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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 25 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie okreÊlenia regulaminu organizacji i dzia∏ania sta∏ych polubownych sàdów konsumenckich.

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 25 i Nr 110, poz. 1189) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ regulamin organizacji i dzia∏ania
sta∏ych polubownych sàdów konsumenckich, stano-
wiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: S. Iwanicki

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 25 wrzeÊnia
2001 r. (poz. 1214)

REGULAMIN ORGANIZACJI I DZIA¸ANIA STA¸YCH POLUBOWNYCH SÑDÓW KONSUMENCKICH

DZIA¸ I

Wewn´trzna organizacja i tryb funkcjonowania 
sta∏ych polubownych sàdów konsumenckich

§ 1. W sk∏ad sta∏ego polubownego sàdu konsu-
menckiego przy wojewódzkim inspektorze inspekcji
handlowej, zwanego dalej „sàdem”, wchodzà:

1) przewodniczàcy,

2) stali arbitrzy.

§ 2. 1. Sta∏ych arbitrów — w liczbie niezb´dnej do
zapewnienia prawid∏owego dzia∏ania sàdu — wyzna-
czajà organizacje reprezentujàce konsumentów i orga-
nizacje reprezentujàce przedsi´biorców, b´dàce stro-
nami umowy o zorganizowaniu sàdu, o której mowa
w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o In-
spekcji Handlowej, zwanej dalej „umowà”, przy czym
liczba sta∏ych arbitrów wyznaczonych przez organiza-
cje reprezentujàce konsumentów powinna byç równa
liczbie sta∏ych arbitrów wyznaczonych przez organiza-
cje reprezentujàce przedsi´biorców.

2. Co najmniej jednà trzecià liczby sta∏ych arbitrów,
o której mowa w ust. 1, powinny stanowiç osoby ma-
jàce wy˝sze wykszta∏cenie prawnicze.

§ 3. 1. Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej
wpisuje sta∏ych arbitrów na list´ sta∏ych arbitrów, zwa-
nà dalej „listà”, i odbiera od nich Êlubowanie.

2. Âlubowanie, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´
wed∏ug nast´pujàcej roty: „Âlubuj´ uroczyÊcie, ˝e jako
sta∏y arbiter b´d´ orzekaç bezstronnie i zgodnie z pra-
wem.”

§ 4. 1. Lista sk∏ada si´ z cz´Êci A, na którà wpisuje
si´ sta∏ych arbitrów wyznaczonych przez organizacje
reprezentujàce konsumentów, i z cz´Êci B, na którà
wpisuje si´ sta∏ych arbitrów wyznaczonych przez orga-
nizacje reprezentujàce przedsi´biorców.

2. List´ przechowuje przewodniczàcy i udost´pnia
jà do wglàdu stronom na ich ˝àdanie.

§ 5. 1. Kadencja sta∏ych arbitrów trwa cztery lata i li-
czy si´ od dnia wpisania na list´.



2. Po up∏ywie kadencji sta∏y arbiter mo˝e braç
udzia∏ jedynie w rozpoznaniu sprawy rozpocz´tej
wczeÊniej z jego udzia∏em, do czasu jej zakoƒczenia.

§ 6. 1. Przewodniczàcego powo∏uje i odwo∏uje wo-
jewódzki inspektor inspekcji handlowej, po zasi´gni´-
ciu opinii stron umowy.

2. Przewodniczàcy jest powo∏ywany spoÊród sta-
∏ych arbitrów majàcych wy˝sze wykszta∏cenie prawni-
cze, na okres kadencji.

§ 7. Przewodniczàcy jest organem sàdu. Kieruje sà-
dem i reprezentuje go na zewnàtrz.

§ 8. W zakresie dzia∏alnoÊci administracyjnej prze-
wodniczàcy podlega nadzorowi wojewódzkiego in-
spektora inspekcji handlowej.

§ 9. Przewodniczàcy jest obowiàzany podaç tekst
niniejszego regulaminu do wiadomoÊci konsumentów
i przedsi´biorców w siedzibie wojewódzkiego inspek-
toratu inspekcji handlowej, przez umieszczenie go
w miejscu ogólnie dost´pnym.

§ 10. Obs∏ug´ prac sàdu zapewnia wojewódzki in-
spektorat inspekcji handlowej.

DZIA¸ II

CzynnoÊci sàdów

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 11. 1. Sàd mo˝e zawiadamiaç i wzywaç strony,
Êwiadków, bieg∏ych lub inne osoby w sposób, który
uzna za najbardziej celowy, je˝eli uzna to za niezb´dne
do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Dotyczy to
równie˝ dor´czeƒ.

2. Zawiadomienie, wezwanie i dor´czenie, o któ-
rym mowa w ust. 1, uznaje si´ za skuteczne, je˝eli jest
niewàtpliwe, ˝e dosz∏o do wiadomoÊci adresata.

§ 12. Je˝eli podj´cie przez sàd czynnoÊci jest po∏à-
czone z wydatkami, sàd wezwie stron´, która wnosi∏a
o jej podj´cie, do z∏o˝enia zaliczki na pokrycie wydat-
ków. Je˝eli obie strony wnosi∏y o podj´cie czynnoÊci
lub sàd czynnoÊç zarzàdzi∏ z urz´du, sàd wezwie strony
do z∏o˝enia zaliczki w równych cz´Êciach lub w innym
stosunku. Sàd uzale˝ni podj´cie czynnoÊci od uiszcze-
nia zaliczki w wyznaczonym terminie.

§ 13. Sàd przechowuje akta sprawy i udost´pnia je
sàdowi powszechnemu na jego ˝àdanie.

Rozdzia∏ 2

CzynnoÊci przewodniczàcego

§ 14. 1. Przewodniczàcy dokonuje wst´pnego bada-
nia wniosku o rozpatrzenie sporu przez sàd, zwanego
dalej „wnioskiem”, niezw∏ocznie po wniesieniu go
przez konsumenta lub przedsi´biorc´.

2. Je˝eli wniosek nie dotyczy sporu, o którym mo-
wa w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o In-
spekcji Handlowej, przewodniczàcy pozostawia wnio-
sek bez dalszego biegu, o czym niezw∏ocznie zawiada-
mia wnioskodawc´.

3. Je˝eli sprawie nie mo˝na nadaç dalszego biegu
dlatego, ˝e we wniosku nie oznaczono lub niedok∏ad-
nie oznaczono strony lub przedmiot sporu albo wnio-
sek nie jest podpisany bàdê do wniosku nie do∏àczono
jego odpisu dla dor´czenia go stronie przeciwnej, prze-
wodniczàcy wzywa wnioskodawc´, pod rygorem
zwrócenia wniosku, do poprawienia lub uzupe∏nienia
w terminie tygodniowym od dnia dor´czenia wezwa-
nia. Po bezskutecznym up∏ywie terminu przewodniczà-
cy zwraca wniosek wnioskodawcy.

§ 15. 1. Je˝eli w wyniku wst´pnego badania wnio-
sku oka˝e si´, ˝e sprawie mo˝na nadaç dalszy bieg,
przewodniczàcy dor´cza odpis wniosku stronie prze-
ciwnej i wzywa jà, aby w terminie tygodniowym od
dnia dor´czenia wezwania z∏o˝y∏a na piÊmie odpo-
wiedê na wniosek wraz z oÊwiadczeniem, czy zgadza
si´ na rozstrzygni´cie sporu przez sàd wskazany we
wniosku.

2. W razie bezskutecznego up∏ywu terminu, o któ-
rym mowa w ust. 1, albo je˝eli strona, której dor´czo-
no odpis wniosku, oÊwiadczy, ˝e nie zgadza si´ na roz-
strzygni´cie sprawy przez sàd wskazany we wniosku,
przewodniczàcy zwraca wniosek wnioskodawcy, infor-
mujàc o przyczynie zwrotu.

§ 16. Je˝eli strona, której dor´czono odpis wniosku,
oÊwiadczy ˝e zgadza si´ na rozpoznanie sporu przez
sàd wskazany we wniosku, przewodniczàcy wyznacza
termin rozprawy oraz podejmuje czynnoÊci przygoto-
wujàce rozpraw´, o których mowa w § 18 i 19.

§ 17. 1. Termin rozprawy powinien byç wyznaczo-
ny tak, aby od daty z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym
mowa w § 16, do rozprawy nie up∏yn´∏o wi´cej ni˝
miesiàc, chyba ̋ e zachodzà niedajàce si´ usunàç prze-
szkody.

2. Rozprawa odbywa si´ w siedzibie wojewódzkie-
go inspektoratu inspekcji handlowej, chyba ˝e szcze-
gólne wzgl´dy przemawiajà za jej wyznaczeniem w in-
nym miejscu.

§ 18. 1. JednoczeÊnie z zawiadomieniem stron
o terminie rozprawy przewodniczàcy wzywa je, aby
w terminie tygodniowym od dnia dor´czenia wezwa-
nia wyznaczy∏y do sk∏adu orzekajàcego po jednym ar-
bitrze z listy, pod rygorem wyznaczenia ich z urz´du.

2. Je˝eli w terminie tygodniowym, o którym mowa
w ust. 1, strona nie wyznaczy∏a arbitra, wyznacza go
przewodniczàcy, majàc na uwadze, ˝e w sk∏adzie orze-
kajàcym jeden z arbitrów powinien byç wyznaczony
z cz´Êci A, a drugi — z cz´Êci B listy.

§ 19. 1. Po wyznaczeniu arbitrów do sk∏adu orzeka-
jàcego przewodniczàcy wyznacza superarbitra spo-
Êród sta∏ych arbitrów majàcych wy˝sze wykszta∏cenie
prawnicze.

2. Przewodniczàcy mo˝e byç superarbitrem.
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Rozdzia∏ 3

CzynnoÊci sàdu orzekajàcego

§ 20. 1. Sàd orzekajàcy rozpoznaje spraw´ na roz-
prawie w sk∏adzie:

1) superarbitra, o którym mowa w § 19,

2) dwóch arbitrów wyznaczonych w sposób okreÊlo-
ny w § 18.

2. Superarbiter przewodniczy rozprawie.

§ 21. 1. Rozprawa jest jawna i odbywa si´ w ten
sposób, ˝e po wywo∏aniu sprawy superarbiter udziela
g∏osu stronom, najpierw wnioskodawcy, a potem stro-
nie przeciwnej, które zg∏aszajà ustnie swe ˝àdania
i wnioski oraz przedstawiajà twierdzenia i dowody na
ich poparcie. Nast´pnie, stosownie do okolicznoÊci,
sàd przeprowadza post´powanie dowodowe.

2. Superarbiter powinien sk∏aniaç strony do pojed-
nania, zw∏aszcza po wst´pnym wyjaÊnieniu stanowisk
stron. Osnowa ugody zawartej przed sàdem powinna
byç wciàgni´ta do protoko∏u rozprawy i stwierdzona
podpisami stron. Niemo˝noÊç podpisania sàd stwier-
dzi w protokole.

§ 22. 1. Z przebiegu rozprawy protokolant pod kie-
runkiem superarbitra spisuje protokó∏.

2. Protokó∏ powinien zawieraç:

1) oznaczenie sàdu oraz miejsca i daty rozprawy,

2) nazwiska superarbitra, arbitrów, protokolanta, jak
równie˝ obecnych na rozprawie stron i pe∏nomoc-
ników,

3) oznaczenie sprawy,

4) przebieg rozprawy, w szczególnoÊci wnioski i twier-
dzenia stron oraz wyniki post´powania dowodo-
wego.

3. Protokó∏ podpisujà superarbiter i protokolant.

§ 23. W przypadkach wymagajàcych wiadomoÊci
specjalnych z zakresu jakoÊci produktów lub us∏ug, sàd
po wys∏uchaniu wniosków stron mo˝e wezwaç w cha-

rakterze bieg∏ego rzeczoznawc´ z listy rzeczoznawców
do spraw jakoÊci produktów lub us∏ug, prowadzonej
przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

§ 24. 1. Rozprawa odbywa si´ bez wzgl´du na nie-
stawiennictwo jednej lub obu stron, chyba ˝e przed
rozpocz´ciem rozprawy strona wnios∏a o jej nieprze-
prowadzanie i wykaza∏a, ˝e nie mo˝e stawiç si´ z przy-
czyn od niej niezale˝nych.

2. Sàd odroczy rozpraw´, je˝eli stwierdzi nieprawi-
d∏owoÊç w dor´czaniu zawiadomienia albo je˝eli nie-
obecnoÊç strony jest wywo∏ana nadzwyczajnym wyda-
rzeniem lub innà znanà sàdowi przeszkodà, której nie
mo˝na przezwyci´˝yç.

§ 25. Superarbiter zamyka rozpraw´, gdy sàd uzna
spraw´ za dostatecznie wyjaÊnionà. Przed zamkni´-
ciem rozprawy superarbiter udziela g∏osu stronom.

§ 26. 1. Po zamkni´ciu rozprawy sàd odbywa nie-
jawnà narad´, po której wydaje wyrok.

2. Wydanie wyroku powinno nastàpiç w ciàgu
trzech dni od dnia zamkni´cia rozprawy.

3. Wyrok zapada wi´kszoÊcià g∏osów i jest podpisy-
wany przez ca∏y sk∏ad orzekajàcy.

4. Wyrok powinien zawieraç:

1) oznaczenie sàdu, superarbitra, arbitrów i protoko-
lanta,

2) dat´ i miejsce wydania wyroku,

3) oznaczenie stron,

4) oznaczenie przedmiotu sprawy,

5) rozstrzygni´cie o ˝àdaniach stron,

6) przytoczenie motywów, którymi kierowa∏ si´ sàd
przy wydaniu wyroku,

7) podpisy superarbitra i arbitrów.

§ 27. Sàd dor´cza obu stronom za pokwitowaniem
lub dowodem dor´czenia odpis wyroku podpisany
tak jak orygina∏, w terminie 14 dni od dnia wydania
wyroku.
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