
S T A T U T 
Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych  

przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji 
 
 
 

§ 1 
Przepisy ogólne 

 
1. Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i 

Telekomunikacji (zwanym dalej: Sądem) jest stałym sądem polubownym w 
rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Organizację Sądu określa niniejszy Statut. 
3. Sąd jest samodzielną jednostką , działającą przy Polskiej Izbie Informatyki i 

Telekomunikacji (zwanej dalej: Izbą). 
4. Sąd jest powołany do rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku rejestracji 

nazwy domeny internetowej z zakończeniem „.pl”. 
5. Sąd rozstrzyga spory na podstawie  zasad przyjętych w Regulaminie Sądu.  
6. Sąd pobiera opłaty określone w Wykazie Opłat. 
7. Siedzibą Sądu jest Warszawa. 
8. Sąd używa pieczęci ze swoja nazwą i oznaczeniem siedziby. 

 
 

§ 2 
Organy Sądu 

 
Organami Sądu są: 

1) Rada Sądu  
2) Prezes Sądu, 
3) Sekretarz Sądu. 

 
§ 3 

Rada Sądu 
 

1. Do zakresu działania Rady Sądu należy: 
a) wnioskowanie i opiniowanie zmian do Statutu Sądu do przedstawienia 

Zgromadzeniu Izby, 
b) uchwalanie  Regulaminu Sądu,  
c) sprawowanie funkcji doradczych dla Prezesa Sądu, 
d) uchwalanie kierunków działania Sądu, 
e) przygotowanie projektu Wykazu Opłat dla zatwierdzenia przez Zarząd Izby, 
f)  przygotowanie projektu budżetu Sądu we współpracy z Zarządem Izby, 
g) nadzór nad działalnością formalną Sądu, w tym sprawnością i terminowością 

załatwiania spraw, 
h) podejmowanie decyzji o opublikowaniu orzeczeń Sądu, 
i) przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności Sądu dla 

Zarządu Izby,  
j) przyjmowanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działania Sądu dla 

Rady Izby, 
k) wykonywanie innych działań określonych w niniejszym Statucie. 
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2. W skład Rady Sądu wchodzi od 3 do 7 osób, które wyróżniają się wiedzą z zakresu 
problematyki nazw domen internetowych. 

3. Liczbę członków Rady Sądu  określa uchwała Rada Izby, podejmowana w każdej 
kadencji.  

4. Wyborów członków Rady Sądu  dokonuje Rada  Izby w głosowaniu tajnym spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez członków Izby. Na członków 
Rady Sądu zostaną wybrani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów. 

5. Członkowie Rady Sądu nie mogą wchodzić w skład organów wybieralnych Izby. 
6. Kadencja  Rady Sądu  wynosi 2 lata. Możliwe jest wybieranie  członków Rady Sądu 

na kolejne kadencje. 
7. Mandat członka Rady Sądu wygasa wskutek:  

a) upływu kadencji, 
b) złożenia Przewodniczącemu Rady Izby rezygnacji z pełnionej funkcji, 
c) odwołania przez Radę Izby w trakcie kadencji w przypadku: 

i) na wniosek Rady Sądu na podstawie przekazanego uzasadnienia.  
ii) braku rękojmi prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, 
iii) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych. 
iv) stwierdzenia trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków, 
 

8. Przewodniczącym Rady Sądu jest Prezes Sądu. 
9. Posiedzenia Rady Sądu zwołuje Prezes Sądu z własnej inicjatywy lub na żądanie 

choćby jednego członka Rady Sądu, z częstotliwością niezbędną dla prawidłowego 
wykonywania zadań statutowych przez Radę, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

10. Posiedzenia Rady Sądu odbywają się z wyłączeniem ich jawności, chyba że Rada 
Sądu postanowi inaczej. 

11. Członkowie Rady Sądu wykonują swoje czynności osobiście. Każdy członek Rady 
Sądu ma jeden głos. 

12. Z posiedzeń Rady Sądu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni 
członkowie Rady Sądu. 

13. Rada Sądu podejmuje  uchwały  bezwzględną większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków. W wypadku równej liczby głosów decydujący jest głos 
Prezesa Sądu. Bez odbycia posiedzenia Rady Sądu mogą być powzięte uchwały, 
jeżeli wszyscy członkowie Rady Sądu wyrażą zgodę na treść uchwały w postaci 
elektronicznej (e-mail).  

14. Rada Sądu prowadzi rejestr swoich uchwał. 
 
 

§ 4 
Prezes Sądu 

 
1. Prezes Sądu reprezentuje Sąd na zewnątrz. 
2. Prezesa Sądu wybiera  w głosowaniu jawnym Rada Sądu spośród swoich członków 

na okres 2 letniej kadencji. 
3. Na wniosek Prezesa Sądu, Rada Sądu wybiera Wiceprezesa Sądu. 
4. Wiceprezesa Sądu wybiera się odpowiednio jak Prezesa Sądu. 
5. Do zakresu działania Prezesa Sądu należy w szczególności: 

a) wydawanie zarządzeń o nominacji zastępczej arbitrów w zakresie 
zastrzeżonym w Regulaminie Sądu, 

b) wydawanie zarządzeń w sprawie zwrotu wniosku przedprocesowego, 
wniosku mediacyjnego lub pozwu, wyznaczanie protokolantów zastępczych, 
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c) nadzór merytoryczny nad działalnością Sekretarza Sądu i  pracowników 
Sądu, 

d) ustalanie polityki promocyjnej  działalności Sądu, 
e) nadzorowanie realizacji budżetu Sądu, 
f) przygotowanie i przedstawianie sprawozdań i informacji statystycznych z 

działalności Sądu Radzie Izby i Zgromadzeniu Członków Izby, 
g) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Prezesa Sądu w Statucie lub 

Regulaminie Sądu. 
 

§ 5 
Sekretarz Sądu 

 
1. Sekretarz Sądu jest organem wykonawczym podlegającym Prezesowi Sądu w 

zakresie merytorycznej działalności Sądu i w sprawach powierzonych przez Prezesa 
Sądu. 

2. Sekretarza Sądu wyznacza i odwołuje Zarząd  Izby, po zasięgnięciu opinii Rady 
Sądu. 

3. Sprawowanie funkcji Sekretarza Sądu można powierzyć wyłącznie pracownikowi 
Izby. 

4. Do zakresu działania Sekretarza Sądu należy: 
a) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Sądu,  
b) obsługa kancelaryjna Sądu,  
c) zawiadamianie  rejestru nazw domen internetowych w domenie „.pl” oraz 

Prezesa Sądu  o: 
• wpłynięciu wniosku mediacyjnego, wniosku przedprocesowego 

oraz pozwu, 
• bezskutecznym upływie terminu do podpisania klauzuli 

arbitrażowej lub wyrażenia zgody na postępowanie mediacyjne, 
• zawieszeniu postępowania, 
• umorzeniu postępowania, 
• wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. 

d) protokołowanie przebiegu rozpraw,  
e) pobieranie opłat wskazanych w Wykazie Opłat, 
f) przygotowywanie posiedzeń sądowych, 
g) przygotowywanie posiedzeń Rady Sądu, 
h) udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania Sądu i zasad wynikających 

z Regulaminu Sądu, 
i) sporządzanie projektów sprawozdań z działalności Sądu, nie rzadziej niż raz 

na pół roku, 
j) przygotowywanie kwartalnych informacji statystycznych z działalności Sądu, 
k) odpowiadanie za aktualizację strony internetowej Sądu, 
l) podejmowanie innych czynności zleconych przez Prezesa Sądu. 

 
§ 6 

Arbitrzy i mediatorzy 
 

1. Arbitrem i mediatorem może być osoba mająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych, dysponująca odpowiednią 
wiedzą prawniczą i doświadczeniem zawodowym, która ukończyła wyższe 
studia prawnicze oraz wykonuje zawód adwokata, radcy prawnego, rzecznika 
patentowego lub posiada, co najmniej stopień doktora nauk prawnych. 
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2. Arbiter i mediator jest bezstronny i niezależny w rozstrzyganiu poddanego mu 
sporu. 

3. Sąd prowadzi Listę Arbitrów oraz Listę Mediatorów  Sądu Polubownego ds. 
Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.   

4. Wpisu oraz wykreślenia  z  Listy Arbitrów oraz Listy  Mediatorów dokonuje 
Rada Izby  na wniosek Rady Sądu.  

5. Arbitrzy i mediatorzy zobowiązują się, za wynagrodzeniem, do należytego 
wykonywania obowiązków w określonej sprawie na podstawie umowy 
zawieranej pomiędzy Izbą a arbitrem albo mediatorem. 

 
§ 7 

Obowiązek zachowania poufności i wyłączenia  
 

1. Członkowie Rady Sądu, Prezes Sądu oraz Sekretarz Sądu i protokolanci są 
zobowiązani do podpisania oświadczeniu o zachowaniu w poufności wszelkich 
informacji, które uzyskały w związku z pełnieniem swoich funkcji. 

2. W przypadku wystąpienia sporu rozpoznawanego w granicach właściwości 
niniejszego Sądu, którego stroną lub pełnomocnikiem Strony jest osoba będąca 
członkiem Rady Sądu, Prezesem Sądu lub Sekretarzem Sądu w czasie trwania 
kadencji, osoba ta jest wyłączona z udziału w czynnościach związanych z 
zawisłym sporem.  

3. Członkowie Rady Sądu nie mogą być członkami organów Izby i pracownikami 
Biura Izby. 

 
 

§ 8 
Postanowienia przejściowe i końcowe 

 
1. Do czasu powołania Prezesa Sądu, jego uprawnienia i obowiązki określone w 

Statucie wykonuje dotychczasowy Przewodniczący Podkomisji ds. Domen 
Internetowych. 

2. Do czasu powołania Sekretarza Sądu, jego uprawnienia i obowiązki określone w 
Statucie wykonuje wyznaczony pracownik Izby. 

3. Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia tj.  20 kwietnia 2007 r. 
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