
WYCIĄG 

z obowiązującego Statutu Związku Rzemiosła Polskiego 
    
 

VIa. Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego 
 

§ 30a 

 
1. Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego, zwany dalej „Sądem”, działa 

przy Związku jako niezależna instytucja dialogu 
wewnątrzorganizacyjnego w celu rozstrzygania konfliktów i sporów o 
charakterze organizacyjno-samorządowym pomiędzy organizacjami 
lub działaczami samorządu gospodarczego rzemiosła. 

 
2. Sąd wydaje rozstrzygnięcia zgodnie z polskim porządkiem prawnym, 

według zasad słuszności, kierując się statutowymi celami Związku 
oraz interesem rzemiosła polskiego, zaś strony są związane 
rozstrzygnięciem w kategoriach odpowiedzialności 
wewnątrzorganizacyjnej, określonej w postanowieniach niniejszego 
Statutu; orzeczenie wraz z uzasadnieniem sporządza się na piśmie i 

doręcza stronom. 
 

3. Sąd nie rozstrzyga spraw cywilnych i gospodarczych w rozumieniu 
przepisów o postępowaniu cywilnym i nie jest instancją odwoławczą 
od orzeczeń sądów rzemieślniczych, działających przy izbach 
rzemieślniczych. 

 

4. Sąd jest właściwy do orzekania w sprawach o znaczeniu co najmniej 
regionalnym; na zgodny wniosek stron skład sądzący może wyrazić 
zgodę na rozpoznanie sprawy mniejszej wagi. 

 
5. Rozstrzygnięcia Sądu nie mogą naruszać kompetencji organów 

Związku, w każdym jednak wypadku organ, którego orzeczenie 
dotyczy, powinien zając stanowisko w formie uchwały. 

 
6. Postępowanie przed Sądem jest dwuinstancyjne, od rozstrzygnięcia 

wydanego przez skład pięcioosobowy wybrany przez strony 
przysługuje odwołanie do Sądu rozstrzygającego w składzie 
siedmioosobowym, wybranym w drodze losowania sześciu osób 
spośród wszystkich arbitrów; z losowania wyłączeni są arbitrzy 

desygnowani przez strony oraz arbitrzy, których przebieg lub 
rozstrzygnięcie może dotyczyć bezpośrednio, a w razie wątpliwości 
pozostali arbitrzy wylosowani do składu rozstrzygają o konflikcie 



interesów w drodze głosowania, zaś brakującego arbitra wybiera się 

w drodze dalszego losowania. Przewodniczącego składu 
siedmioosobowego wybierają większością głosów wylosowani 
arbitrzy. 

 
7. Sąd składa się z arbitrów desygnowanych przez członków Związku w 

liczbie dwóch osób, spośród rzemieślników spełniających statutowe 

warunki przewidziane dla członków organów Związku; listę arbitrów 
prowadzi Zarząd. Arbitrów powołuje się na czas nieoznaczony; do 
ustania funkcji arbitra stosuje się odpowiednio postanowienia statutu 
dotyczące desygnacji członka Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że 
cofnięcie desygnacji nie może nastąpić po zaprotokółowanym 
ukonstytuowaniu się składu rozstrzygającego. 

 
8. Arbitrzy tworzą Kolegium Sądu, które wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego Sądu oraz dwóch Zastępców Przewodniczącego, 
wchodzących w skład Prezydium Sądu. 

 
9. Sąd w pierwszej instancji rozstrzyga sprawy w składzie 

pięcioosobowym, zwykłą większością głosów. Skład sądu ustanowiony 

dla rozstrzygnięcia sprawy tworzą czterej arbitrzy, z których dwóch 
wyznacza strona i z przewodniczącego składu, wybranego 
jednomyślnie przez tych arbitrów spośród członków Prezydium Sądu, 
zaś rozwiązuje się z chwilą wydania rozstrzygnięcia. W wypadku nie 
przyjęcia funkcji arbitra przez daną osobę, strona wyznacza innego 
arbitra; wybrany na przewodniczącego członek Prezydium Sądu nie 
może odmówić przyjęcia tej funkcji, chyba że wykaże konflikt 

interesów. 
 

10.  W wypadku niemożności pełnienia funkcji arbitra przez członka 
składu rozstrzygającego przeprowadza się wybór lub losowanie innej 
osoby; w razie wątpliwości o odnowieniu składu decydują większością 
głosów pozostali arbitrzy; postanowienie to stosuje się także w 
wypadku późniejszego ujawnienia konfliktu interesów. 

 
11.  Obsługę techniczno-organizacyjną Sądu zapewnia Biuro Związku. 

Posiedzenia Sądu są protokołowane; repertorium spraw oraz księgę 
protokołów zawierającą zapis przebiegu postępowania i treść 
rozstrzygnięcia prowadzi Biuro Związku. Koszty działalności Sądu 
ponoszone są w części dotyczącej Zarządu. 

 
 
 



12.  Sprawę wszczyna się poprzez złożenie Przewodniczącemu Sądu 

pisemnego wniosku o rozstrzygnięcie sprawy, zawierającego żądanie 
wydania określonego rozstrzygnięcia, uzasadnienie wraz ze 
wskazaniem dowodów oraz desygnację dwóch arbitrów do składu 
rozstrzygającego; do czasu ukonstytuowania się składu 
rozstrzygającego Przewodniczący Sądu podejmuje jedynie czynności 
umożliwiające nadanie biegu sprawie. 

 
13.  Sprawę kończy wydanie rozstrzygnięcia, które strona niezadowolona 

z rozstrzygnięcia może zaskarżyć odwołaniem; odwołanie rozpoznaje 
skład siedmioosobowy Sądu. Rozstrzygnięcie składu 
siedmioosobowego Sądu jest prawomocne z chwilą jego wydania i nie 
przysługuje od niego dalszy środek odwoławczy.  

 


