Placuit in omnibus rebus

esse iustitiae
aequitatisque quam stricti
praecipuam

iuris rationem

We wszystkich sprawach powinna mieć pier wszeństwo
zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa.

Sąd Polubowny

przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Warszawie jest jednym z najstarszych stałych sądów
polubownych (arbitrażowych) w Polsce, działającym na
podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

oraz własnego Regulaminu Sądu Polubownego. Został
powołany do bezstronnego i niezawisłego rozstrzygania
sporów cywilnoprawnych, szczególnie w zakresie krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego.

http://www.sadpolubowny.info.pl
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Rys historyczny

oraz struktura organizacyjna
Sąd Polubowny przy OIRP Warszawa został powołany

uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie nr 73/91
z 5 grudnia 1991 r. i obecnie należy do jednych z najstarszych stałych sądów
polubownych działających w Polsce. Wieloletnia tradycja w rozstrzyganiu sporów
przez ten Sąd oraz wsparcie i renoma największego samorządu zawodowego
radców prawnych w Polsce, tj. Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie,
sprawiają, że Sąd Polubowny przy OIRP Warszawa odgrywa coraz większą rolę
w rozstrzyganiu sporów cywilnoprawnych, również w zakresie międzynarodowego obrotu gospodarczego.
Organami Sądu Polubownego są Prezes Sądu Polubownego, Komitet Sądu
Polubownego oraz Sekretarz Sądu Polubownego.
Komitet Sądu Polubownego, który zainaugurował swoją działalność 19 kwietnia 2011 r., pełni funkcje doradcze przy Prezesie Sądu Polubownego oraz
postanawia o wpisie na listę rekomendowanych arbitrów Sądu Polubownego.
Nowoczesne regulaminy arbitrażowe, profesjonalna lista doświadczonych
arbitrów oraz doświadczony personel administracyjny wyróżniają Sąd Polubowny przy OIRP Warszawa wśród innych stałych sądów polubownych
działających w Polsce.
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Lista rekomendowanych
arbitrów

Nowoczesne regulaminy
arbitrażowe
Sąd Polubowny przy OIRP Warszawa działa na podstawie przepisów ustawy
– Kodeks postępowania cywilnego (art. 1154–1217 K.p.c) oraz Regulaminu Stałego Sądu Polubownego, który zawierając nowoczesne rozwiązania
– zapewnia postępowaniom arbitrażowym sprawny i właściwy bieg.
Koszty postępowania przed Sądem Polubownym przy OIRP Warszawa są określone w Regulaminie Opłat Sądu Polubownego. Opłata arbitrażowa jest obliczana w zależności od wartości przedmiotu sporu i należy do jednych z najniższych
w odniesieniu do innych stałych sądów polubownych działających w Polsce.
Obecnie obowiązujące regulaminy Sądu Polubownego znajdują się na stronie
internetowej Sądu Polubownego pod adresem www.sadpolubowny.info.pl,
gdzie można również skorzystać z interaktywnego kalkulatora opłaty arbitrażowej.

Zapis na sąd polubowny
Podstawą do rozstrzygania danego sporu przez Sąd Polubowny jest tzw. zapis
na sąd polubowny. Jest on umową przedprocesową stron, mocą której strony
przekazują rozstrzygnięcie konkretnego sporu do kompetencji konkretnego
sądu polubownego.
Modelowa klauzula arbitrażowa Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie:
Wszelkie spor y wynikające z niniejszej umowy
lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez
Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.
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Działalność naukowa
oraz szkolenia

Sąd Polubowny przy OIRP Warszawa wraz z Okręgową Izbą

Radców Prawnych w Warszawie podejmuje od wielu lat inicjatywy zmierzające
nie tylko do promocji polubownego rozstrzygania sporów, lecz przede wszystkim
do stwarzania podstaw do kształtowania tradycji i dobrych obyczajów wśród
przedsiębiorców. Realizacja tych celów odbywa się m.in. przez organizację
szkoleń i konferencji z dziedziny arbitrażu dla członków samorządu radców
prawnych oraz przedsiębiorców.
Od początku 2012 r. Sąd Polubowny zaczął wydawać również Newsletter
Sądu Polubownego, który ma się przyczyniać do popularyzacji alternatywnych
metod rozstrzygania sporów oraz stwarzać forum wymiany poglądów na temat
polubownego rozstrzygania sporów.
W celu zapoznania się z aktualnymi inicjatywami podejmowanymi przez Sąd
Polubowny zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Sądu Polubownego.

http://www.sadpolubowny.info.pl

Kontakt
ul. Żytnia 15 lok. 16
01-014 Warszawa
tel.: + 48 22 862 41 69 (-71), wew. 114
fax: + 48 22 862 66 07
w w w. s a d p o l u b o w n y. i n f o . p l
KRZYSZTOF FALKIEWICZ
Prezes Sądu Polubownego
e-mail: krzysztof@falkiewicz.pl

Spotkanie z Prezesem
po wcześniejszym umówieniu się
drogą e-mailową.

dr ANDRZEJ TYNEL
Honorowy Prezes Sądu Polubownego
Członek Komitetu Sądu Polubownego

ROBERT SIWIK
Sekretarz Sądu Polubownego
e-mail: siwik.r@oirpwarszawa.pl
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Spotkanie z Sekretarzem
po wcześniejszym umówieniu się
drogą e-mailową.

