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Statut 

Pan-Europejskiego Sądu Arbitrażowego 

 
 

§ 1 Przepisy ogólne 

 
 
1. Pan-Europejski Sąd Arbitrażowy (zwany dalej „sądem” lub “PESA”) przy spółce 
Villa Europa z siedzibą we Warszawie (zwanej dalej: „Administratorem”) jest jednostką 

wyodrębnioną i samodzielną, posiadającą własne władze oraz sekretariat. 

2. Siedzibą Sądu jest Warszawa. 

3. Organami Sądu są Prezes Sądu i Rada Arbitrażowa. 

 
 

§ 2 Działalność Sądu 

 
 
1. Celem działalności Sądu jest organizowanie postępowań arbitrażowych, z 
zachowaniem uznanych w tej dziedzinie wysokich standardów. 

2. Sąd prowadzi także działalność naukową, wydawniczą i edukacyjną w zakresie 
arbitrażu. 
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§ 3 Prezes Sądu 

 
 
1. Prezes Sądu kieruje Sądem i reprezentuje Sąd. 

2. Prezesa Sądu, na okres pięcioletniej kadencji, powołuje Rada Arbitrażowa na 
wniosek jednego z jej członków. 

3. Podstawę do odwołania z funkcji Prezesa przez Radę Arbitrażową stanowić mogą 
naruszenie postanowień niniejszego Statutu lub Regulaminu stałego sądu 
polubownego Pan-Europejski Sąd Arbitrażowy (dalej “Regulamin Sądu”) lub inne 
ważne przyczyny. Odwołanie Prezesa Sądu następuje w dniu wskazanym w uchwale 
Rady Arbitrażowej. 

4. Do obowiązków Prezesa Sądu należy: 

a) dokonywanie czynności w toku prowadzonych postępowań przewidzianych do 
kompetencji Prezesa Sądu w Regulaminie Sądu, 

b) wydawanie instrukcji dla Arbitrów, dotyczących technicznych warunków 
prowadzenia postępowań, 

c) dokonywanie wpisu oraz wykreślenia z Listy Arbitrów, 

d) nadzór nad działalnością pracowników Sądu, 

e) utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z sądami, instytucjami 
arbitrażowymi i mediacyjnymi oraz środowiskami naukowymi, 

f) organizowanie szkoleń dla Arbitrów, 

g) reprezentowanie Sądu w relacjach z innymi podmiotami, 

h) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Prezesa Sądu w niniejszym Statucie. 

5. Prezes Sądu nie może występować jako strona ani pełnomocnik strony w 
postępowaniu przed Sądem. 

6. W razie niemożności podjęcia przez Prezesa Sądu czynności zastrzeżonych do jego 
kompetencji w niniejszym Statucie lub Regulaminie Sądu, czynności te, w zastępstwie  
Prezesa Sądu, podejmuje wyznaczony przez niego pracownik Sądu, a w razie jego 
braku - Przewodniczący Rady Arbitrażowej. 

 
 

§ 4 Rada Arbitrażowa 

 
 
1. Rada Arbitrażowa działa na podstawie niniejszego Statutu. Rada Arbitrażowa liczy od 
3 do 7 członków. 

2. Członkiem Rady Arbitrażowej może być osoba wyróżniająca się wiedzą prawniczą oraz 
wysokimi walorami etycznymi. 

3. Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Arbitrażowej powołuje Rada 
Nadzorcza Administratora na wniosek Prezesa Zarządu Administratora na okres 
czteroletniej wspólnej kadencji, liczonej w latach kalendarzowych, bez względu na datę  
powołania poszczególnych członków. Pierwsza kadencja Rady Arbitrażowej 
rozpoczyna się 1 stycznia 2021r. 
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4. Podstawę do odwołania z funkcji członka Rady Arbitrażowej przez Radę Nadzorczą 
Administratora stanowić mogą naruszenie postanowień niniejszego Statutu lub 
Regulaminu Sądu, lub inne ważne przyczyny. Odwołanie Członka Rady Arbitrażowej 
następuje w dniu wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej Administratora. 

5. W razie wygaśnięcia mandatu, zrzeczenia się funkcji lub odwołania z funkcji członka  
Rady Arbitrażowej przed upływem kadencji, Rada Nadzorcza Administratora dokonuje  
wyboru nowego członka Rady Arbitrażowej na okres do zakończenia bieżącej kadencji 
Rady Arbitrażowej. 

6. Do zakresu działania Rady Arbitrażowej należy: 

a) dokonywanie czynności przewidzianych w niniejszym Statucie; 

b) zmiana niniejszego Statutu oraz Regulaminu Sądu na wniosek Prezesa Sądu; 

c) podejmowanie uchwał w sprawie wyłączenia Arbitra ze sprawy, 

d) rozpatrywanie, na wniosek Przewodniczącego Rady Arbitrażowej lub Prezesa 
Sądu, innych spraw związanych z działalnością Sądu, w tym dotyczących wykonywania 

obowiązków przez Arbitrów oraz przestrzegania zasad etyki. 

7. Rada Arbitrażowa podejmuje uchwały w trybie obiegowym, tj. w drodze uzgodnienia 
stanowisk jej członków za pomocą poczty e-mail. Decyzje Rady Arbitrażowej zapadają w 
formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów. Dla ważności 
głosowania wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej połowę członków Rady 
Arbitrażowej. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos 
Przewodniczącego. 

8. Głosowania Rady Arbitrażowej zarządza jej Przewodniczący w formie wiadomości e-
mail wysłanej co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem głosowania na 
wskazane przez członków Rady Arbitrażowej adresy. 

9. Jeśli uchwała Rady Arbitrażowej ma dotyczyć jej członka, to nie bierze on udziału w 
głosowaniu, a w jego miejsce głosuje Prezes Sądu. Jeśli uchwała ma dotyczyć 
Przewodniczącego Rady Arbitrażowej, to głosowanie zarządza Prezes Sądu. 

 
 

§ 5 Arbitrzy 

 
 
1. Sąd prowadzi Listę Arbitrów. 

2. Wpisu na Listę Arbitrów i wykreślenia z Listy Arbitrów dokonuje Prezes Sądu. 

3. Arbitrem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca odpowiednią wiedzę z zakresu  
rozstrzygania sporów. 

4. Arbiter związany jest z Administratorem umową ramową, której zawarcie następuje w 
trybie określonym w Regulaminie wykonywania funkcji Arbitra stałego sądu 
polubownego PESA. W umowie ramowej Arbiter zobowiązuje się do należytego 
wykonania za wynagrodzeniem swoich obowiązków związanych z 
prowadzonymi przed Sądem postępowaniami arbitrażowymi. 

5. Arbiter jest w zakresie orzekania bezstronny i niezależny, pełni funkcję wedle swojej  
najlepszej wiedzy i umiejętności. 
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§ 6 Przepis końcowy 

 
 
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2020r. 


