Statut
Sądu Arbitrażowego
przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie

§ 1.
Przepisy ogólne

1. Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie, zwany dalej „Sądem”
jest stałym sądem arbitrażowym (polubownym).
2. Siedzibą Sądu jest miasto Stołeczne Warszawa. (siedziba Izby Gospodarczej Gazownictwa).
3. Sąd używa nazwy: „Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa” Sąd używa
także nazwy w językach obcych:
- angielskim: Court of Arbitration at the Chamber of the Natural Gas Industry
- francuskim: Cour d'Arbitrage prés de la Chambre de Gaz
- niemieckim: Schedsgericht bei der Gaswirtschaftskammer,
- rosyjskim: Арбитражный Cуд Экономическoй Палаты Газа
4. Sąd używa pieczęci okrągłej ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby oraz literą „G” z
płomieniem umieszczoną w środku pieczęci.
§ 2.
Organy Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa

Organami Sądu są:
1) Prezes Sądu,
2) Sekretarz Sądu Arbitrażowego,
3) Rada Arbitrażowa Sądu

§ 3.
Prezes Sądu Arbitrażowego (powołanie, odwołanie)

1. Prezes Sądu powoływany jest na okres 3 - letniej kadencji.
2. Prezesa Sądu powołuje Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa zwany dalej: „Zarządem”.
3. Zarząd odwołuje Prezesa Sądu w trakcie kadencji, jeżeli:
a) zostało wydane orzeczenie lekarza sądowego o trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków,
b) zaistnienia okoliczności, które świadczą, że Prezes Sądu nie daje rękojmi prawidłowego
wykonywania swych obowiązków,
c) podjęcia działalności konkurencyjnej wobec Sądu,
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4. Mandat Prezesa Sądu wygasa w przypadku upływu kadencji.
5. W trakcie kadencji wygaśnięcie mandatu następuje z dniem:
a) śmierci,
b) zrzeczenia się pełnienia funkcji,
c) uprawomocnienia się orzeczenia o skazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie.
6. W zależności od potrzeb może być powołany jeden lub dwóch zastępców Prezesa Sądu.
7. Zastępców Prezesa Sądu powołuje i odwołuje Zarząd na wniosek Prezesa Sądu, ust. 3 i 5
stosuje się odpowiednio.
§4.
Kompetencje Prezesa Sądu Arbitrażowego
1. Prezes Sądu kieruje Sądem oraz reprezentuje Sąd na zewnątrz.
2. Do kompetencji Prezesa Sądu należy w szczególności:
1) nadzór nad działalnością Sekretarza Sądu Arbitrażowego oraz pracowników Sądu,
2) opracowanie i przedstawianie Zarządowi rocznej informacji o działalności Sądu.
3) opracowanie i przedstawianie informacji o działalności Sądu na wniosek Rady Arbitrażowej
Sądu oraz innych organów Izby Gospodarczej Gazownictwa,
4) opracowywanie projektów regulaminów oraz ich zmian,
5) promocja działalności Sądu w kraju i za granicą, a w szczególności wymiana doświadczeń z
sądami i instytucjami arbitrażowymi w kraju i zagranicą,
6) inne sprawy zastrzeżone dla Prezesa Sądu na podstawie Statutu i Regulaminów.

§ 5.
Sekretarz Sądu Arbitrażowego (powołanie, odwołanie, kompetencje)

1. Sekretarza Sądu Arbitrażowego powołuje i odwołuje Zarząd na wniosek Prezesa Sądu.
2. Sekretarz Sądu Arbitrażowego jest organem wykonawczym podlegającym Prezesowi Sądu w
zakresie spraw związanych z działalnością Sądu.
3. Do zakresu działania Sekretarza Sądu Arbitrażowego należy w szczególności:
1) wykonywanie postanowień Prezesa Sądu,
2) sporządzanie sprawozdań i informacji z działalności sądu,
3) utrzymywanie dyscypliny pracy w Sądzie, i bezpośredni nadzór nad pracownikami w
Sądzie,
4)

bezpośredni nadzór nad sprawnością,

rzetelnością

i terminowością

pracy

sekretariatu Sądu,
5) bezpośredni nadzór i kontrola nad majątkiem powierzonym Sądowi.

4. Prezes Sądu

może powoływać i odwoływać zastępcę Sekretarza

Sądu Arbitrażowego.

Powołanie zastępcy lub zastępców następuje w zależności od potrzeb.
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5. Zastępca(y) Sekretarza Sądu Arbitrażowego, wykonuje(ą) czynności w imieniu Sekretarza
Sądu Arbitrażowego, w zakresie udzielonego pisemnego upoważnienia.

§ 6.
Rada Sądu Arbitrażowego (powołanie, odwołanie, kompetencje, Przewodniczący Rady)

1. Rada Sądu Arbitrażowego składa się z minimum 5 osób.
2. Członkiem Rady Sądu Arbitrażowego może być osoba wyróżniająca się wiedzą prawniczą,
lub biznesową, doświadczeniem w zakresie sądownictwa arbitrażowego oraz wyróżniająca
się wysokimi walorami etyczno-moralnymi.
3. Przewodniczącego oraz członków Rady Sądu Arbitrażowego powołuje Zarząd na okres 3letniej wspólnej kadencji.
4. Na wniosek Przewodniczącego Rady, Rada Sądu

Arbitrażowego może ze swego grona

powołać Zastępcę Prezesa Rady.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Arbitrażowej Sądu lub jego odwołania
przed upływem kadencji, Zarząd, dokonuje wyboru nowego członka do końca kadencji.
Przepis ten odpowiednio stosuje się w przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania
Przewodniczącego Rady Sąd Arbitrażowego.
7. Mandaty Przewodniczącego

oraz członków Rady Arbitrażowej Sądu wygasają z upływem

kadencji.
8. W trakcie kadencji wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego lub członka Rady Arbitrażowej
Sądu następuje z dniem:
a) śmierci,
b) zrzeczenia się pełnienia funkcji,
c) uprawomocnienia się orzeczenia o

skazaniu za przestępstwo popełnione z winy

umyślnej.
9. W trakcie kadencji Zarząd może odwołać Przewodniczącego lub członka Rady Arbitrażowej
Sądu w przypadku gdy:
a) zostało wydane orzeczenie lekarza sądowego o trwałej niezdolności do pełnienia
obowiązków,
b) zaistnienia okoliczności, które świadczą, że Przewodniczący lub członek Rady nie
daje rękojmi prawidłowego wykonywania swych obowiązków,
c) podjęcia działalności konkurencyjnej wobec Sądu,
10. Rada Sądu Arbitrażowego jest organem stanowiącym oraz opiniodawczym Sądu.
11. Zakres

i podstawy działalności Rady Sądu Arbitrażowego

określone są w Statucie i

Regulaminie Sądu oraz Regulaminie Rady Sądu Arbitrażowego.
12. Regulamin Rady Sądu Arbitrażowego, określający organizację pracy Rady, uchwala Rada
na wniosek Przewodniczącego Rady.
13. Do zakresu działania Rady Sądu Arbitrażowego należy w szczególności:
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a) uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu Sądu

na wniosek

Prezesa Sądu oraz

wytycznych w zakresie funkcjonowania Sądu oraz zasad etyki arbitra,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań i wniosków Prezesa Sądu, Sekretarza Sądu
Arbitrażowego

oraz organów

Izby Gospodarczej Gazownictwa,

w zakresie

działalności Sądu, a w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków przez
organy Sądu oraz przez arbitrów, a także naruszenia tych obowiązków oraz zasad
etyki arbitrów,
c) zatwierdzanie listy arbitrów rekomendowanych przez Zarząd,
d) określanie szczegółowych zasad wpisów na listy arbitrów rekomendowanych przez
Zarząd oraz wykreśleń z tych list.
e) rozpatrywanie spraw nie zastrzeżonych dla innych organów w zakresie polityki Sądu,
f) wykonywanie innych czynności i zadań zastrzeżonych - w Statucie i Regulaminie
Sądu - do kompetencji Rady Sądu Arbitrażowego.
14. Przewodniczący Rady Sądu Arbitrażowego reprezentuje Radę na zewnątrz oraz kieruje pracą
Rady.
15. Zastępcy

Przewodniczącego

wykonują

zadania

za

Przewodniczącego

Rady

Sądu

Arbitrażowego w zakresie udzielonych im upoważnień.
16. Rada Sądu Arbitrażowego podejmuje decyzje w formie uchwał. Do podjęcia uchwały
konieczna jest bezwzględna większość głosów przy obecności co najmniej połowy członków
Rady. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
17. Posiedzenia Rady Sądu Arbitrażowego zwołuje Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy,
w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
18. Przewodniczący Rady Sądu Arbitrażowego zwołuje także posiedzenia Rady na wniosek:
a) Prezesa Sądu,
b) co najmniej trzech członków Rady ,
w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. W tym zakresie przedmiotem obrad
posiedzenia jest zakres spraw określonych przez wnioskodawcę we wniosku.
19. Pierwszy skład arbitrów może być powoływany przez Zarząd lub Prezydium Zarządu po
uzgodnieniu kandydatur z Zarządem. W tym przypadku listę arbitrów ogłasza Zarząd.
20. Do czasu powołania pierwszej Rady Sądu Arbitrażowego wszelkie jej kompetencje wykonuje
Zarząd lub po uzyskaniu opinii Zarządu – Prezydium Zarządu.
21. Kompetencje Zarządu i Prezydium Zarządu określone w ust. 19 i ust. 20 wygasają po
ukonstytuowaniu się Rady Arbitrażowej.

§ 7.
Wejście w życie Statutu
Statut wchodzi w życie z dniem 24 września 2009 r.
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