
 1 

 

Regulamin  

Stołecznego Sądu Arbitra żowego  

w M. St. Warszawie  

 

Dział I. Zapisy wprowadzające.  

 

Art. 1.  

Podstawa ustrojowa i status Sądu  

 

 § 1. Stołeczny Sąd Arbitrażowy ("Sąd") z siedzibą w mieście stołecznym Warszawie , 

działający na podstawie Części Piątej „Sąd polubowny (arbitrażowy)”  Ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r ( z pózn. zm.) kodeks postępowania cywilnego , jest powszechnie dostępną 

stałą instytucją arbitrażową dla rozstrzygania objętych zapisami sporów przez niezależne i 

niezawisłe składy orzekające,  na podstawie niniejszego Regulaminu ("Regulamin").  

§ 2. Instytucjonalnie Sąd jest administratorem obsługującym  pozaorzeczniczą sferę 

postępowań arbitrażowych , stwarzającym  materialne warunki dla realizacji sfery 

orzeczniczej w zakresie rozstrzygania sporów.  

§ 3. Wewnętrzną organizację Sądu określa Statut Sądu publikowany na stronie internetowej 

Sądu pod adresem www.ssa.waw.pl 

§ 4. Sąd używa pieczęci ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.  

 

Art. 2.  

Definicje  

  

Przez użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia i ich odmiany w różnych przypadkach i 

liczbie:  

    - arbitraż - rozumie się rozpoznanie i rozstrzygnięcie sporu przez arbitrów powołanych     

   przez Sąd, 

- arbiter - rozumie się osobę fizyczną bez względu na obywatelstwo, mająca pełną 

zdolność do czynności prawnych przy czym, arbitrem nie może być sędzia 

państwowy, co jednak nie dotyczy sędziów w stanie spoczynku. 
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- arbiter przewodniczący - rozumie się powołanego przewodniczącego więcej niż 

jednoosobowego składu orzekającego,  

- dni - rozumie się dni kalendarzowe,  

- dowody w sprawie – rozumie się dokumenty i inne pisma dostarczone przez strony;  

- jedyny arbiter - rozumie się arbitra powołanego do jednoosobowo rozstrzygnięcia 

sporu,  

- Kodeks - rozumie się postanowienia Części Piątej „Sąd polubowny (arbitrażowy)”  

Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r ( z pózn. zm.) kodeks postępowania cywilnego ,  

- lista  - rozumie się listę arbitrów prowadzoną przez Sąd,  

- materialny dowód wysłania pisma przy doręczeniach  – rozumie się w szczególności : 

pocztowe potwierdzenia nadania , zwrotne potwierdzenie odbioru, potwierdzenia 

poczty kurierskiej, wydruki teletransmisji faksu lub emaila, pokwitowania odbioru,  

- organ statutowy - rozumie się określony w Statucie jednoosobowy lub kolegialny 

organ Sądu,  

- organ mianujący - rozumie się organ statutowy Sądu, uprawniony do powoływania w 

sprawie arbitrów, jedynego arbitra i arbitra przewodniczącego, 

- orzeczenie - rozumie się postanowienie Sądu , 

- pozew - rozumie się przez to wniosek o wszczęcie postępowania ,  

- Regulamin - rozumie się niniejszy akt ,   

- reguły – rozumie się wiążące strony zapisu postanowienia systemowe i proceduralne 

określone w niniejszym Regulaminie,  

- Sąd - rozumie się Stołeczny Sąd Arbitrażowy oraz rozstrzygające spory składy 

orzekające co do czynności i decyzji podejmowanych na posiedzeniu zgodnie z 

Regulaminem , a także organy statutowe co do pozostałych decyzji i czynności 

wynikających z Regulaminu i Statutu,  

- skład orzekający -rozumie się dwu - lub trzyosobowy zespół arbitrów powołany do 

rozstrzygnięcia sporu , a także wyznaczonego do tego celu jedynego arbitra, 

- Statut - rozumie się odrębnie ustalone zasady wewnętrznej organizacji i 

funkcjonowania Sądu ,  

- strony – rozumie się związane zapisem osoby fizyczne , osoby prawne a także 

podmioty/jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ,  

- umowa arbitrażowa - rozumie się sporządzony na piśmie zapis o poddaniu sporu pod 

rozstrzygnięcie Sądu , ze wskazaniem w niej przedmiotu sporu ,lub umownego bądż 

pozaumownego stosunku prawnego, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć,  
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- zapis na Sąd – rozumie się umowę arbitrażową przewidującą rozstrzyganie sporów 

między jej stronami  o takie prawa majątkowe i niemajątkowe , które dla stron zapisu, 

mają wymierzalną w pieniądzu wartość ekonomiczną , pozwalającą na ścisłe 

określenie wartości przedmiotu sporu . 

 

 

Art. 3.  

Zakres stosowania Regulaminu  

 1. Sąd działa zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

2. Warunkiem przyjęcia sprawy do rozpoznania jest zapis na Sąd. 

3. Spory poddane rozstrzygnięciu na podstawie zapisu na Sąd rozstrzygane są podstawie reguł  

i postanowień proceduralnych zawartych w Regulaminie : reguły te oraz postanowienia 

proceduralne , przez sam fakt zapisu na Sąd , stanowią integralną część umowy arbitrażowej 

chyba, że w zakresie dopuszczonym w Regulaminie strony postanowiły inaczej.  

4. Nie stanowi zapisu na Sąd umowa arbitrażowa w której strony w całości lub w 

jakiejkolwiek części wyłączyły , zmieniły , zastąpiły itp. stanowcze postanowienia 

proceduralne i  reguły Regulaminu. 

5. Sąd jest uprawniony do stwierdzenia istnienia lub ważności umowy, w skład której 

wchodzi zapis. W tym zakresie , zapis wchodzący w skład umowy i stanowiący o 

prowadzeniu arbitrażu według Regulaminu będzie traktowany rozdzielnie od pozostałych 

postanowień umowy. Nieważność albo wygaśnięcie umowy podstawowej, w której 

zamieszczono zapis na Sąd, samo przez się nie oznacza nieważności lub wygaśnięcia zapisu. 

6. Zapis nie traci mocy, jeżeli osoba wyznaczona jako arbiter lub arbiter przewodniczący 

odmawia pełnienia tej funkcji lub gdy pełnienie przez nią tej funkcji okaże się z innych 

przyczyn niemożliwe; w takich przypadkach organ mianujący powołuje innego arbitra lub 

arbitra przewodniczącego.  

7 . Zapis traci moc :  

a. gdy Sąd, jako wskazany w zapisie, nie przyjął sprawy do rozpoznania z przyczyn 

wskazanych w Regulaminie; 

b. gdy rozpoznanie sprawy w ramach Sądu okazało się z innych przyczyn niemożliwe; 

c.   w przypadku określonym w ust. 4 niniejszego zapisu Regulaminu.  

8. Sąd bada swoją właściwość co do istnienia, ważności, zakresu i skuteczności zapisu, 

jedynie na zarzut strony za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 4 niniejszego zapisu 

Regulaminu w którym Sąd bada swoją właściwość z urzędu .  
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9. Jeżeli Sąd oddali zarzut strony co do właściwości , strona kwestionująca niewłaściwość lub 

przekroczenie zakresu właściwości , może w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej 

postanowienia o oddaleniu wystąpić do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie.  

10. Wszczęcie postępowania w sprawie zarzutu przed sądem powszechnym zasadniczo nie 

wstrzymuje rozpoznania sprawy przez Sąd . 

 

Art. 4.  

 Wyłączenie możliwości podniesienia zarzutów  

 

 § 1. Jeżeli w postępowaniu przed Sądem uchybiono zasadom Regulaminu , strona która o 

powyższym uchybieniu wiedziała, nie może podnieść zarzutu takiego uchybienia przed 

Sądem , ani też powołać się na takie uchybienie w skardze o uchylenie wyroku sądu 

polubownego, jeżeli nie podniosła zarzutu w ciągu trzech dni od stwierdzenia uchybienia. 

Wskazując na uchybienie strona zobowiązana jest je uzasadnić w piśmie przesłanym w tym 

terminie do Sądu.  

§ 2. Strona traci uprawnienie do podniesienia zarzutu niewłaściwości Sądu lub zarzutu 

wykroczenia przez powoda poza zakres zapisu, gdy w odpowiedzi na pozew nie zarzuci braku 

zapisu bądż wykroczenia poza jego zakres . 

 

Art. 5   

Wyłączenie odpowiedzialności .  

Za szkody wynikłe w następstwie działań lub zaniechań dotyczących postępowania 

arbitrażowego Sąd, jego organy oraz pracownicy administracyjni , a także Podmiot 

Obsługujący o którym mowa w Statucie Sądu, nie ponoszą odpowiedzialności. 

 

Dział II. Reguły postępowania przed Sądem 

 

Art. 6.  

§ 1. Reguła trwałości zapisu 

Poddanie sporu pod właściwość Sądu równoznaczne jest z bezskutecznością póżniejszego, po 

skutecznym wniesieniu pozwu, uchylenia zapisu wolą stron lub ich następców prawnych. 

§ 2. Reguła jednoinstancyjności  

 Postępowanie przed Sądem jest jednoinstancyjne. 
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§  3. Reguła jawności wewnętrznej   

1.  Postępowanie przed Sądem nie jest jawne .  

2. Wszystkich uczestników postępowania obowiązuje zasada poufności już co do samego 

faktu prowadzenia postępowania arbitrażowego i związanych z nim czynności i informacji 

oraz wszelkich dokumentów ujawnionych w toku postępowania , z uwzględnieniem przy tym 

zakresu , w jakim strony zasadę poufności uzgodniły w umowach lub w ich zgodnych 

oświadczeniach złożonych Sądowi na piśmie.  

3. Skład orzekający obowiązany jest do respektowania zgodnych postanowień / uzgodnień 

stron w zakresie dochowania zasady poufności, w tym również do stosowania środków 

mających na celu zapewnienie ochrony tej zasadzie w szczególności, w zakresie tajemnic 

handlowych i innych informacji poufnych dotyczących stron lub jednej z nich albo osoby 

trzeciej.  

§ 4. Reguła ekonomiki procesowej   

1. Sąd kieruje się zasadą szybkości postępowania.  

2. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie okoliczności 

faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i 

szybko.  

3. W toku postępowania pozew lub odpowiedź na pozew nie mogą być uzupełnione lub 

zmienione.  

4. Sąd jest związany żądaniem pozwu i nie orzeka ponad żądanie. 

5. Arbiter przewodniczący lub jedyny arbiter powinien tak przygotować rozprawę, aby 

rozstrzygnięcie nastąpiło, w miarę możliwości, na jednym posiedzeniu. W tym celu , w 

warunkach określonych w art. 11 ust. 1 Regulaminu, może on zarządzić bezpośrednią 

wymianę przez strony i między nimi pism i innych dokumentów z jednoczesnym przesłaniem 

ich oryginałów do Sądu.  

§ 5. Reguła skutecznego powództwa .  

Wszczęcie postępowania następuje w momencie wniesienia pozwu natomiast jego 

kontynuowanie uzależnione jest od opłacenia pozwu poprzez uiszczenie opłaty rejestracyjnej 

i wyznaczonej przez Sąd kwoty wpisu stosunkowego.  

§ 6. Reguła sposobu prowadzenia postępowania i orzekania   

1. Sąd prowadzi postępowanie i orzeka w taki sposób, jaki uzna za właściwy , według wyboru 

przez skład orzekający:  prawa materialnego właściwego dla danego stosunku , ogólnych 

zasad prawa  lub zasad słuszności , biorąc zawsze pod uwagę postanowienia umowy oraz 
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ustalone zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego. O wyborze Sąd czyni 

wzmiankę w protokole posiedzenia.  

2 . Sąd nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem powszechnym.  

§ 7.  Reguła miejsca postępowania arbitrażowego  

Jeżeli z zapisu nie wynika wskazanie miejsca postępowania przed Sądem , wówczas 

miejscem postępowania przed Sądem jest miasto stołeczne Warszawa lub inne miejsce na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone przez organ statutowy uwzględniające w 

miarę możliwości przedmiot postępowania, okoliczności sprawy i dogodność dla stron.  

§ 8. Reguła języka postępowania  

1.Postępowanie przed Sądem jest prowadzone w języku polskim .  

2. Wszelkie dokumenty są przedstawiane Sądowi w języku polskim, a jeżeli zostały 

sporządzone w języku obcym, strona postępowania która się na nie powołuje przedstawia ich 

tłumaczenie na język polski, uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego.  

3. Protokoły i orzeczenia sporządzane są w języku polskim. 

§ 9.  Reguła pisemności i dekoncentracji materiału   

1.Postępowanie przez Sądem jest pisemne i prowadzone jest bez wyznaczania rozprawy na 

podstawie dokumentów i innych pism co obliguje strony do przesłania Sądowi już przy 

pozwie oraz przy odpowiedzi na pozew wszelkich dokumentów i pism , w tym posiadanych 

opinii rzeczoznawców i innych dowodów na piśmie które Sąd może wziąć pod uwagę przy 

rozstrzyganiu sporu , a które strony uznają za stosowne.  

2. Pozew w odpowiedniej ilości egzemplarzy wraz z załącznikami, przesyłany jest 

bezpośrednio do Sądu który doręcza go stronie przeciwnej z wezwaniem na arbitraż.  

3. Odpowiedź na pozew oraz dalsze pisma procesowe – przygotowawcze , i ewentualne do 

nich załączniki , wytworzone przez strony na żądanie Sądu w warunkach ar. 11 Regulaminu, 

przesyłane są do Sądu a ich  kopie, kserokopie, odpisy itp. przesyłane są drugiej stronie,  za 

materialnym dowodem  wysłania.  

4. Materiały wytworzone przez Sąd w toku postępowania , Sąd przesyła w odpisach stronom 

postępowania , odpłatnie na ich żądanie. 

5. Materiały zgromadzone w sprawie w sposób jak w ust. 1 - 4 stanowią kompletne, 

zdekoncentrowane w więcej niż jednym miejscu ( u powoda i u pozwanego oraz w archiwum 

Sądu), identyczne akta sprawy nie wymagające weryfikacji ich kompletności w innym 

miejscu i są wystarczające dla ewentualnie procesowego udokumentowania przez strony 

zarzutów lub obrony w postępowaniu klauzulowym lub skargowym przed sądem 

powszechnym.  
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6. Sąd umożliwi stronom ewentualne dokompletowanie brakujących materiałów w sprawie ( 

np w razie zaginięcia) przez odpłatne sporządzenie ich odpisów.  

§ 10. Reguły doręczeń w postępowaniu przed Sądem  

1. Pismo uważa się za wręczone osobiście lub dostarczone w dniu, w którym adresat je 

otrzymał albo w którym zostało ono wysłane za materialnym dowodem wysłania do jego 

siedziby albo do miejsca jego  zwykłego pobytu lub na wskazany przez niego w wiarygodny 

sposób adres pocztowy lub adres skrzynki elektronicznej (email) lub też numer urządzenia 

teletransmisyjnego (faxu) przy czym doręczeń elektronicznych i teletransmisyjnych nie 

stosuje się w zakresie przesyłania przez strony do Sądu i od Sądu do stron dokumentów 

procesowych o istotnym merytorycznie znaczeniu w sprawach , co dotyczy w szczególności: 

pozwu oraz odpowiedzi na pozew i załączonych do nich pism i dokumentów , oraz wezwania 

na arbitraż .   

2. Adresem pocztowym jest również adres adresata podany przez przedsiębiorcę we 

właściwym dla niego krajowym rejestrze sądowym  albo innym publicznym rejestrze.  

3. Przez wiarygodny adres lub numer urządzenia teletransmisyjnego rozumie się także 

którykolwiek z adresów lub/i numerów wynikających z ust. 1 i 2 który adresat podał w 

korespondencji do Sądu.  

4. Jeżeli żadnego z miejsc wymienionych w punktach poprzedzających nie można ustalić, 

pismo uważa się za doręczone, gdy zostało wysłane pocztą do ostatniego znanego miejsca 

siedziby albo ostatniego znanego miejsca zwykłego pobytu adresata; w takim wypadku 

pismo,  które operator pocztowy zwrócił nadawcy jako nie doręczone , uważa się za 

skutecznie doręczone odbiorcy w ostatnim dniu 14-dniowego okresu liczonego od daty 

nadania takiego pisma jako przesyłki poleconej w placówce pocztowej operatora publicznego 

lub innego operatora pocztowego..  

5. Pismo wysłane adresatowi za materialnym dowodem wysłania , a nie podjęte lub nie 

przyjęte przez niego z jakichkolwiek przyczyn , po jego zwrocie do nadawcy pozostawia się 

w aktach sprawy ze skutkiem prawnym doręczenia pisma .  

6. Nadawca pisma , o ile posiada wiarygodne materialne dowody wysłania pisma,  nie ma 

obowiązku podejmowania postępowania reklamacyjnego u operatorów pocztowych lub 

przesyłowych właściwych dla doręczeń i teletransmisji .  

§ 11.  Reguła intertemporalna   

Strony sporu poddanego rozstrzygnięciu Sądu związane są postanowieniami Regulaminu 

obowiązującego w dacie wniesienia pozwu chyba, że z  zapisu wynika inny moment 

związania .  



 8 

 

 

§ 12. Reguła interpretacyjna   

1.  Miejsce zapisów poszczególnych działów, artykułów, ustępów i punktów Regulaminu nie 

ma wpływu na ich interpretację. 

2. Interpretacji zapisów Regulaminu w sprawach wniesionych pod rozstrzygnięcie Sądu 

dokonuje organ statutowy , na wniosek składu orzekającego lub stron. Interpretacja ma 

indywidualny charakter pomocniczy i nie wiąże składu orzekającego co do kierunku oraz 

sposobu rozstrzygnięcia w sprawie.  

 

Dział III. Arbitrzy 

 

Art. 7 

§ 1. Arbitrzy przy wykonywaniu swoich obowiązków są bezstronni i niezależni od stron.  

§ 2.1. Arbiter, przed powołaniem go na arbitra w sprawie, powinien ujawnić statutowemu 

organowi mianującemu okoliczności które mogłyby wzbudzić uzasadnione wątpliwości co do 

jego bezstronności lub niezależności (okoliczności wyłączające). O braku okoliczności 

wyłączających arbiter zapewnia oświadczeniem .  

§ 3. O personalnym ( z imienia i nazwiska)  powołaniu składu orzekającego  Sąd zawiadamia 

strony postępowania. 

§ 4. Za wykonanie czynności w sprawie arbitrzy wynagradzani są przez Sąd , w formie 

honorarium , ze środków finansowych faktycznie pobranych (wpisu ) przez Sąd w sprawie. 

Wyłącza się odpowiedzialność stron za wynagrodzenia i wydatki arbitrów. 

§ 5.1.  Strona może żądać wyłączenia arbitra ze względu na uzasadnione wątpliwości co do 

jego bezstronności. 

2. Żądanie o wyłączenie z uzasadnieniem  strona przesyła do Sądu oraz stronie przeciwnej w 

ciągu trzech dni od dnia, w którym dowiedziała się o jego powołaniu. Po upływie tego 

terminu uważa się, że strona zrzekła się uprawnienia do żądania wyłączenia.  

3. Żądanie strony rozpoznaje organ statutowy , którego postanowienie w tym zakresie jest 

ostateczne i nie wymaga uzasadnienia.  

4. Postanowienie o odmowie wyłączenia uprawnia stronę żądającą wyłączenia do wystąpienia 

do sądu powszechnego z wnioskiem o wyłączenie arbitra, co jednak nie ma wpływu na bieg 

postępowania przed Sądem .  
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§ 6. W razie zmiany z jakichkolwiek przyczyn arbitra , całego składu orzekającego lub 

jedynego arbitra w toku postępowania, organ statutowy powołuje w ich miejsce innych 

arbitrów, a o celowości lub zakresie powtórzenia w takich przypadkach postępowania 

postanawia nowo wyznaczony skład orzekający.  

 

Dział IV. Czynności przygotowawcze. 

 

Art. 8. Pozew.  

§ 1.1. Wniesienie pozwu i jego opłacenie jest warunkiem podjęcia przez Sąd jakichkolwiek 

czynności w sprawie. 

2. Pozew powinien zawierać :  

a. personalia lub oznaczenie stron wraz z podaniem ich adresów zamieszkania lub siedziby, a 

w przypadku przedsiębiorców, z dołączeniem aktualnego odpisu z rejestru handlowego lub 

innego publicznego rejestru,  

b. oznaczenie , w kwocie pieniężnej, wartości przedmiotu sporu , bez odsetek, pożytków i 

kosztów, żądanych obok roszczenia głównego; organ statutowy może sprawdzić wartość 

przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda oraz prawidłowość jego określenia informując o 

tym powoda w ramach uzupełnienia braków formalnych pozwu,  

c. treściwe przedstawienie faktów, 

d. przedstawienie problemów spornych, 

e. dokładne określenie żądania ,  

f. załączenie do pozwu - w oryginale lub w odpisach - dowodu zapisu na Sąd oraz 

dokumentów odnoszących się do pozwu , jakie powód uzna za stosowne ,  

§ 2. Pozew wraz z załącznikami powód przesyła do Sądu w trzech egzemplarzach.  

§ 3. 1. Po wniesieniu pozwu organ statutowy wzywa powoda, aby w oznaczonym terminie , 

nie dłuższym niż 7 dni , uiścił opłatę rejestracyjną i wyliczoną kwotę wpisu stosunkowego , 

pod rygorem zwrotu pozwu.  

2. Po bezskutecznym upływie terminu, jak w ust. 1, pozew nie wywołuje żadnych skutków, w 

tym nie przerywa biegu przedawnienia , i podlega zwrotowi. Pozew zwracany jest również po 

uiszczeniu tylko opłaty rejestracyjnej, lecz bez uiszczenia wpisu stosunkowego . W takim 

przypadku opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. 
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Art. 9. Powództwo wzajemne  

§ 1. Powództwo wzajemne może być zgłoszone najpóźniej w odpowiedzi na pozew jeżeli : 

nie zostało wyłączone w zapisie , nadaje się do potrącenia , pozostaje w bezpośrednim 

związku z roszczeniem powoda a jego rozpoznanie należy do właściwości Sądu.  

§ 2. Przepisy Regulaminu dotyczące pozwu stosuje się odpowiednio do pozwu wzajemnego.  

§ 3. Pozew wzajemny rozpoznaje skład orzekający rozpoznający pozew główny.  

§ 4. Zawieszenie lub umorzenie postępowania z pozwu głównego po wniesieniu pozwu 

wzajemnego, jak również odrzucenie pozwu głównego w zasadzie nie tamuje rozpoznania 

samego pozwu wzajemnego.  

 

Art. 10 . Wezwanie na arbitraż.  

1. Po opłaceniu pozwu organ statutowy Sądu wzywa pozwanego na arbitraż doręczając mu 

przy tym pozew, i wyznacza odpowiedni termin, nie dłuższy niż 7 dni , do wniesienia 

odpowiedzi na pozew.  

2. W wezwaniu na arbitraż określa się strony, przedmiot sporu oraz właściwość Sądu ( przez 

przywołanie dowodu zapisu).  

3. Brak odpowiedzi na pozew nie ma żadnego znaczenia i nie wpływa na przebieg 

postępowania . 

 

Art. 11 . Pisma przygotowawcze  

Inne niż pozew i odpowiedź na pozew pisma przygotowawcze w sprawie mogą być składane 

przez strony wyłącznie na zarządzenie Sądu określające przedmiot i zakres takich pism . 

Pisma przygotowawcze złożone z wyłącznej inicjatywy strony są zwracane stronie. 

 

Art. 12. Zabezpieczenie roszczenia.  

§ 1. 1. W związku z postępowaniem przed Sądem, na wniosek strony, która 

uprawdopodobniła dochodzone roszczenie, Sąd może postanowić o zastosowaniu takiego 

tymczasowego środka zabezpieczającego, jaki uzna za właściwy ze względu na przedmiot 

sporu.  

2. Wydając takie postanowienie Sąd może uzależnić jego wykonanie od złożenia przez stronę 

stosownego zabezpieczenia.  

§ 2. Na wniosek strony Sąd może zmienić lub uchylić postanowienie o zastosowaniu 

tymczasowego środka zabezpieczającego. 
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§ 3. Skuteczność wykonawcza postanowienia Sądu o zastosowaniu tymczasowego środka 

zabezpieczającego uwarunkowana jest nadaniem mu klauzuli wykonalności przez sąd 

powszechny . 

 

Dział V . Postępowanie rozpoznawcze.  

 

Art. 13. Skład orzekający.  

§ 1.1.Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniach , w jednoosobowym (jedyny arbiter), 

dwuosobowym lub  trzyosobowym składzie orzekającym , przy czym Jedyny arbiter ma 

uprawnienia i obowiązki arbitra przewodniczącego. 

2. O personalnym wyznaczeniu składu orzekającego, jego powiększeniu, uzupełnieniu i 

zmianach w toku Sąd zawiadamia strony postępowania.  

3. Sprawy w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 500 000 złotych, 

prowadzi jednoosobowy skład orzekający ( jedyny arbiter) jednakże, z uwagi na 

skomplikowany charakter sprawy organ statutowy na wniosek jedynego arbitra może 

zarządzić rozpoznanie sprawy przez dwuosobowy lub trzyosobowy skład orzekający, 

wyznaczając jednocześnie arbitra przewodniczącego takiego składu. Orzeczenia 

składu  dwuosobowego zapadają jednomyślnie bez prawa wstrzymania się od głosu, 

zaś w braku jednomyślności, decyduje głos arbitra przewodniczącego . Orzeczenia 

składu trzyosobowego zapadają większością głosów, bez prawa wstrzymania się od 

głosu.  O zarządzeniu rozpoznania sprawy na posiedzeniu przez dwuosobowy lub 

trzyosobowy skład orzekający zawiadamia się strony.  

4. Sprawy w których wartość przedmiotu sporu  przekracza kwotę 500 000 złotych, 

prowadzi dwuosobowy skład orzekający którego orzeczenie zapada jednomyślnie bez 

prawa wstrzymania się od głosu, zaś w braku jednomyślności, decyduje głos arbitra 

przewodniczącego. Jednakże, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy organ 

statutowy na wniosek arbitra przewodniczącego  może zarządzić rozpoznanie sprawy 

przez trzyosobowy skład orzekający, wyznaczając jednocześnie arbitra 

przewodniczącego takiego składu. Orzeczenia takiego składu którego zapadają 

większością głosów, bez prawa wstrzymania się od głosu.  O zarządzeniu rozpoznania 

sprawy na posiedzeniu przez trzyosobowy skład orzekający zawiadamia się strony. 

5. Sprawy w których wartość przedmiotu sporu  przekracza kwotę 1 000 000 złotych, 

prowadzi trzyosobowy skład orzekający którego orzeczenie zapada większością 

głosów, bez prawa wstrzymania się od głosu.   
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§ 2.1.  Posiedzeniu przewodniczy arbiter przewodniczący . 

2. Na podstawie upoważnienia przez pozostałych członków składu orzekającego (arbitrów) 

arbiter przewodniczący może samodzielnie wydawać zarządzenia w kwestiach 

proceduralnych. 

§ 3. Arbiter przewodniczący zamyka posiedzenie, gdy skład orzekający uzna sprawę za 

dostatecznie wyjaśnioną do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy  lub gdy uzna, że strony 

mogły wystarczająco udowodnić okoliczności, które uznają za istotne dla obrony swych praw. 

 

Art. 14. Procedowanie.  

 

§ 1. 1. Skład orzekający rozpoznaje sprawy i orzeka na posiedzeniu.  

2. Posiedzenia nie są publiczne.  

3. Na posiedzeniu Sąd prowadzi postępowanie zasadniczo na podstawie dokumentów i innych 

pism dostarczonych przez strony. Pisemność postępowania oznacza wyłączenie z rozpoznania 

( odrzucenie) innych źródeł dowodowych niż dokumenty i inne pisma . 

4. Przewodniczący składu orzekającego z własnej inicjatywy lub składu orzekającego , dla 

wyjaśnienia istotnych według oceny Sądu, kwestii spornych, może zarządzić bezpośrednie 

wysłuchanie stron na posiedzeniu, o czy zawiadamia strony postępowania , ze wskazaniem 

terminu i miejsca (adresu ) wysłuchania. Niestawiennictwo stron lub jednej z nich nie 

wstrzymuje biegu postępowania rozpoznawczego.  

5. Przy bezczynności strony, jeżeli pozwany nie złoży odpowiedzi na pozew,  Sąd prowadzi 

postępowanie, nie uznając jednakże braku odpowiedzi za przyznanie twierdzeń pozwu, i 

wydaje wyrok na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. 

5. Z przebiegu posiedzenia sporządzany jest protokół.  

 

§ 2. 1. Na stronach spoczywa ciężar udowodnienia , na podstawie przedstawionych przez 

siebie dokumentów i pism , faktów z których wywodzą skutki prawne i na które się powołują 

dla poparcia swego żądania lub obrony. W tym celu już przy pozwie i przy odpowiedzi na 

pozew strony obowiązane są przedłożyć Sądowi dokumenty jakie uznają za stosowne , a 

także powołać wszystkie twierdzenia i zarzuty które uważają za istotne dla obrony swoich 

praw  , pod rygorem utraty prawa powoływania ich w dalszym postępowaniu. 

2. Sąd pomija zawarte w pismach przygotowawczych o których mowa w ar. 11 twierdzenia i 

załączone do nich dokumenty i inne pisma  jeżeli wykraczają poza przedmiot i zakres 

określony zarządzeniem Sądu .  
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3. Sąd ocenia wiarygodność , dopuszczalność, znaczenie dla sprawy i wagę przedstawionych 

przez strony pism oraz dokumentów według zgodnego z logiką i doświadczeniem własnego 

przekonania.   

 

Art. 15. Orzeczenia.  

§ 1. 1. Wyrok wydaje skład orzekający przed którym odbyło się posiedzenie bezpośrednio 

poprzedzające wydanie wyroku.  

2.Sąd nie wydaje wyroków częściowych lub wstępnych . 

3. Sąd nie wydaje wyroków uzupełniających co do żądań nie zgłoszonych w pozwie lub w 

powództwie wzajemnym. 

4. 1. Arbiter, który głosował przeciwko stanowisku większości może na wyroku przy swoim 

podpisie zaznaczyć, że zgłosił zdanie odrębne.  

2. Uzasadnienie zdania odrębnego należy sporządzić w terminie trzech dnia od dnia 

sporządzenia motywów rozstrzygnięcia i dołączyć do akt sprawy. 

5. Wyrok wydaje się w dniu zamknięcia postępowania.  

6. Sąd może odroczyć wydanie wyroku, jednakże na okres nie dłuższy niż do 3 dni od 

zamknięcia postępowania.  

7. Wyrok sporządza arbiter przewodniczący lub arbiter wskazany przez skład orzekający. 

8. Sąd nie ogłasza wyroku.  

9. Wyrok składu orzekającego powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez 

arbitrów, którzy go wydali.  

10. Wyrok Sądu powinien:  

1. zawierać motywy rozstrzygnięcia. 

2. wskazywać zapis na Sąd , na podstawie którego wydano wyrok, 

3. zawierać oznaczenie stron i arbitrów,  

4. określać datę i miejsce jego wydania.  

11. 1. Wyrok Sądu wysyła się stronom listem poleconym .  

2. Wyrok wiąże strony od daty doręczenia. 

§ 2. 1. Na wniosek stron Sąd może nadać ugodzie formę wyroku .  

2. W każdym przypadku zawarcia ugody jej osnowa wciągana jest do protokołu posiedzenia i 

stwierdzona podpisami stron.  

§ 3. 1. Gdy w sprawie nie zostanie wydany wyrok, postępowanie kończy się wydaniem 

postanowienia.  

2. Postanowienia , przed powołaniem składu orzekającego, wydaje organ statutowy. 



 14 

 

§ 4. Sąd umarza postępowanie postanowieniem , w przypadkach: 

1. stwierdzenia, że dalsze jego prowadzenie stało się z innej przyczyny zbędne lub 

niemożliwe, 

2. po upływie sześciu miesięcy od daty śmierci strony lub utraty przez nią zdolności sądowej 

jeżeli w tym okresie do postępowania nie przystąpią spadkobiercy lub następcy prawni, 

3. gdy strony zawrą ugodę , 

4. wycofania pozwu , przed doręczeniem go pozwanemu, a po jego doręczeniu pozwanemu 

tylko wtedy, gdy pozwany temu się nie sprzeciwił.  

 

Dział VI. Opłaty i inne koszty związane z postępowaniem  

 

Art. 16.  

§1. Postępowanie przed Sądem jest odpłatne.  

§ 2. Opłatami przed Sądem ( należnościami sądowymi) są opłata rejestracyjna i  wpis 

stosunkowy oraz inne opłaty.  

§ 3. Opłatę i wpis ponosi z góry strona, która żąda rozstrzygnięcia sprawy lub wykonania 

czynności przez Sąd  .  

 

Art. 17 

§ 1. Opłata rejestracyjna . 1. Strona wnosząca pozew lub pozew wzajemny zobowiązana 

jest uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 500,00 zł gdy obie strony których spór dotyczy 

mają swe siedziby bądź miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej , lub w 

równowartości 500 EURO gdy choćby jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub swą 

siedzibę poza terytorium RP; do opłaty doliczany jest VAT według stawki 23%.  

2. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.  

§ 2. Wpis stosunkowy. 1. Sąd pobiera wpis stosunkowy od wartości żądania wniesionego 

pozwem  lub pozwem wzajemnym w równowartości 8 % kwoty żądania, lecz nie mniej niż 

1200,0  zł .  

2. Do wartości żądania nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów.  

2. Do wyliczonych kwot wpisu należy doliczyć podatek VAT według stawki 23 %.  

3. Kwotę pełnego wpisu stosunkowego ustala organ statutowy przed nadaniem biegu sprawie.  

5. Wpis stosunkowy ulega zwiększeniu o 50%, gdy choćby jedna ze stron ma miejsce 

zamieszkania bądź siedzibę poza terytorium RP.  
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§ 3. Inne opłaty . 

 1. opłata od zarzutów na niewłaściwość Sądu - 500 zł, 

2.  opłata od żądania o wyłączenie arbitra - 700 zł za każdego arbitra,  

3. oplata za odpis akt sprawy - 20 zł za stronicę ksero-/fotokopii, 

Do powyższych innych opłat doliczany jest VAT według stawki 23%. 

§ 4. Inne koszty . Sąd zasądza na rzecz strony wygrywającej , na jej żądanie, poniesione 

przez nią i wiarygodnie udokumentowane  koszty postępowania arbitrażowego.  

Art. 18 

Akta spraw przechowywane są w archiwum Sądu.  

 

Art. 19 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2012 roku. 

2. Miejscem publikacji Regulaminu i jego zmian jest strona internetowa Sądu pod 

adresem : www.ssa.waw.pl  

3. Z dniem 30 listopada 2012 r. traci moc Regulamin Stołecznego Sądu Arbitrażowego z 

dnia 17 pażdziernika 2005 roku.  


