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REGULAMIN SĄDU ARBITRAŻOWEGO
PRZY
KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH W
WARSZAWIE

ROZDZIAŁ I.
Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

§ 1.
Sąd Arbitrażowy. Postanowienia ogólne
1. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie (zwany
dalej jako: Sąd Arbitrażowy przy KRRP lub Sąd Arbitrażowy KRRP) jest stałym
sądem polubownym funkcjonującym na podstawie niniejszego regulaminu.
Regulamin Sądu Arbitrażowego KRRP jest podstawowym aktem w oparciu o
który działa i rozstrzyga sąd arbitrażowy i wydaje swoje rozstrzygnięcia.
2. Zmiana regulaminu odbywa się w sposób wskazany w Statucie Sądu
Arbitrażowego przy KRRP.
3. Sąd Arbitrażowy przy KRRP jest samodzielną jednostką organizacyjną
wyodrębnioną w ramach struktury Krajowej Rady Radców Prawnych. Sąd
Arbitrażowy KRRP ma swoją strukturę organizacyjną, którą określa Statut Sądu
Arbitrażowego KRRP.
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4. Sąd Arbitrażowy przy KRRP jest jednostką niezależną od Krajowej Rady Radców
Prawnych wyłącznie w zakresie kompetencji do rozstrzygania sporów i
prowadzenia postępowań mediacyjnych, a także w zakresie wydawania
ekspertyz.
5. W ramach Sądu Arbitrażowego KRRP mogą być tworzone sekcje specjalistyczne
zajmujące się sprawami jednorodnymi, tzn. prowadzące spory jednego rodzaju
bądź pomiędzy określonymi grupami przedsiębiorców.
6. Sąd Arbitrażowy KRRP ma prawo używać okrągłej pieczęci ze swoją nazwą.
Nazwa Sądu Arbitrażowego jest zastrzeżona tylko i wyłącznie do użytku samego
Sądu Arbitrażowego. Przyjmuje się, że nazwą, która widnieje na pieczęci jest: Sąd
Arbitrażowy przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.
7. Siedzibą Sądu Arbitrażowego KRRP jest miasto stołeczne Warszawa. Adresem
Sądu Arbitrażowego przy KRRP jest w każdym wypadku adres kontaktowy
Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie. Pod tym adresem urzęduje Sąd
Arbitrażowy przy KRRP i pod tym adresem znajduje się infrastruktura
organizacyjna Sądu Arbitrażowego przy KRRP.
8. Miejscem postępowania arbitrażowego prowadzonego przez Sąd Arbitrażowy
KRRP jest w każdym wypadku terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś wyroki
arbitrażowego mogą być wydane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
9. Sąd Arbitrażowy KRRP jako stały sąd polubowny jest upoważniony do
prowadzenia postępowań arbitrażowych w związku z poddaniem sporów pod
jego

rozstrzygnięcie.

Ma

on

także

kompetencje

do

administrowania

postępowaniami prowadzonymi w związku z arbitrażem ad hoc.
10. Sąd Arbitrażowy KRRP w zakresie prowadzenia postępowań arbitrażowych
działa odpłatnie, dotyczy to także administrowania postępowaniami ad hoc. Sąd
Arbitrażowy KRRP nie przewiduje możliwości zwolnienia stron (uczestników) od
kosztów postępowania. Kalkulacja kosztów ujęta jest osobnym dokumentem tzw.
„Taryfą Opłat”. „Taryfa Opłat” jest integralnym elementem niniejszego
Regulaminu, zaś Sąd Arbitrażowy KRRP nie ma prawa odstępować od
postanowień „Taryfy Opłat” i nie ma kompetencji do czynienia w tym względzie
żadnych wyjątków.
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11. Strony nie mogą w sposób wiążący uzgodnić odmiennych reguł postępowania niż
te, które wynikają z Regulaminu. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy postępowań
arbitrażowych ad hoc administrowanych przez Sąd Arbitrażowy KRRP.
12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy kodeksu postępowania cywilnego części piątej zatytułowanej: „Sąd
polubowny (arbitrażowy).
13. W razie wątpliwości przyjmuje się, że strony wiąże niniejszy Regulamin w dacie
wniesienia pozwu, a nie w dacie zawarcia zapisu na sąd polubowny. Powyższa
formuła przewiduje sytuacje, w których dojdzie do zmiany Regulaminu lub
niektórych z jej postanowień w okresie pomiędzy zawarciem zapisu na sąd
polubowny a wniesieniem sprawy do Sądu Arbitrażowego przy KRRP.
14. Organy Sądu Arbitrażowego KRRP określa Statut Sądu Arbitrażowego przy KRRP.
15. Sąd Arbitrażowy KRRP przechowuje akta spraw arbitrażowych prowadzonych w
ramach swojej właściwości. W przypadku spraw administrowanych – arbitraży
ad hoc – po ich zakończeniu Sekretariat Sądu Arbitrażowego KRRP przesyła akta
stronom lub ich pełnomocnikom.

§ 2.
Właściwość Sądu Arbitrażowego przy KRRP
1. Sąd Arbitrażowy KRRP jest właściwy do orzekania w sporach, które zostały
poddane pod rozstrzygnięcie tego Sądu zgodnie z jego Regulaminem, jeżeli jego
właściwość wynika z pisemnej umowy stron o poddaniu określonego sporu pod
rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy KRRP.
2. Strony są związane zapisem na Sąd Arbitrażowy KRRP w sporach, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego. Dotyczy to w szczególności sporów, które pomiędzy stronami
wynikły lub mogą wyniknąć w przyszłości w związku z określonym stosunkiem
prawnym, umownym bądź pozaumownym. Spór poddany pod rozstrzygnięcie
Sądu Arbitrażowego KRRP może być sporem o prawa majątkowe, z wyjątkiem
spraw o alimenty lub sporem o prawa niemajątkowego, jeżeli mogą one być
przedmiotem ugody.
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3. Sąd Arbitrażowy KRRP jest upoważniony do orzekania o swojej właściwości, w
tym o istnieniu, ważności albo skuteczności zapisu na sąd polubowny.
Nieważność albo wygaśnięcie zapisu na sąd polubowny, samo przez się nie
oznacza nieważności umowy, w której zapis został zawarty.
4. Zarzut braku właściwości Sądu Arbitrażowego przy KRRP może być podniesiony
nie później niż w odpowiedzi na pozew lub w innym terminie określonym przez
strony, chyba że przed upływem terminu strona nie znała i przy dołożeniu
należytej staranności nie mogła poznać podstawy takiego zarzutu albo jego
podstawa powstała dopiero po upływie tego terminu.
5. O zarzucie, o którym mowa w pkt 4, Sąd Arbitrażowy KRRP może orzec w
odrębnym postanowieniu. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio
postanowienia art. 1180 kodeksu postępowania cywilnego.
6. Uszczegółowienie kompetencji Sądu Arbitrażowego przy KRRP w zakresie
poszczególnych spraw wynika z postanowień Regulaminu zamieszczonych
poniżej. Wskazane kategorie spraw nie wyczerpują jednak kompetencji Sądu
Arbitrażowego KRRP w zakresie poddanych pod jego rozstrzygnięcie sporów.
§ 2.1.
Właściwość Sądu Arbitrażowego przy KRRP w sprawach
z zakresu prawa pracy
1. Sąd Arbitrażowy KRRP jest właściwy w sprawach z zakresu prawa pracy z tym, że
zapis na Sąd Arbitrażowy KRRP może być sporządzony tylko po powstaniu sporu
i wymaga zachowania formy pisemnej.
2. W przypadku sporządzenia zapisu na sąd polubowny przed powstaniem sporu
jest on bezskuteczny i nie może być podstawą procedowania przez Sąd
Arbitrażowy KRRP.
§ 2.2.
Właściwość Sądu Arbitrażowego przy KRRP w sprawach z udziałem
konsumentów
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1. Sąd Arbitrażowy KRRP jest właściwy w sporach wynikających z umów, których
stroną jest konsument z tym, że zapis na Sąd Arbitrażowy KRRP może zostać
sporządzony tylko po powstaniu sporu i wymaga formy pisemnej.
3. W przypadku sporządzenia zapisu na sąd polubowny przed powstaniem sporu
jest on bezskuteczny i nie może być podstawą procedowania przez Sąd
Arbitrażowy KRRP.
§ 2.2.
Właściwość Sądu Arbitrażowego przy KRRP w sporach dotyczących własności
intelektualnej
1. Sąd Arbitrażowy KRRP jest właściwy w sprawach własności intelektualnej.
2. Za sprawy z zakresu własności intelektualnej na potrzeby niniejszego
Regulaminu rozumie się te sprawy, które należą do drogi sądowej i nie są
zastrzeżone do kompetencji innych organów.
3. Sprawy z zakresu własności intelektualnej nienależące do drogi sądowej nie
wykazują zdatności arbitrażowej
4. Za sprawy wykazujące zdatność arbitrażową i które mogą być rozpatrywane
przez Sąd Arbitrażowy przy KRRP uznaje się w szczególności sprawy:
a) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
b) o ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania
dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy,
towarów lub usług;
c) o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą
d) o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego;
e) o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego do znaku towarowego lub na
wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
f) o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego;
g) o naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego do
znaku towarowego lub na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego;
h) o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru
przemysłowego
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i) o stwierdzenie prawa używania w ramach lokalnej działalności oznaczenia
zarejestrowanego jako znak towarowy na rzecz innej osoby;
j) o stwierdzenie prawa używania oznaczenia geograficznego;
k) o stwierdzenie utraty prawa używania oznaczenia geograficznego;
l) o przeniesienie patentu,
m) dotyczące prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego lub topografii uzyskanego przez osobę nieuprawnioną;
n) o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy
5. Sąd Arbitrażowy KRRP jest kompetentny w sprawach własności intelektualnej na
podstawie zapisu na Sąd Arbitrażowy KRRP, który może zostać sporządzony
przed powstaniem sporu, jak i również po powstaniu sporu.
6. W zakresie nieuregulowanym, gdy chodzi o rozstrzyganie sporów z zakresu
własności intelektualnej stosuje odpowiednio przepisy kodeksu postępowania
cywilnego, w szczególności dotyczące możliwości zabezpieczenia przez Sąd
Arbitrażowy KRRP środka dowodowego lub wyjawienia oraz wydania środka
dowodowego na wezwanie Sądu Arbitrażowego przy KRRP.
§ 2.3.
Właściwość Sądu Arbitrażowego przy KRRP w sporach korporacyjnych
1. Sąd Arbitrażowy KRRP jest właściwy w przypadku sporów korporacyjnych.
2. Zapis na Sąd Arbitrażowy KRRP zamieszczony w umowie (statucie) spółki
handlowej dotyczący sporów ze stosunku spółki wiąże spółkę, jej wspólników
oraz organy spółki i ich członków.
3. Za spory korporacyjne uznaje się na potrzeby niniejszego Regulaminu w
szczególności spory:
a) o rozwiązanie spółki osobowej lub kapitałowej
b) wynikające

z umów

pomiędzy

wspólnikami

albo

akcjonariuszami –

o roszczenia dotyczące relacji korporacyjnych
c) o wyłączenie wspólnika spółki handlowej
d) o pozbawienie wspólnika prawa do prowadzenia spraw spółki lub prawa do
reprezentacji spółki
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e) o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo walnego zgromadzenia spółki
akcyjnej.
f) wynikające z roszczeń wspólników albo akcjonariuszy za szkody wyrządzone
spółce (actio pro socio)
g) inne wynikające z roszczeń związanych z realizacją uprawnień zawartych
w umowach spółek
4. W przypadku spraw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały
zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo
walnego zgromadzenia spółki akcyjnej zapis na Sąd Arbitrażowy przy KRRP jest
skuteczny jeżeli przewiduje obowiązek ogłoszenia o wszczęciu postępowania
arbitrażowego w sposób wymagany dla ogłoszeń spółki najpóźniej w terminie
miesiąca od dnia jego wszczęcia. Ogłoszenie zamieszcza spółka lub strona
powodowa.
5. Skład Sądu Arbitrażowego przy KRRP wyznaczony w sprawach o uchylenie lub
stwierdzenie

nieważności uchwały

zgromadzenia

wspólników spółki z

ograniczoną odpowiedzialnością albo walnego zgromadzenia spółki akcyjnej
wyznaczony w sprawie najwcześniej wszczętej rozpoznaje pozostałe sprawy o
uchylenie lub stwierdzenie nieważności tej samej uchwały zgromadzenia
wspólników

spółki

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

albo

walnego

zgromadzenia spółki akcyjnej.
6. W przypadku spraw o których mowa powyżej w pkt 4, każdy wspólnik albo
akcjonariusz może przystąpić do postępowania po jednej ze stron w terminie
miesiąca od dnia ogłoszenia.
§ 2.4.
Właściwość Sądu Arbitrażowego przy KRRP w sprawach dotyczących umów o
roboty budowlane
1. Sąd Arbitrażowy KRRP jest właściwy do rozstrzygania spraw dotyczących umów
o roboty budowlane oraz związanych z procesem budowlanym umów służących
wykonaniu robót budowlanych.
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2. Zapis na Sąd Arbitrażowy KRRP w sprawach dotyczących umów o roboty
budowlane może zostać sporządzony już w samej umowie o roboty budowlane,
jak i po powstaniu sporu.
§ 2.5.
Właściwość Sądu Arbitrażowego przy KRRP w innych sprawach
gospodarczych
1. Sąd Arbitrażowy KRRP jest właściwy także w innych sprawach gospodarczych do
których zaliczyć należy w szczególności sprawy:
a) ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej
przez nich działalności gospodarczej
b) dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 kodeksu
spółek handlowych
c) przeciwko

przedsiębiorcom

o

zaniechanie

naruszenia

środowiska

i

przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym
związanej
d) z umów leasingu
2. Zapis na Sąd Arbitrażowy KRRP w sprawach gospodarczych może być
sporządzony przed powstaniem sporu, jak i również po powstaniu sporu.
§ 2.6.
Właściwość Sądu Arbitrażowego przy KRRP w sprawach dotyczących
kontraktów sportowych (sprawy sportowe)
1. Sąd Arbitrażowy KRRP jest właściwy w sprawach sporów dotyczących
kontraktów sportowych (sprawy sportowe).
2. Za sprawy sportowe na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się m.in. spory:
a) o roszczenia zawodników wynikające z kontraktów sportowych lub o
roszczenia przeciwko klubom sportowym lub innym związkom sportowym
b) o roszczenia klubów sportowych kierowane wobec innych klubów o
zasądzenie cen transferowych (ekwiwalent za wyszkolenie zawodników)
c) o roszczenia klubów sportowych wobec trenerów wynikające z kontraktów
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d) o roszczenia trenerów wobec klubów sportowych wynikające z kontraktów
e) oraz inne nie przewidziane w niniejszym Regulaminie
3. Zapis na Sąd Arbitrażowy KRRP w sprawach sportowych może być sporządzony
po powstaniu sporu, jak i przed jego powstaniem i zamieszczony w kontrakcie
sportowym.
§ 2.7.
Właściwość Sądu Arbitrażowego przy KRRP w sporach
z zakresu umów o świadczenie pomocy prawnej (umów o świadczenie
doradztwa prawnego)
1. Sąd Arbitrażowy KRRP z racji swojego umiejscowienia jest właściwy w
przypadku sporów powstałych na tle umów o świadczenie pomocy prawnej.
2. Krajowa Rada Radców Prawnych rekomenduje poddawanie sporów powstałych
na tle umów o świadczenie pomocy prawnej pod rozstrzygnięcie Sądu
Arbitrażowego przy KRRP.
3. Krajowa Rada Radców Prawnych rekomenduje sporządzanie zapisów na Sąd
Arbitrażowy KRRP już w umowach na świadczenie usług doradztwa prawnego
pomiędzy radcami prawnymi a mocodawcami.
4. Za spory wynikające z umów o świadczenie pomocy prawnej rozumie się na
potrzeby niniejszego Regulaminu m.in. spory:
a) o roszczenia wynikające z umów pomiędzy radcą prawnym (adwokatem) a
mocodawcą
b) o roszczenia wynikające z umów pomiędzy radcami prawnymi świadczącymi
pomoc prawną między sobą
c) o roszczenia pomiędzy spółkami prawniczymi a radcami prawnymi
(adwokatami)
d) o ustalenie ważności lub nieważności umów o świadczenie pomocy prawnej
e) o inne roszczenia niewymienione wyżej, a wynikające z umów o świadczenie
pomocy prawnej.
5. Zapis na Sąd Arbitrażowy KRRP może zostać sporządzony po powstaniu sporu,
jak i również przed powstaniem sporu.

9

§ 3.
Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy KRRP.
Zasady postępowania
1. Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym KRRP będzie prowadzone przy
uwzględnieniu postulatu szybkości i sprawności postępowania arbitrażowego
oraz przy zachowaniu gwarancji niezależności i bezstronności samych arbitrów.
2. Postępowanie arbitrażowe prowadzone przez Sąd Arbitrażowy KRRP jest
postępowaniem

poufnym.

Zespół

orzekający

oraz

pracownicy

Sądu

Arbitrażowego KRRP zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, o których dowiedzieli się podczas prowadzenia postępowania. To
samo dotyczy dokumentów poszczególnych spraw arbitrażowych, które nie
mogą być ujawniane osobom trzecim. Zasada poufności ma charakter
bezwzględny i nie dopuszcza się żadnych wyjątków w tym względzie.
3. Przed wyznaczeniem rozprawy Sąd Arbitrażowy KRRP organizuje obligatoryjne
posiedzenie organizacyjne na którym ustala harmonogram całego postępowania
arbitrażowego. Harmonogram:
a) ustalany jest wspólnie przez zespół orzekający oraz strony lub ich
pełnomocników
b) ustala terminy rozpraw, terminy składania pism procesowych i terminy
innych czynności dokonywanych przez Sąd Arbitrażowy przy KRRP.
c) ustalany jest w drodze zarządzenia Sądu Arbitrażowego przy KRRP, które jest
doręczane stronom na skrzynki e-mailowe podane w pismach procesowych.
4. Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy KRRP wszczyna pozew. Za
moment wszczęcia postępowania uznaje się moment złożenia pozwu lub
doręczenia go w siedzibie Sądu Arbitrażowego. W przypadku rozpoznawania
przez

Sąd

Arbitrażowy

przy

KRRP

spraw

z

zakresu

postępowania

nieprocesowego momentem tym jest złożenie wniosku lub doręczenie go w
siedzibie Sądu Arbitrażowego.
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5. W pozwie powód obowiązany jest podać wszystkie twierdzenie i dowody pod
rygorem pominięcia ich na dalszym etapie postępowania. Powód zobowiązany
jest w pozwie podać swój adres skrzynki e-mailowej lub adres skrzynki emailowej swojego pełnomocnika.
6. Pozwem można dochodzić w ramach jednego postępowania arbitrażowego
jednego oraz kilku roszczenia, jeżeli z umowy lub umów wynika taka możliwość,
a strony umowy lub umów wyraziły zgodę na zapis na sąd polubowny. W
przypadku kumulacji roszczeń strona powodowa obowiązana jest uiścić opłatę
od każdego roszczenia osobno.
7. W terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu pozwu, pozwany może wnieść
odpowiedź na pozew. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek pozwanego
złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu pozwu, tylko wówczas, jeżeli
jest to uzasadnione skomplikowanym charakterem sprawy oraz złożonym
stanem faktycznym. Sąd Arbitrażowy KRRP może wydłużyć termin na złożenie
odpowiedzi na pozew przyjmując w zależności od sprawy termin nie dłuższy niż
30 dni od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu.
8. Pozwany obowiązany jest w odpowiedzi na pozew podać swój adres skrzynki emailowej lub adres skrzynki e-mailowej swojego pełnomocnika.
9. W postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy KRRP pozwany może w
odpowiedzi na pozew wnieść pozew wzajemny pod warunkiem, że Sąd
Arbitrażowy przy KRRP jest właściwy w przedmiocie roszczeń podniesionych w
pozwie wzajemnym. Dochodzenie roszczeń pozwem wzajemnym podlega opłacie
zgodnie z dokumentem tzw. „Taryfą Opłat”.
10. W razie wniesienia pozwu wzajemnego, strona powodowa może ustosunkować
się do powództwa wzajemnego w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Ze wzglądu
na skomplikowany charakter sprawy termin ten może na wniosek powoda
złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia pozwu wzajemnego zostać
wydłużony przez Sąd Arbitrażowy do 30 dni od dnia doręczenia powodowi
odpisu pozwu wzajemnego.
11. Zarzut potrącenia może zostać złożony przez pozwanego w odpowiedzi na pozew
lub w pozwie wzajemnym, zaś przez stronę powodową w odpowiedzi na pozew
wzajemny. W późniejszym okresie nie ma możliwości podniesienia zarzutu
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potrącenia. Zarzut potrącenia podlega opłacie tak jak roszczenie wysunięte przez
stronę zgodnie z dokumentem tzw. „Taryfą Opłat”.
12. W postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym KRRP strony powinny być
traktowane równoprawnie. Każda ze stron powinna mieć prawo do
przedstawienia swoich twierdzeń i dowodów na ich poparcie.
13. Strony postępowania przed Sądem Arbitrażowym KRRP zobowiązują się do
nienadużywania swoich uprawnień i do zapewnienia, aby postępowanie było
prowadzone w sposób szybki i sprawny. W każdym wypadku strony obowiązane
są działać zgodnie z dobrymi obyczajami i nie wykorzystywać postępowania
arbitrażowego w innych celach, aniżeli rozstrzyganie sporów.
14. W wypadku przyjęcia przez Sąd Arbitrażowy KRRP, że strony nadużywają
swojego prawa lub w sposób świadomy przedłużają postępowanie i prowadzą do
obstrukcji procesowej może zastosować sankcję pieniężną, która będzie wynosiła
trzykrotność kosztów zastępstwa procesowego. Możliwość zastosowania sankcji
jest uzasadniona dopiero wówczas, gdy strona pomimo pouczenia w dalszym
ciągu będzie nadużywała swoich uprawnień. Sankcja zostanie określona w
wyroku arbitrażowym.
15. Postępowanie arbitrażowe będzie toczyło się w siedzibie Sądu Arbitrażowego.
Miejscem postępowania jest miasto stołeczne Warszawa. W każdym jednak
wypadku Sąd Arbitrażowy może zarządzić przeprowadzenie rozprawy on line
przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.
16. Przeprowadzenie rozprawy w formie wideokonferencji może nastąpić także na
wniosek samych stron. Wniosek stron o przeprowadzenie rozprawy w formie
wideokonferencji powinien być złożony w pierwszych pismach procesowych,
chyba że taka zgoda wyrażona została już w zapisie na sąd polubowny.
17. Sąd Arbitrażowy KRRP może zarządzić, że rozprawa odbędzie się w formie
hybrydowej, w formie tradycyjnej oraz w formie on line, w zależności od
okoliczności i wniosków samych stron.
18. Językiem

postępowania

arbitrażowego

prowadzonego

przez

Sądem

Arbitrażowym KRRP jest język polski. Sąd polubowny może zarządzić, aby do
każdego dokumentu było dołączone jego tłumaczenie na język polski.
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19. Sąd Arbitrażowy KRRP rozpoznaje spór na rozprawie, chyba że na podstawie
Regulaminu rozpoznanie sprawy nastąpi na posiedzeniu niejawnym. Rozprawa
arbitrażowa:
a) jest nagrywana i sporządzany zostaje protokół z rozprawy, który podpisuje
Przewodniczący i pozostali arbitrzy oraz protokolant
b) odbywa się on line, jeżeli Sąd Arbitrażowy KRRP uzna to za uzasadnione
c) odbywa się z wyłączeniem publiczności
d) brak obecności stron nie wstrzymuje Sądu Arbitrażowego KRRP w
przeprowadzeniu rozprawy.
20. Sąd Arbitrażowy KRRP powinien dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie sprawy
nastąpiło w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy, za wyjątkiem spraw o
szczególnej złożoności.
21. Postępowanie

przed

Sądem

Arbitrażowym

KRRP

jest

postępowaniem

jednoinstancyjnym, od którego nie przewiduje się odwołania.
22. Sąd Arbitrażowy KRRP wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, w
wypadku, jeżeli powód cofnął pozew ze zrzeczeniem się roszczenia lub bez
zrzeczenia się roszczenia, o ile pozwany wyraził na to zgodę, a także wówczas,
gdy wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.
23. Sąd Arbitrażowy KRRP może zawiesić postępowanie na okres nie dłuższy niż
sześć miesięcy. Po upływie tego okresu Sąd Arbitrażowy KRRP jest upoważniony
do podjęcia decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania.
24. W toku postępowania przed Sądem Arbitrażowym KRRP strony mają obowiązek
doręczać sobie wzajemnie oraz innym uczestnikom postępowania wszelkie
kierowane do Sądu Arbitrażowego KRRP pisma procesowe dotyczące sporu wraz
z załącznikami

oraz

załączać

do swoich pism procesowych dowody

potwierdzające wykonanie tego obowiązku pod rygorem zwrotu.
25. Sąd Arbitrażowy KRRP może zarządzić, że wymiana pism procesowych nastąpi w
formie e-mailowej w związku z realizacją postulatu szybkości i sprawności
postępowania. W takim przypadku strona doręczająca pismo procesowe do Sądu
Arbitrażowego KRRP, dołączy każdorazowo do wiadomości adres mailowy
wskazany przez stronę przeciwną w pierwszym piśmie procesowym.

13

26. Sąd Arbitrażowy KRRP jako stały sąd polubowny przechowuje akta spraw wraz z
oryginałem wyroku sądu polubownego. Akta sprawy wraz z wyrokiem składa się
w Sądzie Arbitrażowym przy KRRP.
27. Sąd Arbitrażowy KRRP w razie ponownego rozpoznawania sprawy przez sąd
polubowny ma prawo wglądu do akt sprawy złożonych w sądzie arbitrażowym.
§ 3.1.
Odformalizowane i uproszczone postępowania przed
Sądem Arbitrażowym przy KRRP
1. Sąd Arbitrażowy KRRP prowadzi odformalizowane i uproszczone postępowanie
arbitrażowe w przypadku sporów nie przewyższających kwoty 100 000 zł.
2. Odformalizowany i uproszczony charakter postępowania sprowadza się do tego,
że Sąd Arbitrażowy rozpatruje sprawę na posiedzeniu niejawnym i nie wyznacza
rozprawy.
3. Postępowanie dowodowe w sprawach do kwoty 100 000 zł ogranicza się jedynie
do dowodów z dokumentów z wyłączeniem dowodu z pisemnych zeznań
świadków i stron. W uzasadnionych przypadkach Sąd Arbitrażowy KRRP może
zarządzić rozszerzenie postępowania dowodowego o dodatkowe środki
dowodowe.
4. Sąd Arbitrażowy KRRP w sprawach, których wartość nie przewyższa kwoty
100 000 zł powinien dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w
okresie nie dłuższym niż dwa miesiące.
5. Sąd Arbitrażowy KRRP jest upoważniony do prowadzenia postępowania
odformalizowanego i uproszczonego niezależnie od wartości przedmiotu sporu
także wówczas, gdy z pozwu lub odpowiedzi na pozew wynika, że powództwo
jest oczywiście bezzasadne lub w sposób oczywisty nie zasługuje na
uwzględnienie.
6. W każdym jednak wypadku prowadząc odformalizowane i uproszczone
postępowanie Sąd Arbitrażowy KRRP zobowiązany jest do przestrzegania
podstawowych reguł postępowania arbitrażowego, a w tym przede wszystkim do
respektowania zasady równości stron postępowania arbitrażowego.
§ 3.2.
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Postępowanie dowodowe przed Sądem Arbitrażowym przy KRRP
1. Sąd Arbitrażowy KRRP w każdym postępowaniu obowiązany jest przeprowadzić
postępowanie dowodowe.
2. Sąd Arbitrażowy KRRP ocenia wiarygodność i moc dowodów na podstawie
własnego przekonania i w oparciu o zebrany w sprawie materiał.
3. Środkami dowodowymi w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym KRRP są:
dowód z dokumentów, dowód z pisemnych zeznań świadków i stron, dowód z
opinii biegłego.
4. W postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym KRRP wyłączony jest dowód z
oględzin.
5. Złożenie pisemnych zeznań nie wyklucza możliwości wezwania świadków na
rozprawę

celem

złożenia

dodatkowych

zeznań.

Powyższa

reguła

ma

zastosowanie również w przypadku rozprawy on line.
6. W wypadkach uzasadnionych Sąd Arbitrażowy KRRP może wyznaczyć biegłego
wskazanego przez strony w celu wydania opinii.
7. Sąd Arbitrażowy KRRP może zwrócić się do sądu rejonowego, w którego okręgu
dowód lub czynność powinna być przeprowadzona, o przeprowadzenie dowodu
lub wykonanie innej czynności, której Sąd Arbitrażowy przy KRRP nie może
wykonać.
§ 3.3.
Postępowanie zabezpieczające przed Sądem Arbitrażowym przy KRRP
1. Sąd Arbitrażowy KRRP jest upoważniony do udzielenia zabezpieczenia.
Udzielając zabezpieczenia Sąd Arbitrażowy KRRP wydaje postanowienie o
zastosowaniu tymczasowego środka zabezpieczającego.
2. Zabezpieczenie udzielone przez Sąd Arbitrażowy KRRP jest możliwe wówczas,
gdy strona składająca w tym zakresie wniosek, uprawdopodobniła dochodzone
roszczenia.
3. Udzielenie zabezpieczenia może nastąpić przed wszczęciem postępowania oraz w
jego trakcie.
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4. Udzielenie zabezpieczenia podlega opłacie zgodnie z dokumentem tzw. „Taryfą
Opłat”.
5. W uzasadnionych wypadkach Sąd Arbitrażowy KRRP udzielając zabezpieczenia
może uzależnić jego wykonanie od złożenia stosownego zabezpieczenia.
§ 3.4.
Połączenie postępowań arbitrażowych prowadzonych przed Sądem
Arbitrażowym przy KRRP
1. Sąd Arbitrażowy KRRP w składzie powołanym do rozstrzygnięcia danego sporu
wynikającego ze stosunku prawnego może połączyć to postępowanie z innym
postępowaniem wszczętym później, jeżeli to kolejne postępowanie dotyczy tego
samego stosunku prawnego lub roszczenia z niego wywodzonego.
2. W przypadku połączenia spraw wynikających z tego samego stosunku umownego
lub bezumownego zespół orzekający jest tożsamy. Strony nie mają uprawnienia
w zakresie powoływania nowego składu orzekającego, jeżeli ukonstytuował się
skład w zakresie rozstrzygania pierwotnego sporu.
3. Sąd Arbitrażowy KRRP wydaje postanowienie w przedmiocie połączenia spraw.
4. W razie połączenia spraw, kolejna sprawa jest prowadzona odpłatnie zgodnie z
dokumentem tzw. „Taryfą Opłat”.
§ 3.5.
Klauzula kompetencyjna Sądu Arbitrażowego przy KRRP
1. Sąd Arbitrażowy KRRP prowadzi postępowanie w oparciu o postanowienia
Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Sąd Arbitrażowy KRRP prowadzi postępowanie w taki sposób, jaki uzna za
właściwy, co dotyczy poszczególnych czynności w ramach postępowania
arbitrażowego oraz kwestii porządkowo-organizacyjnych.
3. Jeżeli uchybiono postanowieniom niniejszego Regulaminu strona, która o
powyższym uchybieniu uzyskała wiedzę powinna niezwłocznie zwrócić uwagę
Sądowi Arbitrażowemu przy KRRP na powyższe uchybienie. Jeżeli zarzut ten nie
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został podniesiony niezwłocznie strona nie może powołać się na takie uchybienie
w skardze o uchylenie wyroku sądu polubownego.

§ 3.6.
Postępowania wielopodmiotowe. Zmiany podmiotowe.
Zgłoszenie interwencji ubocznej
1. Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym KRRP może być postępowaniem
wielopodmiotowym, w którym rozpoznawane będą roszczenia wielu podmiotów.
Warunkiem jest jednak uzyskanie zgody wszystkich podmiotów biorących udział
w postępowaniu, a mających status stron postępowania arbitrażowego oraz
uznanie, że roszczenia te wykazuje zdatność arbitrażową.
2. W sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia
wspólników

spółki

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

albo

walnego

zgromadzenia spółki akcyjnej każdy wspólnik lub akcjonariusz może przystąpić
do postępowania po jednej ze stron w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia.
3. Sąd Arbitrażowy KRRP jest właściwy do prowadzenia postępowania w
przedmiocie wielu roszczeń wynikających z tej samej umowy lub roszczeń z
umów różnego rodzaju w ramach jednego postępowania arbitrażowego, o ile
strony wszystkich umów wyraża zgodę na właściwość Sądu Arbitrażowego przy
KRRP.
4. Sąd Arbitrażowy KRRP jest właściwy do wezwania osoby trzeciej w charakterze
strony postępowania, jeżeli jest to uzasadnione charakterem sprawy, o ile
pozostałe strony złożą w tym zakresie wniosek, a osoba trzecia wyrazi zgodę na
wejście do postępowania w charakterze strony i objęcie jej zakresem zapisu na
sąd

polubowny.

Rozszerzenie

zakresu

podmiotowego

postępowania

arbitrażowego może dotyczyć zarówno strony powodowej, jak i pozwanej.
5. W postępowaniu arbitrażowym dopuszczalne jest zgłoszenie interwencji
ubocznej osoby trzeciej do jednej ze stron, o ile interwenient ma interes prawny
we wstąpieniu. Decyzja co do dopuszczenia interwenienta ubocznego do
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postępowania należy do Sądu Arbitrażowego przy KRRP. Wejście interwenienta
ubocznego do postępowania nie oznacza, że staje się on stroną postępowania
arbitrażowego.

§ 4.
Podstawy orzekania przez Sąd Arbitrażowy przy KRRP
1. Sąd Arbitrażowy KRRP rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego
stosunku.
2. Sąd Arbitrażowy KRRP może rozstrzygać spór na podstawie ogólnych zasad
prawa lub zasad słuszności tylko wtedy, gdy strony go do tego w sposób wyraźny
upoważniły z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów, których stroną jest
konsument. W przypadku sporów wynikających z umów, których stroną jest
konsument, rozstrzyganie sporu przez Sąd Arbitrażowy KRRP na podstawie
ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności jest niedopuszczalne.
3. Sąd Arbitrażowy KRRP w każdym przypadku bierze pod uwagę postanowienia
umowy oraz ustalone zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku
prawnego.
4. Sąd Arbitrażowy KRRP rozstrzyga merytorycznie sprawę w formie wyroku lub
postanowienia, gdy dotyczy to spraw z zakresu postępowania nieprocesowego.
5. W kwestiach proceduralnych arbiter Przewodniczący jest upoważniony do
wydawania orzeczeń samodzielnie. Akceptacja przez strony niniejszego
Regulaminu oznacza upoważnienie arbitra Przewodniczącego do podejmowania
tego rodzaju decyzji. Arbiter Przewodniczący może skonsultować z innymi
arbitrami poszczególne decyzje.

§ 5.
Arbitrzy. Skład orzekający w postępowaniu przed
Sądem Arbitrażowym przy KRRP
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1. Arbitrem Sądu Arbitrażowego KRRP może być osoba fizyczna bez względu na
obywatelstwo mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Krajowa Rada Radców Prawnych rekomenduje do pełnienia funkcji arbitrów
osoby wykonujące zawód radcy prawnego.
3. Arbiter Sądu Arbitrażowego KRRP zobowiązuje się przez całe postępowanie
zachować bezstronność i niezależność.
4. Arbiter Sądu Arbitrażowego KRRP ma prawo do wynagrodzenia za swoje
czynności oraz do zwrotu wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem
tych czynności.
5. Arbiter Sądu Arbitrażowego KRRP wyraża zgodę na powołanie do pełnienia
funkcji arbitra w danej sprawy poprzez złożenie oświadczenia w Sekretariacie
Sądu Arbitrażowego przy KRRP. Oświadczenie arbiter składa niezwłocznie nie
później jednak niż w terminie trzech dni od dnia poinformowania o wyborze na
arbitra. Nie złożenie oświadczenia oznacza, że arbiter nie przyjmuje funkcji.
6. Oświadczenie arbitra powinno zawierać deklarację arbitra co do jego
niezależności, bezstronności i braku konfliktu interesów względem stron lub ich
pełnomocników.
7. Sąd Arbitrażowy KRRP w niniejszym Regulaminie przewiduje, że przy
dokonywaniu oceny niezależności i bezstronności arbitra uwzględnia się
Wytyczne Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA) dotyczące
konfliktów interesów w arbitrażu międzynarodowym.
8. Arbiter przyjmując sprawę do prowadzenia zobowiązuje się prowadzić ją w
sposób należyty oraz zobowiązuje się dążyć do rozstrzygnięcia sprawy w
możliwie jak najszybszym terminie.
9. Sąd Arbitrażowy KRRP rozstrzyga sprawę w składzie trzech arbitrów z
zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
10. Każda ze stron wybiera po jednym arbitrze z listy arbitrów KRRP. Wybrani
arbitrzy decydują o wyborze arbitra Przewodniczącego w terminie nie dłuższym
niż 10 dni od dnia ich powołania.
11. W przypadku postępowań odformalizowanych i uproszczonych do kwoty
100 000 zł Sąd Arbitrażowy przy KRRP rozstrzyga sprawę w składzie jednego
arbitra. Wybór jednego arbitra następuje w drodze ustaleń pomiędzy stronami,
które wskazują jednego kandydata. W razie braku osiągnięcia pomiędzy stronami
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konsensusu w zakresie wyboru jednego arbitra w terminie 14 dni, uprawnienie
do powołania jednego arbitra przechodzi na

Przewodniczącego Rady

Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KRRP.
12. W przypadku, jeżeli po stronie powodowej lub pozwanej występują dwie lub
więcej osób, powołują one arbitra jednomyślnie.
13. W razie braku wyboru arbitra przez jedną ze stron uprawnienie w tym zakresie
przechodzi na Przewodniczącego Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy
KRRP. Dotyczy to także postępowania wielopodmiotowego, jeżeli strony nie
mogą jednomyślnie powołać arbitra, wyboru dokonuje Przewodniczący Rady
Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KRRP.
14. W przypadku braku wyboru arbitra Przewodniczącego uprawnienie do
powołania arbitra Przewodniczącego przechodzi na Przewodniczącego Rady
Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KRRP.
15. W razie odwołania, ustąpienia, wyłączenia arbitra lub jego śmierci, powołanie
arbitra zastępczego następuje przez Przewodniczącego Rady Arbitrażowej Sądu
Arbitrażowego przy KRRP w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
§ 5.1.
Odwołanie arbitra Sądu Arbitrażowego przy KRRP
1. Strony postępowania arbitrażowego prowadzonego przed Sądem Arbitrażowym
przy KRRP mogą złożyć zgodne oświadczenie o odwołaniu arbitra, w
szczególności wtedy, gdy oczywiste staje się, że nie rozstrzygnie sprawy w
odpowiednim terminie, nie wykonuje swoich czynności lub jeżeli opóźnia się z
wykonywaniem tych czynności bez uzasadnionej przyczyny, jak i również
wówczas, jeżeli w ocenie stron nie ma on odpowiednich kwalifikacji do pełnienia
funkcji arbitra.
2. Odwołanie arbitra może nastąpić także na wniosek jednej ze stron z przyczyn
wskazanych w pkt 1.
3. Wniosek o odwołanie arbitra kieruje się do Przewodniczącego Rady Arbitrażowej
Sądu Arbitrażowego przy KRRP.
§ 5.2.
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Ustąpienie arbitra Sądu Arbitrażowego przy KRRP
1. Arbiter może ustąpić w każdym czasie jedynie z ważnych powodów.
2. Ustąpienie arbitra bez ważnych powodów skutkuje odpowiedzialnością arbitra
za powstałą z tego tytułu szkodę.
§ 5.3.
Wyłączenie arbitra Sądu Arbitrażowego przy KRRP
1.

W razie uzasadnionych wątpliwości co do niezależności i bezstronności arbitra,
każda ze stron może złożyć wniosek o wyłączenie arbitra do Przewodniczącego
Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KRRP.

2.

Strona żądająca wyłączenia arbitra powinna w terminie 7 dni od dnia, w którym
dowiedziała się o jego powołaniu zawiadomić na piśmie wszystkich arbitrów
powołanych do rozstrzygnięcia sprawy oraz stronę przeciwną.

3.

Arbiter ma możliwość w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia
wniosku o wyłączenie, ustosunkowanie się do wniosku i przekazanie odpowiedzi
do Przewodniczącego Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KRRP.

4.

Przewodniczący Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KRRP po
zapoznaniu się z odpowiedzią arbitra może wniosek oddalić lub go uwzględnić w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania odpowiedzi arbitra.

5.

W razie oddalenia wniosku arbiter w dalszym ciągu wykonuje swoje funkcje.

6.

W razie uwzględnia wniosku Przewodniczący Rady Arbitrażowej Sądu
Arbitrażowego przy KRRP wyznacza innego arbitra w miejsce arbitra
wyłączonego.

7.

Wystąpienie strony do sądu powszechnego z wnioskiem o wyłączenie arbitra w
trybie art. 1176 § 2 kodeksu postępowania cywilnego nie ma wpływu na bieg
postępowania arbitrażowego. Sąd Arbitrażowy przy KRRP może jednak zawiesić
postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przez sąd powszechny takiego wniosku.

§ 6.
Wyrok Sądu Arbitrażowego przy KRRP
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1. Wyrok Sądu Arbitrażowego KRRP powinien być sporządzony na piśmie i
podpisany przez arbitrów, którzy go wydali. Jeżeli wyrok jest wydany w składzie
trzech arbitrów, wystarczą podpisy większości arbitrów z podaniem przyczyny
braku podpisu pozostałego.
2. Wyrok Sądu Arbitrażowego KRRP powinien zawierać:
a) motywy rozstrzygnięcia
b) wskazanie zapisu na sąd polubowny na podstawie którego wydano wyrok
c) oznaczenie stron i arbitrów
d) datę i miejsce jego wydania
3. Wyrok doręcza się stronom po jednym egzemplarzu i jeden egzemplarz
pozostawia się w aktach sprawy arbitrażowej.
4. Wyrok Sądu Arbitrażowego jest opatrzony pieczęcią Sądu Arbitrażowego przy
KRRP.
5. Wyrok Sądu Arbitrażowego KRRP zapada większością głosów, chyba że sprawę
rozstrzygał jeden arbiter.
6. Jeżeli przy wydawaniu wyroku nie można osiągnąć wymaganej jednomyślności
lub większości głosów co do rozstrzygnięcia o całości lub o części przedmiotu
sporu, zapis na sąd polubowny w tym zakresie traci moc.
7. Arbiter, który głosował przeciwko stanowisku większości, może na wyroku przy
swoim podpisie zaznaczyć, że zgłosił zdanie odrębne.
8. Sąd Arbitrażowy KRRP może wydać wyrok częściowy i wyrok wstępny.
9. Uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy KRRP przez sąd powszechny nie
powoduje wygaśnięcia zapisu na sąd polubowny, chyba że strony postanowią
inaczej.
10. W przypadku wniesienia skargi o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy
KRRP, Sąd Arbitrażowy przy KRRP jeżeli jest to uzasadnione podstawami skargi
może ponownie podjąć postępowanie w celu usunięcia podstaw do uchylenia
wyroku arbitrażowego. W takim wypadku Sąd Arbitrażowy przy KRRP wykonuje
czynności wskazane przez sąd powszechny właściwy do rozpoznania skargi o
uchylenie wyroku sądu polubownego.
11. Przyjmuje się, że wyrok Sądu Arbitrażowego przy KRRP jest ostateczny i wiąże
strony.
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12. Strony w związku z poddaniem sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego
przy KRRP i przyjęciem niniejszego Regulaminu zobowiązują się do wykonania
wyroku zgodnie z jego treścią w możliwie jak najszybszym terminie. Powyższe
zastrzeżenie nie oznacza rezygnacji z prawa do wniesienia skargi o uchylenie
wyroku Sądu Arbitrażowego KRRP.
13. Do postanowień merytorycznych dotyczących rozpoznawania spraw z zakresu
postępowania nieprocesowego wydawanych przez Sąd Arbitrażowy przy KRRP
stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-12.

§ 7.
Ugoda arbitrażowa w postępowaniu przed Sądem
Arbitrażowym przy KRRP
1. W postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym KRRP możliwe jest zawarcie ugody.
2. Zawarcie ugody skutkuje wydaniem postanowienia w przedmiocie umorzenia
postępowania.
3. Osnowę ugody wciąga się do protokołu albo zamieszcza się ją w odrębnym
dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron.
4. Na wniosek stron Sąd Arbitrażowy KRRP może nadać ugodzie formę wyroku.
5. Wyrok Sąd Arbitrażowego KRRP wydany na podstawie ugody stron powinien
odpowiadać wymaganiom określonym w art. 1197 kodeksu postępowania
cywilnego i zawierać stwierdzenie, że jest wyrokiem sądu polubownego.
6. Wyrok Sądu Arbitrażowego KRRP wydany na podstawie ugody ma takie same
skutki jak każdy inny wyrok sądu polubownego.

§ 8.
Koszty postępowania arbitrażowego przed Sądem
Arbitrażowym przy KRRP
1. Sąd Arbitrażowy przy KRRP podejmuje czynności odpłatnie zgodnie z
dokumentem tzw. „Taryfą Opłat”.
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2. „Taryfa Opłat” określa wszystkie wydatki i koszty związane z prowadzeniem
postępowania arbitrażowego, postępowania mediacyjnego oraz działalności
eksperckiej.
3. „Taryfa Opłat” określa procedurę uiszczania opłat administracyjnych oraz innych
wydatków.
4. Na koszty postępowania arbitrażowego prowadzonego przez Sąd Arbitrażowy
przy KRRP składają się:
a) koszty opłaty administracyjnej
b) koszty wynagrodzenia arbitra
c) w wypadkach uzasadnionych okolicznościami danej sprawy także koszty
związane z prowadzeniem postępowania, w szczególności koszty tłumaczeń,
biegłego i inne wydatki związane z postępowaniem
d) koszty zastępstwa procesowego według dokumenty tzw. „Tabela Opłat”.
5. Wszystkie wydatki i opłaty związane z przeprowadzeniem postępowania
powinny być pokryte przed wydaniem orzeczenia kończącego postępowanie. Za
orzeczenie kończące postępowanie rozumie się w tym wypadku wyrok lub
postanowienie, jeżeli dotyczy spraw z zakresu postępowania nieprocesowego.
6. Koszty postępowania arbitrażowego ujęte są w orzeczeniu kończącym
postępowanie.
7. Rozstrzygnięcie o kosztach następuje zgodnie z zasadą, że strona przegrywająca
sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty
niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Sąd Arbitrażowy
KRRP przy rozstrzyganiu o kosztach bierze pod uwagę także inne okoliczności, a
w szczególności niesumienne lub oczywiście niewłaściwe postępowanie strony.
8. Od zasadzonej kwoty tytułem zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego
należą się odsetki, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu
świadczenia pieniężnego, za czas od dnia doręczenia orzeczenia arbitrażowego,
którym je zasadzona, do dnia zapłaty.
9. Sąd Arbitrażowy KRRP zasądzając koszty zastępstwa procesowego uwzględnia
przede wszystkim uzasadnione koszty zastępstwa procesowego, nakład pracy
pełnomocnika oraz wynik postępowania.
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10. W razie zawarcia ugody w postępowaniu arbitrażowym Sąd Arbitrażowy KRRP
zwraca stronom połowę opłaty uiszczonych przez nie opłat administracyjnych.
Nie dotyczy to kosztów wynagrodzenia arbitra.

§ 9.
Odwołanie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących
postępowania arbitrażowego stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu
postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym) (część piąta
zatytułowana: Sąd polubowny (arbitrażowy).
2. Strony nie są uprawnione do zmiany powyższej klauzuli i nie mogą w tym
zakresie czynić odmiennych ustaleń.

ROZDZIAŁ II.
Postępowanie mediacyjne. Mediacja kontraktowa
1. Sąd

Arbitrażowy

przy

KRRP

jest

upoważniony

do

administrowania

postępowaniami mediacyjnymi poddanymi pod jego kompetencje na podstawie
umowy o mediację.
2. W ramach Sądu Arbitrażowego tworzy się tzw. Centrum Mediacji, które jest
jednostką pomocniczą, zależną od Sądu Arbitrażowego przy KRRP.
3. Ugody mediacyjne opatrzone są okrągłą pieczęcią o treści: „Sąd Arbitrażowy
przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Centrum Mediacji”.
4. Mediacje prowadzone w ramach struktury organizacyjnej Sądu Arbitrażowego
KRRP mogą być mediacjami kontraktowymi (umownymi) oraz mediacjami ze
skierowania sądu powszechnego.
5. Mediacja prowadzona przez Centrum Mediacji przy Sądzie Arbitrażowym KRRP
jest dobrowolna.
6. Strony kierując sprawę do mediacji zobowiązują się współpracować z
mediatorem i działać w dobrej wierze w szczególności, co do przedkładania
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dokumentów, udzielanych informacji, zajmowanych stanowisk oraz rozwiązań
konfliktu w spornej sprawie. W każdym wypadku strony kierując sprawę do
mediacji nie będą podejmowały działań związanych z obstrukcją czasową i
nadużyciem uprawnienia w zakresie kierowania sporów na drogę postępowania
mediacyjnego.
7. Strony mogą skierować do mediacji spór powstały pomiędzy nimi niezależnie od
etapu na którym spór ten powstał oraz niezależnie od tego, czy strony skierowały
sprawę na drogę postępowania sądowego lub arbitrażowego. W wypadku, jeżeli
toczyłby się spór rozstrzygany przez Sąd Arbitrażowy KIRP, to arbitrzy mogą
podjąć decyzję o przekazaniu sprawy do Centrum Mediacji celem zawarcia i
wypracowania satysfakcjonującej strony ugody mediacyjnej. W takim wypadku
odraczają rozpoznania sprawy, a w sytuacji zawarcia ugody mediacyjnej
umarzają postępowanie arbitrażowego.
8. Mediacja jest prowadzona przez stałych mediatorów znajdujących się na liście
mediatorów prowadzonej przez Centrum Mediacji przy Sądzie Arbitrażowym
KRRP. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności
prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być
sędzia, chyba że jest sędzią w stanie spoczynku.
9. Mediacja prowadzona przez Centrum Mediacji przy Sądzie Arbitrażowym KRRP
nie dopuszcza mediatorów ad hoc. Mediacja nie może być prowadzona przez
mediatorów spoza listy mediatorów znajdujących się na liście mediatorów
prowadzonej przez Centrum Mediacji przy Sądzie Arbitrażowym KRRP.
10. Mediator obowiązany jest do zachowania bezstronności i niezależności przy
prowadzeniu mediacji. Mediator niezwłocznie ujawnia stronom okoliczności,
które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jego bezstronności.
11. Jeżeli stron skierowały spór do mediacji i nie wyznaczyły mediatora kompetencje
w tym zakresie przejmuje Centrum Mediacji przy Sądzie Arbitrażowym KRRP.
12. Mediator prowadzi mediację, wykorzystując różne metody zmierzającego do
ugodowego załatwienia i rozwiązania zaistniałego sporu. W tym zakresie jest
upoważniony m.in. do przedstawiania propozycji ugodowych lub też na zgodny
wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron
wiążące.
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13. Mediator zobowiązuje się dążyć do tego, aby przeprowadzić mediację w możliwie
jak najszybszym terminie, nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy. W wypadku
jeżeli strony będą wnioskowały o przedłużenie terminu, mediator może podjąć
taką decyzję.
14. Mediator otrzymuje wynagrodzenie za prowadzenie mediacji zgodnie z
ustaleniami zawartymi w dokumencie: „Taryfa Opłat”.
15. W każdym wypadku mediator jest zobowiązany do tego, aby zawarta ugoda
odpowiadała obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności żeby nie była
sprzeczna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo nie zmierzała
do obejścia prawa, a także była zrozumiała i nie zawierała sprzeczności.
16. Sąd Arbitrażowy przy KRRP działający poprzez Centrum Mediacji zobowiązany
jest do zapewnienia infrastruktury miejscowej do prowadzenia postępowania
mediacyjnego.
17. Mediacja jest odpłatna. Kalkulacja kosztów ujęta jest w dokumencie tzw. „Taryfa
Opłat”.
18. Postępowanie mediacyjne jest poufne. Wyłączona jest jawność postępowania
mediacyjnego, a strony nie są uprawnione do nagrywania przebiegu posiedzeń
mediacyjnych i do udostępniania ich osobom trzecim.
19. W postępowaniu mediacyjnym strony mogą występować samodzielnie lub przez
pełnomocników.
20. Mediacja może odbywać się przy pomocy środków porozumiewania się na
odległość, zaś posiedzenia mogą być on line. Ustalenia w tym zakresie należą do
stron i mediatora.
21. Mediator obowiązany jest w każdym wypadku do sporządzenia protokołu z
posiedzenia mediacyjnego.
22. Sąd Arbitrażowy przy KRRP poprzez Centrum Mediacji prowadzi listę spraw
skierowanych do mediacji, jak i dokumentację dotyczącą postępowań
mediacyjnych.
23. W zakresie nieuregulowanych do postępowań mediacyjnych stosuje się przepisy
kodeksu postępowania cywilnego dotyczące mediacji (art. 1831-18315).
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ROZDZIAŁ III.
Ekspertyzy (opinie). Działalność „Zespołu Ekspertów”
1. Sąd Arbitrażowy przy KRRP w ramach swojej struktury tworzy jednostkę
pomocniczą pod nazwą: „Zespół Ekspertów”. Zadaniem „Zespołu Ekspertów” jest
sporządzanie opinii w zakresie zleconym przez stronę lub strony.
2. „Zespół Ekspertów” składa się ze specjalistów różnych dziedzin. Sąd Arbitrażowy
przy KRRP ma do dyspozycji specjalistów z różnych dziedzin, w tym również
specjalistów z nauk prawnych.
3. Strony mogą wystąpić do Sądu Arbitrażowego przy KRRP w szczególności o
sporządzenie opinii dotyczącej umów gospodarczych, jej przedmiotu i sposobu
wykonania, jak i również wszelkich zagadnień technicznych jeżeli były one jej
przedmiotem.
4. W sprawach, które kwalifikują się pod rozstrzygnięcie sądu polubownego oraz w
innych spraw,

które

wymagają

wiedzy

technicznej

strony

na

etapie

przedprocesowym lub na etapie przedarbitrażowym mogą wystąpić do Sądu
Arbitrażowego przy KRRP o wydanie wiążącej opinii, która dotyczyłaby
przedstawionej sprawy.
5. Opinia sporządzona przez specjalistów Sądu Arbitrażowego przy KRRP może być
przedstawiona w ramach postępowania sądowego oraz w ramach postępowania
arbitrażowego.
6. Strony korzystające z działalności ekspertów zobowiązane są do wystąpienia do
Sądu Arbitrażowego przy KRRP z wnioskiem o sporządzenie opinii i wskazaniem
przedmiotu oraz zakresu opinii.
7. Sporządzenie opinii będzie następowało po dokonaniu ustaleń pomiędzy
zainteresowanymi

podmiotami

a

ekspertem

oraz

po

zaakceptowaniu

wynagrodzenia za sporządzenie opinii w ustalonym zakresie i na podstawie
ustalonego stanu faktycznego.
8. Ekspert może odmówić sporządzenia opinii jeżeli:
a) nie będzie dysponował odpowiednimi danymi umożliwiającymi sporządzenie
opinii
b) nie zostanie przedstawiona dokumentacja lub nie zostanie określony zakres i
przedmiot opinii
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c) nie zostanie uiszczona opłata za sporządzenie opinii
d) ekspert będzie pozostawał w relacjach mogących budzić wątpliwości co do
jego niezależności i bezstronności.
9. Opinia jest sporządzona odpłatnie według stawek określonych w dokumencie
tzw. „Taryfie Opłat” i niezależnie od tego, czy strony skierują następnie sprawę na
drogę postępowania arbitrażowego, czy też nie.
10. Zainteresowane podmioty mogą zwrócić się do Sądu Arbitrażowego przy KRRP
celem sporządzenia opinii.
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