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Materiał pomocniczy  
do II edycji Turnieju Arbitrażowego 

dla aplikantów radcowskich 2022 

STATUT  

SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY KRAJOWEJ RADZIE 

RADCÓW PRAWNYCH  

 

Preambuła: 

Krajowa Rada Radców Prawnych na podstawie uchwały nr …………………, z dnia 
……………podjętej na posiedzeniu …………….tworzy Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Radzie 
Radców Prawnych, który w założeniu ma stanowić nowoczesny i alternatywny względem 
państwowego wymiaru sprawiedliwości sposób rozstrzygania i rozwiązywania sporów 
pomiędzy stronami i uczestnikami obrotu gospodarczego. 

 
Funkcjonalność Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Radzie Radców Prawnych ma 
odpowiadać współczesnym potrzebom podmiotów gospodarczych oferując nie tylko 
rozstrzyganie sporów, ale także prowadzenie postępowań mediacyjnych oraz wydawanie 
wiążących ekspertyz technicznych i prawnych. 
 
Alternatywne formy rozwiązywania sporów powinny stanowić skuteczne remedium na 
przewlekłość postępowań sądowych, ale przede wszystkim winny służyć społeczeństwu i 
stanowić dla niego poważne wsparcie. Z tego też powodu Krajowa Rada Radców Prawnych 
podejmując aktywność na polu alternatywnych form rozwiązywania sporów, uchwala 
Statut oraz Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.  
 
Krajowa Rada Radców Prawnych wyraża nadzieję, że utworzony stały Sąd Arbitrażowy 
przy Krajowej Radzie Radców Prawnych przyczyni się do rozwoju i propagowania 
alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, ale co ważniejsze będzie stanowić 
skuteczną pomoc dla tych wszystkich, którzy oczekują przeprowadzenia sprawnego i 
skutecznego postępowania mającego na celu zapewnienie ochrony przysługujących im 
praw.  

§ 1.  

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 Regulaminu oraz przepisów 

kodeksu postępowania cywilnego.  
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2. Siedzibą Sądu Arbitrażowego przy KRRP jest miasto stołeczne Warszawa. Biuro 

Sądu Arbitrażowego przy KRRP każdorazowo znajduje się w miejscu siedziby 

Krajowej Rady Radców Prawnych.  

3. Sąd Arbitrażowy przy KRRP jest samodzielną jednostką organizacyjną 

wyodrębnioną w ramach struktury Krajowej Rady Radców Prawnych i 

niezależną w zakresie kompetencji do rozstrzygania sporów i prowadzenia 

postępowań mediacyjnych, a także w zakresie wydawania ekspertyz.  

4. W ramach Sądu Arbitrażowego przy KRRP mogą zostać utworzone sekcje 

specjalistyczne zajmujące się sprawami jednorodnymi, w szczególności 

prowadzące spory jednego rodzaju bądź pomiędzy określonymi grupami 

przedsiębiorców. 

5. Sąd Arbitrażowy przy KRRP jest upoważniony do ustalania opłat za swoje 

czynności, co nastąpi w dokumencie tzw. „Taryfie Opłat”.  

6. Krajowa Rada Radców Prawnych zobowiązuje się zapewnić Sądowi 

Arbitrażowemu KRRP infrastrukturę lokalową i administracyjną.  

7. Krajowa Rada Radców Prawnych zobowiązuje się dbać o wizerunek Sądu 

Arbitrażowego KRRP oraz w miarę możliwości przyczyniać się do jego rozwoju i 

upowszechniania wiedzy na temat Sądu Arbitrażowego w środowisku radców 

prawnych i aplikantów, a także wśród organizacji przedsiębiorców.  

8. Krajowa Rada Radców Prawnych podejmie starania mające na celu promocję 

Sądu Arbitrażowego KRRP. 

9. Sąd Arbitrażowy przy KRRP jest upoważniony do posługiwania się swoją nazwą 

w korespondencji e-mailowej, pisemnej oraz w kontaktach z innymi podmiotami 

oraz organami.  

10. Sąd Arbitrażowy przy może posługiwać się skrótami wskazanymi w ust. 1.  

11. Krajowa Rada Radców Prawnych upoważnia Sąd Arbitrażowy przy KRRP do 

posługiwania się pieczęcią. Sąd Arbitrażowy KRRP ma prawo używać okrągłej 

pieczęci ze swoją nazwą. Nazwa Sądu Arbitrażowego jest zastrzeżona tylko i 

wyłącznie do użytku samego Sądu Arbitrażowego. 

12. Podstawowym celem działalności Sądu Arbitrażowego przy KRRP jest 

rozstrzyganie sporów, prowadzenie postępowań mediacyjnych oraz 

prowadzenie działalności eksperckiej.  
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13. Poza wskazaną działalnością Sąd Arbitrażowy przy KRRP może prowadzić 

działalność naukową, wydawniczą oraz szkoleniową. W szczególności Sąd 

Arbitrażowy przy KRRP może organizować turnieje oraz konkursy arbitrażowe, a 

także konferencje i spotkania z zainteresowanymi grupami zawodowymi, w tym 

z przedsiębiorcami.  

14. Sąd Arbitrażowy przy KRRP mając na uwadze powierzone mu zadania będzie 

dążył do ich realizacji przy zachowaniu najwyższych standardów oraz wiedzy, a 

także przy uwzględnieniu zasad etycznych w odniesieniu do samych arbitrów i 

mediatorów oraz ekspertów. 

15. Sąd Arbitrażowy przy KRRP prowadzi listę arbitrów oraz listę mediatorów, a 

także listę ekspertów z różnych dziedzin, powoływanych do wydawania 

wiążących ekspertyz.  

16. Sąd Arbitrażowy przy KRRP zobowiązuje się corocznie sporządzać sprawozdania 

z działalności Sądu, które będą przedstawiane Krajowej Radzie Radców 

Prawnych.  

17. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Radzie Radców Prawnych przechowuje akt spraw 

arbitrażowych przez okres 5 lat.  

 

§ 2. 

Organy Sądu Arbitrażowego przy KRRP 

 
1. Organami Sądu Arbitrażowego przy KRRP są: Prezydium, Rada Arbitrażowa oraz 

Sekretarz Sądu. 

2. Prezydium składa się z Prezesa oraz trzech Wiceprezesów powoływanych przez 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawych.  

      3. Prezes Sądu Arbitrażowego reprezentuje Sąd na zewnątrz, dba o jakość i 

jednolitość orzecznictwa arbitrażowego, organizuje spotkania z arbitrami, a 

ponadto sprawuje kontrolę wewnętrzną nad pracą całego Sądu Arbitrażowego.  

     4.    Wiceprezesi Sądu Arbitrażowego zastępują Prezesa Sądu w sprawach 

powierzonych im przez Prezesa w zakresie czynności ustalonych. W sprawach 

dotyczących przyszłości Sądu Arbitrażowego oraz zmian Regulaminu Prezydium 

Sądu Arbitrażowego podejmuje decyzje większością głosów po zapoznaniu się ze 

stanowiskiem Rady Arbitrażowej. 
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5.   Rada Arbitrażowa składa się z członków wykonujących zawód radcy prawnego. W 

skład Rady Arbitrażowej wchodzi od 10 do 20 członków. Rada wybiera ze 

swojego grona Przewodniczącego Rady Arbitrażowej, który kieruje pracami Rady 

oraz dokonuje czynności w zakresie wskazanym w Regulaminie Sądu 

Arbitrażowego przy KRRP.  

6.    Rada Arbitrażowa zwoływana jest na wniosek Przewodniczącego w formie 

ustalonej z członkami Rady oraz w zależności od potrzeb. Rada Arbitrażowa 

podejmuje decyzje przy uwzględnieniu stanowisk poszczególnych członków 

Rady większością głosów.  

7.        Do zadań Rady Arbitrażowej należy m.in.: 

a) ocena kwalifikacji kandydatów na arbitrów Sądu Arbitrażowego  KRRP  

b) powoływanie arbitrów Sądu Arbitrażowego KRRP 

c) powoływanie mediatorów   

d) powoływanie ekspertów do „Zespołu Ekspertów” 

e) opracowanie zasad etyki arbitrów i mediatorów 

f) prowadzenie szkoleń dla arbitrów i mediatorów 

g) inicjowanie spotkań z przedsiębiorcami i innymi grupami zawodowymi 

h) przedstawianie propozycji co do kierunków rozwoju Sądu Arbitrażowego 

KRRP 

i) szerzenie wiedzy na temat działalności Sądu Arbitrażowego w środowisku 

radców prawnych i wśród przedsiębiorców 

j) przedstawianie propozycji zmian Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy KRRP 

k) podejmowanie inicjatyw ustawodawczych w zakresie zmian przepisów 

kodeksu postępowania cywilnego dotyczących arbitrażu i mediacji  

3. Sekretarz Sądu Arbitrażowego przy KRRP odpowiedzialny jest za 

administrowanie Sądem i kierowanie Sekretariatem Sądu Arbitrażowego. W 

zakresie jego obowiązków leży obsługa administracyjno-biurowa postępowań 

arbitrażowych, mediacyjnych, przestrzeganie terminów, prawidłowość doręczeń, 

pełnienie funkcji protokolanta, pobieranie i rozliczanie opłat i zaliczek, udzielanie 

wyjaśnień zainteresowanym, a także prowadzenie dokumentacji akt sprawy i 

przechowywanie akt spraw arbitrażowych.  

4. Statut przewiduje możliwość przyznania tytułu Honorowego Prezesa Sądu 

Arbitrażowego przy Krajowej Radzie Radców prawnych. 
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5. Kadencja członków organów Sądu Arbitrażowego przy KRRP wynosi 4 lata. 

Dotyczy to także członków Prezydium Sądu Arbitrażowego przy KRRP.  

 
§ 3. 

Sekretariat Sądu Arbitrażowego przy KRRP 

 
1. Sekretariat Sąd Arbitrażowego przy KRRP jest odpowiedzialny za utrzymanie 

infrastruktury organizacyjnej i administracyjno-biurowej.  

2. Pracami Sekretariatu kieruje Sekretarz Sądu Arbitrażowego przy KRRP. 

3. Sekretariat zapewnia obsługę administracyjną wszystkich postępowań 

arbitrażowych, mediacyjnych oraz działalności „Zespołu ekspertów”.   

 
§ 4. 

Odpowiedzialność 

 
1. Sąd Arbitrażowy przy KRRP oraz jego organy nie ponoszą odpowiedzialności za 

działania lub zaniechania dotyczące czynności oraz postępowania przed Sądem 

Arbitrażowym przy KRRP.  

2. Arbitrzy Sądu Arbitrażowego przy KRRP nie ponoszą odpowiedzialności za 

działania lub zaniechania związane z rozstrzyganiem spraw arbitrażowych. 

3. Mediatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania związane 

z prowadzeniem mediacji. 

 

 

§ 5.  

Zmiana Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy KRRP 

 
1. Statut przewiduje procedurę zmiany Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy 

KRRP. 

2. Zmiana Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy KRRP następuje w drodze uchwały 

podjętej przez członków Rady Arbitrażowej i Prezydium. 

3. Uchwała podjęta jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

     członków. 
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4. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3 poprzedzają konsultacje środowiskowe 

przeprowadzone wśród arbitrów oraz członków organów Sądu Arbitrażowego 

przy KRRP mające na celu wypracowanie jak najlepszych rozwiązań służących 

sprawności i szybkości rozstrzygania spraw przez Sąd Arbitrażowy przy KRRP.    

 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

 
1. Statut wchodzi w życiu z momentem podjęcia stosownej uchwały przez Krajową 

Radę Radców Prawnych. 

2. Zmiana Statutu Sądu Arbitrażowego przy KRRP wymaga wcześniejszych 

konsultacji z członkami Rady Arbitrażowej i członkami Prezydium Sądu 

Arbitrażowego przy KRRP. 

3. Zmiana Statutu Sądu Arbitrażowego przy KRRP wymaga stosownej uchwały 

podjętej przez Krajową Radę Radców Prawnych.   

 


