
Statut 
Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie 

 
§ 1 

1. Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie zwane dalej Centrum Arbitrażu i Mediacji lub CAiM działa na podstawie 
niniejszego Statutu nadanego uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie (dalej zwanej „Radą"). 

2. Jednostkami organizacyjnymi Centrum jest:  
a. Sąd Arbitrażowy przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie zwany dalej Sądem Arbitrażowym działający jako stały sąd polubowny (zwany 

dalej sądem) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014r., 
poz. 101. ze zm.) 

b. Centrum Mediacyjne przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie zwany dalej Centrum Mediacyjnym. 
3. Siedzibą Centrum Arbitrażu i Mediacji jest miasto Olsztyn.  
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem odpowiednie zastosowanie mają regulaminy uchwalone przez Okręgową Radę Adwokacką w 

Olsztynie dla jednostek organizacyjnych tj. Regulamin Sądu Arbitrażowego i Regulamin Centrum Mediacyjnego.  
 

§ 2 
1. Organami Centrum Arbitrażu i Mediacji, stanowiącymi Prezydium CAiM (zwane dalej Prezydium) są: 

a) Dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji, 
b) Prezes Sądu Arbitrażowego, 
c) Kierownik Centrum Mediacyjnego.  

2. Dyrektora Centrum Arbitrażu i Mediacji, Prezesa Sądu Arbitrażowego, Kierownika Centrum Mediacyjnego, powołuje na 3 - letnią kadencję 
Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie spośród adwokatów Izby Adwokackiej w Olsztynie.  

3. Okręgowa Rada Adwokacka może przed upływem kadencji odwołać członka Prezydium, jeżeli nienależycie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków lub podjęcia jakiejkolwiek działalności nie dającej się pogodzić z pełnieniem pełnionej funkcji. Odwołanie członka Prezydium 
następuje ponadto w razie:  

a) zrzeczenia się funkcji  
b) śmierci lub trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków 
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo karno - skarbowe  
d) przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zawodu adwokata lub skreślenia z listy adwokatów 
e) zaistnienia jakichkolwiek okoliczności, które sprawiają, iż nie daje on rękojmi prawidłowego wykonywania swych 

obowiązków lub podjęcia działalności, która nie daje się pogodzić z pełnieniem funkcji. 
4. W przypadku odwołania członka Prezydium  z przyczyn określonych w ust. 3, jego mandat wygasa z dniem wskazanym w uchwale o jego 

odwołaniu. 
5. Prezes Sądu Arbitrażowego i Kierownik Centrum Mediacyjnego są jednocześnie zastępcami Dyrektora Centrum Arbitrażu i Mediacji.  
6. Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie może powoływać spośród adwokatów Izby Adwokackiej w Olsztynie sekretarzy jednostek 

organizacyjnych, do których ma odpowiednie zastosowanie ust 1 i 2. 
7. W razie potrzeby obowiązki i uprawnienia Dyrektora wykonuje Prezes Sądu Arbitrażowego. Obowiązki Prezesa Sądu Arbitrażowego, 

Kierownika Centrum Mediacyjnego w razie potrzeby wykonuje sekretarz tej jednostki organizacyjnej, a jeśli sekretarz nie został powołany  
Dyrektor CAiM albo osoba przez niego wyznaczona wpisana na listę  arbitrów lub stałych mediatorów.  

8. Decyzje Prezydium są ważne jeżeli podejmuje je co najmniej dwóch jego członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos Dyrektora 
Centrum.  

9. Za pełnienie swoich funkcji Dyrektor CAiM, Prezes Sądu i Kierownik Centrum Mediacyjnego mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości i 
na zasadach ustalonych przez Okręgową Radę Adwokacką.  
 

§ 3 
1. Do obowiązków Dyrektora CAiM należy w szczególności:  

a) kierowanie jego pracami i koordynacja prac jednostek organizacyjnych  
b) prowadzenie list mediatorów i arbitrów CAiM  
c) promocja działalności CAiM 
d) wykonywanie czynności dotyczących działalności CAiM i jego jednostek nie zastrzeżonych do właściwości innych organów. 

2. Prezydium CAiM jest uprawnione do: 
a) wydawania zarządzeń, taryf opłat, wzorów dokumentów i innych aktów prawa wewnętrznego CAiM  
b) dokonywania wpisów na listy mediatorów i arbitrów CAiM  
c) dokonywania – w uzasadnionych przypadkach - skreśleń mediatorów i arbitrów 
d) opracowania wewnętrznych procedur funkcjonowania CAiM 
e) wiążącej wykładni statutu i regulaminów,  
f) wnioskowania do Rady o uchwalenie lub zmianę regulaminów i statutu. 
g) rozpatrywania odwołań i skarg związanych z działalnością jednostek organizacyjnych, mediatorów, arbitrów i sekretariatu 
h) opracowywania taryf oraz wzorów pism i dokumentów CAiM 
i) wyznaczania przewodniczących składów orzekających w Sądzie Arbitrażowym i nominacji zastępczych 
j) rozpatrywania żądanie wyłączenia albo odwołania arbitra lub mediatora 
k) opiniowanie projektu planu finansowego CAIM  
l) wykonywanie spraw dotyczących działalności CAiM nie zastrzeżonych do właściwości innych organów. 

3. Prezes Sądu Arbitrażowego i Kierownik Centrum Mediacyjnego kierują podległymi im jednostkami organizacyjnymi CAiM zgodnie z zakresem 
obowiązków wynikających z niniejszego Statutu oraz z regulaminów organizacyjnych. Na podstawie pisemnych upoważnień mogą powierzyć 
część swoich kompetencji sekretarzowi o ile został powołany lub innej osobie spośród stałych mediatorów lub  arbitrów.  

4. Zarządzenia władz CAiM wykonywane są przez wspólny sekretariat. Bieżący nadzór nad pracownikami sekretariatu sprawuje dyrektor CAiM 
Sądu. Nadzór merytoryczny nad czynnościami sekretariatu w zakresie działania Sądu Arbitrażowego sprawuje Prezes Sądu, a w zakresie 
działania Centrum Mediacyjnego Kierownik Centrum.  

 
§ 4 

1. Centrum Arbitrażu i Mediacji prowadzi: 
a) Listę Arbitrów Zawodowych przy Sądzie Arbitrażowym Izby Adwokackiej w Olsztynie, zwaną dalej „listą arbitrów zawodowych” 
b) Listę Superarbitrów przy Sądzie Arbitrażowym Izby Adwokackiej w Olsztynie, zwaną dalej "listą superarbitrów", 
c) Listę Stałych Mediatorów przy Centrum Mediacyjnym Izby Adwokackiej w Olsztynie, zwaną dalej "listą mediatorów", 
- zwanymi dalej łącznie Listami. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa o liście arbitrów lub arbitrze oznacza to listy wymienione w ust 1 
pkt 1 i 2 oraz osoby wpisane na te listy.  

2. Na listę arbitrów zawodowych może zostać wpisany wyłącznie adwokat - członek Izby Adwokackiej w Olsztynie, który spełnia warunki 
określone obowiązującymi powszechnie przepisami i warunki określone regulaminem Sądu 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. Na Listę Stałych Mediatorów może zostać wpisany wyłącznie adwokat członek Izby Adwokackiej w Olsztynie spełniający warunki określone 

obowiązującymi powszechnie przepisami i odbył stosowne szkolenie z zakresu zasad i sposobów prowadzenia mediacji.  



6. 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. 

7. Listy powinny zawierać: imię i nazwisko arbitra lub mediatora, 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. 

8. Lista superarbitrów prowadzona jest według branż i specjalności superarbitrów. Superarbiter może być wpisany w kilku branżach, według 
posiadanych kwalifikacji. 

§ 5 
Skreślenie z listy arbitrów/mediatorów następuje:  

a) na wniosek arbitra/mediatora,  
b) w przypadku utraty rękojmi należytego wykonywania obowiązków, a w szczególności ujawnienia okoliczności wyłączających 

bezstronność,  
c) powtarzających się uzasadnionych zastrzeżeń stron do pracy arbitra lub mediatora,  
d) w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zawodu adwokata lub skreślenia z listy adwokatów.  
e) w innych przypadkach określonych regulaminem  
 

§ 6 
1. Arbiter i mediator pełni funkcję wedle swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, jest bezstronny i niezależny.  
2. Arbitrom i mediatorom 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. Rada może uchwalić Zasady Etyki Arbitra i Mediatora Sądu, a w razie nie podjęcia uchwały w tym zakresie, arbitrów i mediatorów obowiązuje, 

stosowany odpowiednio Kodeks Etyki Adwokackiej (Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu). 
4. Arbiter i mediator 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 i mediator obowiązany jest niezwłocznie ujawnić arbitrom i stronom okoliczności wskazane w ustępie poprzedzającym. 
6. Pisemne oświadczenie o nie przyjęciu funkcji, arbiter i mediator niezwłocznie przekazują odpowiednio Prezesowi Sądu Arbitrażowego lub 

Kierownikowi Centrum Mediacji. 
7. O swojej niezależności i bezstronności arbiter i mediator zapewnia składając na piśmie oświadczenie przed przystąpieniem do pełnienia 

obowiązków w danej sprawie.  
8. Mediator nie może brać udziału w postępowaniu arbitrażowym w sprawie, która była przedmiotem mediacji, jako arbiter lub pełnomocnik strony, 

chyba że strony zgodnie postanowią inaczej. 
§ 7 

1. Sąd Arbitrażowy jest stałym sądem powołanym do bezstronnego i niezawisłego rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy stronami w związku 
z określonymi umownymi lub pozaumownymi stosunkami prawnymi, poddanymi przez strony rozstrzygnięciu sądu polubownego (zapis na sąd 
polubowny). 

2. Działalnością Sądu kieruje Prezes Sądu Arbitrażowego. Ponadto do jego obowiązków należy w szczególności:  
a. przyjmowanie wniosków o wpis na listę arbitrów, wzywanie kandydatów do uzupełnienia braków formalnych, opiniowanie kandydatur 

arbitrów i przedstawianie kandydatur do wpisu na listę arbitrów,  
b. promocja działalności Sądu, 
c. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Sądu Arbitrażowego 
d. nadzór merytoryczny nad działalnością sekretariatu Sądu  
e. opiniowanie projektu planu finansowego Sądu  
f. wnioskowanie o uchwalenie Regulaminu Sądu lub dokonanie jego zmiany oraz wnioskowanie o dokonanie zmian Statutu  
g. wykonywanie spraw dotyczących działalności Sądu Arbitrażowego i CAiM nie zastrzeżonych do właściwości innych organów. 

 
§ 8 

1. Centrum Mediacyjne jest stałym centrum mediacyjnym mającym za zadanie:  
a. promowanie i popularyzacja mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów,  
b. przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w szczególności z zakresu sporów gospodarczych, cywilnych, karnych, rodzinnych,  
c. doskonalenie umiejętności mediacyjnych adwokatów,  
d. edukacja z zakresu mediacji,  
e. ochrona praw adwokatów-mediatorów,  
f. inicjowanie, popieranie i koordynowanie działalności mediatorów,  
g. udostępnianie pomieszczeń na cele prowadzenia mediacji,  
h. inicjowanie współpracy z podmiotami gospodarczymi, instytucjami,  
i. współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym zakresie działalności.  

2. Do obowiązków Kierownika Centrum należy w szczególności:  
a. kierowanie pracami Centrum Mediacyjnego  
b. przyjmowanie wniosków o wpis na listę mediatorów, wzywanie kandydatów do uzupełnienia braków formalnych, opiniowanie 

kandydatur mediatorów i przedstawianie kandydatur do wpisu na Listę Mediatorów CAiM,  
c. wydawanie opinii o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji kandydata na stałego mediatora oraz zaświadczeń o 

odbytych szkoleniach z zakresu mediacji, jeżeli kandydat uczestniczył w takich szkoleniach organizowanych przez CAiM lub 
organizowanych przez Izbę adwokacką w Olsztynie. 

d. promocja działalności Centrum Mediacyjnego, 
e. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum Mediacyjnego 
f. przyjmowanie lub odmawianie przyjęcia wniosku o mediację. 
g. nadzór merytoryczny nad działalnością sekretariatu Centrum  
h. opiniowanie projektu planu finansowego Centrum  
i. wnioskowanie o uchwalenie Regulaminu Centrum lub dokonanie jego zmiany oraz wnioskowanie o dokonanie zmian Statutu  
j. wykonywanie spraw dotyczących działalności Centrum Mediacji i CAiM nie zastrzeżonych do właściwości innych organów. 
 

§ 9 
Centrum Arbitrażu i Mediacji, jej jednostki organizacyjne oraz Izba Adwokacka w Olsztynie nie ponoszą odpowiedzialności za działanie lub 
zaniechanie związane z przeprowadzeniem arbitrażu lub mediacji, jak również za jej rezultat.  
 

§ 10 
1. Za podejmowane czynności Centrum Arbitrażu i Mediacji pobiera opłaty, których wysokość ustalona jest w „Taryfie Opłat Centrum 

Mediacyjnego" oraz w „Taryfie Opłat Sądu Arbitrażowego”.  
2. Działalność Centrum Arbitrażu i Mediacji jest finansowana z jego przychodów oraz przez Izbę Adwokacką w Olsztynie.  
3. Rachunek bankowy Centrum Arbitrażu i Mediacji, wraz z jego obsługą, prowadzi Izba Adwokacka w Olsztynie.  

 
§ 11 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  


