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STATUT*  

  

Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie  

  

  

  

§ 1 Przepisy ogólne  

  

1. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, zwany dalej „Sądem”, jest stałym 

sądem polubownym.   

2. Sąd Arbitrażowy jest samodzielną, wyodrębnioną funkcjonalnie i organizacyjnie jednostką 

Krajowej Izby Gospodarczej, zwanej dalej „KIG”.  

3. Sąd, w językach obcych używa nazwy:  

 angielskim: Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce   

francuskim: Cour d'Arbitrage près de la Chambre Polonaise de Commerce,  

niemieckim: Schiedsgericht bei der Polnischen Wirtschaftskammer,  rosyjskim: 

Apбumpaжный Cyд npu Пoльской Xoзяйcmвeнной Палаme.  

4. Siedzibą Sądu jest Warszawa.  

5. Sąd używa pieczęci okrągłej ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.  

  

§ 2 Cele i działalność Sądu  

  

1. Celem sądu jest organizowanie polubownego rozstrzygania sporów, w szczególności 

administrowanie postępowaniami arbitrażowymi, z zachowaniem uznanych w tej 

dziedzinie wysokich standardów.   

2. Sąd podejmuje działania mające na celu promocję arbitrażu oraz innych alternatywnych 

metod rozstrzygania sporów.   

3. Sąd prowadzi działalność naukową, wydawniczą i edukacyjną w zakresie arbitrażu i 

innych alternatywnych metod rozstrzygania sporów.  

  

§ 3 Prezes Sądu  

  

1. Prezes Sądu kieruje Sądem i reprezentuje Sąd.  

2. Prezes Sądu jest uprawniony do tworzenia w ramach struktury Sądu dodatkowych jednostek 

oraz komitetów doradczych.  

3. Prezesa Sądu, na okres czteroletniej kadencji, powołuje Prezydium KIG na wniosek          

Prezesa KIG złożony po zasięgnięciu opinii Rady Arbitrażowej. Kadencja liczona jest w 

latach kalendarzowych i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia.  

4. Mandat Prezesa Sądu wygasa wskutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa KIG.  

5. Podstawę do odwołania z funkcji Prezesa Sądu przez Prezydium KIG na wniosek Prezesa 

KIG stanowić może:  
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1) nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów, które podważa rękojmię dla 

pełnionej funkcji,  

2) stwierdzenie, że dalsze pełnienie funkcji może negatywnie wpływać na 

działalność Sądu lud godzić w jego dobre imię.  

  Odwołanie Prezesa Sądu jest skuteczne z datą wskazaną w uchwale Prezydium KIG.    

6. Do obowiązków Prezesa Sądu należy:  

1) dokonywanie czynności w toku prowadzonych postępowań przewidzianych do 

kompetencji Prezesa Sądu w przepisach Statutu oraz Regulaminu Arbitrażowego 

i regulaminach szczególnych,  

2) nadzór merytoryczny nad działalnością Dyrektora Generalnego Sądu, jego 

Zastępców i pracowników Sądu,  

3) formalna analiza bieżącego orzecznictwa Sądu,   

4) informowanie Rady Arbitrażowej o bieżącej działalności Sądu poprzez 

przedstawianie okresowych pisemnych sprawozdań,  

5) przedstawianie do rozpatrzenia Radzie Arbitrażowej, indywidualnych wniosków 

o wpis lub wykreślenie z  list, o których mowa w § 9 ust. 1,  

6) przedstawianie do rozpatrzenia Radzie Arbitrażowej wniosków o uchwalenie list, 

o których mowa w § 9 ust. 1,  

7) składanie wniosków o przyjęcie projektów Regulaminu Arbitrażowego, 

Regulaminu Mediacji i Regulaminu rozstrzygania sporów o naruszenie praw w 

następstwie rejestracji nazwy domeny internetowej „pl” (regulaminy szczególne) 

lub ich zmian, a także powoływanie odpowiednich komitetów wspierających ich 

przygotowanie,  

8) organizacja badań naukowych dotyczących sądownictwa polubownego i mediacji, 

utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z sądami, instytucjami 

arbitrażowymi i mediacyjnymi,  

9) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym powoływanie jednostek 

organizacyjnych w celu opracowania, przygotowania i redakcji poszczególnych 

publikacji arbitrażowych wydawanych przez Sąd lub pod patronatem Sądu, oraz 

nadawanie statutu tym jednostkom, a także powoływanie redaktora naczelnego,  

10) powoływanie ciał oraz komisji doradczych krajowych i zagranicznych,  

11) organizowanie szkoleń dla arbitrów i mediatorów,  

12) reprezentowanie Sądu w ramach współpracy zagranicznej,  

13) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Prezesa Sądu w Statucie.  

7. W razie niemożności podjęcia przez Prezesa Sądu czynności zastrzeżonych do jego 

kompetencji w Statucie lub regulaminach, jak również w razie jego nieobecności, czynności 

te, w zastępstwie Prezesa Sądu, podejmuje Przewodniczący Rady Arbitrażowej.  

 

§ 4 Rada Arbitrażowa  
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1. Rada Arbitrażowa działa na podstawie Statutu i Regulaminu Arbitrażowego oraz 

Regulaminu Rady uchwalonego przez Radę na wniosek jej Przewodniczącego. Liczy od 5 

do 15 członków.   

2. Członkiem Rady Arbitrażowej może być osoba wyróżniająca się wiedzą prawniczą lub 

biznesową, wysokimi walorami moralnymi oraz doświadczeniem w zakresie arbitrażu 

gospodarczego.  

3. Przewodniczącego oraz członków Rady Arbitrażowej powołuje Prezydium KIG na 

wniosek Prezesa KIG na okres czteroletniej wspólnej kadencji, liczonej w latach 

kalendarzowych, bez względu na datę powołania poszczególnych członków. Kadencja 

Rady rozpoczyna się 1 stycznia.  

4. Rada Arbitrażowa może na wniosek Przewodniczącego Rady Arbitrażowej, powołać do 

trzech jego zastępców.  

5. Mandat Członka Rady Arbitrażowej wygasa z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji na ręce 

Prezesa KIG.  

6. Podstawę do odwołania z funkcji Członka Rady Arbitrażowej przez Prezydium KIG na 

wniosek Prezesa KIG stanowić może:  

1) nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów, które podważa rękojmię 

pełnionej funkcji,  

2) stwierdzenie, że dalsze pełnienie funkcji może negatywnie wpływać na działalność 

Sądu lud godzić w jego dobre imię.  

Odwołanie jest skuteczne z datą wskazaną w uchwale Prezydium KIG.  

8. W razie wygaśnięcia mandatu, zrzeczenia się funkcji lub odwołania z funkcji członka 

Rady Arbitrażowej przed upływem kadencji, Prezydium KIG może dokonać wyboru 

nowego członka Rady Arbitrażowej na okres do zakończenia bieżącej kadencji Rady 

Arbitrażowej.  

9. Do zakresu działania Rady Arbitrażowej należy:  

1) nominacja zastępcza arbitrów w zakresie zastrzeżonym w Regulaminie 

Arbitrażowym oraz pozostałych regulaminach dotyczących postępowań 

administrowanych przez Sąd,  

2) wyłączanie arbitra od orzekania w sprawie, w zakresie zastrzeżonym do 

kompetencji Rady Arbitrażowej w Regulaminie Arbitrażowym i pozostałych 

regulaminach dotyczących postępowań administrowanych przez Sąd,  

  

3) dokonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie Arbitrażowym i 

regulaminach szczególnych.  

4) uchwalanie list, o których mowa w § 9 ust. 1,   

5) podejmowanie uchwał dotyczących zgłoszonych przez Prezesa Sądu 

indywidualnych wniosków o wpis lub wykreślenie z  list, o których mowa w §  

9 ust. 1,  

  

6) podejmowanie decyzji o publikacji orzeczeń Sądu, które dotyczyły istotnych 

zagadnień prawnych przy braku sprzeciwu stron postępowania,  
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7) rozpatrywanie, na wniosek Przewodniczącego Rady lub Prezesa Sądu, innych 

spraw związanych z działalnością Sądu Arbitrażowego, w tym dotyczących 

wykonywania obowiązków przez arbitrów i mediatorów oraz przestrzegania zasad 

etyki.  

10. W celu wykonywania obowiązków określonych w § 4 ust. 9 pkt 1 Rada Arbitrażowa może 

powołać Komitet Nominacyjny. W skład Komitetu Nominacyjnego wchodzą trzej 

członkowie Rady Arbitrażowej wybrani w drodze uchwały na okres jednego roku.  

11. Decyzje Rady Arbitrażowej zapadają w formie uchwał podejmowanych bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Arbitrażowej. W 

wypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.  

12. Na zasadach określonych w Regulaminie Rady Arbitrażowej, Rada może podejmować 

uchwały w trybie obiegowym, tj. w drodze uzgodnienia stanowisk jej członków 

korespondencyjnie lub za pomocą innych środków bezpośredniego komunikowania się 

na odległość.  

13. Przewodniczący Rady Arbitrażowej kieruje pracami Rady, reprezentuje ją oraz wykonuje 

inne czynności określone w Statucie, Regulaminie Arbitrażowym, regulaminach 

szczególnych oraz Regulaminie Rady Arbitrażowej. Zastępcy Przewodniczącego Rady 

podejmują w granicach udzielonych im pisemnych upoważnień czynności za 

Przewodniczącego Rady lub w czasie jego nieobecności.  

14. Rada Arbitrażowa odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.  

15. Posiedzenia Rady Arbitrażowej zwołuje jej Przewodniczący z inicjatywy własnej, 

Prezesa Sądu lub co najmniej dwóch członków Rady, którzy mogą żądać zwołania 

posiedzenia podając jednocześnie proponowany porządek obrad. Przewodniczący 

zwołuje posiedzenie w terminie tygodnia od dnia otrzymania wniosku, wyznaczając 

termin posiedzenia nie późniejszy niż 1 miesiąc od otrzymania wniosku. Jeżeli 

Przewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z zasadami określonymi powyżej, 

wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany 

porządek obrad. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności w zakresie 

zwoływania posiedzeń wykonuje Zastępca Przewodniczącego.  

16. Członkowie Rady Arbitrażowej nie mogą pełnić funkcji arbitra i mediatora z nominacji 

zastępczej, jak również występować przed Sądem jako pełnomocnicy stron postępowania.  

  

§ 5 Dyrektor Generalny Sądu  

  

1. Dyrektor Generalny Sądu jest organem wykonawczym, który podlega Prezesowi Sądu w 

zakresie merytorycznej działalności Sądu oraz sprawach przez niego powierzonych. W 

pozostałym zakresie Dyrektor podlega Wiceprezesowi – Dyrektorowi Generalnemu KIG.  

2. Do zakresu działania Dyrektora Generalnego Sądu należy:  

1) wykonywanie czynności zastrzeżonych w Statucie i Regulaminie Arbitrażowym,  

2) wykonywanie postanowień Prezesa Sądu określonych w Statucie i Regulaminie 

Arbitrażowym,  

3) bieżące utrzymywanie kontaktów i stała współpraca z Wiceprezesem - 

Dyrektorem Generalnym KIG we wszelkich sprawach związanych z 

działalnością Sądu,  



 

 

5 

 

4) udzielanie ustnych i pisemnych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sądu i 

zasad postępowania wynikających z Regulaminu Arbitrażowego,  

5) opracowanie i przedstawianie Radzie Arbitrażowej, nie rzadziej niż raz na 

kwartał, bieżącej informacji o działalności Biura Sądu oraz rocznego, pisemnego 

sprawozdania z działalności Biura Sądu,  

6) sporządzanie sprawozdań i informacji statystycznych z działalności Sądu,  

7) sprawowanie kontroli nad majątkiem powierzonym Sądowi przez KIG,   

8) przygotowywanie wraz z księgowym Sądu danych dotyczących planu 

finansowego i bilansu rocznego,  

9) zatwierdzanie dokumentów stanowiących tytuł do wykonywania przez Sąd 

wypłat,  

10) zaciąganie zobowiązań w imieniu Sądu wynikających z planu finansowego,  

11) utrzymywanie dyscypliny pracy w Sądzie i bezpośredni nadzór nad 

pracownikami Sądu.  

12) publikacja i aktualizacja list , o których mowa w § 9 ust.1, 

13) planowanie i koordynowanie realizacji zadań polegających na promocji 

działalności Sądu w mediach i środowiskach prawniczych oraz biznesowych, 

14) organizacja konferencji i innych wydarzeń krajowych i międzynarodowych 

mających na celu kształtowanie wizerunku Sądu Arbitrażowego, 

15) promowanie idei sądownictwa arbitrażowego i działalności Sądu Arbitrażowego 

przy KIG wśród studentów wydziałów prawa, 

16) promowanie i popularyzowanie wiedzy o działalności Sądu Arbitrażowego przy 

KIG w środowisku prawniczym, 

17) Wspieranie Prezesa Sądu w zakresie współpracy z administracją rządową w celu 

wzmacniania roli sądownictwa arbitrażowego i mediacji w systemie prawa 

polskiego.  

  

3. Biuro Sądu, kierowane przez Dyrektora Generalnego Sądu, prowadzi obsługę spraw 

administrowanych przez Sąd.   

4. Zastępca Dyrektora Generalnego Sądu, w razie jego powołania, podejmuje czynności za 

Dyrektora Generalnego Sądu w granicach udzielonego mu pisemnego upoważnienia oraz 

w czasie jego nieobecności.  

5. Dyrektor Generalny Sądu oraz Zastępca Dyrektora Generalnego Sądu nie mogą pełnić 

funkcji arbitra i mediatora, jak również występować jako pełnomocnicy stron 

postępowania  

  

§ 6 Kolegium Arbitrów Sądu  

  

1. Nie rzadziej niż raz w roku Prezes Sądu zwołuje Kolegium Arbitrów Sądu Arbitrażowego 

przy Krajowej Izbie Gospodarczej, zwane dalej Kolegium.   
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2. W skład Kolegium wchodzą arbitrzy i mediatorzy wpisani na listy, o których mowa w §9 

ust.1.   

3. Kolegium ma charakter opiniodawczo-dyskusyjny.   

4. Obradami kieruje Prezes Sądu. W Kolegium uczestniczą członkowie organów Sądu oraz 

osoby zaproszone przez Prezesa Sądu do udziału w obradach lub ich części.   

  

§7 Honorowy Prezes Sądu  

  

1. Osobie, która pełniła funkcję Prezesa Sądu Arbitrażowego, za jej zgodą a na wniosek 

Prezesa KIG, może zostać nadana przez Prezydium KIG godność Honorowego Prezesa 

Sądu Arbitrażowego.  

2. Honorowy Prezes Sądu Arbitrażowego uczestniczy w Kolegium Arbitrów, a na 

zaproszenie Przewodniczącego Rady Arbitrażowej może wziąć udział w posiedzeniu 

Rady Arbitrażowej lub jego części z głosem opiniodawczodoradczym.  

  

§ 8 Centrum Mediacji  

  

1. Centrum Mediacji jest wyodrębnioną jednostką Sądu. Pracami Centrum kieruje Prezes 

Sądu.  

2. Do zakresu działania Prezesa Sądu w odniesieniu do działalności Centrum Mediacji należy:  

a) dokonywanie czynności w toku prowadzonych postępowań przewidzianych do 

kompetencji Prezesa Sądu w Regulaminie Arbitrażowym i regulaminach 

szczególnych,  

b) informowanie Rady Arbitrażowej o bieżącej działalności Centrum Mediacji oraz 

przygotowywanie rocznego, pisemnego sprawozdania z działalności  

Centrum Mediacji,   

c) wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie oraz powierzonych 

przez Radę Arbitrażową.  

  

§ 9  

  

A r b i t r z y  i  m e d i a t o r zy  

  

1. Sąd prowadzi:  

a) Listę Arbitrów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie  

Gospodarczej w Warszawie,  

b) Listę Mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie  

Gospodarczej w Warszawie,  

c) Listę Arbitrów i Mediatorów rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy 

Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawach nazwy domeny 

internetowej ,,.pl".  

   

2. Listy, o których mowa w ust. 1, uchwalane są na wniosek Prezesa Sądu, przez Radę 

Arbitrażową na okres czterech lat.   
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3. Szczegółowy tryb uchwalania list jest ustalany przez Prezesa Sądu w uzgodnieniu z 

Przewodniczącym Rady Arbitrażowej  

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Prezesa Sądu, w czasie trwania bieżącej 

kadencji  list, Rada Arbitrażowa może  dokonywać wpisów i wykreśleń.  

5. Postanowienia dotyczące arbitrów i listy arbitrów stosuje się odpowiednio do mediatorów 

i listy mediatorów.  

 

6. Arbitrem i  mediatorem może  być  osoba fizyczna  mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.  

7. Arbiter i mediator przyjmując funkcję zawiera z Dyrektorem Generalnym Sądu, 

działającym w imieniu Sądu, umowę, w której zobowiązuje się do należytego wykonania 

swoich obowiązków związanych z prowadzonym postępowaniem za wynagrodzeniem.  

8. Prezes Sądu nie może pełnić funkcji arbitra i mediatora z nominacji zastępczej, jak 

również występować jako pełnomocnik stron postępowania.  

9. Arbiter i mediator jest bezstronny i niezależny, pełni funkcję wedle swojej najlepszej 

wiedzy i umiejętności zgodnie z „Zasadami Etyki Arbitra" Sądu.  

10. Arbiter nie może być powołany w charakterze biegłego w postępowaniu, w których jest 

członkiem Zespołu Orzekającego.  

11. Członkowie władz oraz pracownicy innego stałego ogólnego sądu arbitrażowego w Polsce 

mogą zostać wpisani na listę arbitrów i mediatorów Sądu jedynie za zgodą Prezydium 

KIG, wyrażoną po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Arbitrażową.  

12. W razie objęcia przez arbitra lub mediatora wpisanego na listę arbitrów i mediatorów Sądu 

funkcji we władzach innego stałego ogólnego sądu arbitrażowego w Polsce lub 

zatrudnienia w takim sądzie, wykreślenie z listy arbitrów i mediatorów następuje, jeżeli 

Prezydium KIG odmówi wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 8, albo jeżeli arbiter lub 

mediator nie wystąpią niezwłocznie o jej udzielenie.  

  

  

§ 10  

  

Zakaz podejmowania działań sprzecznych z interesami Sądu  

  

1. Pracownicy Sądu nie mogą bez zgody Prezydium KIG uczestniczyć w działalności innego 

stałego ogólnego sądu arbitrażowego w Polsce, jako członkowie władz lub pracownicy 

tego sądu, a także promować jego działalności.  

2. Pracownicy Sądu nie mogą pełnić funkcji arbitra i mediatora, jak również występować 

jako pełnomocnicy stron postępowania.  

  

§ 11 Przepisy przejściowe i końcowe  

  

1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.  
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2. Jeżeli zgodnie z art. 1161 § 3 zd. 2 Kodeksu postępowania cywilnego stosowany jest 

Regulamin Sądu Arbitrażowego przy KIG przyznający określone uprawnienia i 

obowiązki Prezydium Sądu Arbitrażowego, członkom Prezydium Sądu  

Arbitrażowego lub Sekretarzowi Sądu Arbitrażowego, to:  

a. uprawnienia i obowiązki Prezydium Sądu Arbitrażowego do:  

I. postanawiania, ze względu na okoliczności sprawy, że Zespół Orzekający 

składa się z jednego arbitra,  

II. rozstrzygania w przedmiocie wniosku o wyłączenie arbitra,  

III. stwierdzania, że arbiter nienależycie wykonuje swoje funkcje,  

IV. przekazania uprawnienia do wyznaczenia arbitra Prezesowi Sądu,  

V. wyrażania zgody na publikację orzeczeń w całości lub w części  

- wykonuje Rada Arbitrażowa,  

VI. postanawiania o powtórzeniu powołania arbitra przez strony, stronę lub 

arbitrów,  

VII. orzekania o umorzeniu postępowania w przypadkach wskazanych w  

Regulaminie  

- wykonuje Prezes Sądu Arbitrażowego,  

VIII. postanawiania o przedłużeniu niektórych terminów określonych w  

Regulaminie,  

- wykonuje Sekretarz Generalny Sądu,  

IX. orzekania o właściwości Sądu i wydawania postanowień o odrzuceniu pozwu, 

jeśli Sąd okaże się niewłaściwym,  

- wykonuje Zespół Orzekający,  

X. postanawiania o wyznaczeniu miejsca rozpraw poza Warszawą,  

- wykonuje Zespół Orzekający.  

b. uprawnienia członków Prezydium Sądu do obecności na rozprawach, wykonują 

członkowie Rady Arbitrażowej,  

c. uprawnienia i obowiązki Sekretarza Sądu Arbitrażowego wykonuje  Dyrektor 

Generalny Sądu Arbitrażowego.  

 

21. Jeżeli zgodnie z art. 1161 § 3 zd. 2 Kodeksu postępowania cywilnego stosowany jest 

Regulamin Sądu Arbitrażowego przy KIG przyznający określone uprawnienia i 

Sekretarzowi Generalnemu Sądu, to jego uprawnienia wykonuje Dyrektor Generalny Sądu. 

 

3. Jeśli strony złożyły wniosek o zawieszenie postępowania przed ukonstytuowaniem się 

Zespołu Orzekającego, postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania wydaje 

Prezes Sądu.  

4. Kadencja list, o których mowa w § 9 ust.1,  obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku 

wygasa z dniem 31 grudnia 2016 roku.  
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5. Rada Arbitrażowa uchwala listy na kolejną kadencję do dnia 30 listopada roku, w którym 

upływa ich kadencja, z datą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku 

kalendarzowego.  

  

  

  

 
*Tekst jednolity Statutu nadany uchwałą Nr 103/2014 Prezydium KIG z dnia 27.11.2014r.ze zmianami nadanymi 

Uchwałą Nr 148/2016r. z dnia 17 marca 2016 r. oraz Uchwałą Nr    /2017 z dnia 21 września 2017r. Uchwała wchodzi 

w życie z dniem podjęcia.  


