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STATUT 

Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej z dnia 13 grudnia 2018 r., 

przyjęty uchwałą Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej nr 31/2018, 

z poprawkami z dnia 18 listopada 2021 r. (wersja ujednolicona) 

PREZYDIUM KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ, 

biorąc pod uwagę, że zgodnie § 5 ust. 1 pkt 8 Statutu Krajowej Izby Gospodarczej, będącego załącznikiem 

do Uchwały Nr 1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIG z dnia 5 listopada 2020 r.r. 

(odpowiednio „Statut KIG” i „KIG” lub „Izba”), do zadań statutowych KIG należy tworzenie warunków 

dla funkcjonowania działającego przy Izbie stałego sądu arbitrażowego, powołanego w celu niezawisłego i 

bezstronnego rozstrzygania pod jego auspicjami sporów powstających w krajowym i międzynarodowym 

obrocie gospodarczym oraz rozwijania działań mediacyjnych w sporach pomiędzy przedsiębiorcami,  

mając na względzie, że celem realizacji zadań wskazanych § 5 ust. 1 pkt 8 Statutu KIG, stały sąd arbitrażowy 

działający przy Izbie, o którym mowa w tym przepisie, powinien być jednostką Izby o samodzielnym 

statusie, wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie w ramach Izby, jako jednostka istotnie odmienna w 

zakresie swojej działalności od jednostek organizacyjnych tworzonych dla realizacji pozostałych zadań 

statutowych Izby ,  

działając na podstawie § 30 ust. 11 Statutu KIG, zgodnie z którym do kompetencji Prezydium Krajowej 

Izby Gospodarczej („Prezydium”) należy podejmowanie uchwał w sprawie powołania, rozwiązania oraz 

regulaminów działania Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej („SA KIG”), a także 

uwzględniając historię i tradycję SA KIG, który jest stałym sądem arbitrażowym realizującym zadania 

statutowe Izby w zakresie wskazanym wyżej, będącym największą i najbardziej znaną instytucją arbitrażową 

w Polsce, działającą nieprzerwanie od 1 stycznia 1950 roku, 

PRZYJMUJE CO NASTĘPUJE: 

ROZDZIAŁ 1 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. SA KIG jest instytucją arbitrażową z siedzibą Warszawie, stałym sądem arbitrażowym w 

rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 8 Statutu KIG, określanym dalej jako „Sąd”. 

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

3. Sąd jest jedyną instytucją arbitrażową właściwą dla administrowania postępowaniami arbitrażowymi 

prowadzonymi według regulaminów arbitrażowych przyjętych na jego potrzeby. 

4. Zastrzeżenie właściwości Sądu wskazane w ust. 3 wprowadzane jest każdorazowo do zmienianych 

lub uchwalanych regulaminów arbitrażowych. 
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5. Nazwę SA KIG w językach obcych, po konsultacji z Radą Arbitrażową, ustala Dyrektor Generalny 

Sądu i publikuje na jego stronie internetowej wraz z modelowymi klauzulami arbitrażowymi, o 

których mowa w § 3 ust. 3. 

 

§ 2  

Izba 

1. Bez uszczerbku dla kompetencji Prezydium wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 8 Statutu KIG oraz § 30 

ust 11, organy Izby pełnią wobec Sądu funkcje kreacyjne i nadzorcze przewidziane wyłącznie w 

niniejszym Statucie. 

2. Organy Izby wykonują wszelkie kompetencje wskazane w niniejszym Statucie z uwzględnieniem 

obowiązku wspierania niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów gospodarczych, a także 

rozwijania działań mediacyjnych w obrocie gospodarczym, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 8 

Statutu KIG. 

3. Wykonywanie przez organy Izby jakichkolwiek kompetencji wskazanych w niniejszym Statucie, w 

szczególności funkcji nadzorczych wobec organów Sądu, nie wpływa na przebieg lub merytoryczny 

wynik postępowań pod auspicjami Sądu. 

§ 3  

Działalność Sądu 

1. Podstawowym celem działalności Sądu jest organizowanie rozstrzygania szeroko rozumianych 

sporów gospodarczych w drodze arbitrażu i mediacji, w tym w zakresie arbitrażu wyłączne 

administrowanie postępowaniami prowadzonymi według regulaminów arbitrażowych przyjętych 

na jego potrzeby i administrowanie postępowaniami prowadzonymi według innych regulaminów 

arbitrażowych, w szczególności według UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010) lub według 

pierwotnej wersji tych zasad, określanych dalej wspólnie jako „Regulamin UNCITRAL”. 

2. Działania Sądu w celu wskazanym w ust. 1 prowadzone są przy poszanowaniu uznanych 

standardów w dziedzinie arbitrażu i mediacji, w zakresie arbitrażu w szczególności z 

uwzględnieniem wytycznych International Bar Association.  

3. Dyrektor Generalny Sądu w celu wskazanym w ust. 1 publikuje i aktualizuje na stronie internetowej 

Sądu modelowe klauzule arbitrażowe odwołujące się do regulaminów arbitrażowych przyjętych na 

jego potrzeby, a także modelowe klauzule arbitrażowe odwołujące się do Regulaminu UNCITRAL. 

Modelowe klauzule arbitrażowe odwołujące się do Regulaminu UNCITRAL publikowane są w 

wariancie obejmującym administrowanie postępowaniem prowadzonym według tego regulamin 

wraz z pełnieniem przez Sąd roli appointing authority i wariancie ograniczającym rolę Sądu do 

pełnienia roli appointing authority. 

4. Sąd podejmuje działania mające na celu promocję arbitrażu i mediacji, a także innych 

alternatywnych metod rozstrzygania sporów, w tym w szczególności, celem uniknięcia przypadków 

klauzul patologicznych, które grożą rzetelności proceduralnej sporów arbitrażowych, promuje 

opublikowane na swojej stronie internetowej klauzule modelowe. W tym celu Sąd organizuje 

szkolenia dla prawników zajmujących się obsługą transakcyjną i prawników wewnętrznych 

przedsiębiorstw. 

5. Sąd może prowadzić działalność naukową, wydawniczą i edukacyjną w zakresie arbitrażu i mediacji, 

a także innych alternatywnych metod rozstrzygania sporów, w szczególności tworzyć specjalne 

zespoły badawcze lub komisje analizujące wybrane problemy praktyczne w wymienionych 

dziedzinach, samodzielne stanowiska pracy o charakterze naukowo-badawczym, a także prowadzić 
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lub współprowadzić we współpracy z uczelniami wyższymi lub instytucjami naukowymi, jak też 

samorządami zawodów prawniczych, cykle wykładowe, szkolenia i programy akademickie. 

 

ROZDZIAŁ 2 

§ 4  

Organy Sądu 

1. Organami Sądu są Rada Arbitrażowa i Dyrektor Generalny Sądu, zwane dalej wspólnie „Organami 

Sądu”. 

2. Organy Sądu wykonują czynności przewidziane w regulaminach arbitrażowych przyjętych na 

potrzeby Sądu, w regulaminach organizacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 8 i § 8 ust. 2, a także w 

niniejszym Statucie.  

3. Do Przewodniczącego Rady Arbitrażowej stosuje się odpowiednio ust. 2. 

4. W przypadku postępowań arbitrażowych według Regulaminu UNCITRAL administrowanych 

przez Sąd, a także w przypadku gdy strony postępowania arbitrażowego według Regulaminu 

UNCITRAL zwróciły się do Sądu tylko o pełnienie roli appointing authority, Organem Sądu 

pełniącym funkcję appointing authority jest Rada Arbitrażowa, chyba że strony postanowiły co innego. 

5. Rada Arbitrażowa, na wniosek Dyrektora Generalnego Sądu lub Przewodniczącego Rady 

Arbitrażowej, może przyjąć zasady administrowania postępowaniami arbitrażowymi 

prowadzonymi według Regulaminu UNCITRAL lub innymi postępowaniami arbitrażowymi o 

charakterze ad hoc, w tym ustalić kompetencje Organów Sądu w takich postępowaniach 

arbitrażowych. 

6. W przypadku potrzeby administrowania postępowaniem arbitrażowym według innego regulaminu 

arbitrażowego o charakterze instytucjonalnym niż regulamin przyjęty na potrzeby Sądu, stosuje się 

odpowiednio ust. 5. 

 

§ 5  

Rada Arbitrażowa 

1. Rada Arbitrażowa jest organem kolegialnym, składającym się z osób wyróżniających się wiedzą 

prawniczą lub biznesową, wysokimi walorami moralnymi i uznanym w środowisku prawniczym 

doświadczeniem w zakresie arbitrażu, który samorządnie współkształtuje i nadzoruje merytoryczne 

aspekty działalności Sądu. W skład Rady Arbitrażowej wchodzi od 5 do 15 członków, w tym 

Przewodniczący Rady Arbitrażowej. 

2. Członków Rady Arbitrażowej, wyznaczając przy tym Przewodniczącego 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 Rady 

Arbitrażowej. Kadencja Rady Arbitrażowej rozpoczyna się 1 stycznia. 

3. Rada Arbitrażowa może  wśród członków ze swego grona, na wniosek Przewodniczącego Rady 

Arbitrażowej, wybrać dowolną liczbę Wiceprzewodniczących Rady Arbitrażowej. Kompetencje 

Wiceprzewodniczących Rady Arbitrażowej określa Regulamin Rady, o którym mowa w § 5 ust. 8. 

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

KIG. 

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

Prezesa KIG stanowić może: 
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1) nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów arbitrażowych przyjętych na potrzeby 

Sądu, które podważa rękojmię pełnionej funkcji, 

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

godzić w jego wizerunek. 

Odwołanie jest skuteczne z datą wskazaną w uchwale Prezydium KIG. 

6. 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 czasu pozostały do zakończenia kadencji bieżącej Rady Arbitrażowej. 

7. Do zakresu działania Rady Arbitrażowej, albo w przypadkach wyraźnie niżej wskazanych do 

zakresu działania członków Rady Arbitrażowej, należy: 

1) Uchwalanie, na wniosek Przewodniczącego Rady Arbitrażowej, regulaminów arbitrażowych, 

mediacyjnych i domenowych przyjętych na potrzeby Sądu lub dokonywanie zmian w 

obowiązujących regulaminach, przy zachowaniu kompetencji Prezydium KIG do wniesienia 

sprzeciwu w terminie miesiąca od podjęcia odpowiedniej uchwały Rady, 

2) wykonywanie czynności zastrzeżonych do jej kompetencji w Statucie i regulaminach 

arbitrażowych przyjętych na potrzeby Sądu lub wskazanych w zasadach, o których mowa w § 4 

ust 5-6, w szczególności nominacja zastępcza arbitrów i wyłączanie arbitra od orzekania w 

sprawie, 

3) uchwalanie list, o których mowa w § 10 ust. 1 i § 11 ust. 1, 

4) podejmowanie uchwał dotyczących zgłoszonych przez Przewodniczącego Rady Arbitrażowej 

indywidualnych wniosków o wpis lub wykreślenie z list, o których mowa w § 10 ust. 1 i § 11 

ust. 1, 

5) podejmowanie, po uzyskaniu zgody stron postępowania arbitrażowego, decyzji o publikacji 

orzeczeń, które dotyczyły istotnych zagadnień prawnych, 

6) rozpatrywanie, na wniosek Przewodniczącego Rady Arbitrażowej lub Dyrektora Generalnego 

Sądu, innych spraw związanych z działalnością Sądu, w tym dotyczących wykonywania 

obowiązków przez arbitrów i mediatorów oraz przestrzegania zasad etyki, 

7) żądanie od Dyrektora Generalnego Sądu i rozpatrywanie pisemnych sprawozdań dotyczących 

merytorycznych aspektów działalności Sądu, w tym analizowanie bieżących informacji o 

działalności Sekretariatu Sądu przedstawianych nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy i 

rocznego, pisemnego sprawozdania z działalności Sądu, o których mowa § 7 ust. 3 pkt 11, 

8) uchwalanie na wniosek Przewodniczącego Rady Arbitrażowej po zasięgnięciu opinii Dyrektora 

Generalnego Sądu długoletnich planów rozwoju Sądu, uwzględniających obszary i kierunki 

działania, 

9) opiniowanie kierunków rozwoju Sądu planowanych przez Dyrektora Generalnego Sądu 

i nadzorowanie ich merytorycznych aspektów, 

10) tworzenie, z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Generalnego Sądu, specjalnych 

komisji i zespołów badawczych, o których mowa w § 3 ust. 5, w tym wspierających 

opracowanie przez Radę Arbitrażową proponowanych zmian regulaminów arbitrażowych 

przyjętych na potrzeby Sądu, 

11) prowadzenie przez członków Rady Arbitrażowej wykładów lub prelekcji w ramach 

prowadzonych lub współprowadzonych przez Sąd we współpracy z uczelniami wyższymi lub 

instytucjami naukowymi, jak też samorządami zawodów prawniczych, cykli wykładowych, 

szkoleń i programów akademickich, o których mowa w § 3 ust. 5. 

8. Rada Arbitrażowa uchwala swój regulamin organizacyjny na wniosek Przewodniczącego Rady 

Arbitrażowej, określany dalej jako „Regulamin Rady”. Celem zapewnienia efektywności 
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postępowań arbitrażowych administrowanych przez Sąd, Regulamin Rady powinien preferować 

elektroniczną komunikację jej członków, w tym ustalać jej tryb i zasady archiwizowania 

korespondencji elektronicznej. Regulamin Rady może w szczególności stanowić, że uchwały w 

imieniu Rady Arbitrażowej podpisuje Przewodniczący Rady Arbitrażowej lub Wiceprzewodniczący 

Rady Arbitrażowej. 

9. W celu wykonywania obowiązków określonych w ust. 7 pkt 2, Rada Arbitrażowa wśród swoich 

członków może powołać w Regulaminie Rady i określić w nim zasady działania komitetu 

nominacyjnego, dalej jako „Komitet Nominacyjny”. W celu uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, 

że wszelkie działania Komitetu Nominacyjnego są następnie zatwierdzane przez Radę Arbitrażową. 

10. 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 Rady Arbitrażowej. 

11. Na zasadach określonych w Regulaminie Rady, Rada może podejmować uchwały w trybie 

obiegowym, tj. w drodze uzgodnienia stanowisk jej członków za pomocą środków bezpośredniego 

komunikowania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rada 

Arbitrażowa określi szczegółowe zasady trybu obiegowego w Regulaminie Rady z uwzględnieniem 

zasad bezpieczeństwa komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

12. Rada Arbitrażowa odbywa posiedzenia w miarę potrzeb. 

13. Posiedzenia Rady Arbitrażowej zwołuje Przewodniczący Rady Arbitrażowej z inicjatywy własnej, 

Dyrektora Generalnego Sądu lub co najmniej dwóch członków Rady Arbitrażowej, którzy mogą 

żądać zwołania posiedzenia podając jednocześnie proponowany porządek obrad. Przewodniczący 

Rady Arbitrażowej zwołuje posiedzenie Rady Arbitrażowej niezwłocznie, nie później niż w terminie 

jednego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku, wyznaczając termin posiedzenia nie 

późniejszy niż dwa tygodnie od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Arbitrażowej 

nie zwoła posiedzenia zgodnie z zasadami określonymi powyżej, wnioskodawca może je zwołać 

samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W razie nieobecności 

Przewodniczącego Rady Arbitrażowej czynności w zakresie zwoływania posiedzeń wykonuje 

wskazany przez niego Wiceprzewodniczący Rady Arbitrażowej, a w braku jego powołania 

najstarszy wiekiem członek Rady Arbitrażowej. 

14. Na wniosek Przewodniczącego Rady Arbitrażowej, Dyrektor Generalny Sądu może powierzyć 

wskazanemu pracownikowi Sekretariatu Sądu obsługę administracyjną posiedzeń i prac Rady 

Arbitrażowej. 

§ 6 

Przewodniczący Rady Arbitrażowej 

1. Przewodniczący Rady Arbitrażowej opracowuje projekty uchwał Rady Arbitrażowej i kieruje jej 

pracami, reprezentuje ją wobec Dyrektora Generalnego Sądu i Organów Izby, a także wykonuje 

inne czynności określone w niniejszym Statucie, Regulaminie Rady, jak też w regulaminach 

arbitrażowych przyjętych na potrzeby Sądu lub wskazane w zasadach, o których mowa w § 4 ust. 5-

6. 

2. Przewodniczący Rady Arbitrażowej kieruje merytorycznym nadzorem Rady Arbitrażowej nad 

działalnością Sądu. Dyrektor Generalny Sądu może zasięgać opinii Przewodniczącego Rady 

Arbitrażowej przy wykonywaniu swoich kompetencji, a także we wszystkich wymagających tego 

kwestiach. 

3. Ponadto do zakresu działania Przewodniczącego Rady Arbitrażowej należy: 

1) formalna analiza wyroków przed ich wydaniem, w tym ich podpisywanie wraz z Dyrektorem 

Generalnym Sądu, 
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2) przedstawianie Radzie Arbitrażowej wniosków o uchwalanie regulaminów arbitrażowych 

przyjętych na potrzeby Sądu lub wniosków o dokonywanie zmian w obowiązujących 

regulaminach arbitrażowych, 

3) przedstawianie Radzie Arbitrażowej wniosków o uchwalanie list, o których mowa w § 10 ust. 

1 i § 11 ust. 1,  

4) przedstawianie Radzie Arbitrażowej wniosków o powołanie specjalnych komisji i zespołów 

badawczych, o których mowa w § 5 ust. 7 pkt 8 zw. z § 3 ust. 5, w tym zaproponowanie ich 

składu, jak też przedstawianie Radzie Arbitrażowej wniosków o powołanie odpowiednich 

komitetów wspierających przygotowanie przez Radę Arbitrażową zmian regulaminów 

arbitrażowych przyjętych na potrzeby Sądu, 

5) stymulowanie planowania przez Dyrektora Generalnego Sądu kierunków rozwoju Sądu, o 

których mowa w § 7 ust. 4 pkt 16, 

6) przedstawianie Radzie Arbitrażowej wniosków o uchwalanie długoletnich planów rozwoju 

Sądu, uwzględniających obszary i kierunki działania, 

7) organizowanie, po uchwaleniu list, o których mowa w § 10 ust. 1 i § 11 ust. 1, w porozumieniu 

z Dyrektorem Generalnym Sądu szkoleń dla arbitrów i mediatorów, a także sekretarzy 

administracyjnych, 

8) zwoływanie, w celu opiniodawczo-doradczym Kolegium Arbitrów i Mediatorów Sądu, 

o którym mowa w § 10 ust. 10. 

4. W celu realizacji zadania wskazanego w ust. 2 pkt 1, Przewodniczący Rady Arbitrażowej przed 

podpisaniem wyroku zasięga opinii pracownika Sekretariatu Sądu przypisanego do danego 

postępowania arbitrażowego, a także konsultuje się z Dyrektorem Generalnym Sądu w celu 

ustalenia jego poglądu na proceduralne aspekty administrowanego postępowania, w tym 

ewentualnie powstałe problemy. 

5. Na wniosek Przewodniczącego Rady Arbitrażowej, Dyrektor Generalny Sądu może powierzyć 

wskazanemu pracownikowi Sekretariatu Sądu obsługę administracyjną jego zadań, w szczególności 

opracowywanie na polecenie Przewodniczącego Rady Arbitrażowej pierwszych projektów uchwał 

Rady Arbitrażowej. 

6. Wiceprzewodniczący Rady Arbitrażowej podejmuje w granicach udzielonych mu pisemnych 

upoważnień czynności za Przewodniczącego Rady Arbitrażowej lub w czasie jego nieobecności. 

 

§ 7 

Dyrektor Generalny Sądu 

1. Dyrektor Generalny Sądu prowadzi sprawy Sądu i reprezentuje go na zewnątrz, działając w 

szczególności celem długofalowego rozwoju Sądu, dążąc do realizacji celu statutowego Izby 

wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 8 Statutu KIG. W ramach podejmowanych czynności zarządczych 

nadzorowany jest przez Zarząd KIG, chyba że inaczej wskazano w niniejszym Statucie.  

2. Dyrektor Generalny Sądu jako Organ Sądu jest niezależny w wykonywaniu czynności w 

postępowaniach arbitrażowych administrowanych przez Sąd, które zostały zastrzeżone do jego 

kompetencji w regulaminach arbitrażowych przyjętych na potrzeby Sądu i innych czynności 

wykonywanych w postępowaniach arbitrażowych lub mediacyjnych. 

3. Do zakresu działania Dyrektora Generalnego Sądu należy w szczególności: 

1) wykonywanie czynności zastrzeżonych do jego kompetencji w Statucie i regulaminach 

arbitrażowych przyjętych na potrzeby Sądu lub wskazanych w zasadach, o których mowa w § 4 

ust 5-6, 
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2) wykonywanie decyzji Rady Arbitrażowej określonych w Statucie i regulaminach arbitrażowych 

przyjętych na potrzeby Sądu, 

3) bieżące utrzymywanie kontaktów i stała współpraca z Zarządem KIG, jak również Prezydium 

KIG, w sprawach związanych z działalnością Sądu, w szczególności mających wpływ na jego 

długofalowy rozwój lub rzutujących na finansowo-ekonomiczne aspekty działalności, 

4) udzielanie w formie ustnej i pisemnej wszelkim zainteresowanym, innym niż strony zawisłych 

postępowań arbitrażowych i mediacyjnych, wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sądu, 

w tym na temat zasad postępowania wynikających z regulaminów arbitrażowych przyjętych na 

potrzeby Sądu i regulaminów mediacyjnych, a także na temat praktyki działania Sekretariatu 

Sądu, 

5) sporządzanie sprawozdań z działalności Sądu, w tym opracowywanie przy wsparciu 

Sekretariatu Sądu danych statystycznych, 

6) sprawowanie kontroli nad majątkiem powierzonym Sądowi przez Izbę, 

7) przygotowywanie wraz z księgowym Sądu danych dotyczących planu finansowego i bilansu 

rocznego, 

8) zatwierdzanie dokumentów stanowiących tytuł do wykonywania przez Sąd wypłat, 

9) reprezentowanie Sądu w relacjach z instytucjami finansowymi, w tym zaciąganie zobowiązań 

w imieniu Sądu wynikających z planu finansowego,  

10) nadawanie Sekretariatowi Sądu regulaminu organizacyjnego, kierowanie Sekretariatem Sądu, 

utrzymywanie dyscypliny pracy w Sekretariacie Sądu i nadzór nad pracownikami Sekretariatu 

Sądu, 

11) opracowywanie i przedstawianie Radzie Arbitrażowej, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, 

bieżącej informacji o działalności Sekretariatu Sądu i rocznego, pisemnego sprawozdania 

z działalności Sądu w zakresie jego podstawowego celu działalności, w tym danych 

statystycznych na temat liczby i rodzaju administrowanych postępowań arbitrażowych, a także 

informowanie Rady Arbitrażowej o bieżącej działalności Sądu przez przedstawianie na jej 

żądanie pisemnych sprawozdań dotyczących merytorycznych aspektów działalności Sądu, 

12) publikacja i aktualizacja list, o których mowa w § 10 ust. 1 § 11 ust. 1, 

13) planowanie i koordynowanie realizacji zadań polegających na najszerzej rozumianej promocji 

działalności Sądu w Internecie, mediach społecznościowych, mediach tradycyjnych, a także w 

środowiskach prawniczych, biznesowych i akademickich, w szczególności prowadzenie 

działalności wydawniczej i organizowanie z ramienia Sądu prowadzenia lub współprowadzenia 

we współpracy z uczelniami wyższymi lub instytucjami naukowymi, jak też samorządami 

zawodów prawniczych, cykli wykładowych, szkoleń i programów akademickich, o których 

mowa § 3 ust. 5, 

14) organizacja konferencji i innych wydarzeń krajowych i międzynarodowych mających na celu 

kształtowanie wizerunku Sądu, w szczególności promowanie klauzul modelowych, o których 

mowa w § 3 ust. 4, w tym konferencji we współpracy z Komitetem Honorowym Sądu i 

Komitetem Przedstawicieli Przedsiębiorców Przy Sądzie, o których mowa w § 12 ust. 5 i ust. 7, 

15) podejmowanie współpracy z administracją publiczną w celu wzmacniania roli sądownictwa 

arbitrażowego i mediacji w systemie prawa polskiego, 

16) planowanie w porozumieniu z Radą Arbitrażową kierunków rozwoju Sądu, w tym: 

a) analizowanie po zasięgnięciu opinii Sekretariatu Sądu potrzeby zmian przez Radę 

Arbitrażową regulaminów arbitrażowych, mediacyjnych i domenowych przyjętych na 

potrzeby Sądu i ich proponowanie, jak również analizowanie po zasięgnięciu opinii 

Sekretariatu Sądu potrzeby zmian przez Radę Arbitrażową zasad, o których mowa w § 4 

ust 5-6, a także proponowanie stosownych zmian z tym zakresie, 
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b) tworzenie w Sekretariacie Sądu celem wsparcia prac analitycznych, tym samym rozwoju 

Sądu, samodzielnych stanowisk pracy o charakterze naukowo-badawczym, o których mowa 

w § 3 ust. 5. 

17) niezależnie od kompetencji wskazanej w pkt 16 lit. „b”, Dyrektor Generalny Sądu, celem 

wsparcia prac analitycznych, tym samym rozwoju Sądu, może wnioskować do Rady 

Arbitrażowej o utworzenie specjalnych zespołów badawczych lub komisji, o których mowa w 

§ 3 ust. 5. 

4. Zastępca Dyrektora Generalnego Sądu, w razie jego powołania przez Zarząd KIG, podejmuje 

czynności za Dyrektora Generalnego Sądu w granicach udzielonego mu pisemnego upoważnienia 

oraz w czasie jego nieobecności. 

 

§ 8  

Sekretariat Sądu 

1. Sekretariat Sądu zapewnia obsługę postępowań arbitrażowych administrowanych przez Sąd, 

z wyłączeniem czynności redakcyjno-technicznych typowych dla sekretarzy administracyjnych 

Zespołów Orzekających. 

2. Obsługa postępowań arbitrażowych administrowanych przez Sąd prowadzona jest zgodnie z 

regulaminem organizacyjnym, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 10, określanym dalej jako 

„Regulamin Sekretariatu”. 

3. Regulamin Sekretariatu określa w szczególności zasady przydziału zadań pracownikom Sekretariatu 

Sądu, w tym maksymalną liczbę postępowań arbitrażowych przypisanych do danego pracownika, 

jak również zasady i tryb informowania Dyrektora Generalnego Sądu bądź Przewodniczącego Rady 

Arbitrażowej o stanie poszczególnych postępowań arbitrażowych celem wsparcia ich w 

wykonywaniu czynności przewidzianych w regulaminach arbitrażowych przyjętych na potrzeby 

Sądu. 

4. Regulamin Sekretariatu może określać zasady i zakres powierzenia pracownikom Sekretariatu Sądu 

przez Dyrektora Generalnego Sądu zadań administracyjnych w zakresie obsługi Rady Arbitrażowej 

lub Przewodniczącego Rady Arbitrażowej, o których mowa w § 5 ust. 14 i § 6 ust. 5, jak również 

zasady i zakres powierzenia pracownikom Sekretariatu Sądu przez Dyrektora Generalnego Sądu 

zadań w zakresie obsługi postępowań mediacyjnych, o którym mowa w § 9 ust. 4. 

5. W ramach Sekretariatu Sądu utworzone mogą zostać samodzielne stanowiska pracy o charakterze 

naukowo-badawczym, o których mowa w § 3 ust. 5 w zw. z § 7 ust. 4 pkt 16 lit. „b”.  

 

 

 

ROZDZIAŁ 3 

§ 9  

Mediacja 
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1. Jako wyodrębniona jednostką Sądu działa Centrum Mediacji („Centrum”). Pracami Centrum 

kieruje Dyrektor Generalny Sądu. 

2. Do zakresu działania Dyrektora Generalnego Sądu w odniesieniu do działalności Centrum należy: 

1) dokonywanie czynności w toku prowadzonych postępowań zastrzeżonych do jego 

kompetencji w regulaminach mediacyjnych, 

2) informowanie Rady Arbitrażowej o bieżącej działalności Centrum, w tym na jej żądanie 

przygotowywanie pisemnego sprawozdania z jego działalności, 

3) wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie oraz powierzonych przez Radę 

Arbitrażową w zakresie promocji mediacji. 

3. Dyrektor Generalny Sądu może, za zgodą Prezydium KIG, powierzyć kierowanie pracami Centrum 

wskazanemu pracownikowi Sekretariatu Sądu lub osobie wyróżniającej się wiedzą i doświadczeniem 

w zakresie mediacji 

4. Dyrektor Generalny Sądu może powierzyć wskazanemu pracownikowi Sekretariatu Sądu zadanie 

stałej obsługi postępowań mediacyjnych prowadzonych przed Centrum. 

 

ROZDZIAŁ 4 

§ 10  

Listy arbitrów i mediatorów 

1. Kierując się swoją tradycją, Sąd może prowadzić: 

1) Listę arbitrów rekomendowanych przez Sąd, określaną jako „Lista Arbitrów 

Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w 

Warszawie”, która składa się z osób wyróżniających się wiedzą i praktyką w zakresie arbitrażu, 

2) Listę rekomendowanych mediatorów Centrum, określaną jako „Lista Mediatorów Centrum 

Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie”, która 

składa się z osób wyróżniających się wiedzą i praktyką w zakresie mediacji, 

3) Listę arbitrów i mediatorów rekomendowanych przez Sąd w sprawach nazwy domeny 

internetowej ,,.pl", określaną jako „Lista Arbitrów i Mediatorów Rekomendowanych 

przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawach 

nazwy domeny”, która składa się z osób wyróżniających się wiedzą i praktyką w zakresie 

arbitrażu i mediacji, w tym znajomością prawa własności intelektualnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem prawa Internetu. 

2. Listy, o których mowa w ust. 1, uchwalane są na wniosek Przewodniczącego Rady Arbitrażowej, 

przez Radę Arbitrażową na okres czterech lat. 

3. Szczegółowy tryb uchwalania list, w tym kryteria jakie powinny spełniać osoby wpisywane na listy, 

jest ustalany przez Radę Arbitrażową po konsultacji z Dyrektorem Generalnym Sądu. 

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przewodniczącego Rady Arbitrażowej, w czasie trwania 

bieżącej kadencji list, Rada Arbitrażowa może dokonywać wpisów i wykreśleń. 

5. Arbitrem i mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

korzystająca z pełni praw publicznych. 

6. Arbiter i mediator przyjmując funkcję zawiera z Dyrektorem Generalnym Sądu, działającym w 

imieniu Sądu odpowiednia umowę. 
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7. Arbiter i mediator jest bezstronny i niezależny, pełni funkcję wedle swojej najlepszej wiedzy i 

umiejętności zgodnie z „Kodeksem Etyki Arbitra" opublikowanym na stronie internetowej Sądu, 

a w przypadku arbitrów również z uwzględnieniem IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International 

Arbitration. 

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

zostać wpisani na listy wskazane w ust. 1 jedynie za zgodą Prezydium KIG, wyrażoną po uprzednim 

zaopiniowaniu przez Radę Arbitrażową. 

9. Arbitrzy i mediatorzy wpisani na listy, o których mowa w ust. 1, tworzą Kolegium Arbitrów i 

Mediatorów Sądu. Przewodniczący Rady Arbitrażowej może zwołać Kolegium Arbitrów i 

Mediatorów Sądu w celu opiniodawczo-dyskusyjnym. 

10. W razie objęcia przez arbitra lub mediatora wpisanego na listy, o których mowa w ust. 1,  funkcji 

we władzach innego stałego ogólnego sądu arbitrażowego działającego w Polsce lub zatrudnienia 

w takim sądzie, wykreślenie z list wskazanych w ust. 1 następuje, jeżeli Prezydium KIG odmówi 

wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 8, albo jeżeli arbiter lub mediator nie wystąpią niezwłocznie 

o jej udzielenie. 

11. Wraz z wygaśnięciem pierwszej kadencji list uchwalonych po wejściu w życie niniejszego Statutu, 

Rada Arbitrażowa w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Sądu przedstawią Prezydium KIG 

wspólną rekomendację w sprawie kontynuowania tradycji prowadzenia list wskazanych w ust. 1. W 

przypadku negatywnej rekomendacji, Prezydium KIG podejmie decyzję co do dalszego 

prowadzenia list lub odstąpienia od prowadzenia niektórych z nich, w tym ewentualnej zmiany w 

tym zakresie niniejszego Statutu i regulaminów arbitrażowych lub innych przyjętych na potrzeby 

Sądu. 

§ 11 

Sekretarze administracyjni 

1. Oprócz list wskazanych w § 10 ust. 1,  Sąd może prowadzić listę rekomendowanych na potrzeby 

Zespołów Orzekających sekretarzy administracyjnych, określaną dalej jako „Lista 

Rekomendowanych Sekretarzy Administracyjnych” i odpowiednio „Rekomendowany 

Sekretarz Administracyjny”. 

2. Rekomendowany Sekretarz Administracyjny zostać wybrany przez Zespół Orzekający celem 

wykonywania w postępowaniu arbitrażowym na jego polecenie i pod jego nadzorem wszelkich 

czynności redakcyjno-technicznych, przyjmując funkcję składa pisemne oświadczenie o jej 

przyjęciu, o swojej bezstronności i niezależności, a także o dysponowaniu czasem niezbędnym do 

wykonania obowiązków. 

3. Do Listy Rekomendowanych Sekretarzy Administracyjnych i pracy sekretarzy administracyjnych 

stosuje się odpowiednio § 10 ust. 2-5, ust. 7 i ust. 11. 

4. Koszty pracy Rekomendowanego Sekretarza Administracyjnego ponoszą w częściach równych 

członkowie Zespołu Orzekającego i nie mogą być one w żadnym przypadku przeniesione na strony 

postępowania arbitrażowego. Rekomendowany Sekretarz Administracyjny przyjmując funkcję 

zawiera z członkami Zespołu Orzekającego, umowę, o treści proponowanej przez Dyrektora 

Generalnego Sądu, w której zobowiązuje się do należytego wykonania swoich obowiązków za 

wynagrodzeniem. Wynagrodzenie Rekomendowanego Sekretarza Administracyjnego potrącane jest 

na podstawie wskazanej umowy przez Dyrektora Generalnego Sądu z wynagrodzenia członków 

Zespołu Orzekającego. 

5. Szczegółowe zasady ujawniania konfliktów interesów, wynagradzania, a także zasady i tryb 

współpracy Zespołów Orzekających i Rekomendowanych Sekretarzy Administracyjnych określi 

Dyrektor Generalny Sądu w porozumieniu z Radą Arbitrażową.  
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§ 12   

Funkcje honorowe i doradcze 

Komitet Honorowy Sądu 

1. Rada Arbitrażowa, na wniosek Prezesa KIG, po konsultacji z Dyrektorem Generalnym Sądu, może 

utworzyć Komitet Honorowy Sądu składający się z osób wyróżniających się wybitną wiedzą i 

doświadczeniem międzynarodowym w zakresie arbitrażu i mediacji, w szczególności takich, które 

zyskały renomę jako arbitrzy w środowisku międzynarodowym. W skład Komitetu Honorowego 

Sądu wchodzi od 10 do 20 członków. Kandydatów na członków Komitetu Honorowego Sądu 

wskazuje Przewodniczący Rady Arbitrażowej w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Sądu. 

2. Komitet Honorowy Sądu współkształtuje wizerunek i promuje Sąd poza Polską, w szczególności 

współpracuje z Dyrektorem Generalnym Sądu w zakresie organizowania konferencji 

międzynarodowych poświęconych arbitrażowi i mediacji. Członkowie Komitetu Honorowego 

Sądu mogą być konsultowani przez Radę Arbitrażową lub Dyrektora Generalnego Sądu w 

kwestiach objętych zakresem ich zadań. 

Komitet Przedstawicieli Przedsiębiorców 

3. Rada Arbitrażowa, na wniosek Prezesa KIG, po konsultacji z Dyrektorem Generalnym Sądu, może 

utworzyć Komitet Przedstawicieli Przedsiębiorców przy Sądzie składający się z przedstawicieli 

przedsiębiorców, w szczególności z dyrektorów działów prawnych lub innych prawników 

wewnętrznych przedsiębiorstw. W skład Komitetu Przedstawicieli Przedsiębiorców przy Sądzie 

wchodzi od 20 do 30 członków. Kandydatów na członków Przedstawicieli Przedsiębiorców przy 

Sądzie wskazuje Dyrektor Generalny Sądu po konsultacji z Przewodniczącym Rady Arbitrażowej. 

4. Komitet Przedstawicieli Przedsiębiorców przy Sądzie współkształtuje wizerunek i promuje Sąd w 

środowisku przedsiębiorców, w szczególności współpracuje z Dyrektorem Generalnym Sądu w 

zakresie organizowania adresowanych do przedsiębiorców lub prawników wewnętrznych 

przedsiębiorstw konferencji poświęconych arbitrażowi i mediacji, a także uczestniczy w 

promowaniu klauzul modelowych przez Sąd, o którym mowa w § 3 ust. 4. 

Regionalne Komitety Arbitrażowe 

5. Rada Arbitrażowa, na wniosek Prezesa KIG, po konsultacji z Dyrektorem Generalnym Sądu, może 

utworzyć Regionalne Komitety Arbitrażowe składające się z przedstawicieli lokalnego środowiska 

prawniczo-akademickiego, które działać będą przy Sądzie w regionach uznanych za atrakcyjne 

z perspektywy działalności Sądu. W skład Regionalnego Komitetu Arbitrażowego wchodzi od 10 

do 20 członków. Kandydatów na członków Regionalnego Komitetu Arbitrażowego wskazuje 

Dyrektor Generalny Sądu po konsultacji z Przewodniczącym Rady Arbitrażowej. 

6. Do nazwy Regionalnego Komitetu Arbitrażowego może zostać dodana nazwa miasta lub regionu, 

z którym jest związany. 

7. Regionalne Komitety Arbitrażowe promują Sąd w środowisku lokalnych przedsiębiorców i 

prawników, w szczególności współpracują z Dyrektorem Generalnym Sądu w zakresie 

organizowania adresowanych do lokalnych przedsiębiorców lub lokalnego środowiska prawniczo-

akademickiego konferencji poświęconych arbitrażowi i mediacji, a także uczestniczą w promowaniu 

klauzul modelowych przez Sąd, o którym mowa w § 3 ust. 4. 

8. Regionalny Komitet Arbitrażowy może, działając za pośrednictwem Przewodniczącego Rady 

Arbitrażowej, będącego inicjatorem wniosku, zgodnie z kompetencją wskazaną § 10 ust. 2, wystąpić 

do Rady Arbitrażowej o uchwalenie załącznika do Listy arbitrów rekomendowanych przez Sąd, 

który wskazywał będzie osoby wyróżniające się wiedzą i praktyką w zakresie arbitrażu związane z 
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danym miastem lub regionem. Do arbitrów rekomendowanych wymienionych w załączniku nie 

stosuje się § 10 ust. 8 i ust. 10. 

9. Regionalne Komitety Arbitrażowe mogą być konsultowane przez Radę Arbitrażową, 

Przewodniczącego Rady Arbitrażowej lub Dyrektora Generalnego Sądu w kwestiach objętych 

zakresem zadań wskazanych w ust. 7-8, jak również we wszystkich innych sprawach dotyczących 

działania Sądu w danym regionie.  

Honorowy Prezes Sądu Arbitrażowego 

10. Z chwilą wejścia w życie Statutu przestaje być nadawana funkcja Honorowego Prezesa Sądu 

Arbitrażowego. Funkcja Honorowego Prezesa Sądu Arbitrażowego przysługuje osobom, które 

otrzymały ją dotychczas. Honorowy Prezes Sądu Arbitrażowego włączany jest w krajowe działania 

mające na celu najszerzej rozumiane współkształtowanie wizerunku i promocję Sądu, a także 

arbitrażu i mediacji, w szczególności w środowisku akademickim. Do Honorowego Prezesa Sądu 

Arbitrażowego stosuje się odpowiednio ust. 2. 

 

§ 13 

Konflikty interesów i obowiązek poufności 

1. Dyrektor Generalny Sądu, Zastępca Dyrektora Generalnego Sądu, pracownicy Sekretariatu Sądu, 

członkowie Rady Arbitrażowej, w tym Przewodniczący Rady Arbitrażowej, nie mogą bez zgody 

Prezydium KIG uczestniczyć w działalności innego stałego sądu arbitrażowego w Polsce, jako 

członkowie władz lub pracownicy tego sądu, a także promować jego działalności. 

2. Dyrektor Generalny Sądu, Zastępca Dyrektora Generalnego Sądu i pracownicy Sekretariatu Sądu 

nie mogą pełnić funkcji arbitra i mediatora, jak również występować jako pełnomocnicy stron 

postępowania arbitrażowego lub sądowego. Członkowie Rady Arbitrażowej, w tym 

Przewodniczący Rady Arbitrażowej, nie mogą pełnić funkcji arbitra i mediatora z nominacji 

zastępczej w postępowaniach administrowanych przez Sąd, jak również występować przed Sądem 

jako pełnomocnicy stron. 

3. Członkowie Rady Arbitrażowej, w tym Przewodniczący Rady Arbitrażowej, wyłączają się z 

uczestnictwa w posiedzeniach lub innych pracach Rady Arbitrażowej, jeśli dotyczą spraw, w których 

pełnili w przeszłości funkcję pełnomocnika, arbitra, albo mediatora, jak również wtedy, gdy funkcję 

pełnomocnika, arbitra, albo mediatora pełniła lub pełni w danym postępowaniu arbitrażowym lub 

mediacyjnym osoba zatrudniona lub współpracująca z kancelarią prawną, z którą są związani. 

4. Obowiązek wyłączenia się z uczestnictwa w posiedzeniach lub innych pracach Rady Arbitrażowej 

wskazany w ust. 3 stosuje się odpowiednio do Honorowego Członka Rady Arbitrażowej, 

Honorowego Prezesa Sądu Arbitrażowego, członków Komitet Honorowego Sądu, jak również 

członków Regionalnego Komitetu Arbitrażowego. 

5. Dyrektor Generalny Sądu w porozumieniu z Radą Arbitrażową określą politykę zarządzania przez 

Sąd konfliktami interesów we współpracy z członkami Komitetu Przedstawicieli Przedsiębiorców 

przy Sądzie, jak również członkami Regionalnego Komitetu Arbitrażowego, w sytuacjach gdy 

reprezentują oni lub związani są z podmiotami gospodarczymi będącymi stronami zawisłego 

postępowania. Stosowne postanowienia zostają w tym celu ujęte w Regulaminie Sekretariatu i 

Regulaminie Rady lub w załącznikach do nich.  

6. Pracownicy Sekretariatu Sądu, Dyrektor Generalny Sądu, Zastępca Dyrektora Generalnego Sądu, 

członkowie Rady Arbitrażowej, w tym Przewodniczący Rady Arbitrażowej, zobowiązani są do 

zachowania poufności wszelkich informacji i dokumentów dotyczących postępowań arbitrażowych 

i mediacyjnych. 
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7. Dyrektor Generalny Sądu na wniosek osoby prowadzącej badania naukowe może udzielić w celach 

naukowo-badawczych dostępu do akt postępowań arbitrażowych i mediacyjnych, pod warunkiem 

że zobowiąże się ona  pisemnie do zachowania poufności i niepublikowania udostępnionych jej 

dokumentów. 

8. W celu wskazanym w ust. 7, Dyrektor Generalny Sądu opracuje wzór umowy o zachowaniu 

poufności, która może zawierać zobowiązanie osoby prowadzącej badania naukowe do 

przedłożenia tekstu publikacji opracowanej na podstawie udostępnionych jej dokumentów przez 

Sąd do jego akceptacji. 

 

ROZDZIAŁ 5 

§ 14  

Postanowienia przejściowe  

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

arbitrażowy przyjęty na potrzeby Sądu, który przyznaje określone uprawnienia i obowiązki 

Prezydium Sądu Arbitrażowego, członkom Prezydium Sądu Arbitrażowego, Sekretarzowi Sądu 

Arbitrażowego lub Prezesowi Sądu, to: 

1) uprawnienia i obowiązki Prezydium Sądu Arbitrażowego do: 

a) postanawiania, ze względu na okoliczności sprawy, że Zespół Orzekający składa się z 

jednego arbitra, 

b) rozstrzygania w przedmiocie wniosku o wyłączenie arbitra, 

c) stwierdzania, że arbiter nienależycie wykonuje swoje funkcje, 

d) przekazania uprawnienia do wyznaczenia arbitra Prezesowi Sądu, 

e) wyrażania zgody na publikację orzeczeń w całości lub w części 

- wykonuje Rada Arbitrażowa, przy czym Rada Arbitrażowa w przypadku wskazanym 

w lit. „c” przekazuje to uprawnienie Przewodniczącemu Rady Arbitrażowej, 

postanowienia o powtórzeniu powołania arbitra przez strony, stronę lub arbitrów; 

f) orzekania o umorzeniu postępowania w przypadkach wskazanych w regulaminie, 

- wykonuje Przewodniczący Rady Arbitrażowej, 

g) orzekania o właściwości Sądu i wydawania postanowień o odrzuceniu pozwu, jeśli Sąd 

okaże się niewłaściwym, 

- wykonuje Zespół Orzekający, 

h) postanowienia o wyznaczeniu miejsca rozpraw poza Warszawą, 

- wykonuje Zespół Orzekający. 

i) uprawnienia członków Prezydium Sądu do obecności na rozprawach, wykonują 

członkowie Rady Arbitrażowej, 

 

2) uprawnienia i obowiązki Prezesa Sądu, 
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i. określone w Regulaminie SA KIG 2015 do: 

 

a) obecności na rozprawach wykonuje Przewodniczący Rady Arbitrażowej jako członek Rady 

Arbitrażowej, 

b) wydawania postanowienia o zawieszeniu postępowania przed powołaniem Zespołu 

Orzekającego, 

c) wydawania postanowienia o umorzeniu postępowania w razie cofnięcia pozwu przed 

powołaniem Zespołu Orzekającego, 

d) zażądania od arbitra przewodniczącego wyjaśnienia przyczyn niewydania przez Zespół 

Orzekający wyroku w terminie, 

e) podpisywania wyroków, 

f) przekazania wyroku przewodniczącemu Zespołu Orzekającego w celu dokonania 

niezbędnych poprawek formalnych lub sprostowania oczywistych omyłek, 

- wykonuje Przewodniczący Rady Arbitrażowej; 

ii. uprawnienia i obowiązki Prezesa Sądu określone w Regulaminie z dnia 1 stycznia 2007 r. 

przejmuje zgodnie z § 15 wskazanego regulaminu Przewodniczący Rady Arbitrażowej, w 

tym szczególności do: 

a) przyjmowania oświadczeń o nieprzyjęciu funkcji od arbitrów i mediatorów, 

b) przyjmowania oświadczeń o ustąpieniu z funkcji arbitra, 

c) przyjmowania oświadczeń o odwołaniu arbitra przez strony, 

d) decydowania o powtórzeniu powołania arbitra przez strony, stronę lub arbitrów, 

e) umorzenia postępowania na skutek cofnięcia powództwa przez powoda i zrzeczenia się 

roszczenia przed powołaniem arbitra przewodniczącego, 

f) umorzenia postępowania przed powołaniem/wyznaczeniem Zespołu Orzekającego, 

g) żądania od przewodniczącego Zespołu Orzekającego wyjaśnienia przyczyn niewydania 

przez zespół orzekający wyroku w terminie, 

h) podpisywania wyroków arbitrażowych, 

i) przekazania wyroku przewodniczącemu Zespołu Orzekającego w celu dokonania 

niezbędnych poprawek formalnych i sprostowania oczywistych omyłek, 

j) wyznaczenia arbitra w trybie określonym w § 65 lub innych przypadkach nominacji 

zastępczej, 

k) wyłączeniu arbitra w terminie pięciu dni od otrzymania wniosku o wyłączenie lub od dnia 

zgłoszenia takiego żądania na rozprawie, 

l) wyznaczenia mediatora, 

m) odbierania wyjaśnienia na piśmie z podaniem stanu postępowania arbitrażowego i 

przewidywanej daty jego zakończenia, o którym mowa § 80. 

 

iii. uprawnienia i obowiązki Prezesa Sądu określone w Regulaminie z dnia 1 stycznia 2006 r. i 

z dnia 1 stycznia 2006 r. z póź. zm. do: 

 

a) pozbawienia arbitra przewodniczącego i pozostałych arbitrów w części lub w całości prawa 

do przysługującego honorarium z tytułu pełnienia funkcji arbitra, 

 

- wykonuje Rada Arbitrażowa, 

 

- pozostałe uprawnienia wykonuje Przewodniczący Rady Arbitrażowej; 
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iv. uprawnienia i obowiązki Prezesa Sądu określone w Regulaminach z dnia 1 stycznia 2005 r., 

z dnia 1 stycznia 2003 r., z dnia 1 stycznia 2000 r., z dnia 1 stycznia 1990 r. do: 

 

a) nominacji zastępczej, a także inne uprawnienia i obowiązki do wyznaczania i nominowania 

arbitrów, w tym arbitra przewodniczącego, lub wyznaczania i mianowania mediatora,  

b) decydowania o powtórzeniu powołania arbitra przez strony, stronę lub arbitrów, 

c) umorzenia postępowania, 

d) podpisywania wyroków arbitrażowych i ich kontroli przed podpisaniem, 

e) podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu sporu,  

f) rozstrzygania w przedmiocie możności wszczęcia sprawy w przypadku wątpliwości co do 
właściwości Sądu, 

g) uznawania sprawy za niewszczęta w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych 
pozwu, 

h) wyrażania zgody na publikację wyroku w całości lub części, 
 

wykonuje Rada Arbitrażowa, za wyjątkiem przypadków wskazanych w § 18 ust. 3 

Regulaminów z dnia 1 stycznia 2005 r. i z dnia 1 stycznia 2003 r., na podstawie w których 

uprawnienie do wyznaczenia arbitra może zostać przekazane Przewodniczącemu Rady 

Arbitrażowej, 

 

i) przedłużania terminu wydania wyroku na czas oznaczony, 

 

- wykonuje Dyrektor Generalny Sądu 

v. uprawnienia i obowiązki Prezesa Sądu określone w Regulaminie Mediacyjnym Sądu 

Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, przyjętego uchwałą Rady 

Arbitrażowej w dniu 16 grudnia 2014 r., jak również określone w Regulaminie 

Rozstrzygania Sporów o Naruszenie Praw w Następstwie Rejestracji Nazwy Domeny 

Internetowej „pl” Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, 

przyjętego uchwałą Rady Arbitrażowej w dniu 16 grudnia 2014 r., wykonuje Rada 

Arbitrażowa.  

3) wszelkie uprawnienia i obowiązki Sekretarza Sądu Arbitrażowego, Sekretarza Generalnego 

Sądu, Sekretarza Sądu lub Sekretarza przewidziane dotychczasowych regulaminach 

arbitrażowych, mediacyjnych i domenowych: 

- wykonuje Dyrektor Generalny Sądu 

4) W przypadkach nieuregulowanych wyżej, lub w przypadku wątpliwości kompetencyjnych, 

Dyrektor Generalny Sądy i Rada Arbitrażowa postanowią o najefektywniejszym sposobie ich 

rozwiązania.  

2. Jeżeli w danym postępowaniu administrowanym przez Sąd stosowany jest regulamin arbitrażowy 

przyjęty na potrzeby Sądu, który przyznaje określone uprawnienia i obowiązki Prezydium Sądu 

Arbitrażowego, członkom Prezydium Sądu Arbitrażowego, Sekretarzowi Sądu Arbitrażowego lub 

Prezesowi Sądu, celem uniknięcia wątpliwości, zobowiązuje się Dyrektora Generalnego Sądu 

do pisemnego poinformowania stron o zmianach instytucjonalnych w Sądzie, w szczególności 

zmianach kompetencyjnych w zakresie czynności podejmowanych w postępowaniu arbitrażowym. 
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3. Kadencja list, o których mowa w § 10 ust. 1 rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2020 r. W przypadku 

uchwalenia Listy Rekomendowanych Sekretarzy Administracyjnych jej kadencja, niezależnie od 

chwili jej uchwalenia, jest zrównywana z kadencją list, o których mowa w § 10 ust. 1. 

4. Wraz z wejściem w życie niniejszego Statutu, do czasu przyjęcia nowej wersji regulaminu 

arbitrażowego na potrzeby Sądu, Rada Arbitrażowa podejmie prace nad uchwaleniem jednolitej 

wersji Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w 

Warszawie, przyjętego uchwałą Rady Arbitrażowej w dniu 14 października 2014 r., określanego 

dalej jako „Regulamin SA KIG 2015”, w szczególności dostosowania § 2 Regulaminu SA KIG 

2015 („Organy Sądu Arbitrażowego”) i § 39 Regulaminu SA KIG 2015 („Postanowienia”) do 

zreformowanej struktury instytucjonalnej Sądu. Dyrektor Generalny Sądu opublikuje ujednoliconą 

wersję Regulaminu SA KIG 2015 na stronie internetowej Sądu, obok dotychczasowej, ze 

wskazaniem w nazwie, że jest to wersja jednolita po dostosowaniu do niniejszego Statutu, a także z 

podaniem daty ujednolicenia. 

5. Wraz z podjęciem uchwały o przyjęciu niniejszego Statutu, zmienia się w § 53 ust. 6 pkt 3 in fine, 

ust. 7 i ust. 8 in fine Regulaminu SA KIG 2015 („Procedura przyspieszona”), przyjętym uchwałą 

Prezydium KIG w dniu 19 kwietnia 2018 r., określanego dalej jako „Procedura przyspieszona SA 

KIG 2018”, słowa „..Prezes Sądu” i „…Prezesa Sądu” na odpowiednio „Rada Arbitrażowa” i „Rady 

Arbitrażowej”. Dyrektor Generalny Sądu opublikuje zmienioną wersję Procedury przyspieszonej 

SA KIG 2018 na stronie internetowej Sądu, obok dotychczasowej, ze wskazaniem w nazwie, że jest 

to wersja jednolita po dostosowaniu do niniejszego Statutu, a także z podaniem daty ujednolicenia. 

6. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu dotychczasowy Dyrektor Generalny Sądu, działający 

na podstawie statutu nadanego uchwałą nr 103/2014 Prezydium KIG z dnia 27 listopada 2014 r. 

ze zmianami nadanymi uchwałą nr 148/2016 z dnia 17 marca 2016 r. i uchwałą Nr 11/2017 z dnia 

21 września 2017 r., staje się Dyrektorem Generalnym Sądu w rozumieniu nowego Statutu. 

  

§ 15  

Wejście w życie 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 6 ust.2, który wchodzi w życie z chwilą 

uchwalenia. 


