
SĄD POLUBOWNY 

przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH 

w WARSZAWIE 

 

 

Regulamin  

Stałego Sądu Polubownego  

przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie 

obowiązujący od 1 grudnia 2010 r. 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Stały Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, zwany dalej 

„Sądem Polubownym”, jest stałym sądem polubownym (arbitrażowym), działającym 

na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz niniejszego Regulaminu, 

powołanym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Stronami w związku 

z określonymi umownymi lub pozaumownymi stosunkami prawnymi, poddanymi 

rozstrzygnięciu w ważnej umowie o arbitraż. 

2. Sąd Polubowny używa okrągłej pieczęci ze swoją nazwą, logo i oznaczeniem siedziby. 

 

§ 2. 

Siedzibą Sądu Polubownego jest miasto stołeczne Warszawa. 

 

§ 3. 

1. Sąd Polubowny rozstrzyga spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe, 

mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty, jeżeli: 

1) właściwość Sądu Polubownego wynika z pisemnej umowy Stron o poddaniu 

określonego sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego lub o poddaniu sporów 

określonego stosunku prawnego pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego (zapis 

na sąd polubowny), lub 

2) powód w pozwie poddał rozstrzygnięcie jego sporu Sądowi Polubownemu, 

a pozwany na piśmie wyraził zgodę na właściwość Sądu Polubownego 

w rozstrzygnięciu sporu lub nie podniósł przed wdaniem się w spór co do istoty 

sprawy zarzutu braku jego właściwości. 
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2. Sąd Polubowny zajmuje się w szczególności rozstrzyganiem sporów wynikających 

ze świadczenia pomocy prawnej lub związanych z jej świadczeniem. 

3. W postępowaniu prowadzonym w trybie arbitrażu „ad hoc” postanowienia niniejszego 

Regulaminu mają zastosowanie, chyba że Strony na piśmie postanowiły inaczej. 

W przypadku niewskazania przez Stronę arbitra w postępowaniach prowadzonych 

w trybie arbitrażu „ad hoc” arbitra za Stronę wskazuje Prezes Sądu Polubownego. 

4. Sąd Polubowny jest uprawniony do orzekania o swojej właściwości, w tym o istnieniu, 

ważności albo skuteczności zapisu na sąd polubowny. W przypadku braku właściwości 

Sądu Polubownego Skład Orzekający odrzuca pozew na rozprawie albo na posiedzeniu 

niejawnym. 

 

§ 4. 

Arbitrzy, Sąd Polubowny oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, zwana dalej 

„OIRP”, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie działania 

lub zaniechania, związanych z postępowaniami prowadzonymi przed Sądem Polubownym. 

 

Rozdział 2 

Organy Sądu Polubownego 

 

§ 5. 

1. Sąd Polubowny jest samodzielną jednostką organizacyjną OIRP. 

2. Czynności kancelaryjne i obsługę administracyjną Sądu Polubownego wykonuje Biuro 

OIRP, stanowiąc Sekretariat Sądu Polubownego. 

3. Organami Sądu Polubownego są Prezes Sądu Polubownego, Komitet Sądu Polubownego 

oraz Sekretarz Sądu Polubownego. 

 

§ 6. 

1. Prezydium Sądu Polubownego składa się z Prezesa Sądu Polubownego oraz nie więcej 

niż dwóch Wiceprezesów Sądu Polubownego będących jego zastępcami. 

2. Prezes Sądu Polubownego kieruje Sądem Polubownym i reprezentuje go na zewnątrz 

oraz wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie. Czynności 

zastrzeżone dla Prezesa Sądu Polubownego mogą być wykonywane przez Wiceprezesa 

Sądu Polubownego w granicach udzielonych upoważnień. 

3. Prezesa Sądu Polubownego powołuje i odwołuje Rada OIRP. 

4. Wiceprezesa Sądu Polubownego powołuje i odwołuje Rada OIRP na wniosek Prezesa 

Sądu Polubownego albo z własnej inicjatywy. 
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§ 7. 

1. Komitet Sądu Polubownego pełni funkcje doradcze przy Prezesie Sądu Polubownego. 

2. W skład Komitetu Sądu Polubownego wchodzą wybitni znawcy problematyki arbitrażu 

w liczbie od 3 do 7, powoływani i odwoływani przez Radę OIRP na wniosek Prezesa Sądu 

Polubownego albo z własnej inicjatywy. 

3. Pracami Komitetu Sądu Polubownego kieruje jego Przewodniczący wybierany 

przez Komitet Sądu Polubownego ze swojego składu. 

4. Uchwały Komitetu Sądu Polubownego są podejmowane większością głosów 

jego członków. 

 

§ 8. 

1. Sekretarz Sądu Polubownego kieruje pracami Sekretariatu Sądu Polubownego 

oraz wykonuje pod nadzorem Prezesa i Wiceprezesów Sądu Polubownego inne czynności 

przewidziane w niniejszym Regulaminie. 

2. Sekretarza Sądu Polubownego powołuje i odwołuje Rada OIRP na wniosek Prezesa Sądu 

Polubownego albo z własnej inicjatywy. 

 

§ 9. 

1. Osobie zasłużonej dla środowiska arbitrażowego lub osobie, która pełniła funkcję Prezesa 

Sądu Polubownego, za jej zgodą, może zostać nadany tytuł Honorowego Prezesa Sądu 

Polubownego. 

2. Tytuł Honorowego Prezesa Sądu Polubownego nadaje Rada OIRP na wniosek Prezesa 

Sądu Polubownego albo z własnej inicjatywy. 

3. Honorowy Prezes Sądu Polubownego wchodzi w skład Komitetu Sądu Polubownego 

oraz na zaproszenie Prezesa Sądu Polubownego może wziąć udział w posiedzeniach 

Prezydium Sądu Polubownego z głosem opiniodawczo-doradczym. 

 

Rozdział 3 

Arbitrzy 

 

§ 10. 

1. Sąd Polubowny prowadzi listę arbitrów rekomendowanych Sądu Polubownego, zwaną 

dalej „listą arbitrów”, na którą mogą być wpisane osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje do wykonywania funkcji arbitra. 
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2. O wpisie na listę arbitrów i skreśleniu z listy arbitrów postanawia Komitet Sądu 

Polubownego na wniosek Prezesa Sądu Polubownego lub z inicjatywy Rady OIRP, 

po zaopiniowaniu przez Prezesa Sądu Polubownego. 

3. Arbitrem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

korzystająca w pełni z praw publicznych oraz posiadająca wiedzę i przygotowanie 

zawodowe niezbędne do sprawiedliwego rozstrzygnięcia sporu. 

4. Członkowie Prezydium Sądu Polubownego, Komitetu Sądu Polubownego oraz Sekretarz 

Sądu Polubownego w trakcie pełnienia tych funkcji nie mogą pełnić funkcji arbitra przed 

Sądem Polubownym, a w razie ich wpisania na listę arbitrów zostają zawieszeni 

w pełnieniu funkcji arbitrów, oraz nie mogą występować jako pełnomocnicy Stron. 

 

§ 11. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, o ile Strony nie postanowiły inaczej, spory przed Sądem 

Polubownym rozstrzyga Skład Orzekający w składzie trzech arbitrów. Po jednym arbitrze 

wskazuje każda ze Stron w terminie wyznaczonym przez Sekretarza Sądu Polubownego, 

a arbitra przewodniczącego Składu Orzekającego (superarbitra) wyznacza Prezes Sądu 

Polubownego. 

2. W przypadku niewskazania przez Stronę arbitra w terminie wyznaczonym 

przez Sekretarza Sądu Polubownego, arbitra za Stronę wskazuje Prezes Sądu 

Polubownego. 

3. Ze względu na niską wartość przedmiotu sporu Skład Orzekający może składać 

się z jednego arbitra (arbiter jedyny). O rozstrzygnięciu sporu przez arbitra jedynego 

postanawia Prezes Sądu Polubownego. 

4. Funkcję arbitra jedynego oraz superarbitra może pełnić wyłącznie osoba wpisana na listę 

arbitrów. 

5. Przy powołaniu arbitra Sąd Polubowny bierze pod uwagę kwalifikacje, jakie arbiter 

powinien posiadać stosownie do porozumienia Stron oraz inne okoliczności zapewniające 

powołanie na arbitra osoby bezstronnej i niezależnej. 

6. Każdy arbiter powołany do Składu Orzekającego jest obowiązany złożyć w terminie 

wyznaczonym przez Sekretarza Sądu Polubownego oświadczenie o swojej bezstronności 

i niezależności. W przypadku braku takiego oświadczenia lub odmowy jego złożenia 

Prezes Sądu Polubownego wyznacza na jego miejsce innego arbitra z listy arbitrów. 

7. W razie uzasadnionych wątpliwości co do bezstronności lub niezależności arbitra Strona 

może złożyć wniosek o jego wyłączenie, który po złożeniu przez arbitra oświadczenia, 

o którym mowa w ust. 6, podlega ostatecznemu rozstrzygnięciu przez Prezesa Sądu 

Polubownego. 
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Rozdział 4 

Postępowanie przed Sądem Polubownym 

 

§ 12. 

Miejscem postępowania przed Sądem Polubownym jest Warszawa, chyba że Strony 

postanowiły inaczej. 

 

§ 13. 

1. Postępowanie przed Sądem Polubownym rozpoczyna wniesienie przez powoda do Sądu 

Polubownego pisma zawierającego żądanie rozpoznania sprawy w postępowaniu przed 

Sądem Polubownym (wezwanie na arbitraż). 

2. Wezwanie na arbitraż powinno dokładnie określać strony i przedmiot sporu 

wraz z oznaczeniem jego wartości oraz wskazywać zapis na sąd polubowny, 

na podstawie którego postępowanie ma być prowadzone. 

3. Do wezwania na arbitraż powód może załączyć dokumenty, jakie uzna za stosowne oraz 

powinien załączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej według Regulaminu Opłat Stałego 

Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. 

4. Wezwanie na arbitraż należy złożyć w Sądzie Polubownym w czterech egzemplarzach. 

Do wezwania na arbitraż należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia 

ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w Sądzie Polubownym 

nie złożono załączników w oryginale, po cztery odpisy każdego załącznika do akt 

sądowych. 

 

§ 14. 

1. Po otrzymaniu wezwania na arbitraż Prezes Sądu Polubownego wyznacza wysokość 

opłaty arbitrażowej oraz zaliczki na koszty postępowania przed Sądem Polubownym 

oraz wzywa powoda do dokonania ich wpłaty oraz dokonania innych czynności 

koniecznych dla przygotowania postępowania przed Sądem Polubownym. 

2. Prezes Sądu Polubownego nie nadaje biegu sprawie oraz zwraca powodowi nadesłane 

dokumenty, jeżeli w ciągu 7 dni od doręczenia pisemnego wezwania powód nie wniesie 

opłaty arbitrażowej, zaliczki na koszty postępowania lub nie dokona czynności, 

do których wykonania był wezwany. 

3. W trakcie postępowania Skład Orzekający może zobowiązać Strony do wniesienia zaliczki 

na dodatkowe koszty postępowania, w tym koszty biegłego, tłumaczenia i delegacji 

Składu Orzekającego, pod rygorem niepodjęcia czynności powodującej koszty. 

 



 6 

§ 15. 

1. Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed Sądem  osobiście 

lub przez pełnomocników. 

2. Pełnomocnikiem przed Sądem Polubownym może być osoba uprawniona 

do występowania jako pełnomocnik przed sądem powszechnym, na podstawie Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

 

§ 16. 

1. Po wniesieniu przez powoda wymaganej opłaty arbitrażowej i zaliczki na koszty 

postępowania oraz wykonaniu czynności, do których wykonania był wezwany, 

Sekretariat Sądu Polubownego doręcza pozwanemu wezwanie na arbitraż listem 

poleconym, informując go o możliwości wyznaczenia arbitra z listy arbitrów oraz wzywa 

do złożenia odpowiedzi na wezwanie na arbitraż wraz z dokumentami, jakie uzna 

za stosowne. 

2. Termin do złożenia odpowiedzi na wezwanie na arbitraż, nie krótszy niż 14 dni, wyznacza 

Sekretarz Sądu Polubownego. W uzasadnionych przypadkach termin ten może 

być przedłużony przez Prezesa Sądu Polubownego na pisemny wniosek pozwanego. 

 

 

§ 17. 

Nieudzielenie odpowiedzi na wezwanie na arbitraż lub niestawiennictwo na rozprawie, jeżeli 

z akt sprawy wynika właściwość Sądu Polubownego, nie wstrzymuje rozpoznania sprawy 

i wydania orzeczenia. 

 

§ 18. 

1. Niezależnie od odpowiedzi na pozew Strona pozwana może do rozpoczęcia pierwszej 

rozprawy wnieść powództwo wzajemne, jeżeli Sąd Polubowny jest właściwy 

do jego rozpoznania. 

2. Do pozwu wzajemnego mają zastosowanie przepisy dotyczące pozwu, z tym 

że powództwo wzajemne podlega rozpoznaniu przez Skład Orzekający ustanowiony 

dla rozpoznania powództwa głównego, wyznaczony na podstawie niniejszego 

Regulaminu. 

3. Zawieszenie lub umorzenie postępowania z pozwu głównego po wniesieniu powództwa 

wzajemnego oraz oddalenie pozwu głównego nie wstrzymuje rozpoznania samego pozwu 

wzajemnego. 
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§ 19. 

Po wskazaniu arbitrów Sekretariat Sądu Polubownego umożliwia arbitrom zapoznanie 

się z aktami sprawy. 

 

§ 20. 

1. Przewodniczący Składu Orzekającego podejmuje wszystkie czynności niezbędne 

do przygotowania rozprawy i wyznacza termin rozprawy.  

2. O wyznaczeniu terminu rozprawy Sekretariat Sądu Polubownego zawiadamia arbitrów 

i Strony. Zawiadomienie Stron powinno być dokonane listem poleconym. 

3. Przewodniczący Składu Orzekającego może przed rozprawą odbyć z arbitrami 

posiedzenie niejawne w celu wstępnej oceny dokumentów i wniosków złożonych przez 

Strony oraz wydania zarządzeń i przygotowania rozprawy. 

 

§ 21. 

Sąd Polubowny w każdym stadium sprawy, aż do wydania orzeczenia, nakłania Strony 

do zawarcia ugody. 

 

§ 22. 

Sąd Polubowny po przeprowadzeniu rozprawy wydaje orzeczenie lub odracza rozprawę 

w celu umożliwienia Stronom złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia dowodów. 

 

§ 23. 

Z przebiegu rozprawy oraz innych czynności Składu Orzekającego sporządza się protokół, 

który podpisuje przewodniczący Składu Orzekającego i protokolant wyznaczany każdorazowo 

przez Prezesa Sądu Polubownego. 

 

§ 24. 

Jeżeli Strona nie stawi się pomimo prawidłowego zawiadomienia o terminie rozprawy, 

Skład Orzekający rozpoznaje sprawę lub wyznacza nowy termin rozprawy i wzywa 

na nią Strony, informując, że: 

1) nieusprawiedliwione niestawienie się powoda zostanie uznane za cofnięcie pozwu; 

2) niestawienie się pozwanego zostanie uznane za uznanie roszczenia. 
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§ 25. 

1. Po uznaniu przez Skład Orzekający sprawy za wyjaśnioną przewodniczący Składu 

Orzekającego zamyka rozprawę i Sąd Polubowny wydaje orzeczenie, które ogłasza 

bezpośrednio po rozprawie lub w terminie podanym po zamknięciu rozprawy, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli przed wydaniem orzeczenia Skład Orzekający uzna to za konieczne, otwiera 

zamkniętą rozprawę, a przewodniczący Składu Orzekającego wyznacza termin rozprawy. 

 

§ 26. 

W orzeczeniu kończącym sprawę Sąd Polubowny rozstrzyga również o kosztach, które 

ponoszą Strony. 

 

§ 27. 

Wszystkie opłaty i wydatki poniesione w rozstrzyganej sprawie przez Sąd Polubowny 

lub Sekretariat Sądu Polubownego powinny być pokryte przez Strony przed doręczeniem 

orzeczenia. 

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe  

 

§ 28. 

Orzeczenie Sądu Polubownego oraz ugoda zawarta przed Składem Orzekającym 

są ostateczne. 

 

§ 29. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w postępowaniu przed Sądem 

Polubownym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 


