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REGULAMIN TRYBUNAŁU ARBITRAŻOWEGO DO SPRAW SPORTU  
PRZY POLSKIM KOMITECIE OLIMPIJSKIM 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 lit. c Statutu Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu 
przy Polskim Komitecie Olimpijskim Zgromadzenie Arbitrów uchwala, co następuje: 

I. Przepisy wstępne - właściwość 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa tryb postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym do 
Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim zwanym dalej "Trybunałem" w 
zakresie: 
1. rozstrzygania sporów majątkowych związanych z działalnością sportową, 

poddanych kompetencji Trybunału na podstawie zapisu na sąd polubowny lub 
wynikającej z regulacji statutowych i korporacyjnych oraz rozpoznawania spraw 
poddanych jego właściwości, których przedmiotem są prawa majątkowe i 
niemajątkowe pozostające w dyspozycji stron i nie objęte treścią stosunków 
rodzinnych (sprawy arbitrażowe).  

2. rozpatrywania skarg na decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe właściwych 
organów polskich związków sportowych lub innych organizacji sportowych, 
poddanych kompetencji Trybunału na podstawie właściwych regulacji 
wewnętrznych polskich związków sportowych lub innych organizacji sportowych 
(sprawy dyscyplinarne lub regulaminowe). 

 

§ 2  

1. Funkcje sądu polubownego Trybunał realizuje przez wydawanie orzeczeń 
arbitrażowych w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 1 Regulaminu. 

2. Trybunał sprawuje funkcję instancji odwoławczej od decyzji dyscyplinarnych i 
regulaminowych właściwych organów polskich związków sportowych lub innych 
organizacji sportowych.  

3. Trybunał nie jest właściwy do rozpatrywania skarg w sprawach technicznych 
reguł gry. 

§ 3 

1. Z uwzględnieniem treści § 1 i 2 Regulaminu Trybunał może rozstrzygnąć każdy 
spór powstały w Polsce lub za granicą w związku z organizacją, uprawianiem i 
rozwojem sportu. 

2. Właściwości Trybunału mogą być poddane w szczególności sprawy 
arbitrażowe dotyczące: 

a) stosunków cywilnoprawnych samoistnych lub pochodnych od 
stosunków członkowskich istniejących między zawodnikami, klubami, 
polskimi związkami sportowymi i innymi organizacjami sportowymi, 

b) statusu prawnego i ekonomicznego zawodników, 
c) cywilnoprawnych aspektów przyznawania, zawieszania lub 

pozbawiania licencji uprawniających do uczestnictwa we 
współzawodnictwie sportowym zawodników, klubów, sędziów, 
trenerów i innych osób uczestniczących w działalności sportowej, 
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d) zmian przynależności klubowej oraz ustalenia wysokości ekwiwalentu 
za wyszkolenie lub promocję zawodnika, 

e) umów o pracę, dzieło lub umów zlecenia zawieranych z zawodnikami, 
trenerami i instruktorami sportu oraz z innymi osobami uczestniczącymi 
w działalności sportowej, 

f) umów reklamowych, sponsorskich i menadżerskich, 
g) umów pomiędzy organizatorami imprez sportowych a ich partnerami 

w dziedzinie sprzedaży praw telewizyjnych reklamowych i 
promocyjnych, 

h) wszelkich innych umów zawieranych i realizowanych w związku z 
organizowaniem zawodów sportowych, 

i) umów sprzętowych zawieranych przez osoby uczestniczące w 
działalności sportowej. 

3. Właściwości Trybunału podlegają sprawy dyscyplinarne lub regulaminowe 
dotyczące: 

a) dopingu w sporcie, w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie; 

b) wykluczenia, skreślenia lub pozbawienia licencji  zawodnika, trenera, 
sędziego, licencjonowanego menedżera, działacza sportowego z 
polskiego związku sportowego, klubu lub innej organizacji sportowej; 

c) wykluczenia lub skreślenia klubu lub innej organizacji z polskiego związku 
sportowego lub innej organizacji sportowej; 

d) zawieszenia osób, o których mowa w pkt b; 
e) dyskwalifikacji dożywotniej lub czasowej osób, o których mowa w pkt b; 
f) pozbawienie zawodnika lub zespołu sportowego tytułu mistrza kraju lub 

zdobywcy Pucharu Polski; 
g) przeniesienia zespołu sportowego do niższej klasy rozgrywek; 
h) dożywotniego lub czasowego zakazu reprezentowania sportu 

polskiego w zawodach międzynarodowych lub międzynarodowych 
rozgrywkach pucharowych; 

i) zakazu dokonywania transferów definitywnych lub czasowych. 
j) odmowa przyznania licencji na udział w rozgrywkach 
k) odmowa wydania licencji lub innych uprawnień. 

 
4. Ponadto kompetencji Trybunału podlegają sprawy dyscyplinarne lub 
regulaminowe, jeżeli: 

a) decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe zostały wydane z rażącym 
naruszeniem przepisów prawa, statutów lub regulaminów; 

b) strona została pozbawiona prawa do obrony. 
c) organ dyscyplinarny lub regulaminowy nie podjął decyzji w przyjętym w 

przepisach związkowych terminie (bezczynność).  
 
 
 
II. Organizacja Trybunału 
 

§ 4 
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1. Do kompetencji Rady Trybunału należy: 
a) prowadzenie i ogłaszanie Listy Arbitrów, 
b) opracowanie projektów Statutu Trybunału i jego Regulaminów lub 

ich zmian oraz przedkładanie tych projektów Zarządowi Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego oraz Zgromadzeniu Arbitrów; 

c) uchwalanie i zmiany Regulaminu Honorariów Arbitrów; 
d) uchwalanie innych aktów wewnątrzorganizacyjnych zapewniających 

prawidłowe funkcjonowanie Trybunału; 
e) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Trybunału celem 

przedłożenia Zarządowi PKOl, 
f) rozstrzyganie o zasadności żądania wyłączenia arbitra zgłoszonego 

przez stronę lub arbitra; 
g) wybór do publikacji orzeczeń Trybunału dotyczących istotnych dla 

praktyki zagadnień prawnych, po uprzedniej anonimizacji danych 
osobowych; 

h) wykonywanie innych funkcji przewidzianych dla Rady w niniejszym 
Regulaminie. 

2. Rada Trybunału odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w 
miesiącu. 

3. Posiedzenia Rady Trybunału zwołuje Prezes Trybunału z własnej 
inicjatywy. 

4. Wiceprezes Trybunału lub co najmniej dwóch członków Rady Trybunału mogą 
żądać zwołania posiedzenia podając proponowany porządek obrad. Prezes 
Trybunału zwołuje posiedzenie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, 
wyznaczając termin posiedzenia nie później niż 1 miesiąc od otrzymania wniosku 
o zwołanie posiedzenia Rady Trybunału. Jeżeli Prezes Trybunału nie zwoła 
posiedzenia zgodnie z zasadami określonymi powyżej, wnioskodawca może je 
zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce, proponowany porządek obrad. W 
razie nieobecności Prezesa Trybunału czynności w zakresie zwołania posiedzenia 
wykonuje Wiceprezes Trybunału. 

§5 

1. Uchwały Rady Trybunału są podejmowane bezwzględną większością głosów 
przy obecności przynajmniej połowy członków Rady. W przypadku równej ilości 
głosów decydujący jest głos Prezesa Trybunału. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Trybunału może podejmować 
uchwały w trybie obiegowym, tj. w drodze uzgodnienia stanowisk jego członków 
korespondencyjnie lub za pomocą innych środków bezpośredniego 
komunikowania się na odległość. 

§ 6  

Prezes kieruje pracami Trybunału oraz reprezentuje go na zewnątrz. Jego 
zadaniem jest podejmowanie wszelkich działań i czynności, koniecznych do 
zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań Trybunału, jeżeli nie zostały one 
zastrzeżone dla Rady Trybunału lub powierzone Sekretarzowi Trybunału. Do 
kompetencji Prezesa w szczególności należy: 

a) prowadzenie posiedzeń Rady Trybunału, 
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b) wyznaczenie arbitra na wniosek strony lub z urzędu w trybie § 11 ust. 2 
oraz § 15 ust. 1 i 2 Regulaminu, 

 

§7 

Jeżeli Prezes zostanie wybrany Przewodniczącym lub członkiem Zespołu 
Orzekającego, to uprawnienia do podejmowania wymienionej w § 6 czynności, 
dotyczących danej sprawy, przejmuje Wiceprezes Trybunału.  
 

 

§8 

1. Czynności administracyjne Trybunału wykonuje Sekretarz Trybunału. 
Podstawowym obowiązkiem Sekretarza Trybunału jest podejmowanie 
czynności służących zapewnieniu prawidłowego toku postępowania przed 
Trybunałem. 

 
2. Czynności administracyjne Sekretarza Trybunału, obejmują w szczególności: 

a) zaznajomienie się z pismami wpływającymi do Trybunału, dokonanie 
kontroli formalnej wpływających pism i bezzwłoczne wydanie 
odpowiednich zarządzeń w tym zakresie; 

b) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących 
pracy Trybunału; 

c) wezwanie do wnoszenia opłat. 
 
3. Sekretarz Trybunału wykonuje czynności administracyjne przy pomocy 

personelu Biura Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
 

§9 

Sekretarz Trybunału wykonuje postanowienia i zarządzenia Rady Trybunału, 
przyjmuje adresowane do Trybunału pisma, udziela odpowiedzi oraz dokonuje 
doręczeń. 

§ 10 

Do kompetencji Sekretarza Trybunału ponadto należy: 
a) prowadzenie korespondencji ze stronami, 
b) realizacja postanowień Regulaminu Kosztów Trybunału, 
c) zabezpieczenie w archiwum akt spraw zakończonych, 
d) wykonywanie innych czynności przewidzianych dla Sekretarza 

Trybunału w niniejszym Regulaminie. 
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III. Zespół Orzekający 

§ 11 

1. Arbiter może być powoływany wyłącznie spośród osób wpisanych na listę 
Arbitrów Trybunału. 

2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów arbitrażowych należy do trzyosobowego 
Zespołu Orzekającego, jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej. Każda ze stron 
wyznacza jednego arbitra z listy członków Trybunału. Rada Trybunału wybiera z 
listy arbitrów przewodniczącego Zespołu Orzekającego (Superarbitra). Jeżeli 
którakolwiek ze stron nie wskazała arbitra w zapisie na sąd polubowny, bądź w 
terminie wynikającym z zapisu lub wyznaczonym przez Sekretarza Trybunału, 
wówczas arbitra wyznacza Prezes Trybunału. 

3. Rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych i regulaminowych należy 
do trzyosobowego Zespołu Orzekającego, wyznaczonego przez Radę 
Trybunału, jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej. 

4.  W sprawach, o których mowa w ust. 2 lub 3, ze względu na skomplikowany stan 
faktyczny lub prawny, Rada Trybunału może postanowić o ich rozpoznaniu 
przez Zespół Orzekający w składzie pięcioosobowym. 

5. Jeżeli Zespół Orzekający rozpoznaje i rozstrzyga spór arbitrażowy w 
pięcioosobowym składzie, wówczas każda ze stron wyznacza po dwóch 
arbitrów. Przepis ust. 2 zdanie 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 12 

1. Wszelkie informacje uzyskane w toku postępowania, jak i dotyczące 
postępowania są poufne. 

2. Strony, arbitrzy i inni członkowie Trybunału zobowiązują się nie udostępniać 
osobom trzecim faktów i innych informacji ujawnionych przy rozpoznawaniu 
konkretnej sprawy. Sentencje orzeczeń wydawanych przez Zespoły 
Orzekające nie są publikowane, chyba że strony wyrażą na to zgodę lub Rada 
Trybunału uzna publikację za wskazaną ze względu na ogólny interes sportu 
polskiego, pod warunkiem braku zagrożenia dla praw osobistych i 
majątkowych którejkolwiek ze stron. 

 
§ 13 

1. Członkowie Zespołu Orzekającego w sprawowaniu swojej funkcji są niezawiśli i 
podlegają tylko Konstytucji RP, ustawom, regulacjom wewnątrzzwiązkowym 
oraz Statutowi i Regulaminom Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy 
Polskim Komitecie Olimpijskim. 

2.  Arbitrzy sprawują powierzone im obowiązki w sposób bezstronny, według swej 
najlepszej wiedzy i sumienia oraz obowiązani są do zachowania tajemnicy 
narady i głosowania 

3. Arbiter nie jest reprezentantem żadnej ze stron. Ma obowiązek zawiadomić 
Prezesa Trybunału o powstaniu okoliczności mogącej rzutować na jego 
bezstronność. 

4. Osoba wpisana na Listę Arbitrów nie może występować przed Trybunałem jako 
pełnomocnik strony postępowania. 
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5. Osoba wpisana na Listę Arbitrów nie może orzekać w sprawach, w których 
stroną postępowania jest podmiot, któremu świadczyła w jakiejkolwiek formie 
pomoc prawną, lub była członkiem jego władz lub organów.  

§ 14 

1. Orzeczenia wydawane przez Zespoły Orzekające są wydawane w imieniu 
Trybunału. 

2. Orzeczenia Trybunału są wiążące dla stron. 
 

§ 15 

1. Jeżeli arbiter nie może pełnić czasowo swojej funkcji, albo zachodzi przyczyna 
po stronie arbitra, która prowadzi do przewlekłości postępowania, to wówczas 
na wniosek strony Prezes Trybunału wyznacza arbitra zastępczego. 

2. Arbiter zastępczy może być także wyznaczony przez Prezesa Trybunału z urzędu, 
gdy którykolwiek z powołanych arbitrów nie może pełnić przez dłuższy okres 
swojej funkcji. 

3. Jeżeli Superarbiter nie może pełnić przez dłuższy okres swojej funkcji, Rada 
Trybunału wyznacza z urzędu nowego Superarbitra. 

 

IV. Wyłączenie arbitra 

§ 16 

1. Arbiter powinien ujawnić stronom wszystkie okoliczności, które mogłyby 
wzbudzić wątpliwość, co do jego bezstronności lub niezależności, w 
szczególności swoje bezpośrednie związki i kontakty zawodowe ze stronami lub 
podmiotami powiązanymi oraz pełnomocnikami stron i ich kancelariami lub 
spółkami, w których wykonują zawód, jeżeli miały one miejsce w okresie 
ostatnich 3 lat. 

2. Arbiter zawiadamia Prezesa Trybunału o zachodzącej podstawie swego 
wyłączenia oraz wstrzymuje się od udziału w sprawie. 

3. Arbiter może zostać wyłączony na uzasadniony wniosek strony z przyczyn 
wskazanych w ust. 1. 

4. O wyłączeniu arbitra orzeka Rada Trybunału na wniosek arbitra lub na 
uzasadnione żądanie strony, w trybie przewidzianym w Regulaminie. 

5. Pisemne oświadczenie o nieprzyjęciu funkcji członka Zespołu Orzekającego 
arbiter niezwłocznie przekazuje Prezesowi Trybunału. 

6. Arbiter składa na piśmie oświadczenie o swojej niezależności i bezstronności 
przed udostępnieniem akt sprawy. 

§ 17 

1. Wniosek o wyłączenie arbitra strona zgłasza na piśmie przed wdaniem się w spór 
co do istoty sprawy, podając przyczyny wyłączenia. 
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2. Gdy strona dowiedziała się o okolicznościach uzasadniających wyłączenie 
arbitra w toku sprawy, jest obowiązana w terminie 14 dni  złożyć wniosek o jego 
wyłączenie. 

3. Strona, która przystąpiła do sprawy powinna zgłosić wniosek o wyłączenie 
arbitra na pierwszym posiedzeniu, w którym bierze udział. 

4. Aż do rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie, arbiter może wykonywać tylko 
czynności nie cierpiące zwłoki. 

 
 

V. Zapis na sąd polubowny 

§ 18 

Trybunał jest kompetentny do rozpatrzenia sporu należącego do jego właściwości 
na podstawie zapisu na sąd polubowny (klauzuli prorogacyjnej lub kompromisu), 
lub na podstawie ustalenia kompetencji Trybunału w statutach polskich związków 
sportowych lub regulacjach korporacyjnych innych organizacji sportowych. 

§ 19 

Zapis na sąd polubowny powinien zawierać oznaczenie sporu albo stosunku 
prawnego, z którego spór wynikł lub może wyniknąć. Dopuszczalne jest zarówno 
zawarcie pisemnej umowy o poddanie pod rozstrzygnięcie Trybunału sporu już 
istniejącego /tzw. kompromis/, jak i zamieszczenie w umowie klauzuli 
przewidującej, że wszelkie spory mogące wyniknąć w przyszłości z tej umowy będą 
rozstrzygane przez Trybunał (tzw. klauzula prorogacyjna). 

§ 20 

1. Zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunków korporacyjnych lub 
członkowskich może być także zamieszczony w statucie stowarzyszenia lub 
umowie (statucie) spółki handlowej. 

2. Zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej i statutach stowarzyszeń 
zapis na sąd polubowny dotyczący sporów wynikających z stosunków 
korporacyjnych lub członkowskich jest wiążący. 

 

§ 2 1  

1. Zapis na sąd polubowny powinien być sporządzony na piśmie. Nie jest 
konieczne jednoczesne podpisanie zapisu; możliwe jest zawarcie zapisu w formie 
wymiany korespondencji lub w drodze przyjęcia pisemnej oferty. W sprawach ze 
stosunku pracy zapis na sąd polubowny może być sporządzony tylko po 
powstaniu sporu. 

2. Kompromis powinien wskazywać przedmiot sporu istniejącego już do 
rozstrzygnięcia, strony, ich miejsce zamieszkania /siedziby/ oraz adres dla 
korespondencji. Może on również zawierać nazwiska wybranych arbitrów oraz 
terminy dla wymiany pism oraz składania dokumentów do Trybunału. 
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§ 2 2  

1. Trybunał ma prawo orzekać o swej właściwości, w tym o istnieniu, ważności albo 
skuteczności zapisu na sąd polubowny. 

2. Zarzut braku właściwości Trybunału może być podniesiony nie później niż w 
odpowiedzi na pozew, chyba że strona przed upływem terminu nie znała i przy 
dołożeniu należytej staranności nie mogła poznać podstawy takiego zarzutu 
albo jego podstawa powstała dopiero po upływie tego terminu. 

3. Trybunał rozpozna zarzut braku właściwości zgłoszony po terminie, jeżeli uzna 
spóźnienie za usprawiedliwione. 

VI. Tryb postępowania arbitrażowego przed Trybunałem 

§ 23 

1. Do chwili rozpoczęcia postępowania strony mogą same ustalić tryb 
postępowania arbitrażowego, który powinien być stosowany w toku 
rozpoznawania sprawy. 

2. Zgodnie z treścią ust. 1 strony mogą przyjąć takie reguły postępowania, jakie 
uznają za odpowiednie, odwołać się do określonego systemu prawa 
procesowego bądź też przyjąć tryb postępowania określony w niniejszym 
Regulaminie. 

3. Określenie przez strony trybu postępowania arbitrażowego może nastąpić w 
zapisie na sąd polubowny lub w dodatkowej umowie, przedłożonej do chwili 
rozpoczęcia postępowania. 

4. Jeżeli strony nie określiły trybu postępowania Zespół Orzekający postępuje 
zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

§ 2 4  

1. W toku postępowania arbitrażowego Przewodniczący Zespołu Orzekającego 
powinien skłaniać strony do pojednania. 

2. W każdym stadium postępowania arbitrażowego strony mogą zawrzeć ugodę, 
mającą na celu pojednawcze załatwienie sporu. 

3. Osnowa ugody jest spisywana do protokołu i podpisywana przez strony. 
4. Na wniosek stron sąd polubowny może nadać ugodzie formę wyroku. Wyrok  

Trybunału wydany na podstawie ugody stron powinien odpowiadać 
wymaganiom określonym w § 62 ust. 2 i zawierać stwierdzenie, że jest wyrokiem 
Trybunału. Wyrok taki ma takie same skutki jak każdy inny wyrok Trybunału 

 
§ 25 

 
1. Każde pismo procesowe winno zawierać: 
 

a. oznaczenie Trybunału, do którego jest skierowane; 
b. imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i 

pełnomocników;  
c. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron; 
d. oznaczenie rodzaju pisma;  
e. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie 

przytoczonych okoliczności;  
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f. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;  
g. wymienienie załączników.  

 
2. Postępowanie arbitrażowe wszczyna strona wnosząc pozew do Trybunału, który 
powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego oraz winien 
zawierać w szczególności: 
 

a. dokładnie określone żądanie i inne wnioski wraz z uzasadnieniem 
roszczenia i dowodami, 

b. oznaczenie wartości przedmiotu sporu, 
c. wskazanie podstaw właściwości Trybunału. 

§ 26 

W pozwie powinny być zgłoszone dowody. Zawarte między stronami umowy i 
porozumienia powinny być dołączone w uwierzytelnionych odpisach. 

§ 27 

Do pozwu składanego do Trybunału należy dołączyć taką ilość odpisów z 
załącznikami, która odpowiada liczbie osób występujących po stronie przeciwnej. 

 

§ 28 

1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek 
niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono 
należnej opłaty, Sekretarz Trybunału wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia 
pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie 14 dni. 
Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie 
stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie 
właściwym. 

2. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Sekretarz Trybunału zwraca 
pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa, 
wewnętrzne regulacje polskich związków sportowych i innych organizacji 
sportowych oraz Statut i Regulaminy Trybunału wiążą z wniesieniem pisma 
procesowego do Trybunału. 

 

§ 29 

1. W przypadku, gdy pozew spełnia warunki formalne oraz został prawidłowo 
opłacony albo braki pozwu uzupełniono w wyznaczonym terminie, Sekretarz 
Trybunału doręcza pozew stronie pozwanej z wezwaniem do złożenia 
odpowiedzi na pozew. 

2. Każdej ze stron doręcza się listę arbitrów Trybunału z wezwaniem, aby w ciągu 
wyznaczonego przez Sekretarza Trybunału terminu, wyznaczyły arbitrów oraz 
ewentualnie arbitrów zastępczych. Zakreślony termin nie może być krótszy niż 
dwa tygodnie, przy czym strona powinna być uprzedzona o skutkach jego 
uchybienia. 
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3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku ustanowienia arbitrów w zapisie na 
sąd polubowny. 

§ 30 

Kto ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej 
ze stron, może w każdym stanie sprawy, aż do zamknięcia rozprawy przystąpić do 
tej strony (interwencja uboczna). 

§ 31 

1. Wstąpienie do sprawy interwenient uboczny powinien zgłosić w piśmie, 
wskazując, jaki ma interes prawny we wstąpieniu i do której ze stron przystępuje. 
Pismo to Sekretarz Trybunału doręcza obu stronom. 
2. Interwenient uboczny może ze wstąpieniem do sprawy połączyć dokonanie 
innej czynności procesowej. 

 

 

§ 32 

 
1. Każda ze stron może zgłosić opozycję przeciwko wstąpieniu interwenienta 

ubocznego, jednakże nie później niż przy rozpoczęciu najbliższego posiedzenia 
Zespołu Orzekającego. 

2. Zespół Orzekający oddali opozycję, jeżeli interwenient 
uprawdopodobni, że ma interes prawny we wstąpieniu do sprawy. 

3. Na postanowienie Trybunału, uwzględniające opozycję, przysługuje 
interwenientowi zażalenie do Rady Trybunału w terminie 7 dni  od 
dnia doręczenia postanowienia.  

4. Mimo wniesienia opozycji interwenient uboczny bierze udział w sprawie, dopóki 
postanowienie uwzględniające opozycję nie stanie się prawomocne. W razie 
prawomocnego uwzględnienia opozycji czynności interwenienta ubocznego 
uważa się za niebyłe. 

 

§ 33 

Interwenient uboczny jest uprawniony do wszelkich czynności procesowych. Nie 
mogą one jednak pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami 
strony, do której przystąpił. 

§ 34 

Interwenientowi ubocznemu należy od chwili jego wstąpienia do sprawy doręczać 
tak jak stronie, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach Trybunału, jak również 
orzeczenia Trybunału. 
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VII. Przeprowadzenie postępowania arbitrażowego 

§ 35 

1. Po złożeniu przez pozwanego odpowiedzi na pozew Przewodniczący Zespołu 
Orzekającego może zarządzić dalszą wymianę pism przygotowawczych, 
oznaczając porządek i terminy ich składania i okoliczności, które mają być 
wyjaśnione. 

2. Zespół Orzekający pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona 
uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub 
dalszym piśmie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i 
dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne 
wyjątkowe okoliczności. 

3. Jeżeli pozwany nie wniesie odpowiedzi na pozew w trybie § 29 ust. 1, Zespół 
Orzekający prowadzi postępowanie i rozstrzyga spór na podstawie zebranego 
materiału dowodowego. 

4. Brak odpowiedzi na pozew nie może być uznany za przyznanie faktów 
przytoczonych w pozwie. 

5. Zespół Orzekający pominie środki dowodowe, jeżeli okoliczności sporne zostały 
już dostatecznie wyjaśnione lub, jeżeli strona powołuje dowody jedynie dla 
zwłoki.  

 

§ 36 

Przewodniczący Zespołu Orzekającego może zobowiązać strony do 
przedstawienia dokumentów znajdujących się u stron lub osób trzecich. 

§ 37 

1. Strona pozwana może w toku postępowania arbitrażowego wnieść powództwo 
wzajemne. 

2. Powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne stanowi 
przedmiot sprawy arbitrażowej oraz jest w związane z roszczeniem powoda lub 
nadaje się do potrącenia. 

3. Pozew wzajemny można wnieść w odpowiedzi na pozew bądź oddzielnie, nie 
później jednak niż na pierwszym posiedzeniu Zespołu Orzekającego w danej 
sprawie. 

 

§ 38 

 
1. Strony zgłaszają niezbędne środki dowodowe. Zespół Orzekający rozstrzyga o 

wnioskach dowodowych i może przeprowadzić dowód z przesłuchania 
świadków, z dokumentów, oględzin, a także inne konieczne dowody, nie może 
jednak stosować środków przymusu. 

2. Skład Orzekający może przeprowadzać dowody z urzędu tylko w szczególnych 
okolicznościach. 
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§ 3 9  

Zespół Orzekający powinien dążyć do jak najszybszego rozstrzygnięcia sporu. 

§ 40 

1. Każda ze stron może w piśmie procesowym żądać przeprowadzenia rozprawy w 
jej nieobecności. 

2. Niestawienie się strony, prawidłowo powiadomionej o terminie, na posiedzeniu 
Zespołu Orzekającego nie wstrzymuje biegu postępowania. 

3. Strony mogą być zastąpione przez umocowanych pełnomocników. 

§ 4 1  

W toku postępowania strona ma prawo do przedstawienia twierdzeń zarówno co 
do faktów, jak i co do prawa. 

§. 42 

1. Po wywołaniu sprawy strony, najpierw powód, a potem pozwany, zgłaszają 
ustnie żądania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia i dowody na ich 
poparcie. Strony mogą ponadto, wskazywać podstawy prawne żądań i 
wniosków. 

2. Każda ze stron zobowiązana jest do złożenia oświadczenia, co do twierdzeń 
strony przeciwnej, dotyczących okoliczności faktycznych. 

§ 43 

 
Pozwany nie może odmówić wdania się w spór, co do istoty sprawy, chociażby 
wniósł zarzuty formalne. 

§ 44 

Rozprawy odbywają się przy drzwiach zamkniętych. 

§ 45 

1. Rozprawą kieruje Przewodniczący Zespołu Orzekającego, 
2. Przewodniczący Zespołu Orzekającego otwiera, prowadzi i zamyka rozprawy, 

udziela głosu stronom i ogłasza orzeczenia. 
3. Przewodniczący Zespołu Orzekającego może odebrać głos, gdy strona go 

nadużywa, jak również uchylić pytanie, jeżeli uzna je za niewłaściwe lub 
zbyteczne. 

4. Postanowienia w kwestiach proceduralnych może wydawać samodzielnie 
Przewodniczący Zespołu Orzekającego. 

 

§ 46 

1. Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli Zespół Orzekający stwierdzi 
nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo, jeżeli nieobecność strony jest 
usprawiedliwiona. 
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2. Zespół Orzekający nawet na zgodny wniosek stron może odroczyć rozprawę 
tylko z ważnej przyczyny. 

§ 4 7  

1. Trybunał dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. 

2. Pisma procesowe lub orzeczenia uważa się za doręczone, gdy zostało 
wręczone osobiście adresatowi albo dostarczono je do jego siedziby albo 
miejsca jego zwykłego pobytu lub na wskazany przez niego adres pocztowy, 

3. Jeżeli adresat jest przedsiębiorcą wpisanym do właściwego rejestru sądowego 
albo innego publicznego rejestru, pisma procesowe lub orzeczenia uważa się za 
doręczone, gdy doszło na adres wskazany w rejestrze, chyba że strona podała 
inny adres do doręczeń, 

4. Jeżeli żadnego z miejsc wymienionych w ust. 2 i 3 nie można ustalić pomimo 
dołożenia należytej staranności, pisma procesowe lub orzeczenia uważa się za 
doręczone, gdy zostało wysłane do ostatniego znanego miejsca siedziby albo 
ostatniego znanego miejsca zwykłego pobytu adresata. W takim wypadku 
doręczenie uważa się za dokonane w ostatnim dniu okresu, w którym przesyłka 
mogła zostać odebrana przez adresata, 

5. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać Trybunał o każdej 
zmianie swego zamieszkania. 

 

§ 48 

Z posiedzeń sporządza się protokoły, które podpisują Przewodniczący 
Zespołu Orzekającego oraz protokolant. 

§ 4 9  

1st Trybunał może zawiesić postępowanie: 
a) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się 

postępowania cywilnego, 
b) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu 

administracji państwowej, 
c) jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w postępowaniu karnym w 

sprawie o przestępstwo lub wykroczenie, w postępowaniu w sprawie o 
przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe albo w 
postępowaniu dyscyplinarnym mogłoby mieć wpływ na 
rozstrzygnięcie sprawy,  

d) jeżeli postępowanie karne w sprawie przestępstwo lub wykroczenie, 
postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 
skarbowe albo postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie 
administracyjne nie jest jeszcze zakończone.  

 
2nd Niezależnie od powodów, o których mowa w ust. 1, Trybunał może zawiesić 

postępowanie na zgodny wniosek stron. Postępowanie powinno być podjęte na 
wniosek każdej ze stron lub z urzędu, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od 
daty zawieszenia. 

§ 50 
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1st Zespół Orzekający na wniosek strony, która uprawdopodobniła dochodzone 
roszczenie, może postanowić o zastosowaniu takiego sposobu zabezpieczenia, 
który uzna za właściwy ze względu na przedmiot sporu. Wydając postanowienie 
o zastosowaniu tymczasowego środka zabezpieczającego, Zespół Orzekający 
może uzależnić jego wykonanie od złożenia stosownego zabezpieczenia. 

2nd Na wniosek strony Zespół Orzekający może zmienić lub uchylić postanowienie 
wydane na podstawie ust. 1.  

3rd Postanowienie Zespołu Orzekającego o zastosowaniu tymczasowego środka 
zabezpieczającego podlega wykonaniu po nadaniu mu klauzuli wykonalności 
przez sąd powszechny. 

 

§ 51 

Trybunał stosuje środki zabezpieczające przy uwzględnieniu rozwiązań 
istniejących w kodeksie postępowania cywilnego oraz przewidzianych w 
postępowaniach wewnątrzorganizacyjnych polskich związków sportowych lub 
innych organizacji sportowych. 

§ 52 

1st Jeżeli zastosowanie zarządzonego przez Trybunał tymczasowego środka 
zabezpieczającego było oczywiście nieuzasadnione, strona, na rzecz której 
środek ten został zastosowany, odpowiada za wynikłą stąd szkodę. 

2nd Roszczenie o naprawienie szkody może być dochodzone także w toczącym 
się postępowaniu przed Trybunałem 

VIII. Zamknięcie rozprawy i głosowanie  

§ 5 3  
1. Przewodniczący zamyka rozprawę, gdy Zespół Orzekający uzna sprawę za 

wyjaśnioną w stopniu wystarczającym do jej rozstrzygnięcia. Przed zamknięciem 
rozprawy Przewodniczący udziela głosu stronom. 

2. Można zamknąć rozprawę również w wypadku, gdy w postępowaniu ma 
jeszcze zostać przeprowadzony dowód przez arbitra wyznaczonego lub dowód z 
akt, wyjaśnień organów państwowych lub społecznych, a rozprawę, co do tych 
dowodów, Zespół Orzekający uzna za zbyteczną. 

§ 54 

Zespół Orzekający może zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo. 

§ 55 

Narada i głosowanie Zespołu Orzekającego odbywa się w nieobecności stron i 
osób trzecich. 

IX. Orzeczenia Trybunału 

§ 56 
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Orzeczenia Trybunału zapadają w formie wyroków lub postanowień. 
 

§ 57 

1. Zespół Orzekający rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego 
stosunku,  chyba że zapis na sąd polubowny wskazuje na konkretne prawo 
obce lub prawo tego państwa, które pozostaje w najściślejszym związku z 
rozpoznawanym sporem. 

2. Przy rozstrzyganiu każdej sprawy Zespół Orzekający uwzględnia rzeczywistą 
wolę stron oraz bierze pod uwagę zasadę dobrej woli i odnoszące się do 
spornego przypadku zwyczaje istniejące w danej dyscyplinie sportu. 

 

§ 58 

 
Wyrok Trybunału zapada zwykłą większością głosów. 

 

 

§ 59 

1. Jeżeli w Zespole Orzekającym powstaną trzy różne zdania, co do wysokości 
zasądzanej kwoty, to wówczas głos oddany na kwotę najwyższą uważa się 
za głos oddany na kwotę bezpośrednio niższą. 

2. W przypadku pięcioosobowego składu Zespołu Orzekającego, jeżeli różnica 
zdań, co do wysokości zasądzanej kwoty, uniemożliwia osiągnięcie 
wymaganej większości głosów, to wówczas głos oddany na kwotę 
najwyższą uważa się za głos oddany na kwotę bezpośrednio niższą. 
Procedura jest powtarzana do momentu uzyskania wymaganej większości 
głosów.  

§ 60 

Jeżeli w sprawie o naprawienie szkody, o dochody, zwrot bezpodstawnego 
wzbogacenia lub o świadczenia z umowy sponsorskiej Zespół Orzekający uzna, że 
ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, 
może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swojej oceny, opartej na 
rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. 
 

§ 61 
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Jeżeli przy wydaniu orzeczenia arbitrażowego nie można osiągnąć wymaganej 
jednomyślności lub większości głosów, co do rozstrzygnięcia o całości lub części 
przedmiotu sporu, to zapis na sąd polubowny traci w tym zakresie moc. 

§ 62 

1. Wyrok Trybunału jest sporządzany na piśmie. 
2. Wyrok Trybunału powinien zawierać: 
 

a) oznaczenie zapisu na sąd polubowny, 
b) miejsce i datę wydania wyroku, 
c) oznaczenie stron i arbitrów, 
d) rozstrzygnięcie o żądaniach stron, 
e) podpisy wszystkich arbitrów. 

 
3. Jeżeli którykolwiek z arbitrów odmówi podpisu lub nie może podpisać wyroku, 

zaznacza się to na samym wyroku. Wyrok podpisany przez większość arbitrów 
ma moc prawną. 

§ 63 

1. Zespół Orzekający uprawniony jest do wydania wyroku częściowego, jeżeli 
uzna, że dostatecznie wyjaśniona do rozstrzygnięcia została część żądań lub 
tylko, co do części żądań arbitrzy uzyskali jednomyślność lub większość głosów 
umożliwiających wydanie wyroku. Możliwe jest też wydanie wyroku 
częściowego tylko, co do powództwa głównego lub wzajemnego. 

2. Zespół Orzekający wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w 
przypadku zawarcia ugody lub cofnięcia pozwu za zgodą strony przeciwnej, a 
także, gdy stwierdzi, że dalsze prowadzenie postępowania stało się z innej 
przyczyny zbędne lub niemożliwe. 

§ 64 

Wyrok Trybunału powinien być ogłoszony na posiedzeniu, na którym zamknięto 
rozprawę. Ogłoszenie może nastąpić publicznie, jeżeli strony wyraziły na to zgodę 
w zapisie na sąd polubowny lub w trakcie postępowania. 

 

§ 65 

W sprawie zawiłej Zespół Orzekający może odroczyć ogłoszenie wyroku na czas 
do trzech tygodni. W postanowieniu o odroczeniu należy wyznaczyć termin i 
miejsce ogłoszenia wyroku. 

§ 66 

Jeżeli ogłoszenie wyroku Trybunału było odroczone, może go dokonać 
jednoosobowo Przewodniczący Zespołu Orzekającego. Nieobecność stron nie 
wstrzymuje ogłoszenia wyroku. 
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§ 67 

Ogłoszenie wyroku lub postanowienia Trybunału dokonuje się przez odczytanie 
sentencji. Po ogłoszeniu sentencji Przewodniczący Zespołu Orzekającego podaje 
ustnie stronom motywy rozstrzygnięcia.  
 

§ 68 

 
W terminie 4 tygodni od ogłoszenia wyroku sporządza się uzasadnienie i  doręcza 
się stronom za pokwitowaniem lub dowodem doręczenia odpis orzeczenia 
Trybunału wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 69 

1. Omyłki pisarskie lub rachunkowe, jak również inne oczywiste omyłki w treści 
orzeczenia mogą być sprostowane postanowieniem na wniosek jednej ze stron. 

2. Każda ze stron może, po zawiadomieniu drugiej strony, zwrócić się do Trybunału 
w terminie 2 tygodni od otrzymania orzeczenia o rozstrzygnięcie wątpliwości, co 
do treści wyroku. 

3. Jeżeli Zespół Orzekający uzna wniosek o sprostowanie wyroku lub o wyjaśnienie 
wątpliwości za zasadny dokonuje sprostowania lub wykładni z terminie 2 
tygodni od dnia otrzymania wniosku. 

4. Zespół Orzekający może z urzędu sprostować błędy pisarskie albo rachunkowe 
lub inne oczywiste omyłki. O dokonanym sprostowaniu Zespół Orzekający 
zawiadamia strony. 

5. W przypadku wykładni lub sprostowania orzeczenia Trybunału wydanego w 
sprawach dyscyplinarnych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
Postępowania Karnego. 

6. Rozstrzygnięcie o sprostowaniu orzeczenia Trybunału stanowi część składową 
sprostowanego orzeczenia. Dalsze jego odpisy powinny być zredagowane w 
brzmieniu uwzględniającym dokonane zmiany. 

7. Wydatki Trybunału, które powstały w związku z sprostowaniem bądź wykładnią 
orzeczenia nie obciążają stron. 

§ 7 0  

Prawomocne orzeczenia Trybunału wydawane w postępowaniu arbitrażowym 
korzystają z cech wykonalności i skuteczności na zasadach przewidzianych w 
Kodeksie postępowania cywilnego, bądź w statutach i regulaminach polskich lub 
międzynarodowych organizacji sportowych. 
 

§ 7 1  
 

W postępowaniu w sprawach arbitrażowych oraz w sprawach 
regulaminowych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i nieustalonym 
przez strony mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 
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X. Rozpoznawanie skarg na decyzje dyscyplinarne i regulaminowe 

§ 7 2  

Rozpoznając skargi na decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe właściwych 
organów polskich związków sportowych lub innych organizacji sportowych, 
Trybunał stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu, Statut Trybunału oraz 
regulacje wewnętrzne polskich związków sportowych i innych organizacji 
sportowych, o ile przepisy poniższe nie stanowią inaczej. 

§ 7 3  

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 
procesowego, o których mowa w § 25 ust. 1 Regulaminu, oraz powinna zawierać: 

a) oznaczenie zaskarżonej decyzji dyscyplinarnej lub regulaminowej, 
b) przytoczenie zarzutów i ich uzasadnienie, 
c) wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji w całości lub w określonej części. 

 

§ 7 4  

Skargę od ostatecznej decyzji dyscyplinarnej lub regulaminowej właściwego 
organu polskiego związku sportowego składa się do Trybunału w terminie 
określonym w statucie związku, który nie może jednak być dłuższy niż 30 dni od 
daty doręczenia stronie postępowania dyscyplinarnego przedmiotowej decyzji 
wraz z uzasadnieniem. 

§ 7 5  

1. Polski związek sportowy i inna organizacja sportowa (strona przeciwna) jest 
zobowiązany do wniesienia odpowiedzi na skargę w terminie 14 dni od daty 
doręczenia odpisu skargi. Wraz z odpowiedzią na skargę strona przeciwna 
powinna złożyć kompletne akta postępowania  przed organami polskiego 
związku sportowego, a także odpis statutu i uchwał na podstawie których 
została wydana ostateczna decyzja dyscyplinarna i regulaminowa.  

2. Inna strona postępowania może złożyć odpowiedź na skargę.  
3. Po złożeniu przez stronę przeciwną odpowiedzi na skargę Przewodniczący 

Zespołu Orzekającego może zarządzić dalszą wymianę pism 
przygotowawczych, oznaczając porządek i terminy ich składania i okoliczności, 
które mają być wyjaśnione. 

 
§ 7 6  

Prezes Trybunału lub upoważniony przez niego członek Rady Trybunału, a po 
rozpoczęciu postępowania Zespół Orzekający, może na posiedzeniu niejawnym 
wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji dyscyplinarnej lub regulaminowej, jeżeli 
strona uprawdopodobni, że wykonanie powyższej decyzji może spowodować 
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nieodwracalną szkodę. Zespół Orzekający może w każdym czasie uchylić 
wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji dyscyplinarnej lub regulaminowej.  

§ 7 7  

Rozpoznając skargę Zespół Orzekający orzeka na podstawie materiału zebranego 
w postępowaniu przed organami polskiego związku sportowego lub organami 
innych organizacji sportowych oraz w postępowaniu przed Trybunałem. 

§ 78 

Zespół Orzekający oddala skargę, jeżeli jest ona nieuzasadniona. 
 
 

§ 79 

 
1. Uwzględniając skargę Zespół Orzekający może zmienić zaskarżoną decyzję 

dyscyplinarną lub regulaminową i orzec co do istoty sprawy. 
2. Uchylenie decyzji dyscyplinarnej lub regulaminowej i przekazanie sprawy do 

ponownego rozpoznania właściwemu organowi polskiego związku 
sportowego lub innej organizacji sportowej jest możliwe w przypadku, gdy 
wymaga tego potrzeba przeprowadzenia postępowania dowodowego w 
całości albo w znacznej części. 

§ 8 0  

Zespół Orzekający nie może zmienić orzeczenia na niekorzyść strony wnoszącej 
skargę. 

§ 81 

1. Orzeczenie w przedmiocie rozpoznania skargi ogłasza się na posiedzeniu, na 
którym zamknięto rozprawę. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem powinno być 
doręczone stronom w ciągu 3 tygodni od ogłoszenia jego sentencji. 

2. W uzasadnionych przypadkach ogłoszenie orzeczenia może być odroczone 
na okres do 2 tygodni, o czym należy zaznaczyć w protokole rozprawy. 

§ 82 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do rozpoznawania 
skarg na decyzje dyscyplinarne stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
Postępowania Karnego.  
 
 

XI. Koszty postępowania 

§ 83 

Polski Komitet Olimpijski ponosi koszty administracyjnej działalności 
Trybunału. 
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§ 84 

Koszty postępowania arbitrażowego oraz koszty związane z rozstrzyganiem skarg 
na decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe ponoszą strony tych postępowań. 

 

§ 85 

1. Trybunał podejmuje czynności po uiszczeniu wpisu lub oznaczonej zaliczki na 
wydatki. 

2. Wpis z tytułu wszczęcia postępowania arbitrażowego uiszcza powód.  
3. Wpis z tytułu złożenia skargi na decyzję dyscyplinarną lub regulaminową 

uiszcza skarżący. 
4. Jeżeli wpis nie zostanie uiszczony w wymaganym terminie, nie krótszym niż 7 dni 

od daty doręczenia wezwania, pozew podlega zwrotowi, interwencja uboczna 
lub zażalenie podlega odrzuceniu, zaś skarga na decyzję dyscyplinarna lub 
regulaminową zostaje pozostawiona bez rozpoznania ,  

5. Wpis uiszcza również strona wnosząca powództwo wzajemne. Do skutków 
nieuiszczenia w terminie wpisu, przez stronę wnoszącą powództwo wzajemne, 
stosuje się odpowiednio ust. 4. 

6. Nie żąda się opłat od pisma, jeżeli z jego treści wynika, że podlega ono 
zwrotowi. 

7. Jeżeli strona, która wnosiła o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, nie 
uiściła wymaganej zaliczki w wysokości i terminie określonym w wezwaniu, 
wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania.  

 

§ 86 

1. Pismo zwrócone z powodu nieuiszczenia wpisu nie wywołuje skutków 
prawnych. 

2. Postanowienie ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do skargi na decyzję 
dyscyplinarną lub regulaminową pozostawioną bez rozpoznania z powodu 
nieuiszczenia wpisu.  

 

§ 87 
1. Na zarządzenie w przedmiocie obowiązku uiszczenia kosztów postępowania, 

zwrotu pisma nie opłaconego należycie oraz zwrotu wpisu lub zaliczki na 
pokrycie wydatków przysługuje zażalenie do Rady Trybunału. 

2. Termin do wniesienia zażalenia wskazanego w ustępie 1 jest tygodniowy i 
liczy się od dnia doręczenia zarządzenia. 

3. Zażalenie o którym mowa w ust. 1 jest wolne od wpisu.  
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§ 88 

1. Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego 
żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony 
(koszty procesu). 

2. Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub 
przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się 
poniesione przez nią koszty postępowania przed Trybunałem, koszty przejazdów 
do Trybunału strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku 
utraconego wskutek stawiennictwa w Trybunale, który nie może przekroczyć 
równowartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 
gospodarce narodowej.  

3. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata lub 
radcę prawnego zalicza się wynagrodzenie i wydatki jednego adwokata lub 
radcy prawnego, koszty postępowania przed Trybunałem oraz koszty 
osobistego stawiennictwa strony. 

4. Szczegółowe zasady ponoszenia przez strony kosztów postępowania 
arbitrażowego oraz postępowania w sprawach dyscyplinarnych lub 
regulaminowych określa Regulamin Kosztów Trybunału. 

§ 89 

Zespół Orzekający określa w orzeczeniu arbitrażowym w jakiej mierze jedna ze 
stron ma zwrócić drugiej stronie poniesione przez nią koszty procesu. 

 

§ 90 

1. Arbitrzy mają prawo do wynagrodzenia za swoje czynności oraz do zwrotu 
wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem tych czynności, zgodnie z 
Regulaminem Honorariów, uchwalonym przez Radę Trybunału.  

2. Rada Trybunału może podjąć uchwałę w sprawie przyznania ryczałtu dla osób 
prowadzących na bieżąco sprawy Trybunału. 

XIII. Przepisy końcowe 

§ 91 

Niniejszy Regulamin został uchwalony w dniu 27 lutego 2014 r. przez 
Zgromadzenie Arbitrów, któremu przysługuje również prawo jego 
interpretacji. 

§ 9 2  

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


