
3. Postanowienie Komitetu Nominacyjnego o odwo aniu arbitra powinno wskazywa
przyczyn odwo ania.
§ 33
1. Je eli wyznaczony przez stron arbiter zmar , zosta wy czony lub odwo any albo sam
ust pi , Sekretarz Generalny wezwie t stron , aby w terminie okre lonym w wezwaniu,
nie krótszym ni 14 dni od dor czenia jej wezwania, wyznaczy a arbitra zast pczego. Po
bezskutecznym up ywie tego terminu, arbitra i arbitra zast pczego wyznacza Komitet
Nominacyjny.

Projekt wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

2. Jednak e je eli mandaty arbitra i arbitra zast pczego wyznaczonych przez stron wygas y
na skutek wy czenia, odwo ania lub ust pienia arbitra i arbitra zast pczego, Komitet
Nominacyjny wyznacza niezw ocznie za t stron nowego arbitra z listy arbitrów.
3. W wypadkach innych, ni wymienione w ust. 1 i 2, w razie wyga ni cia mandatu arbitra,
arbiter zast pczy powo ywany jest w tym samym trybie co arbiter, którego mandat
wygas .
§ 34
W razie wyga ni cia mandatu arbitra przewodnicz cego lub arbitra jedynego, zast pczy
arbiter przewodnicz cy lub zast pczy arbiter jedyny mo e z w asnej inicjatywy lub na
wniosek jednej ze stron, z ony na pi mie nie pó niej ni w terminie 7 dni od dnia
powzi cia przez ni wiadomo ci o powo aniu zast pczego arbitra przewodnicz cego lub
arbitra jedynego, zarz dzi powtórzenie przeprowadzonych uprzednio posiedze lub
ogl dzin. We wszystkich innych wypadkach powo ania arbitra zast pczego post powanie
toczy si dalej bez powtarzania posiedze lub ogl dzin uprzednio przeprowadzonych, chyba
e zespó orzekaj cy postanowi inaczej.

VII. Tok post powania

Wszcz cie post powania
§ 35
Post powanie wszczyna si przez z

enie pozwu.
§ 36

1. Strony mog dowolnie uzgodni j zyk lub j zyki post powania arbitra owego. W braku
porozumienia stron o j zyku lub j zykach u ywanych w post powaniu decyduje zespó
orzekaj cy, bior c przede wszystkim po uwag j zyk kontraktu.
2. Na danie przewodnicz cego zespo u orzekaj cego Sekretarz Generalny wyznacza
umacza.
§ 37
1. Po wszcz ciu post powania Sekretarz Generalny wzywa stron powodow , aby w
terminie przez niego wyznaczonym
nie krótszym ni 14 dni:
a) ui ci a op at administracyjn , op at arbitra ow oraz zaliczk na ewentualne wydatki,
w podanej przez
Sekretarza Generalnego wysoko ci,
b) usun a stwierdzone braki pozwu.
2. W razie nieuiszczenia op aty administracyjnej, op aty arbitra owej lub zaliczki na wydatki,
albo nieusuni cia braków pozwu, które uniemo liwiaj prowadzenie post powania,
pozew zwraca si a spraw uwa a si za niewszcz .
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§ 38
Je eli pozew zosta nale ycie op acony i nie ma braków formalnych, Sekretarz Generalny
niezw ocznie:
a) dor cza odpis pozwu stronie pozwanej i wzywa j do z enia odpowiedzi na pozew w
terminie nie krótszym ni
14dni,
b) wzywa stron pozwan do wyznaczenia arbitra w terminie 14 dni, uprzedzaj c, e w
wypadku bezskutecznego
up ywu terminu arbiter zostanie wyznaczony przez Komitet Nominacyjny z listy
arbitrów,
c) przesy a stronie pozwanej Regulamin S du Arbitra owego wraz z list arbitrów,
d)
informuje stron pozwan o osobie arbitra wyznaczonego przez lub za stron
powodow .
§ 39
Brak odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje post powania.

Zawieszenie i umorzenie post powania
§ 40
1. Post powanie mo e zosta zawieszone na wniosek powoda lub zgodny wniosek stron,
nie wcze niej jednak ni po up ywie terminu zakre lonego do wniesienia odpowiedzi na
pozew. Post powanie umarza si , je eli wniosek o podj cie post powania nie zosta
zg oszony przez adn stron w ci gu roku od zawieszenia post powania.
2. Post powanie mo e zosta zawieszone na wniosek pozwanego lub z urz du ze wzgl du
na tocz ce si inne post powanie. Postanowienia ust. 1 zd. 2 stosuje si odpowiednio.
§ 41
Zawieszenie lub umorzenie post powania z pozwu g ównego, po wniesieniu pozwu
wzajemnego, jak równie odrzucenie pozwu g ównego z powodu braku w ciwo ci S du
Arbitra owego nie wstrzymuj rozpoznania pozwu wzajemnego. Zgodny wniosek stron o
zawieszenie post powania, w braku zastrze enia co do pozwu wzajemnego, uwa a si za
wniosek o zawieszenie post powania z pozwu g ównego i wzajemnego.

rodki tymczasowe lub zabezpieczaj ce
§ 42
Je eli umowa stron nie stanowi inaczej, zespó orzekaj cy mo e, na wniosek strony, nakaza
drugiej stronie zastosowanie si do wszelkich zarz dze dotycz cych rodków
tymczasowych lub zabezpieczaj cych. Wydanie zarz dzenia mo e by uzale nione od
udzielenia przez wnioskodawc odpowiedniego zabezpieczenia.
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VIII. Rozprawa

Tok rozprawy
§ 43
1. Zespó orzekaj cy S du Arbitra owego wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu ustnej
rozprawy.
2. Arbiter przewodnicz cy powinien tak przygotowa rozpraw , aby wydanie rozstrzygni cia
nast pi o, w miar mo liwo ci, na jednym posiedzeniu. W tym celu mo e zarz dzi
wymian przez strony pism procesowych i wydaje inne zarz dzenia stosownie do
okoliczno ci.
3. Arbiter przewodnicz cy powinien w szczególno ci:
a) wezwa na rozpraw wiadków i bieg ych wskazanych przez stron , je eli strona nie
zapewnia ich stawiennictwa,
b) zarz dzi przed enie na rozprawie dokumentów, przedmiotu ogl dzin, ksi g, planów
oraz innych rodków dowodowych.
4. Arbiter przewodnicz cy mo e zarz dzi przeprowadzenie innych czynno ci, które mog
przyczyni si do wyja nienia okoliczno ci sprawy i przyspieszy jej rozpoznanie.
5. Zespó orzekaj cy mo e zwróci si do w ciwego s du powszechnego o
przeprowadzenie dowodu lub wykonanie innej czynno ci, której zespó orzekaj cy nie
mo e wykona .
§ 44
1. Rozprawy odbywaj si w Warszawie. Na zgodny wniosek stron, a tak e z urz du, gdy
dzie to uzasadnione charakterem sprawy lub przeprowadzanych czynno ci, zespó
orzekaj cy mo e postanowi , e rozprawa albo posiedzenie odb dzie si w innym
miejscu.
2. Termin posiedzenia wyznacza arbiter przewodnicz cy, z uwzgl dnieniem wniosków
stron, tak aby mog y one wzi udzia w posiedzeniu.
3. O terminie i miejscu posiedzenia Sekretarz Generalny zawiadamia strony i ich
pe nomocników. Niestawiennictwo stron lub ich pe nomocników, nale ycie
zawiadomionych, nie wstrzymuje post powania.
§ 45
1. Rozprawa jest niejawna. Na posiedzeniach, poza stronami i ich pe nomocnikami, mog
by obecne jedynie osoby wezwane. Posiedzeniu mo e przys uchiwa si nie wi cej ni
po dwie osoby wskazane przez ka
ze stron. Posiedzeniu mo e ponadto przys uchiwa
si osoba spo ród cz onków Komitetu Arbitra owego lub Komitetu Nominacyjnego. Za
zgod stron i zespo u orzekaj cego w posiedzeniu mog bra udzia tak e inne osoby.
2. Rozpraw kieruje arbiter przewodnicz cy. Od jego zarz dze wydanych w toku rozprawy
strony mog odwo ywa si do zespo u orzekaj cego.

Projekt wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

Powództwo wzajemne
§ 46
1. Strona pozwana mo e nie pó niej ni na pierwszym posiedzeniu wnie pozew
wzajemny, je eli rozpoznanie takiego powództwa nale y do w ciwo ci S du
Arbitra owego. Przepisy Regulaminu dotycz ce pozwu stosuje si odpowiednio do
pozwu wzajemnego.
2. Strona mo e do zamkni cia rozprawy zg osi zarzut potr cenia.

Interwencja uboczna
§ 47
1. Je eli wynik sprawy mo e mie wp yw na roszczenia albo sytuacj prawn mi dzy jedn
ze stron a osob trzeci , strona mo e, nie pó niej ni na pierwszym posiedzeniu, zg osi
wniosek o zawiadomienie tej osoby o tocz cym si post powaniu przed S dem
Arbitra owym, z jednoczesnym wezwaniem jej do wzi cia udzia u w post powaniu w
charakterze interwenienta ubocznego.
2. Wniosek powinien mie form pisma procesowego. Do wniosku powinny by za czone
jego odpisy dla strony przeciwnej oraz osoby trzeciej, a tak e odpisy pism procesowych
wraz z za cznikami dotychczas sk adanymi przez strony.
3. Sekretarz Generalny zwróci si do osoby trzeciej, której pismo strony dotyczy, z
wnioskiem, aby w zakre lonym przez niego terminie o wiadczy a, czy przyst puje do
tocz cego si post powania w charakterze interwenienta ubocznego.
4. O dopuszczeniu interwenienta ubocznego do udzia u w post powaniu rozstrzyga zespó
orzekaj cy.
5. Interwenient uboczny otrzymuje odpisy wszelkich pism procesowych sk adanych przez
strony. Ponadto ma prawo sk ada o wiadczenia i wyja nienia oraz pisma procesowe, nie
staj c si stron post powania.
6. W sprawie mo e wyst powa kilku interwenientów po ka dej stronie.

Dowody
§ 48
Strona mo e do zamkni cia rozprawy przytacza okoliczno ci faktyczne i dowody na
uzasadnienie swych wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdze strony przeciwnej.
d Arbitra owy pominie rodki dowodowe, je eli okoliczno ci sporne zosta y ju
dostatecznie wyja nione lub je eli strona wskazuje dowody jedynie dla zw oki.
§ 49
Zespó orzekaj cy rozstrzyga o wnioskach dowodowych wed ug w asnego uznania.
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Rejestracja posiedze
§ 50
1. Posiedzenia rozprawy s rejestrowane w formie stenogramu lub zapisu na no niku
elektronicznym.
2. Z przebiegu posiedzenia sporz dza si protokó . Protokó sporz dza protokolant
wyznaczony przez Sekretarza Generalnego. Protokó sporz dza si w j zyku
post powania, chyba e strony uzgodni inaczej. Protokó podpisuje arbiter
przewodnicz cy i protokolant. Strony mog
da sprostowania protoko u lub jego
uzupe nienia nie pó niej ni w terminie 14 dni od dnia dor czenia protoko u.
3. Strony mog sk ada za czniki do protoko ów zawieraj ce ich twierdzenia i
wiadczenia.

Uchybienia
§ 51
W razie uchybienia postanowieniom niniejszego Regulaminu strona mo e zg osi sprzeciw.
Je eli strona nie zg osi sprzeciwu w rozs dnym terminie od powzi cia wiadomo ci o
uchybieniu, uwa a si , i zrzek a si ona prawa do wniesienia takiego sprzeciwu.

Ugoda
§ 52
1. Zespó orzekaj cy powinien w toku post powania nak ania strony do zawarcia ugody.
2. W razie zawarcia ugody przed S dem Arbitra owym zespó orzekaj cy, na wniosek stron,
wyda wyrok wed ug tre ci ugody.

Zamkni cie rozprawy
§ 53
Arbiter przewodnicz cy zamyka rozpraw , gdy zespó orzekaj cy uzna spraw
dostatecznie wyja nion do merytorycznego rozstrzygni cia.

za

§ 54
Zespó orzekaj cy mo e otworzy na nowo zamkni rozpraw . Rozprawa powinna by
otwarta na nowo, je eli istotne okoliczno ci ujawni y si dopiero po jej zamkni ciu.
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IX. Orzeczenia S du Arbitra owego

Wyrok
§ 55
Po zamkni ciu rozprawy zespó orzekaj cy wydaje wyrok, przyjmuj c za podstaw stan
rzeczy istniej cy w chwili zamkni cia rozprawy.
§ 56
1. Zespó orzekaj cy powinien d
do wydania wyroku w ci gu 30 dni od zamkni cia
rozprawy.
2. Zespó orzekaj cy wydaje wyrok na pi mie po niejawnej naradzie arbitrów. Narada
obejmuje dyskusj i g osowanie nad wyrokiem oraz zasadniczymi motywami
rozstrzygni cia. Podczas narady mo e by obecny protokolant.
3. Wyrok zapada wi kszo ci g osów, chyba e zapis na s d polubowny wymaga
jednomy lno ci. W wypadku odmowy arbitra udzia u w g osowaniu, pozostali arbitrzy
mog wyda wyrok bez jego udzia u.
4. Arbiter, który g osowa przeciwko stanowisku wi kszo ci, mo e zg osi zdanie odr bne,
zamieszczaj c przy podpisywaniu wyroku odpowiedni wzmiank ; arbiter powinien
pisemne uzasadnienie zdania odr bnego.
§ 57
Wyrok S du Arbitra owego powinien zawiera :
a) powo anie zapisu na s d polubowny,
b) miejsce i dat wydania wyroku,
c) oznaczenie arbitrów i stron,
d) rozstrzygni cie o daniach stron,
e) rozstrzygni cie o kosztach post powania, w tym kosztach zast pstwa procesowego,
f) wskazanie motywów, którymi kierowa si S d przy wydaniu wyroku,
g) podpisy arbitrów.
§ 58
1. Je eli arbiter odmówi podpisu lub nie mo e podpisa wyroku, zaznacza si to na wyroku.
Wyrok podpisany przez wi kszo arbitrów ma moc prawn .
2. Wyrok S du Arbitra owego powinien by opatrzony podpisami Prezesa S du
Arbitra owego oraz Sekretarza Generalnego stwierdzaj cymi autentyczno podpisów
arbitrów i ostateczno wyroku, a tak e piecz ci S du.
3.
d Arbitra owy dor cza stronom odpisy wyroku podpisane zgodnie z wymogami ust. 2.
§ 59
Wyrok S du Arbitra owego jest ostateczny i wi cy dla stron; nie przys uguje od niego
odwo anie. Nie uchybia to przepisom dotycz cym skargi o uchylenie wyroku s du
polubownego.
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Inne orzeczenia
§ 60
W sprawach nie wymagaj cych wydania wyroku zespó orzekaj cy wydaje postanowienia lub
zarz dzenia. Przepisy o wyroku stosuje si odpowiednio do postanowie ko cz cych
post powanie.

Uzupe nienie, wyk adnia i sprostowanie wyroku
§ 61
1. W terminie 14 dni od otrzymania wyroku ka da ze stron mo e z
wniosek o
uzupe nienie wyroku, jego wyk adni oraz sprostowanie b dów pisarskich albo
rachunkowych lub innych oczywistych omy ek.
2. Wnioskodawca obowi zany jest dor czy odpis wniosku drugiej stronie.
3. Zespó orzekaj cy rozstrzyga o uzupe nieniu wyroku lub jego wyk adni w terminie 30 dni
od daty z enia wniosku, a o sprostowaniu b du w terminie 14 dni od z enia
wniosku.
4. Zespó orzekaj cy mo e z urz du dokona sprostowania b dów pisarskich albo
rachunkowych lub innych oczywistych omy ek.

Archiwum
§ 62
Sekretariat S du Arbitra owego przechowuje akta spraw w archiwum S du przez okres 20
lat.

Odpisy
§ 63
Strony mog otrzymywa odpisy z akt sprawy za odr bn op at , któr ustala Sekretarz
Generalny.

Udost pnianie
§ 64
Prezes S du Arbitra owego mo e udost pni do publikacji tre
bez oznaczenia stron.

orzecze S du, jednak e

X. Uproszczony tryb post powania
§ 65
Orzeczenie S du Arbitra owego mo e zosta wydane bez przeprowadzenia rozprawy, je li
strony z niej zrezygnowa y. Ponadto orzeczenie takie mo e zosta wydane na podstawie
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pisemnego uznania powództwa w ca ci, przez co nale y rozumie uznanie zarówno
roszczenia pozwu, jak i obowi zku zwrotu kosztów post powania drugiej stronie.

XI. Przyspieszony tryb post powania
§ 66
1.

Przyspieszony tryb post powania dotyczy sporów o warto ci przedmiotu sporu do 50.000 z .
Dla powództwa wzajemnego warto przedmiotu sporu i op aty oblicza si osobno.

2.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje si odpowiednio przepisy
Regulaminu S du Arbitra owego, z tym e terminy ustanowione w Regulaminie lub
wyznaczone na jego podstawie na podejmowanie okre lonych czynno ci ulegaj skróceniu
do 7 dni. Przepisu § 46 nie stosuje si .

3.

Strony mog uzgodni stosowanie przyspieszonego trybu post powania tak e w sprawach o
wy szej warto ci przedmiotu sporu.
§ 67

1.

Je eli strony nie uzgodni y inaczej lub arbiter inaczej nie postanowi , wszystkie pisma w
post powaniu dor cza si drog elektroniczn , dla stron na adres elektroniczny wskazany w
umowie o arbitra lub pó niejszym powiadomieniu strony, dla arbitra na adres wskazany na
li cie arbitrów, a dla S du Arbitra owego na adres S du. Tak e zast pcze wyznaczenie arbitra
dokonywane jest drog elektroniczn .

2.

Wszystkie dor czenia dokonywane s z kopi do wiadomo ci Sekretarza Generalnego,
arbitra lub strony, je li nie s adresatami.
§ 68

1.

Spór rozstrzyga jeden arbiter, wybrany lub wyznaczony z listy arbitrów.

2.

Arbitra wybieraj zgodnie strony, w pozwie i odpowiedzi na pozew lub w terminie 7 dni od
daty dor czenia odpowiedzi na pozew powodowi. Po bezskutecznym up ywie tego terminu
arbitra wyznacza w terminie 3 dni Komitet Nominacyjny.
§ 69

1.

Arbiter mo e prowadzi post powanie w trybie przyspieszonym tak e, je eli po zbadaniu
warto ci przedmiotu sporu wskazanej w pozwie lub pozwie wzajemnym ustali, e warto ta
jest w rzeczywisto ci wy sza, ni okre lona w § 65 ust. 1. Arbiter powinien jednak
niezw ocznie powiadomi strony o takim ustaleniu.

2.

Arbiter mo e prowadzi post powanie w trybie przyspieszonym tak e wówczas, gdy w
pozwie wzajemnym wskazano warto przedmiotu sporu wy sz , ni okre lona w § 65 ust.
1.

3.

Na danie jednej ze stron z one w terminie nie d szym ni 7 dni odpowiednio od daty
powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, lub od daty otrzymania pozwu wzajemnego,
arbiter powinien jednak skierowa spór do post powania na zasadach ogólnych. Arbiter
mo e tak e na danie jednej ze stron skierowa spór do post powania na zasadach
ogólnych tylko w zakresie powództwa wzajemnego.
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4.

W razie skierowania sporu do post powania na zasadach ogólnych spór ten pozostaje
zawis y, arbiter obejmuje funkcj arbitra przewodnicz cego, a strony wybieraj arbitrów
bocznych na zasadach ogólnych po wezwaniu przez arbitra przewodnicz cego. Pisma
procesowe z one wcze niej w formie elektronicznej s skuteczne. Zespó orzekaj cy mo e
zmieni wcze niejsze zarz dzenia i postanowienia wydane w post powaniu.
§ 70

1.

Termin do wniesienia odpowiedzi na pozew wynosi 14 dni od daty dor czenia pozwu.
Strony nie sk adaj przed rozpraw dalszych pism procesowych.

2.

Arbiter w terminie 7 dni od daty jego wyboru albo wyznaczenia, jednak e nie wcze niej ni
po uiszczeniu przez powoda op aty, mo e zarz dzi z enie przez strony na rozprawie
dodatkowych o wiadcze , wyja nie lub dokumentów w uzupe nieniu pozwu i odpowiedzi
na pozew oraz zapewnienie przez strony stawiennictwa wiadków, je li uzna to za wskazane.
§ 71

1.

Rozpraw wyznacza si
wyznaczenia arbitra.

na termin przypadaj cy nie pó niej, ni

na 21 dni od daty

2.

Rozpraw prowadzi si tylko na jednym posiedzeniu. W razie konieczno ci rozprawa mo e
by odroczona do nast pnego dnia roboczego. Arbiter sporz dza z rozprawy skrócony
protokó i informuje strony w toku rozprawy o tre ci protoko u, odnotowuj c ewentualne
sprzeciwy. Przepisu § 49 nie stosuje si .

3.

Z powodu niestawiennictwa strony lub pe nomocnika rozprawa mo e by odroczona tylko
wówczas, gdy przyczyna zosta a przez stron uprzednio wystarczaj co usprawiedliwiona.
Je eli uprzednie usprawiedliwienie by o niemo liwe, arbiter uwzgl dni usprawiedliwienie
dor czone w ci gu 7 dni od ustania przeszkody i zarz dzi odbycie rozprawy w nowym
terminie. Przepisy zdania 1 i 2 stosuje si odpowiednio do niestawiennictwa wiadka.
§ 72

1.

Strony mog na rozprawie zg asza nowe dowody tylko, je eli ich przeprowadzenie na
rozprawie jest mo liwe. Nowe okoliczno ci faktyczne strony mog powo ywa , je eli
wynikaj one z zebranego lub zg oszonego materia u dowodowego. Arbiter na rozprawie
wydaje postanowienie o dopuszczeniu dowodów.

2.

Arbiter mo e zarz dzi z enie przez strony dodatkowych wyja nie
terminie 7 dni od daty rozprawy.

3.

Arbiter wydaje wyrok w terminie 14 dni od daty rozprawy.
*

i o wiadcze

* *
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