Regulamin
Sądu Arbitrażowego przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie
§1
Sąd Arbitrażowy przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie zwany dalej Sądem Arbitrażowym lub Sądem jest stałym sądem polubownym
powołanym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy stronami w związku z określonymi umownymi lub pozaumownymi stosunkami
prawnymi, poddanymi przez strony rozstrzygnięciu tego Sądu.
2 Sąd Arbitrażowy działa jako jednostka organizacyjna Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie zwane dalej Centrum
Arbitrażu i Mediacji lub CAiM na podstawie niniejszego regulaminu nadanego uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie (dalej
zwanej „Radą") oraz statutu CAiM
3 Siedzibą Sądu Arbitrażowego jest miasto Olsztyn. Miejscem urzędowania Sądu jest biuro Izby Adwokackiej w Olsztynie.
§2
Sąd realizuje swoje cele poprzez:
a) promowanie i popularyzację idei postępowania arbitrażowego, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów,
b) prowadzanie postępowań arbitrażowych, zwłaszcza z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego,
c) doskonalenie umiejętności arbitrów,
d) edukację w zakresie postępowania arbitrażowego,
e) ochronę praw adwokatów-arbitrów,
f) udostępniania pomieszczeń na cele prowadzenia postępowań arbitrażowych.
§3
1.
Działalnością Sądu Arbitrażowego kieruje Prezes Sądu Arbitrażowego.
2.
Prezesa Sądu Arbitrażowego powołuje na 3 letnią kadencję Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie spośród adwokatów Izby Adwokackiej
w Olsztynie.
3.
Na podstawie pisemnego upoważnienia Prezes Sądu Arbitrażowego może powierzyć część swoich kompetencji Sekretarzowi, o ile został
powołany, lub innej osobie spośród arbitrów, która pełni w takiej sytuacji funkcję wiceprezesa.
4.
Do obowiązków Prezesa Sądu Arbitrażowego należy w szczególności.
a. bieżące kierowania pracami Sądu Arbitrażowego,
b. przyjmowanie wniosków o wpis na listę arbitrów, wzywanie kandydatów do uzupełnienia braków formalnych, opiniowanie
kandydatur arbitrów i przedstawianie kandydatur do wpisu na Listę Arbitrów,
c. promocja działalności Sądu,
d. sporządzanie dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie rocznych sprawozdań z działalności Sądu
e. opiniowanie projektu planu finansowego Sądu
f. wnioskowanie o uchwalenie Regulaminu Sądu lub dokonanie jego zmiany oraz wnioskowanie o dokonanie zmian Statutu
g. podejmuje decyzje w sprawach dotyczących działalności Sądu, w tym dotyczących wykonywania obowiązków przez arbitrów
oraz przestrzegania zasad etyki
h. wykonywanie spraw dotyczących działalności CAiM nie zastrzeżonych do właściwości innych organów.
5.
Prezes Sądu sprawuje nadzór merytoryczny nad czynnościami Sekretariatu CAiM związanymi z działalnością Sądu Arbitrażowego i czuwa
nad wykonywaniem jego zarządzeń.
§4
1. Dokonanie zapisu na Sąd Arbitrażowy następuje poprzez:
a. powołanie się na dokument pisemny zawierający wzmiankę o poddaniu sporu Sądowi Arbitrażowemu,
b. zapis w umowie (statucie) spółki handlowej lub w statucie spółdzielni albo stowarzyszenia: zapis taki wiąże spółkę i jej wspólników
oraz spółdzielnię czy stowarzyszenie oraz ich członków,
c. pisemną umowę o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego,
d. gdy przy braku zapisu strona, czy to z własnej inicjatywy, czy też na zawiadomienie przez Sąd o sporze, czy też w odpowiedzi na
wezwanie na arbitraż, wdała się w spór składając oświadczenie na piśmie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu Sądu Arbitrażowego.
2. Zapis obejmujący spory z zakresu prawa pracy może być sporządzony tylko po powstaniu sporu.
3. Zapisem na Sąd Arbitrażowy mogą być objęte spory obecne i przyszłe o prawa majątkowe i niemajątkowe, które dla stron zapisu mają
wymierzalną w pieniądzu wartość ekonomiczną, pozwalającą na określenie wartości przedmiotu sporu.
4. Na podstawie Regulaminu Sąd Arbitrażowy rozstrzyga spory w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych nie wyłączając sporów ze stosunku
spółki, spółdzielni i stowarzyszenia.
5. Sąd Arbitrażowy bada swoją właściwość co do istnienia, ważności, zakresu i skuteczności zapisu, jedynie na zarzut strony. Zarzut strony
podlega opłacie określonej w Regulaminie. Nieopłacony zarzut strony nie podlega rozpoznaniu i jest bezskuteczny. O zarzucie Sąd Arbitrażowy
orzeka postanowieniem, od którego nie przysługuje żaden środek odwoławczy.
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 powołuje się innego arbitra lub arbitrów.
7. W braku odmiennej umowy stron, zapis na Sąd traci moc, w przypadku gdy Sąd nie przyjął sprawy do rozpoznania lub gdy rozpoznanie sprawy
w ramach Sądu okazało się z innych przyczyn niemożliwe.
8. Jeżeli w sprawie nie objętej zapisem powód wniesie o zapytanie pozwanego o poddanie się właściwości Sądu Arbitrażowego – Prezes Sądu
Arbitrażowego zwraca się pisemnie do pozwanego z zapytaniem stosownej treści, przesyłając mu jednocześnie odpis pozwu i Regulamin. Za
przystąpienie pozwanego do sprawy uważa się wdanie się w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek czasie przez pozwanego w spór przed Sądem
Arbitrażowym w formie pisemnej.
§5
1. Jeżeli po wniesieniu pozwu właściwość Sądu Arbitrażowego nasuwa wątpliwości, Przewodniczący Składu Orzekającego, a przed jego
ustanowieniem Prezes Sądu Arbitrażowego wzywa stronę powodową, aby w terminie 14 dni od doręczenia wezwania uzasadniła i ewentualnie
udowodniła swoje stanowisko co do właściwości Sądu Arbitrażowego.
2. W przypadku braku właściwości Sądu bądź braku zgody drugiej strony na poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu, pozew podlega
odrzuceniu. Pobraną opłatę arbitrażową zwraca się w połowie.
3. Zarzut braku właściwości Sądu może być podniesiony przez stronę pozwaną nie później niż w odpowiedzi na pozew pod rygorem pominięcia.
Zarzut, że zgłoszone w toku postępowania żądanie strony przeciwnej wykracza poza zakres zapisu na Sąd, powinien być zgłoszony najpóźniej
w terminie 14 od dowiedzenia się o zgłoszeniu nowego roszczenia pod rygorem pominięcia. W przypadku uwzględnienia zarzutu braku
właściwości, wydaje się postanowienie o odrzuceniu pozwu. Pobrana opłata arbitrażowa podlega zwrotowi w połowie.
§6
1. Arbitrem w sprawie podlegającej rozpoznaniu przez Sąd Arbitrażowy może być wyłącznie osoba wpisana na Listę Arbitrów Zawodowych lub
na Listę Superarbitrów CAiM przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie.
2. Na Listę Arbitrów Zawodowych może zostać wpisany adwokat - członek Izby Adwokackiej w Olsztynie, który spełnia warunki określone
obowiązującymi powszechnie przepisami i odbył szkolenie z zakresu postępowania arbitrażowego.
3. Na Listę Superarbitrów może zostać wpisana osoba fizyczna posiadająca odpowiednie kwalifikacje przydatne dla pełnienia funkcji arbitra jeżeli
spełnia warunki określone obowiązującymi powszechnie przepisami i warunki określone regulaminem Sądu Arbitrażowego.
4. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o arbitrze rozumie się przez to zarówno arbitrów zawodowych jak i superarbitrów
5. Kandydat ubiegający się o wpis na listę składa kwestionariusz według wzoru określonego przez Prezydium CAiM. Kandydat może zostać
zobowiązany do udokumentowania posiadanych uprawnień lub do złożenia opinii albo innych dokumentów.
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Listy powinny zawierać: imię i nazwisko arbitra, stopień naukowy i tytuły zawodowe, zawód i miejsce jego wykonywania oraz opis innych
kwalifikacji i umiejętności przydatnych w postępowaniu arbitrażowym lub mediacji. Arbitrzy i mediatorzy udostępniają także inne dane
osobowe na wewnętrzne potrzeby CAiM zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Lista Superarbitrów prowadzona jest według branż i specjalności Superarbitrów. Superarbiter może być wpisany w kilku branżach, według
posiadanych kwalifikacji.
§7
Skreślenie z listy arbitrów następuje:
a) na wniosek arbitra,
b) w przypadku utraty rękojmi należytego wykonywania obowiązków, a w szczególności ujawnienia okoliczności wyłączających
bezstronność,
c) powtarzających się zastrzeżeń stron do pracy arbitra,
d) w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zawodu adwokata (dotyczy arbitrów zawodowych).
e) w innych przypadkach określonych regulaminem.
§8
1. Arbiter pełni funkcję wedle swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, jest bezstronny i niezależny.
2. Arbitrom z tytułu ich czynności przysługuje honorarium w wysokości i na zasadach określonych przez Prezydium CAiM, przy czym podstawę
obliczenia honorarium stanowi opłata pobrana przez CAiM.
3. Arbitra obowiązują Zasady Etyki Arbitra i Mediatora Sądu, a w razie nie podjęcia uchwały w tym zakresie przez Radę, arbitrów obowiązuje,
stosowany odpowiednio Kodeks Etyki Adwokackiej (Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu).
4. Arbiter nie może podjąć się pełnienia tej funkcji, jeżeli w danej sprawie zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co do
jego bezstronności lub niezależności, a także wtedy, gdy nie ma on kwalifikacji określonych w umowie stron.
5. Arbiter obowiązany jest niezwłocznie ujawnić arbitrom i stronom okoliczności wskazane w ustępie poprzedzającym.
6. Pisemne oświadczenie o swojej niezależności i bezstronności arbiter zapewnia składając na piśmie oświadczenie przed udostępnieniem mu akt
sprawy.
7. Oświadczenie o nie przyjęciu funkcji, arbiter niezwłocznie przekazuje Prezesowi Sądu Arbitrażowego.
§9
1. Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym jest jednoinstancyjne i odpłatne.
2. Orzeczenia Sądu Arbitrażowego mają charakter ostateczny i wiążący. Strony mocą zgodnych oświadczeń woli wyrażonych w zapisie na sąd
polubowny zobowiązują się do dobrowolnego i bezzwłocznego zastosowania się do orzeczenia Sądu Arbitrażowego i jego wykonania bez
potrzeby korzystania z przymusu aparatu państwowego.
3. Sąd Arbitrażowy orzeka według ogólnych zasad prawa i zasad słuszności, nadto prowadzi postępowanie na podstawie przepisów Regulaminu
Sądu. Sąd Arbitrażowy nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem powszechnym z wyjątkiem bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa regulujących problematykę arbitrażu.
4. Miejscem postępowania jest siedziba Sądu Arbitrażowego.
§ 10
1. Jeżeli strony nie postanowią inaczej Sąd Arbitrażowy rozpoznaje i rozstrzyga sprawy w jednoosobowym składzie, a jeżeli wartość przedmiotu
sporu przewyższa 50 000 zł w składzie 3 osobowym. Prezes Sądu Arbitrażowego może wyrazić zgodę na rozpoznanie sprawy o niższej
wartości przedmiotu sporu w składzie trzyosobowym. W takim przypadku wpis może zostać podwyższony do kwoty nie wyższej jednak od
wartości ustalonej taksą powiększoną o połowę. Prezes Sądu Arbitrażowego może też z urzędu podjąć decyzję o rozpoznaniu sprawy w
składzie trzyosobowym.
2. W sprawie o wartości ponad 50.000 zł każda ze stron wraz z pierwszym pismem powinna wskazać arbitra i zastępcę arbitra, którego chciałaby
powołać do składu orzekającego. Strony wskazując arbitrów powinny kierować się jego specjalizacją i wiedzą.
3. Arbiter ewentualnie zastępca wskazany przez stronę, jeśli spełnia warunki określone niniejszym regulaminem i podejmie się orzekania, zostaje
powołany do składu orzekającego wraz z arbitrem zawodowym wyznaczonym przez Prezydium Centrum Mediacji i Arbitrażu jako
przewodniczącego składu orzekającego. Prezydium Centrum Mediacji i Arbitrażu wyznacza jako przewodniczącego składu orzekającego
arbitra zawodowego wskazanego zgodnie przez strony.
4. Arbitrem wskazanym przez stronę może być osoba wpisana na Listę Arbitrów Zawodowych lub Listę Superarbitrów.
5. Strona może zamiast arbitra wskazać kandydata na arbitra. Osoba ta staje się arbitrem, jeżeli w wyznaczonym terminie złoży oświadczenie o
swojej bezstronności, spełni warunki konieczne do takiego wpisu na odpowiednią listę arbitrów i zostanie wpisana na wskazaną listę.
6. Nie wskazanie arbitra przez stronę jest brakiem formalnym, który może zostać uzupełniony w terminie oznaczonym przez Prezesa Sądu
Arbitrażowego.
7. Jeżeli żaden z arbitrów wskazanych przez strony nie spełnia wymienionych warunków Prezydium Centrum dokonuje nominacji zastępczej z
Listy Arbitrów Zawodowych.
8. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie w każdym przypadku powołania trzyosobowego składu orzekającego.
§ 11
1. Zmiana arbitra w toku postępowania następuje w wypadku jego śmierci, ustąpienia, odwołania przez Prezesa Sądu lub wyłączenia.
2. Arbiter może ustąpić w każdym czasie, składając Prezesowi Sądu pisemne oświadczenie z podaniem powodów ustąpienia.
3. Prezydium Centrum jest uprawnione do odwołania arbitra jeżeli jest oczywiste, że arbiter nie wykona swych czynności w odpowiednim
terminie.
4. Jeżeli odwołanie wynika z opóźnienia arbitra z wykonywaniu jego obowiązków, a także w razie ustąpienia arbitra bez uzasadnionej przyczyny
ponosi on odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę i nie należy mu się honorarium ani zwrot jego wydatków.
5. Strona może żądać wyłączenia arbitra ze względu na uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
6. Opłacone żądanie, ze wskazaniem podstaw wyłączenia i ich uzasadnieniem, strona składa w Sądzie Arbitrażowym w ciągu siedmiu dni od dnia,
w którym dowiedziała się o jego powołaniu, lecz nie później niż na pierwszej rozprawie lub posiedzeniu. Po upływie tych terminów uważa się,
że strona nie ma zastrzeżeń co do składu Sądu Arbitrażowego.
7. Arbiter, którego dotyczy żądanie wyłączenia ma prawo ustosunkować się do niego w terminie 5 dni. Pismo arbitra lub notatka w tej sprawie
pozostaje w aktach sprawy.
8. Żądanie wyłączenia arbitra strony rozpoznaje Prezydium Centrum, którego postanowienie w tym zakresie jest ostateczne i nie wymaga
uzasadnienia. Jeżeli żądanie zostanie uwzględnione w miejsce wyłączonego arbitra wchodzi jego zastępca, ewentualnie arbiter z nominacji
zastępczej. Jeżeli arbiter ustępuje lub zostaje odwołany w związku z żądaniem jego wyłączenia, nie oznacza to samo przez się, że żądanie to
było uzasadnione
9. Strona ma prawo do wskazania kolejnego zastępcy arbitra, jeżeli zmiana arbitra przez nią wskazanego nastąpiła bez winy tej strony i bez winy
tego arbitra.
10. O powtórzeniu części lub całości postępowania z udziałem nowego arbitra, decyduje Sąd Arbitrażowy w formie postanowienia.
§ 12
Do postępowania przed Sądem Arbitrażowym stosuje się zasady prawa i postępowania cywilnego o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.
§ 13
1. Pozew wnoszony jest do Sądu wraz z dołączoną niezbędną liczbą kopii dla każdej z osób pozwanych oraz dla każdego arbitra, a także jedną
dodatkową kopią do akt Sądu.
2. Pozew powinien zawierać:
a. oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich nazw (imion i nazwisk), numeru PESEL, NIP lub numeru KRS (jeżeli posiadają)
i danych adresowych. W przypadku przedsiębiorców, spółdzielni i stowarzyszeń – do pozwu należy dołączyć odpis z rejestru
sądowego albo innego właściwego rejestru,
b. oznaczenie wartości przedmiotu sporu,

c.
d.
e.

powołanie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) lub inne uzasadnienie właściwości Sądu ,
zwięzłe określenie żądania wraz z jego uzasadnieniem oraz powołanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,
w przypadku ustanowienia pełnomocnika procesowego - oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wraz z podaniem adresu
pełnomocnika,
f. dane arbitra oraz jego zastępcy (dotyczy spraw o wartości sporu przekraczającej 50.000 zł),
g. inne wnioski zgłaszane przez powoda.
§ 14
1. W sprawach o roszczenia pieniężne podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu. W innych niż o roszczenie pieniężne sprawach
majątkowych lub niemajątkowych powód obowiązany jest oznaczyć w pozwie kwotą pieniężną wartość przedmiotu sporu, która może podlegać
sprawdzeniu przez Prezesa Sądu Arbitrażowego, a w toku postępowania przez skład orzekający w razie uzasadnionych wątpliwości co do
podanej wartości. W przypadku ustalenia, iż wartość przedmiotu sprawy jest wyższa od podanej strona składająca żądanie jest wzywana do
uzupełnienia opłat pod rygorem zwrotu pozwu.
2. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów żądanych obok roszczenia głównego. W sprawach o prawo do
świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za okres ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli świadczenia trwają
krócej niż rok za cały czas ich trwania.
§ 15
1. Po wniesieniu pozwu Prezes Sądu Arbitrażowego lub jego zastępca wzywa powoda, aby w terminie 7 dni uiścił opłatę rejestracyjną i opłatę
arbitrażową, chyba że powód uczynił to przy wniesieniu pozwu. W tym też terminie wzywa do usunięcia braków formalnych. Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, pozew podlega zwrotowi i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
2. Wysokość opłat, w tym opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową, określa Prezydium Centrum w „Taryfie opłat za czynności Sądu
Arbitrażowego przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie” zwana dalej „Taryfą opłat”, obowiązująca w dacie wniesienia pozwu.
§ 16
1. Po opłaceniu pozwu Prezes Sądu niezwłocznie wzywa pozwanego na arbitraż doręczając mu przy tym pozew wraz z Regulaminem, aby w
terminie oznaczonym nie dłuższym niż 30 dni wniosła odpowiedź na pozew, a w wypadku wskazanym w regulaminie, by wskazała arbitra i
jego zastępcę.
2. Jeśli najpóźniej w odpowiedzi na pozew nie zostanie potwierdzona osoba Arbitra Zawodowego uzgodnionego przez Strony na piśmie,
Prezydium Centrum wyznacza Arbitra Zawodowego jako przewodniczącego składu orzekającego.
3. Prezes Sądu, po złożeniu przez ustanowionych arbitrów wymaganych oświadczeń, o których mowa w § 8 pkt 6, niezwłocznie przekazuje im
akta sprawy.
4. Brak odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje postępowania. Brak odpowiedzi na pozew nie może być uznany za przyznanie faktów
przytoczonych w pozwie.
§ 17
1. Wszelkie pisma w toku postępowania strony kierują do Sądu w takiej samej liczbie kopii, jak pozew.
2. Po ustanowieniu Składu Orzekającego strona obowiązana jest doręczać odpisy pism wraz z załącznikami bezpośrednio drugiej stronie,
załączając do pisma kierowanego do Sądu dowód doręczenia lub nadania odpisu pisma listem poleconym bezpośrednio stronie przeciwnej, a
jeśli ta ustanowiła pełnomocnika - pełnomocnikowi.
3. W przypadku nie dołączenia do pisma dowodu doręczenia lub nadania listem poleconym, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący wzywa
Stronę do jego doręczenia w terminie 7 dni, pod rygorem zwrotu pisma.
§ 18
Sąd Arbitrażowy nie udziela zabezpieczenia dochodzonego roszczenia.
§ 19
1. Powództwo wzajemne może być zgłoszone najpóźniej w odpowiedzi na pozew, jeżeli nie zostało wyłączone w zapisie i roszczenie wzajemne
jest tego samego rodzaju lub nadaje się do potrącenia.
2. Przepisy Regulaminu dotyczące pozwu stosuje się odpowiednio do pozwu wzajemnego.
3. Roszczenie wzajemne jest rozpoznawane wraz z roszczeniem głównym w tym samym składzie, chyba że wartość roszczenia wzajemnego
uzasadnia zmianę składu jednoosobowego na trzyosobowy. W tym ostatnim przypadku sprawa w nowym składzie prowadzona jest od
początku.
4. Umorzenie postępowania z pozwu głównego po wniesieniu pozwu wzajemnego, jak również zwrot pozwu głównego, nie tamuje rozpoznania
samego pozwu wzajemnego.
5. Na zgodny wniosek stron, zgłoszony do czasu zamknięcia rozprawy, Sąd Arbitrażowy może zdecydować o połączeniu do wspólnego
rozpoznania roszczenia zgłoszonego w innej sprawie między tymi stronami przed Sądem Arbitrażowym.
§ 20
W postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym niedopuszczalna jest interwencja (główna, uboczna).
§ 21
Do czasu zamknięcia rozprawy strona pozwana może podnieść zarzut potrącenia, jeżeli roszczenie pozwanego nadaje się do potrącenia z
roszczeniem powoda.
§ 22
1. Na zgodny wniosek stron Sąd Arbitrażowy zawiesza postępowanie.
2. Sąd Arbitrażowy może, nie wcześniej niż po złożeniu odpowiedzi na pozew lub bezskutecznym upływie terminu zakreślonego do jego złożenia,
zawiesić postępowanie:
a. na wniosek powoda lub pozwanego ze względu na inne toczące się postępowanie, od wyniku którego zależy rozstrzygnięcie sprawy,
b. z urzędu, jeżeli zachodzą okoliczności uniemożliwiające nadanie sprawie dalszego biegu.
3. Sąd Arbitrażowy może postanowić o podjęciu postępowania na wniosek strony, a z urzędu, jeżeli przyczyna zawieszenia ustała.
§ 23
1. Sąd Arbitrażowy umorzy postępowanie, gdy:
a. stwierdzi, że dalsze jego prowadzenie stało się niemożliwe lub wydanie orzeczenia jest niedopuszczalne,
b. cofnięto pozew przed doręczeniem go pozwanemu,
c. cofnięto pozew po doręczeniu go pozwanemu i pozwany wyraził na to zgodę,
d. nastąpiła śmierć strony będącej osobą fizyczną,
e. nastąpiło wykreślenie strony będącej osobą prawną z właściwego rejestru lub ogłoszono jej upadłość;
f. zachodzą inne nieusuwalne przeszkody do prowadzenia postępowania.
2. Sąd Arbitrażowy może, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie zawieszone na wniosek stron lub strony, jeżeli:
a. strony zgodnie o to wnoszą,
b. żadna ze stron nie złoży wniosku o podjęcie postępowania przed upływem roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu lub
ustania przyczyny powodującej zawieszenie, ani też w tym terminie nie sprzeciwi się jego umorzeniu.
3. Sąd Arbitrażowy postanawia o umorzeniu postępowania w każdym przypadku, gdy od jego zawieszenia upłynęły trzy lata.
§ 24
Arbiter przewodniczący lub jeden arbiter powinien tak przygotować rozprawę, aby wydanie rozstrzygnięcia nastąpiło na pierwszej rozprawie. W tym
celu może on zarządzić wymianę przez strony pism i innych dokumentów oraz przeprowadzenie innych czynności, które uzna za stosowne.
§ 25
1. Rozprawie przewodniczy Arbiter Przewodniczący.
2. Sąd Arbitrażowy może wydawać zarządzenia w kwestiach proceduralnych.
3. Rozprawa jest jawna dla stron. Poza stronami i ich pełnomocnikami w rozprawie mogą brać udział jedynie osoby wezwane oraz, za zgodą stron
i Składu Orzekającego, inne osoby - nie więcej niż po dwie wskazane przez każdą ze stron. Do obecności na rozprawie upoważnieni są także

członkowie Prezydium Centrum Arbitrażu i Mediacji, a także członkowie Rady. Inni uczestnicy postępowania (świadkowie, biegli, tłumacze
przysięgli) biorą udział w czynnościach Sądu Arbitrażowego przez czas niezbędny do ich przeprowadzenia.
4. Nieobecność na rozprawie zawiadomionej strony lub jej pełnomocników nie wstrzymuje postępowania, a wydany w takiej sytuacji wyrok nie
jest wyrokiem zaocznym.
5. Rozprawa jest pisemnie protokołowana. Protokołować może również arbiter. Strona może żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie
później jednak niż na następnym posiedzeniu, a protokołu rozprawy, na której nastąpiło jej zamknięcie – nie później niż do czasu doręczenia jej
odpisu wyroku.
§ 26
1. Na każdej ze stron spoczywa obowiązek udowodnienia faktów, na które się powołują dla poparcia swoich twierdzeń lub obrony. Fakty i
dowody powinny zostać powołane w pierwszym piśmie procesowym. Sąd Arbitrażowy może odmówić przeprowadzenia dowodu, jeśli jego
przeprowadzenie zmierza do nieuzasadnionego przedłużenia postępowania.
2. Sąd Arbitrażowy ocenia wiarygodność dowodów na podstawie swobodnej oceny według rozumowania zgodnego z zasadami logiki i
doświadczenia życiowego. Sąd Arbitrażowy może wydać postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego, który nie zmierza do wyjaśnienia
sprawy lub prowadzi do nieuzasadnionego przedłużenia postępowania.
3. Przy bezczynności strony, jeżeli strona nie stawi się na rozprawie lub nie złoży dokumentów Sąd Arbitrażowy prowadzi postępowanie i wydaje
wyrok na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.
§ 27
1. Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym jest prowadzone w języku polskim, w razie potrzeby z udziałem tłumacza, którego powoła Prezes
Sądu Arbitrażowego lub jego zastępca.
2. Wszelkie dokumenty są przedstawiane Sądowi Arbitrażowemu w oryginałach w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym
należy je złożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym (uwierzytelniony odpis sporządzony przez tłumacza przysięgłego).
3. Protokoły, notatki i orzeczenia sporządzane są tylko w języku polskim.
§ 28
1. Arbiter przewodniczący zamyka rozprawę, gdy Sąd Arbitrażowy uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do merytorycznego rozstrzygnięcia, a
także w przypadku, gdy dalsze dowody powoływane są jedynie dla nieuzasadnionego przedłużenia postępowania i podaje termin ogłoszenia
wyroku.
2. Przewodniczący może otworzyć zamkniętą rozprawę, jeżeli przed wydaniem wyroku Sąd Arbitrażowy uzna to za konieczne.
§ 29
Wyrok powinien zawierać:
a) miejsce i datę jego wydania,
b) powołanie zapisu na Sąd jako podstawę właściwości Sądu,
c) oznaczenie arbitrów i stron,
d) rozstrzygnięcie o wszystkich żądaniach pozwu oraz o żądaniach zgłoszonych w toku postępowania,
e) rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa procesowego,
f) zwięzłe wskazanie motywów, którymi Sąd Arbitrażowy kierował się przy wydaniu wyroku,
g) podpisy arbitrów.
§30
1. Sąd Arbitrażowy może wydać wyrok częściowy, jeżeli do rozstrzygnięcia nadaje się tylko część żądania lub niektóre żądania pozwu albo
pozwu wzajemnego.
2. Wyrokiem częściowym Sąd Arbitrażowy może także rozstrzygnąć o całości żądania pozwu albo pozwu wzajemnego.
3. Sąd Arbitrażowy może wydać wyrok wstępny, uznając roszczenie za usprawiedliwione co do zasady, prowadząc dalej postępowanie (rozprawę)
co do spornej wysokości żądania.
4. Wniesienie skargi o uchylenie wyroku częściowego lub wstępnego nie hamuje dalszego postępowania w sprawie.
§ 31
1. Wyrok jest doręczany stronom na ich wniosek po uiszczeniu wszystkich kosztów postępowania.
2. Oryginał wyroku i jego odpisy powinny być opatrzone pieczęcią Sądu, podpisem Prezesa Sądu oraz podpisami wszystkich członków Składu
Orzekającego. Jeśli skład jest trzyosobowy, wyrok może być podpisany przez dwóch członków składu, ale musi wówczas zawierać informację
o przyczynie braku podpisu trzeciego arbitra.
3. Podpisując wyrok Prezes Sądu stwierdza, że Sąd Arbitrażowy powołany został zgodnie z Regulaminem oraz że podpisy członków składu
orzekającego są autentyczne.
4. Datą wyroku jest data podpisania wyroku przez arbitrów rozpoznających sprawę.
5. Prezes Sądu, przed podpisaniem wyroku może, bez ingerencji w merytoryczna treść rozstrzygnięcia, przekazać wyrok Przewodniczącemu
Składu Orzekającego w celu sprostowania oczywistych omyłek i dokonania niezbędnych poprawek formalnych.
6. Czynności Prezesa Sądu przewidziane w tym paragrafie może wykonać w jego zastępstwie inny członek prezydium CAiM.
§ 32
1. Jeżeli strony zawrą ugodę, Sąd Arbitrażowy:
a. wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania,
b. na wniosek stron nadaje ugodzie formę wyroku.
2. Osnowa ugody zawartej przed Sądem powinna zostać wciągnięta do protokołu i stwierdzona podpisami stron.
3. Przepis ust. 1b ma zastosowanie w szczególności do tych postanowień ugody, które nadają się do egzekucji w rozumieniu przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym albo mogą podlegać uznaniu i stwierdzeniu wykonalności według właściwych
przepisów o uznaniu i wykonaniu wyroku sądu polubownego i ugody przed nim zawartej.
§ 33
1. Strona, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania odpisu wyroku, może zgłosić do Sądu Arbitrażowego wniosek, doręczając jego odpis
drugiej stronie, o:
a. sprostowanie w tekście wyroku niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek,
b. rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku (wykładnię wyroku).
2. Sąd Arbitrażowy, w terminie miesiąca od dnia wydania wyroku, może dokonać sprostowania wyroku także z urzędu. O dokonanym
sprostowaniu Sąd zawiadamia strony.
3. Wzmiankę o sprostowaniu wyroku postanowieniem Składu Orzekającego umieszcza się na oryginale wyroku oraz na jego odpisach. Dalsze
odpisy wyroku wydaje się z uwzględnieniem sprostowania.
4. Wykładnia wyroku, dokonana przez Sąd Arbitrażowy, stanowi jego integralną część.
§ 34
Każda ze stron może, po zawiadomieniu drugiej strony, zwrócić się do Sądu Arbitrażowego w terminie miesiąca od dnia otrzymania wyroku z
wnioskiem o jego uzupełnienie co do żądań zgłoszonych w postępowaniu, o których Sąd Arbitrażowy nie orzekł w wyroku. Po rozpoznaniu wniosku
Sąd wydaje wyrok uzupełniający w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.
§ 35
1. Prezes Sądu może wyrazić zgodę na publikację orzeczenia w całości lub w części, zapewniając anonimowość oraz poszanowanie woli stron
postępowania.
2. Akta sprawy wraz z oryginałem wyroku Sąd może przechowywać we własnych archiwach. W takim wypadku zobowiązany jest udostępniać je
sądowi powszechnemu oraz innym uprawnionym organom na ich żądanie.
3. W razie ponownego rozpoznania sprawy, Sąd jest uprawniony do wglądu w złożone akta.
§ 36

Strona może podnieść zarzut uchybienia zasadom Regulaminu przed Sądem Arbitrażowym w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku, a
jeśli nie była obecna przy jego ogłoszeniu od dnia jego doręczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w dalszym toku postępowania
oraz w postępowaniu przed Sądem Powszechnym. W przypadku wniosku strony o uzupełnienie, sprostowanie lub wykładnię wyroku trzymiesięczny
termin liczy się od dnia doręczenia przez Sąd Arbitrażowy orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.
§ 37
Wszczęcie postępowania przed Sądem Arbitrażowym przerywa bieg terminów przedawnienia.
§ 38
1. Do interpretacji Regulaminu uprawniony jest Prezes Sądu Arbitrażowego, który w szczególnie skomplikowanych przypadkach może zwrócić
się o wiążącą wykładnię do Prezydium CAiM.
2. Strony związane są postanowieniami Regulaminu obowiązującego w momencie wniesienia pozwu.
§ 39
Arbitrzy, Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Izba Adwokacka w Olsztynie nie ponoszą odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie związane z
przeprowadzeniem postępowania arbitrażowego.
§ 40
1. Za podejmowane czynności Centrum Mediacyjne pobiera opłaty, których wysokość ustalona jest w „Taryfie Opłat Sądu Arbitrażowego".
2. Podstawą usług i wynagrodzenia Arbitra jest umowa zlecenia zawierana pomiędzy Arbitrem i Sądem Arbitrażowym.
§ 41
1. Działalność Sądu Arbitrażowego jest finansowana z jego przychodów oraz przez Izbę Adwokacką w Olsztynie.
2. Przychodami Sądu są:
a) opłata abitrażowa,
b) zaliczki na zwrot kosztów,
c) inne.
3. Rachunek bankowy Sądu Arbitrażowego, wraz z jego obsługę, prowadzi Izba Adwokacka w Olsztynie
§ 42
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

