STATUT S¥DU ARBITRA¯OWEGO

PRZY POLSKIEJ IZBIE
GOSPODARCZEJ MASZYN I URZ¥DZEÑ ROLNICZYCH
Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Podstaw¹ powo³ania S¹du Arbitra¿owego jest uchwa³a Zarz¹du Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych, zwanej dalej Izb¹, przyjêta w oparciu o art. 5 ust. 2 pkt
4) ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych
(Dz.U. Nr 35, poz. 195, z póniejszymi zmianami) oraz § 5
ust. 2 pkt r) Statutu Izby.
2. Pe³na nazwa S¹du Arbitra¿owego brzmi: S¹d Arbitra¿owy
przy Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych.
3. S¹d Arbitra¿owy oraz podmioty dokonuj¹ce zapisu na s¹d
polubowny mog¹ u¿ywaæ tak¿e nazwy skróconej: S¹d Arbitra¿owy PIGMiUR.
4. Siedzib¹ S¹du Arbitra¿owego jest siedziba Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych.
5. S¹d Arbitra¿owy pos³uguje siê symbolem i pieczêciami zatwierdzonymi przez Zarz¹d Izby.
§2
1. Celem dzia³ania S¹du Arbitra¿owego jest rozpatrywanie sporów maj¹tkowych pomiêdzy stronami, zgodnie z zasadami
przyjêtymi w Regulaminie S¹du Arbitra¿owego, zwanym dalej Regulaminem.
2. Dzia³alnoæ S¹du Arbitra¿owego ma charakter otwarty  jego
jurysdykcji mog¹ siê poddaæ dobrowolnie tak¿e podmioty
nie zrzeszone w Izbie.
3. W zakresie swojego orzecznictwa, S¹d Arbitra¿owy jest niezawis³y i nie podlega w³adzom Izby.
§3
Postêpowanie przed S¹dem Arbitra¿owym jest odp³atne, zgodnie z zasadami przyjêtymi w Regulaminie oraz Taryfie op³at za
czynnoci S¹du Arbitra¿owego, zwanej dalej Taryf¹.
§4
Na wniosek zainteresowanego, S¹d Arbitra¿owy przesy³a mu nieodp³atnie Statut, Regulamin, Taryfê oraz listê arbitrów.

Rozdzia³ 2
STRUKTURA I ORGANIZACJA S¥DU ARBITRA¯OWEGO
§5
1. W dzia³alnoci S¹du Arbitra¿owego uczestnicz¹:
a) Prezes S¹du,
b) Sekretarz S¹du,
c) Arbitrzy.
2. Na wniosek Prezesa, Zarz¹d Izby mo¿e zatrudniæ na czas
oznaczony lub nie oznaczony inne osoby do obs³ugi S¹du
Arbitra¿owego  na podstawie umowy cywilnoprawnej lub
umowy o pracê.
§6
1. Prezesa S¹du Arbitra¿owego powo³uje na czas nie oznaczony Zarz¹d Izby, w drodze pisemnej uchwa³y.
2. Prezesem S¹du Arbitra¿owego mo¿e byæ wy³¹cznie osoba
fizyczna:
a) maj¹ca pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych, korzystaj¹ca w pe³ni z praw publicznych i obywatelskich praw
honorowych,

b) nie karana i o nieposzlakowanej opinii,
c) nie zwi¹zana z cz³onkami Izby stosunkiem pracy lub powo³ania oraz nie pozostaj¹ca z nimi w ¿adnych stosunkach gospodarczych,
d) której dotychczasowe dowiadczenie ¿yciowe i zawodowe stanowi gwarancjê sprawnego kierowania dzia³alnoci¹ S¹du Arbitra¿owego.
3. Prezes S¹du Arbitra¿owego sprawuje swoj¹ funkcjê odp³atnie. Zasady wynagradzania Prezesa okrela Zarz¹d Izby.
4. Zarz¹d Izby odwo³uje Prezesa S¹du Arbitra¿owego w drodze
pisemnej uchwa³y, która musi zarazem powo³aæ na tê funkcjê kolejn¹ osobê.
5 Rezygnacja z funkcji Prezesa S¹du Arbitra¿owego skutkuje
dopiero z chwil¹ wybrania przez Zarz¹d nowej osoby na jego
miejsce.
6. Prezes kieruje pracami S¹du Arbitra¿owego zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Taryfy, a tak¿e jednoosobowo reprezentuje S¹d na zewn¹trz.
7. Prezes podlega nadzorowi Zarz¹du Izby wy³¹cznie w sprawach organizacyjnych oraz w zakresie finansowania dzia³ania S¹du Arbitra¿owego.
§7
Celem ustanowienia wewnêtrznych zasad organizacyjnych funkcjonowania S¹du Arbitra¿owego, Prezesowi S¹du Arbitra¿owego przys³uguje prawo wprowadzania wewnêtrznych instrukcji
i regulaminów, zgodnych z postanowieniami niniejszego Statutu, Regulaminu i Taryfy, a tak¿e z uchwa³ami Zarz¹du Izby odnosz¹cymi siê do dzia³alnoci S¹du Arbitra¿owego.
§8
1. Sekretarza S¹du Arbitra¿owego wyznacza i odwo³uje Prezes,
po uzyskaniu zgody Zarz¹du Izby.
2. Zasady wynagradzania Sekretarza S¹du Arbitra¿owego okrela Zarz¹d Izby, bior¹c pod uwagê uzasadnione wnioski Prezesa.
3. Sekretarz S¹du Arbitra¿owego:
a) prowadzi i przechowuje dokumentacjê S¹du,
b) wysy³a pisma s¹dowe,
c) rejestruje wszelk¹ korespondencjê s¹dow¹,
d) protoko³uje przebieg rozpraw,
e) wykonuje inne polecenia s³u¿bowe Prezesa S¹du Arbitra¿owego, a tak¿e przewodnicz¹cego zespo³u orzekaj¹cego oraz arbitra jednoosobowo rozstrzygaj¹cego spór.
§9
Prezes S¹du mo¿e upowa¿niæ Sekretarza S¹du do wykonywania
poszczególnych czynnoci zastrze¿onych do jego kompetencji.
§ 10
1. Spory poddane jurysdykcji S¹du Arbitra¿owego rozstrzygaj¹
arbitrzy powo³ani przez strony lub wyznaczeni przez Prezesa
zgodnie z Regulaminem.
2. Zarz¹d Izby prowadzi oraz uaktualnia listê rekomendowanych arbitrów.
3. Wpis na listê arbitrów nastêpuje na mocy uchwa³y Zarz¹du
Izby, po uzyskaniu pisemnej zgody arbitra.
4. Wykrelenie arbitra z listy arbitrów nastêpuje w przypadku:
a) mierci arbitra,
b) pisemnej rezygnacji arbitra z pe³nionej funkcji, z³o¿onej
Zarz¹dowi Izby,
c) podjêcia przez Zarz¹d Izby uchwa³y o wykreleniu arbitra.
5. Zasady wynagradzania arbitrów ustala Zarz¹d Izby w drodze
uchwa³y.

Rozdzia³ 3
FINANSE

§ 14
Maj¹tek pozosta³y po likwidacji S¹du Arbitra¿owego przeznaczony zostanie na cele okrelone uchwa³¹ Zarz¹du Izby.

§ 10
1. Niezbêdne do sprawnego funkcjonowania S¹du Arbitra¿owego warunki lokalowe oraz wyposa¿enie zapewnia
Izba, finansuj¹c zwi¹zane z tym wydatki.
2. Przychody S¹du Arbitra¿owego stanowi¹ nale¿noci przewidziane Taryf¹, t.j. op³aty administracyjne oraz arbitra¿owe.
3. rodki pieniê¿ne S¹du Arbitra¿owego gromadzone s¹ na
rachunku stanowi¹cym subkonto Izby oraz z niego wydatkowane.

Rozdzia³ 4
ZMIANA STATUTU
§ 15
Zmiana Statutu S¹du Arbitra¿owego mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie
na drodze pisemnej uchwa³y Zarz¹du Izby, podjêtej przy obecnoci Prezesa i po wys³uchaniu jego opinii co do zamierzonych zmian.

Rozdzia³ 5

§ 11
1. Finansami S¹du Arbitra¿owego zarz¹dza Prezes, d¹¿¹c
do zrównowa¿enia przychodów i wydatków ponoszonych
w trakcie dzia³alnoci.
2. Z zastrze¿eniem treci § 13 ust. 3, maj¹tek i przychody
S¹du Arbitra¿owego s³u¿¹ wy³¹cznie jego dzia³alnoci statutowej i nie mog¹ byæ u¿ywane w jakimkolwiek innym
celu.
§ 12
1. Wszelkie aktywa S¹du Arbitra¿owego stanowi¹ wyodrêbnion¹ czêæ maj¹tku Izby.
2. Za zobowi¹zania S¹du Arbitra¿owego Izba odpowiada ca³ym swoim maj¹tkiem.
§ 13
1. Rachunkowoæ S¹du Arbitra¿owego prowadzona jest w
ramach rachunkowoci Izby.
2. Okresem rozliczeniowym S¹du Arbitra¿owego jest rok kalendarzowy.
3. W przypadku wyst¹pienia po zakoñczeniu okresu rozliczeniowego nadwy¿ki finansowej z dzia³alnoci s¹dowej, w
kwocie przekraczaj¹cej szacowane wydatki kolejnego okresu oraz ustalon¹ rezerwê finansow¹, nadwy¿ka mo¿e zostaæ przekazana na rachunek Izby, w drodze pisemnej
uchwa³y Zarz¹du Izby, podjêtej po porozumieniu z Prezesem S¹du Arbitra¿owego.

LIKWIDACJA
§ 16
1. Likwidacja S¹du Arbitra¿owego mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie
w drodze wspólnej uchwa³y Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej
Izby, podjêtej wiêkszoci¹ 2/3 g³osów, przy obecnoci Prezesa S¹du Arbitra¿owego oraz co najmniej 3/4 cz³onków
Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej Izby.
2. Po podjêciu uchwa³y o likwidacji S¹du Arbitra¿owego nie
bêd¹ wszczynane ¿adne nowe postêpowania.
3. Likwidatorem S¹du Arbitra¿owego bêdzie jego Prezes,
chyba ¿e uchwa³a w przedmiocie likwidacji stanowi inaczej.
4. Likwidacja S¹du Arbitra¿owego polega na rozwi¹zaniu
wszystkich umów wi¹¿¹cych Izbê w zwi¹zku z jego dzia³alnoci¹, windykacji istniej¹cych wierzytelnoci oraz na sp³acie wszystkich zobowi¹zañ.
5. Ostateczna likwidacja S¹du Arbitra¿owego nie mo¿e nast¹piæ przed rozstrzygniêciem wszystkich pozwów wniesionych do dnia podjêcia uchwa³y, o której mowa w ust. 1.

REGULAMIN S¥DU ARBITRA¯OWEGO
PRZY POLSKIEJ IZBIE
GOSPODARCZEJ MASZYN I URZ¥DZEÑ ROLNICZYCH
Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin okrela zasady dzia³ania S¹du Arbitra¿owego przy
Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych oraz
zasady postêpowania przed tym S¹dem w zakresie odmiennie nie uregulowanym przez strony postêpowania.
§2
1. S¹d Arbitra¿owy przy Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn
i Urz¹dzeñ Rolniczych, zwany dalej S¹dem, jest sta³ym
s¹dem polubownym, powo³anym do rozpatrywania cywilnych sporów maj¹tkowych.
2. Siedzib¹ S¹du jest siedziba Polskiej Izby Gospodarczej
Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych.
§3
S¹d w³aciwy jest do rozpatrywania sporów, gdy:
1) strony podda³y siê rozstrzygniêciu sporu przez S¹d umow¹
sporz¹dzon¹ na pimie,
2) ka¿da ze stron oddzielnie podda³a siê na pimie rozstrzygniêciu zaistnia³ego sporu w³aciwoci S¹du, pomimo
braku wczeniejszej umowy w tym zakresie.

2. Ka¿da ze stron mo¿e w terminie 14 dni od powziêcia wiadomoci o osobie wyznaczonego arbitra domagaæ siê
jego wy³¹czenia w przypadkach, gdy zaistniej¹ okolicznoci wymienione w ust. 1 uzasadniaj¹c swoje stanowisko. Decyzje w tym zakresie podejmuje Prezes S¹du.
§9
1. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych
prowadzi listê rekomendowanych arbitrów, zwan¹ dalej
list¹ arbitrów, obejmuj¹c¹ osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje do pe³nienia funkcji arbitra.
2. Lista arbitrów zawiera imiê, nazwisko arbitra, jego zawód,
miejscowoæ zamieszkania, specjalnoæ zawodow¹.
3. Lista arbitrów jest jawna dla ka¿dego.
4. Arbiter z listy arbitrów mo¿e odmówiæ rozpatrzenia sporu
tylko w uzasadnionym przypadku.
§ 10
1. Koszty dzia³ania arbitrów powo³anych przez strony spoza
listy arbitrów nie obci¹¿aj¹ S¹du.
2. W przypadku, gdy strony postanowi³y, ¿e ka¿da z nich wyznaczy wiêcej ni¿ jednego arbitra, S¹d obci¹¿aj¹ koszty
tylko jednego arbitra wskazanego przez stronê lub - w braku wskazania - wybranego przez Prezesa S¹du pod warunkiem, ¿e jest to arbiter z listy arbitrów.

§4
1. Pracami S¹du kieruje Prezes przy pomocy Sekretarza.
2. Zasady organizacyjne dzia³ania S¹du okrela Statut S¹du
Arbitra¿owego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn
i Urz¹dzeñ Rolniczych.
§5
1. Za swoje czynnoci S¹d pobiera op³aty od uczestników
postêpowania.
2. Zasady ustalania i pobierania op³at okrela Taryfa op³at za
czynnoci S¹du Arbitra¿owego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych.

Rozdzia³ 2
ARBITRZY
§6
Arbitrem mo¿e byæ ka¿da osoba fizyczna maj¹ca pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych korzystaj¹ca w pe³ni z praw publicznych i obywatelskich praw honorowych, z tym, ¿e arbitrem
nie mo¿e byæ sêdzia pañstwowy.
§7
1. Arbitrzy zobowi¹zani s¹ pe³niæ swoj¹ funkcjê bezstronnie,
wedle najlepszej wiedzy i umiejêtnoci. Arbiter jest niezawis³y i w zakresie orzekania nie wi¹¿¹ go ¿adne instrukcje,
zalecenia lub polecenia.
2. Arbitrzy zobowi¹zani s¹ do bezterminowego zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwi¹zku
z pe³nion¹ funkcj¹.
§8
1. Arbiter zobowi¹zany jest odmówiæ przyjêcia funkcji przy rozpatrywaniu konkretnej sprawy w przypadku:
1) zaistnienia przes³anek wy³¹czenia sêdziego wed³ug
przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego,
2) gdy zachodz¹ okolicznoci, ¿e w danej sprawie nie czuje siê dostatecznie bezstronny.

Rozdzia³ 3
SK£AD ZESPO£U ORZEKAJ¥CEGO
§ 11
1. Z zastrze¿eniem postanowieñ § 12 lub te¿ przypadku, gdy
strony postanowi¹ inaczej, S¹d rozpatruje spory w sk³adzie trzyosobowym.
2. Ka¿da ze stron ma prawo wyznaczyæ jednego arbitra.
3. W przypadku wystêpowania po jednej stronie kilku
podmiotów, winny one zgodnie wyznaczyæ jednego arbitra. W przypadku nie wyznaczenia w terminie lub te¿ w braku zgodnoci podmiotów co do osoby arbitra, w ich zastêpstwie dokonuje tego Prezes S¹du z listy arbitrów.
4. Arbitra przewodnicz¹cego zespo³u orzekaj¹cego wybieraj¹
zgodnie arbitrzy z listy arbitrów. W przypadku nie dokonania tego w terminie, w ich zastêpstwie dokonuje tego Prezes S¹du.
§ 12
1. Spory o wartoci przedmiotu sporu do 10.000 z³ rozpatruje jeden arbiter.
2. Prawo wyznaczenia arbitra przys³uguje stronom.
3. W przypadku nie wyznaczenia w terminie lub te¿ w braku
zgodnoci stron co do osoby arbitra, w ich zastêpstwie
dokonuje tego Prezes S¹du z listy arbitrów.

Rozdzia³ 4
POSTÊPOWANIE
§ 13
1. Uczestnicy postêpowania wystêpuj¹ przed S¹dem osobicie lub przez pe³nomocników.
2. Pe³nomocnikiem mo¿e byæ wy³¹cznie adwokat lub radca
prawny.
3. Pe³nomocnikiem nie mo¿e byæ osoba wpisana na listê
arbitrów.

§ 14
1. Wszczêcie postêpowania nastêpuje przez wniesienie pozwu.
2. Pozew powinien zawieraæ:
1) oznaczenie stron i ich adresów,
2) okrelenie wartoci przedmiotu sporu,
3) dok³adnie okrelone ¿¹danie i jego uzasadnienie,
4) przedstawienie dowodów potwierdzaj¹cych ¿¹dania pozwu,
5) uzasadnienie w³aciwoci S¹du.
3. W pozwie mo¿na ponadto wyznaczyæ arbitra, gdy wartoæ
przedmiotu sporu przekracza 10.000 z³.
§ 15
Do okrelenia wartoci przedmiotu sporu a tak¿e jej sprawdzenia stosuje siê odpowiednio przepisy Kodeksu postêpowania
cywilnego z tym, ¿e sprawdzenia dokonuje Prezes S¹du.
§ 16
1. W przypadku braku zapisu na s¹d polubowny, w pozwie
winno zostaæ zawarte poddanie siê w³aciwoci S¹du
wraz z wnioskiem o zwrócenie siê do strony przeciwnej
o poddanie siê w sporze z tego pozwu w³aciwoci S¹du.
2. W sytuacji okrelonej w ust. 1 Prezes S¹du wzywa
powoda do uiszczenia op³aty, a po jej uiszczeniu dorêcza
stronie pozwanej odpis pozwu z propozycj¹, aby w wyznaczonym terminie, który nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 14 dni,
owiadczy³a na pimie, czy wyra¿a zgodê na poddanie siê
w danej sprawie w³aciwoci S¹du. Brak zgody lub odpowiedzi w wyznaczonym terminie powoduje, ¿e sprawê uwa¿a
siê za nie wszczêt¹, o czym Prezes S¹du informuje powoda.
§ 17
1. Po otrzymaniu pozwu Prezes S¹du podejmuje czynnoci
przygotowawcze, w szczególnoci wzywaj¹c powoda, aby w
wyznaczonym terminie, który nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 14 dni:
1) uici³ wyliczone przez Prezesa S¹du op³aty,
2) wyznaczy³ arbitra, o ile powód nie uczyni³ tego w pozwie
a wartoæ przedmiotu sporu przekracza 10.000 z³,
3) uzupe³ni³ braki formalne pozwu, o ile takie wystêpuj¹.
2. Je¿eli powód w wyznaczonym terminie:
1) nie wp³aci³ pe³nej kwoty do uiszczenia której zosta³ wezwany lub nie uzupe³ni³ braków formalnych pozwu uniemo¿liwiaj¹cych nadanie sprawie biegu - sprawê uwa¿a
siê za nie wszczêt¹,
2) nie wyznaczy³ arbitra w sprawie, gdy wartoæ przedmiotu
sporu przekracza 10.000 z³ - w jego zastêpstwie dokonuje tego Prezes S¹du z listy arbitrów.
§ 18
1. Po uiszczeniu op³at przez powoda, o ile istniej¹ w¹tpliwoci
co do w³aciwoci S¹du Prezes S¹du mo¿e za¿¹daæ od strony
dodatkowych wyjanieñ i nadaje sprawie bieg lub odmawia
wszczêcia postêpowania.
2. Je¿eli strona nie zgadza siê z decyzj¹ Prezesa S¹du
odmawiaj¹c¹ wszczêcia postêpowania, mo¿e ¿¹daæ jego
kontynuowania. W takim przypadku Prezes S¹du podejmuje
kolejne czynnoci, pozostawiaj¹c ostateczn¹ decyzjê zespo³owi orzekaj¹cemu.
3. Po ukonstytuowaniu siê zespo³u orzekaj¹cego badanie w³aciwoci S¹du nale¿y do tego zespo³u. Zespó³ orzekaj¹cy
nie jest zwi¹zany wczeniejsz¹ decyzj¹ Prezesa S¹du o nadaniu sprawie biegu.
4. Decyzjê w przedmiocie w³aciwoci S¹du zespó³ orzekaj¹cy
mo¿e podj¹æ bez wyznaczania rozprawy.
§ 19
1. Po op³aceniu i ewentualnym uzupe³nieniu pozwu Prezes
S¹du dorêcza jego odpis pozwanemu, o ile nie uczyni³ tego
wczeniej w trybie § 16, i wzywa stronê pozwan¹, aby w wyznaczonym terminie, który nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 14 dni:
1) wnios³a odpowied na pozew,

2) wyznaczy³a arbitra, gdy wartoæ przedmiotu sporu przekracza 10.000 z³.
2. W odpowiedzi na pozew pozwany winien ustosunkowaæ siê
do ¿¹dañ powoda wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska oraz dowodami na poparcie tego stanowiska.
3. Je¿eli pozwany w wyznaczonym terminie:
1) nie wniesie odpowiedzi na pozew - nie wstrzymuje to rozpoznania sprawy,
2) nie wyznaczy³ arbitra, gdy wartoæ przedmiotu sporu przekracza 10.000 z³ - w jego zastêpstwie dokonuje tego Prezes S¹du z listy arbitrów.
§ 20
1. Niezale¿nie od odpowiedzi na pozew, w terminie do jej udzielenia strona pozwana mo¿e wnieæ pozew wzajemny, je¿eli
jego rozpoznanie nale¿y do w³aciwoci S¹du.
2. Do pozwu wzajemnego z³o¿onego w terminie stosuje siê
wszystkie przepisy dotycz¹ce pozwu, z tym, ¿e powództwo
wzajemne podlega rozpoznaniu przez zespó³ orzekaj¹cy
ustanowiony dla pozwu g³ównego.
3. Pozew wzajemny z³o¿ony po terminie traktuje siê jako osobny pozew.
§ 21
1. Strona wyznaczaj¹ca arbitra spoza listy arbitrów zobowi¹zana jest okreliæ imiê, nazwisko arbitra, jego zawód, miejsce
zamieszkania, specjalnoæ zawodow¹ oraz do³¹czyæ pisemn¹ zgodê arbitra na pe³nienie funkcji.
2. Nie wykonanie przez stronê obowi¹zków wynikaj¹cych z ust.
1 trak- tuje siê jako nie wyznaczenie arbitra w ustalonym
terminie.
§ 22
1. W sprawach o wartoci przedmiotu sporu do 10.000 z³ wraz
z wezwaniem, o którym mowa w § 19 ust. 1, Prezes S¹du
wzywa obie strony, aby uzgodni³y osobê arbitra w wyznaczonym terminie, który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni i d³u¿szy
ni¿ 21 dni.
2. W sprawach o wartoci przedmiotu sporu powy¿ej 10.000 z³,
po wyznaczeniu arbitrów stron Prezes wzywa arbitrów, aby w
wyznaczonym terminie, który nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 14 dni,
wyznaczy³y arbitra przewodnicz¹cego zespo³u orzekaj¹cego.
§ 23
Je¿eli funkcjonowanie sk³adu orzekaj¹cego napotyka trudnoci
z przyczyn le¿¹cych po stronie poszczególnych arbitrów, Prezes
S¹du:
1) wyznacza nowego arbitra, je¿eli wczeniej wyznaczy³
arbitra z powodu którego funkcjonowanie sk³adu orzekaj¹cego napotyka trudnoci,
2) wyznacza stronie, która wczeniej wyznaczy³a arbitra z powodu którego funkcjonowanie sk³adu orzekaj¹cego napotyka trudnoci, termin 7 dniowy do wyznaczenia nowego arbitra, a po jego bezskutecznym up³ywie w jej zastêpstwie wyznacza arbitra z listy arbitrów.
§ 24
Postanowienia § 23 stosuje siê odpowiednio w przypadku wy³¹czenia arbitra na wniosek strony w trybie § 8 ust. 2.
§ 25
1. Je¿eli wynik sprawy mo¿e mieæ wp³yw na roszczenia regresowe lub odszkodowawcze jednej ze stron w stosunku do
okrelonej osoby trzeciej, strona ta mo¿e zg³osiæ wniosek
o zawiadomienie tej osoby o tocz¹cym siê postêpowaniu
z wezwaniem do wziêcia w nim udzia³u w charakterze interwenienta ubocznego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien zostaæ uzasadniony. Do wniosku przeznaczonego dla osoby trzeciej strona
zobowi¹zana jest do³¹czyæ odpisy lub kopie wszystkich pism

i dowodów pisemnych z³o¿onych wczeniej w postêpowaniu, a tak¿e dowód op³acenia wniosku.
3. Wniosek nie spe³niaj¹cy warunków okrelonych w ust. 2
pozostawia siê bez rozpoznania bez obowi¹zku odrêbnego
informowania stron.
4. Wniosek spe³niaj¹cy warunki okrelone w ust. 2, lub te¿ nie
spe³niaj¹cy tych warunków lecz póniej uzupe³niony Prezes
S¹du przesy³a osobie trzeciej z wezwaniem, aby w wyznaczonym terminie:
1) owiadczy³a, czy przystêpuje do postêpowania w charakterze interwenienta ubocznego, a je¿eli tak to po stronie
powoda czy pozwanego,
2) uici³a op³atê okrelon¹ w wezwaniu.
5. Osoba trzecia, która przyst¹pi³a do postêpowania, staje
siê uczestnikiem postêpowania. Otrzymuje odpisy wszystkich pism i dokumentów, mo¿e sk³adaæ owiadczenia i wnioski. Nie staje siê jednak stron¹, nie ma prawa wyznaczania
arbitrów, orzeczenie nie mo¿e dotyczyæ bezporednio jej praw
i obowi¹zków.
§ 26
1. Wszelkie pisma w toku postêpowania adresowane do S¹du
uczestnicy zobowi¹zani s¹ sk³adaæ w iloci umo¿liwiaj¹cej
dorêczenie jednego egzemplarza ka¿demu uczestnikowi. Na
polecenie Prezesa S¹du uczestnik mo¿e zostaæ zobowi¹zany do dostarczenia dodatkowych egzemplarzy pisma.
2. Wymienione w pismach oraz sk³adane w S¹dzie dowody
z dokumentów winny byæ do³¹czane lub sk³adane w odpisach lub kopiach powiadczonych za zgodnoæ z orygina³em przez uczestnika lub jego pe³nomocnika. Postanowienia ust. 1 stosuje siê odpowiednio.
§ 27
1. Pisma sk³adane do S¹du winny byæ kierowane na adres
Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych.
2. S¹d dokonuje dorêczeñ na adresy wskazane przez uczestników lub ich pe³nomocników przesy³k¹ pocztow¹ za zwrotnym powiadczeniem odbioru.
3. W uzasadnionych przypadkach S¹d mo¿e dokonywaæ dorêczeñ w inny sposób, ani¿eli okrelony w ust. 2. Je¿eli takie
dorêczenie odbywa siê na wniosek strony, zobowi¹zana jest
ona pokryæ koszty z tym zwi¹zane.
4. Nie podjêcie przesy³ki przez uczestnika uznaje siê za skuteczne dorêczenie, chyba, ¿e Prezes S¹du, a po ukonstytuowaniu siê zespo³u orzekaj¹cego arbiter przewodnicz¹cy,
uzna inaczej.
5. Zawiadomienia wezwania i informacje zwi¹zane z postêpowaniem przekazywane mog¹ byæ uczestnikom w trybie
okrelonym w ust. 2 lub te¿ w ka¿dy inny sposób nie budz¹cy
w¹tpliwoci, ¿e zawiadomienie, wezwanie lub informacja
dotar³a do uczestnika.
6. W przypadku ustanowienia pe³nomocnika, uczestnik winien
okreliæ czy dokonywanie dorêczeñ oraz przekazywanie zawiadomieñ i informacji odbywaæ siê winno na adres uczestnika czy pe³nomocnika. W braku okrelenia dokonuje siê
tego na adres pe³nomocnika.
§ 28
1. Po ukonstytuowaniu siê zespo³u orzekaj¹cego jego pracami kieruje arbiter przewodnicz¹cy.
2. Arbiter przewodnicz¹cy winien tak kierowaæ zespo³em orzekaj¹cym, aby mo¿liwe by³o jak najszybsze rozstrzygniêcie
sporu.
§ 29
1. Z zastrze¿eniem postanowieñ § 30, przewodnicz¹cy wyznacza rozprawê informuj¹c o jej terminie uczestników z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. Zespó³ orzekaj¹cy winien tak przygotowaæ rozprawê, aby
mog³a zostaæ przeprowadzona na jednym posiedzeniu.

W tym celu przewodnicz¹cy zespo³u mo¿e domagaæ siê od
stron dodatkowych wyjanieñ i dowodów
§ 30
Rozprawy nie wyznacza siê, gdy obie strony w formie pisemnej
wnios¹ o rozpoznanie sporu bez wyznaczania rozprawy, chyba ¿e
sk³ad orzekaj¹cy uzna odbycie rozprawy za konieczne.
§ 31
1. Miejscem odbywania rozpraw jest siedziba Polskiej Izby
Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych.
2. W przypadkach uzasadnionych Prezes S¹du mo¿e podj¹æ
decyzjê o odbyciu rozprawy w innym miejscu, przez siebie
wyznaczonym.
§ 32
1. Poza zespo³em orzekaj¹cym oraz uczestnikami postêpowania i ich pe³nomocnikami, podczas rozprawy obecni mog¹
byæ wy³¹cznie Prezes i Sekretarz S¹du oraz najwy¿ej po dwie
osoby wskazane przez ka¿dego z uczestników postêpowania, oraz Prezesa S¹du, chyba, ¿e sk³ad orzekaj¹cy i uczestnicy postêpowania zgodnie dopuszcz¹ równie¿ inne osoby.
2. Nieobecnoæ uczestników podczas rozprawy, zawiadomionych o jej terminie, nie wstrzymuje postêpowania.
§ 33
1. Rozpraw¹ kieruje przewodnicz¹cy zespo³u orzekaj¹cego.
2. Podczas rozprawy uczestnicy maj¹ prawo zajmowaæ stanowisko, ustosunkowywaæ siê do twierdzeñ innych uczestników, przedstawiaæ argumenty popieraj¹ce w³asne stanowisko oraz zg³aszaæ wnioski dowodowe.
§ 34
1. Zespó³ orzekaj¹cy wed³ug w³asnego uznania rozstrzyga
o wnioskach dowodowych uczestników postêpowania, mo¿e
równie¿ z w³asnej inicjatywy dopuszczaæ i przeprowadzaæ
wszelkie dowody o ile uzna je za istotne dla rozstrzygniêcia
sporu.
2. W razie koniecznoci przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy mo¿e go przeprowadziæ arbiter wyznaczony
przez sk³ad orzekaj¹cy ze swego grona.
3. O przeprowadzenie dowodów oraz innych czynnoci, których
zespó³ orzekaj¹cy nie mo¿e dokonaæ we w³asnym zakresie,
S¹d mo¿e zwróciæ siê do w³aciwego s¹du powszechnego.
§ 35
1. Do chwili zamkniêcia postêpowania powód mo¿e cofn¹æ
pozew.
2. W przypadku cofniêcia pozwu sk³ad orzekaj¹cy umarza postêpowa- nie. Mo¿e tego dokonaæ równie¿ poza rozpraw¹.
3. Postanowienie sk³adu orzekaj¹cego o umorzeniu postêpowania koñczy postêpowanie w sprawie bez potrzeby wydawania orzeczenia. Postanowienie podpisuje przewodnicz¹cy
sk³adu orzekaj¹cego i protokolant.
4. Je¿eli umorzenie postêpowania nast¹pi³o poza rozpraw¹,
informacjê o umorzeniu dorêcza siê stronom.
5. Cofniêcie pozwu powoduje, ¿e sprawê uwa¿a siê za nie
wszczêt¹.
§ 36
1. W ka¿dym stadium postêpowania zespó³ orzekaj¹cy winien
nak³aniaæ strony do ugodowego zakoñczenia sporu.
2. W przypadku osi¹gniêcia ugody jej treæ wpisuje siê do protoko³u, który dodatkowo podpisuj¹ strony oraz pozostali cz³onkowie sk³adu orzekaj¹cego, a zespó³ orzekaj¹cy umarza
postêpowanie. Postanowienia § 35 ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
§ 37
1. Z rozprawy sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje przewodnicz¹cy sk³adu orzekaj¹cego i protokolant.

2. Protokolantem jest Sekretarz S¹du, chyba ¿e Prezes S¹du
wyznaczy inn¹ osobê.

Rozdzia³ 5

ORZEKANIE

§ 45
W przypadku orzekania bez wyznaczania rozprawy nie stosuje
siê postanowieñ § 38 ust. 2 oraz § 40.
§ 47

§ 38
1. Gdy zespó³ orzekaj¹cy uzna, ¿e wszystkie okolicznoci niezbêdne dla wyjanienia sprawy zosta³y wszechstronnie wyjanione, przewodnicz¹cy zamyka postêpowanie.
2. Przed zamkniêciem postêpowania przewodnicz¹cy sk³adu
orzekaj¹cego winien udzieliæ po raz ostatni g³osu uczestnikom postêpowania.
§ 39
Gdy po zamkniêciu postêpowania zespó³ orzekaj¹cy uzna, ¿e
jest to konieczne, przewodnicz¹cy mo¿e otworzyæ postêpowanie
i wyznaczyæ rozprawê, o czym zobowi¹zany jest poinformowaæ
uczestników postêpowania.
§ 40
1. Po zamkniêciu postêpowania przewodnicz¹cy sk³adu orzekaj¹cego informuje obecnych o terminie, w którym zostanie
sporz¹dzone orzeczenie.
2. Sporz¹dzenie orzeczenia winno nast¹piæ nie póniej ni¿
w terminie 14 dni od zamkniêcia postêpowania.
§ 41
1. W naradzie nad rozstrzygniêciem sporu i treci¹ orzeczenia
uczestniczy wy³¹cznie sk³ad orzekaj¹cy i protokolant.
2. Orzeczenia zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 42
1. Orzeczenia sporz¹dza siê w formie pisemnej.
2. Orzeczenie winno zawieraæ:
1) datê i miejsce wydania,
2) sk³ad zespo³u orzekaj¹cego,
3) oznaczenie stron,
4) podstawy w³aciwoci S¹du,
5) rozstrzygniêcie co do ¿¹dañ pozwu,
6) uzasadnienie rozstrzygniêcia co do ¿¹dañ pozwu.
3. W przypadku, gdy strony domaga³y siê zas¹dzenia na jej
rzecz kosztów postêpowania, orzeczenie winno zawieraæ
równie¿ rozstrzygniêcie co do tych kosztów.
4. Strona mo¿e domagaæ siê zas¹dzenia na jej rzecz kosztów
postêpowania obejmuj¹cych:
1) op³aty oraz uzasadnione wydatki poniesione przez ni¹
w toku postêpowania,
2) koszty zastêpowania przez adwokata lub radcê prawnego odpowiednio do przepisów obowi¹zuj¹cych w postêpowaniu przed s¹dami powszechnymi.
§ 43
1. Orzeczenie jak i wszelkie jego odpisy i kopie podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie sk³adu orzekaj¹cego oraz Prezes S¹du.
W razie braku podpisu nale¿y umieciæ wzmiankê o przyczynie.
2. W przypadku, gdy Prezes S¹du uzna, ¿e orzeczenie zawiera
braki lub usterki, mo¿e zwróciæ siê do przewodnicz¹cego
zespo³u orzekaj¹cego o ich usuniêcie. Ostateczn¹ decyzjê
w tym zakresie podejmuje zespó³ orzekaj¹cy. Prezes S¹du
nie mo¿e ingerowaæ w merytoryczn¹ treæ rozstrzygniêcia.
§ 44
1. Niezw³ocznie po sporz¹dzeniu Prezes S¹du dorêcza
orzeczenie uczestnikom postêpowania.
2. Ka¿demu z uczestników postêpowania dorêcza siê po jednym egzemplarzu orzeczenia.
3. Strony na swój koszt mog¹ otrzymywaæ dodatkowe odpisy
orzeczenia a tak¿e odpisy z akt postêpowania.

Orzeczenie zespo³u orzekaj¹cego jest ostateczne.

Rozdzia³ 6
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 48
W sprawach nie uregulowanych regulaminem arbitrzy oraz Prezes S¹du - w zakresie ich kompetencji - postêpowaæ mog¹ wed³ug swojego uznania, z uwzglêdnieniem g³ównych celów postêpowania.
§ 49
Akta postêpowania przechowuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych przez okres 20 lat. Po up³ywie tego
okresu akta mog¹ byæ zniszczone, z czego sporz¹dza siê protokó³, który przechowywany bêdzie przez okres kolejnych 5 lat.

TARYFA OP£AT ZA CZYNNOCI S¥DU ARBITRA¯OWEGO
PRZY POLSKIEJ IZBIE
GOSPODARCZEJ MASZYN I URZ¥DZEÑ ROLNICZYCH
§1
1. Taryfa okrela zasady ustalania op³at ponoszonych przez
uczestników postêpowania prowadzonego przez S¹d Arbitra¿owy przy Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ
Rolniczych.
2. Op³aty, o których mowa w ust. 1, obejmuj¹:
1) op³atê administracyjn¹,
2) op³atê arbitra¿ow¹,
3) zwrot wydatków.
§2
1. Op³ata administracyjna wynosi 300 z³.
2. Cz³onków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ
Rolniczych obowi¹zuje op³ata administracyjna w wysokoci 50%.
3. Op³ata administracyjna przeznaczona jest na pokrycie kosztów administracyjnych zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ S¹du Arbitra¿owego.
4. Op³atê administracyjn¹ zobowi¹zana jest uiciæ strona:
1) z której inicjatywy wszczête zostaje postêpowanie arbitra¿owe,
2) zg³aszaj¹ca wniosek o zawiadomienie osoby trzeciej
o tocz¹cym siê postêpowaniu z wezwaniem do wziêcia
w nim udzia³u w charakterze interwenienta ubocznego,
5. Op³ata administracyjna nie podlega zwrotowi.
§3
1. Wysokoæ op³aty arbitra¿owej uzale¿niona jest od wartoci
przedmiotu sporu i wynosi:
1) przy wartoci przedmiotu sporu do 5.000 z³ - 750 z³,
2) przy wartoci przedmiotu sporu powy¿ej 5.000 z³ do 30.000
z³ - 750 z³ plus 7% od nadwy¿ki ponad 5.000 z³,
3) przy wartoci przedmiotu sporu powy¿ej 30.000 z³ do
50.000 z³ - 2.500 z³ plus 4% od nadwy¿ki ponad 30.000 z³,
4) przy wartoci przedmiotu sporu powy¿ej 50.000 z³ do
100.000 z³ - 3.300 z³ plus 3% od nadwy¿ki ponad 50.000
z³,
5) przy wartoci przedmiotu sporu powy¿ej 100.000 z³ do
200.000 z³ - 4.800 z³ plus 0,8% od nadwy¿ki ponad 100.000
z³,
6) przy wartoci przedmiotu sporu powy¿ej 200.000  5.600
z³ plus 0,4% od nadwy¿ki ponad 200.000 z³.
2. Op³atê arbitra¿ow¹ uiszcza:
1) w pe³nej wysokoci strona od pozwu g³ównego i wzajemnego,
2) w wysokoci 50% interwenient uboczny.
3. Objêcie jednym pozwem roszczeñ przeciwko kilku podmiotom traktuje siê dla celów wyliczenia op³aty arbitra¿owej
jako osobne powództwa, chyba ¿e odpowiedzialnoæ pozwanych jest solidarna.
4. Kwotê op³aty arbitra¿owej ustala Prezes S¹du. Decyzja Prezesa S¹du jest ostateczna.
§4
W przypadku, gdy powód podda³ siê rozstrzygniêciu S¹du pomimo braku wczeniejszej umowy, zobowi¹zany jest uiciæ op³atê
administracyjn¹ a dopiero po wyra¿eniu zgody przez stronê przeciwn¹ na poddanie siê w³aciwoci S¹du zobowi¹zany jest uiciæ
op³atê arbitra¿ow¹.

§5
1. Op³ata arbitra¿owa podlega zwrotowi:
1) w wysokoci 20% w przypadku zawarcia ugody przed zespo³em orzekaj¹cym,
2) w wysokoci ró¿nicy pomiêdzy op³at¹ uiszczon¹ przez stronê a kosztami S¹du zwi¹zanymi z postêpowaniem, w przypadku gdy sprawa uznana zosta³a za nie wszczêt¹ oraz
w przypadku ustalenia braku w³aciwoci S¹du.
2. Decyzjê o zwrocie op³aty arbitra¿owej oraz wysokoci
kwoty podlegaj¹cej zwrotowi podejmuje Prezes S¹du. Decyzja Prezesa S¹du jest ostateczna.
§6
1. Zwrot wydatków obejmuje koszty powsta³e na skutek dzia³ania strony,
obejmuj¹ce
w
szczególnoci
koszty
dojazdów, zakwaterowania i diety arbitrów, których miejsce zamieszkania znajduje siê co najmniej 50 km od miejsca odbywania rozprawy, koszty bieg³ych, t³umaczy, odbycia
rozprawy poza siedzib¹ Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i
Urz¹dzeñ Rolniczych itp.
2. Strona przyczyniaj¹ca siê do powstania wydatków zobowi¹zana jest do uiszczenia zaliczki z tego tytu³u w wysokoci
ustalonej przez Prezesa S¹du.
§7
1. Uczestnik postêpowania wezwany do uiszczenia op³aty mo¿e
zg³osiæ Prezesowi S¹du zastrze¿enie do jej wysokoci je¿eli
uwa¿a, ¿e wyliczona zosta³a nieprawid³owo. Po rozpatrzeniu
zastrze¿enia Prezes S¹du podejmuje decyzjê, która jest ostateczna.
2. W przypadku okrelonym w ust. 1 termin do uiszczenia op³aty rozpoczyna bieg z chwil¹ poinformowania uczestnika postêpowania o decyzji Prezesa S¹du.
§8
1. Pisma bez uiszczonej op³aty administracyjnej i arbitra¿owej
uznaje siê za nie wniesione.
2. Nie dokonanie wp³aty zaliczki uznaje siê za rezygnacjê przez
stronê z czynnoci powoduj¹cej koniecznoæ poniesienie
wydatków.

WZÓR
KLAUZULI ARBITRA¯OWEJ
Dodatkowe postanowienie umowy, jako jeden z ostatnich punktów umowy:
Spory powsta³e w zwi¹zku z niniejsz¹ umow¹ rozstrzygaæ bêdzie S¹d Arbitra¿owy przy Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn
i Urz¹dzeñ Rolniczych zgodnie z regulaminem tego S¹du.

