STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
SĄDOWNICTWA POLUBOWNEGO
(z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dn. 22 maja
2000r.)
Artykuł 1. Postanowienia wstępne
1.1. Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. Nr 20, poz.
104 z późniejszymi zmianami/ tworzy się stowarzyszenie pod nazwą Polskie Stowarzyszenie
Sądownictwa Polubownego, zwane dalej Stowarzyszeniem.
1.2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Jego siedzibą jest m.st.
Warszawa.
1.3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
1.4. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne.
1.5. Celem Stowarzyszenia jest popieranie rozwoju sądownictwa polubownego /arbitrażu/,
zwłaszcza w zakresie rozstrzygania sporów wynikających między podmiotami gospodarczymi
zarówno w stosunkach wewnątrzkrajowych, jak i międzynarodowych.
Realizacji tego celu służyć ma w szczególności:
a/ badanie i popularyzowanie przepisów ustawowych polskich i zagranicznych oraz postanowień
umów międzynarodowych dotyczących sądownictwa polubownego, a także praktyki ich
stosowania;
b/ utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi, stałymi sądami polubownymi i innymi
instytucjami zainteresowanymi rozwojem sądownictwa polubownego w kraju i za granicą;
c/ udzielanie pomocy w tworzeniu sądów polubownych zarówno stałych, jak i powoływanych ad
hoc;
d/ organizacja i prowadzenie stałego sądownictwa polubownego;
e/ szkolenie potencjalnych arbitrów oraz innych osób zainteresowanych problematyką
sądownictwa polubownego;
f/ organizowanie i współorganizowanie odczytów, konferencji i kongresów na temat sądownictwa
polubownego w kraju i za granicą;
g/ prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie problematyki sądownictwa polubownego.
Artykuł 2. Członkowie
2.1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna o nienagannej postawie moralnej, która:
a/ ma pełną zdolność do czynności prawnych;
b/ korzysta w pełni z praw publicznych i obywatelskich praw honorowych;
c/ posiada kwalifikacje niezbędne dla aktywnego realizowania celów Stowarzyszenia.
2.2. Pierwotnymi członkami Stowarzyszenia są jego założyciele.
2.3. Inne osoby pragnące wstąpić do Stowarzyszenia składają Zarządowi pisemny wniosek o
przyjęcie. O przyjęciu decyduje Zarząd, który może odmówić przyjęcia bez podania uzasadnienia.
2.4. Utrata członkostwa następuje wskutek śmierci, wykluczenia lub wystąpienia członka.
2.5. Zarząd może powziąć uchwałę o wykluczeniu członka, który przestał spełniać warunki
określone w ustępie 1 tego artykułu albo zalega z zapłatą dwóch kolejnych składek rocznych
mimo wezwania do ich uiszczenia. Uchwała o wykluczeniu członka powinna mu być niezwłocznie

doręczona wraz z uzasadnieniem. W ciągu 30 dni od daty doręczenia takiej uchwały wykluczony
członek może złożyć odwołanie do Walnego Zebrania.
2.6. Członek może w każdej chwili wystąpić ze Stowarzyszenia zawiadamiając o tym Zarząd na
piśmie. Obowiązany jest jednak uiścić składkę za rok bieżący i ewentualne składki zaległe.
2.7. Członkowie mają prawo i obowiązek udziału w pracach Stowarzyszenia.
2.8. Każdy członek ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu, wypowiadać się na nim oraz brać
udział w głosowaniu. Przysługuje mu też czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu
i Komisji Rewizyjnej.
2.9. Członek obowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wpisową oraz uiszczać składkę roczną.
2.10. Do Stowarzyszenia mogą wstępować cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w
pkt. 1 art. 2 Statutu.
Artykuł 3. Członkowie wspierający
3.1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba lub instytucja, która zadeklaruje
określone subsydia lub istotną pomoc dla Stowarzyszenia w innej formie.
3.2. Wniosek o przyjęcie na członka wspierającego powinien być złożony na piśmie. O
uwzględnieniu lub oddaleniu wniosku decyduje Zarząd.
3.3. Członek wspierający lub jego przedstawiciel może być zaproszony na Walne Zebranie,
jednakże nie przysługuje mu prawo udziału w głosowaniu ani też czynne i bierne prawo wyborcze.
Artykuł 4. Władze Stowarzyszenia i organ kontroli wewnętrznej
4.1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna jako organ
kontroli wewnętrznej.
Artykuł 5. Walne Zebranie
5.1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
5.2. Do kompetencji Walnego Zebrania, oprócz innych spraw przewidzianych w Statucie, należy:
a/ wybór Prezesa Stowarzyszenia oraz pozostałych członków Zarządu;
b/ wybór Komisji Rewizyjnej;
c/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok
ubiegły oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
d/ uchwalanie długofalowych programów działalności Stowarzyszenia;
e/ ustalanie rocznych preliminarzy finansowych oraz wysokości opłaty wpisowej i rocznej składki
członkowskiej;
f/ podejmowanie decyzji o tworzeniu Oddziałów oraz stałych sądów polubownych Stowarzyszenia i
uchwalanie ich regulaminów;
g/ dokonywanie zmian Statutu;
h/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
5.3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz do roku w pierwszym kwartale roku
kalendarzowego. W razie potrzeby Zarząd może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie z własnej
inicjatywy. Obowiązany jest je zwołać na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej
jednej piątej członków, wskazując przyczynę zwołania i proponowany przedmiot obrad.

5.4. Walne Zebranie może podejmować uchwały jeżeli jest obecna na nim w pierwszym terminie
co najmniej połowa członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Uchwały
zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał w sprawach zmiany
Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia, dla których wymagana jest większość dwóch trzecich
głosów oddanych.
Artykuł 6. Zarząd
6.1. Zarząd składa się z 7 do 15 członków łącznie z Prezesem, wybieranych na okres 4 lat. Zasady
pracy Zarządu określi regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
6.2. Zarząd wybiera ze swego grona jednego lub dwóch Wiceprezesów oraz Sekretarza
Generalnego i Skarbnika.
6.3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, zarządza jego majątkiem i reprezentuje
je w stosunkach zewnętrznych.
6.4 Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli
obecnych jest co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes. Uchwały
zapadają zwykłą większością głosów obecnych, a w razie równości głosów przeważa głos Prezesa
lub zastępującego go Wiceprezesa.
6.5. Dla realizacji określonych zadań Zarząd może powoływać grupy robocze lub konsultacyjne
zapraszając do udziału w nich poszczególnych członków Stowarzyszenia, a nawet osoby z
zewnątrz.
6.6. Prawo do reprezentowania Stowarzyszenia przysługuje jednoosobowo Prezesowi,
Wiceprezesowi, Sekretarzowi Generalnemu oraz Skarbnikowi. Do zaciągania zobowiązań
majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym
przynajmniej jednego, któremu przysługuje prawo reprezentowania Stowarzyszenia.
6.7. W przypadku gdy zgodnie z umową stron zwrócono się do Stowarzyszenia o wyznaczenie
arbitra, arbitra przewodniczącego /superarbitra/, ustalenia miejsca arbitrażu lub o dokonanie innej
czynności o podobnym charakterze upoważnionym do jej dokonania jest Prezes Stowarzyszenia
lub w razie nieobecności Prezesa - zastępujący go Wiceprezes.
6.8. W razie śmierci lub rezygnacji członka Zarządu, Zarząd może powołać do swego składu nową
osobę spośród członków Stowarzyszenia. Liczba osób powołanych nie może przekraczać 1 liczby
członków Zarządu pochodzących z wyboru.
6.9. Zarząd obowiązany jest złożyć na Walnym Zebraniu dokładne sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia za rok ubiegły.
6.10. Zarząd Stowarzyszenia może podejmować decyzje dotyczące przynależności
Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych i organizacji zagranicznych, których cele są
zbieżne z celami Stowarzyszenia.
Artykuł 7. Komisja Rewizyjna
7.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
7.2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, łącznie z jej Przewodniczącym, wybieranych na
okres 4 lat. W razie potrzeby skład Komisji Rewizyjnej może być uzupełniony w drodze kooptacji
jednego członka przez dwóch pochodzących z wyboru.

7.3. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a/ kontrola czynności prawno-majątkowych podejmowanych w imieniu Stowarzyszenia co do ich
zgodności z prawem, statutem, uchwałami Walnego Zebrania oraz zasadami gospodarności;
b/ niezwłoczne sygnalizowanie Zarządowi dostrzeżonych uchybień w powyższym zakresie;
c/ składanie corocznie sprawozdania Walnemu Zebraniu z wyników kontroli oraz występowanie z
wnioskiem w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium.
7.4. W celu wykonania swych obowiązków Komisja Rewizyjna może przeglądać odpowiednie
dokumenty oraz żądać od Zarządu lub poszczególnych jego członków, a także od pracowników
Stowarzyszenia wyczerpujących wyjaśnień.
Artykuł 8. Oddziały terenowe, jednostki organizacyjne Stowarzyszenia
8.1. Co najmniej piętnastu członków zamieszkałych na obszarze jednego województwa lub kilku
województw sąsiednich może wystąpić do Walnego Zebrania z wnioskiem o utworzenie
wojewódzkiego lub okręgowego Oddziału stanowiącego terenową jednostkę organizacyjną
Stowarzyszenia.
8.2. Do wniosku, o którym mowa w ustępie 1, należy dołączyć przygotowany przez
wnioskodawców i zaopiniowany przez Zarząd Stowarzyszenia, regulamin Oddziału, który powinien
określać w szczególności:
a/ teren działania i siedzibę Oddziału;
b/ zakres jago zadań;
c/ formy działalności;
d/ tryb powoływania władz i zakres ich kompetencji;
e/ sposób finansowania działalności Oddziału.
8.3 Władzami Oddziału są: Ogólne Zebranie zgromadzonych w nim członków oraz Zarząd
Oddziału składający się z trzech do pięciu osób, łącznie z jego Przewodniczącym.
8.4 Do kompetencji Ogólnego Zebrania Oddziału należy:
a/ wybór Zarządu Oddziału;
b/ ustalanie długofalowych programów pracy Oddziału;
c/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Oddziału za rok ubiegły oraz udzielanie
Zarządowi Oddziału absolutorium. W sprawach podejmowania uchwal stosuje się odpowiednio
artykuł 5.4.
8.5. Zarząd Oddziału kieruje bieżącą działalnością Oddziału, podejmując uchwały, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu Oddziału.
8.6. Na wniosek Zarządu Oddziału Zarząd Stowarzyszenia może przyznać Oddziałowi określoną
pomoc finansową.
8.7. Zarząd Oddziału składa Zarządowi Stowarzyszenia nie później niż do dnia 31 stycznia
pisemne sprawozdanie z działalności Oddziału za rok ubiegły.
8.8. Odział może być rozwiązany na mocy uchwały Ogólnego Zebrania Oddziału lub uchwały
Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
Artykuł 9. Majątek Stowarzyszenia
9.1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, subsydiów, darowizn, spadków,
zapisów oraz dochodów z własnej działalności i dochodów z majątku Stowarzyszenia.

Artykuł 10. Rozwiązanie Stowarzyszenia
10.1. Stowarzyszenie może być rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania albo przez sąd z przyczyn
określonych w ustawie.
10.2. O przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie.

