/Uchwalony 2011.10.18/
STATUT TRYBUNAŁU ARBITRAŻOWEGO
DS. SPORTU PRZY POLSKIM KOMITECIE OLIMPIJSKIM
Na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 44 pkt.15 Statutu PKOl, Zarząd Polskiego
Komitetu Olimpijskiego uchwala, co następuje:
I. Postanowienia ogólne
Art. 1
1. Przy Polskim Komitecie Olimpijskim, działa Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu ,
zwany dalej Trybunałem, jako stały sąd polubowny.
2. Trybunał jest odrębną, samodzielną i niezależną jednostką organizacyjną.
Art. 2
1. Siedzibą
Trybunału
jest
siedziba
Polskiego
Komitetu
Olimpijskiego.
2. Miejscem
rozpraw
i
orzekania
jest
miasto
stołeczne
Warszawa.
3. Możliwe jest wyznaczenie innej miejscowości jako miejsca postępowania, jeżeli
jest to uzasadnione ze względu na przedmiot postępowania, okoliczności sprawy lub
zasady ekonomii procesowej.
4. Trybunał używa pieczęci ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.
Art. 3
Przy wypełnianiu powierzonych mu funkcji Trybunał korzysta z pełnej autonomii i
niezależności.
II. Funkcja i właściwość Trybunału
Art. 4
Trybunał może rozstrzygać każdy spór majątkowy i niemajątkowy powstały w Polsce
lub za granicą w związku z uprawianiem i organizacją sportu.

Art. 5
1. Funkcję sądu polubownego Trybunał realizuje przez wydawanie orzeczeń
arbitrażowych w sprawach poddanych jego właściwości, których przedmiotem są
prawa majątkowe i niemajątkowe, pozostające w dyspozycji stron i nie objęte
treścią stosunków rodzinnych. Do właściwości Trybunału należy rozstrzyganie sporów
majątkowych związanych z działalnością sportową, poddanych kompetencji
Trybunału na podstawie zapisu na sąd polubowny lub wynikającej z regulacji
statutowych polskich związków sportowych, [sprawy arbitrażowe].
2. W ramach spraw arbitrażowych rozstrzygnięciom Trybunału mogą być poddane w
szczególności sprawy dotyczące:
a) stosunków cywilnoprawnych samoistnych lub pochodnych od stosunków
członkowskich istniejących pomiędzy zawodnikami, klubami, polskimi związkami
sportowymi i innymi organizacjami sportowymi,
b) statusu prawnego i ekonomicznego zawodników,
c) cywilnoprawnych aspektów przyznawania, zawieszania lub pozbawiania licencji
uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym zawodników,
klubów, sędziów, trenerów i innych osób i podmiotów uczestniczących w działalności
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sportowej,
d) zmian przynależności klubowej oraz ustalenia wysokości ekwiwalentu za
wyszkolenie lub promocję zawodnika,
e) umów o pracę, dzieło lub umów zlecenia zawieranych z zawodnikami, trenerami i
instruktorami sportu oraz z innymi osobami uczestniczącymi w działalności
sportowej,
f) umów reklamowych, sponsorskich i menedżerskich,
g) umów pomiędzy organizatorami imprez sportowych a ich partnerami
wyspecjalizowanymi w dziedzinie sprzedaży praw telewizyjnych, reklamowych i
promocyjnych,
h) wszelkich innych umów zawieranych i realizowanych w związku z organizowaniem
zawodów sportowych,
i) umów sprzętowych zawieranych przez osoby uczestniczące w działalności
sportowej.
Art. 6
1. Trybunał działa jako instancja odwoławcza od decyzji dyscyplinarnych i
regulaminowych właściwych organów polskich związków sportowych, lub
innych organizacji sportowych [sprawy dyscyplinarne lub regulaminowe].
2. Trybunał rozpoznaje skargi na decyzje dyscyplinarne i regulaminowe w
oparciu o właściwe regulacje polskich związków sportowych lub innych
organizacji sportowych, których przedmiotem jest:
a) wykluczenie lub/albo skreślenie zawodnika, sędziego lub działacza
sportowego z polskiego związku sportowego, klubu lub innej organizacji
sportowej;
b) wykluczenie lub/albo skreślenie klubu lub innej organizacji z polskiego
związku sportowego lub innej organizacji sportowej,
c) dyskwalifikacja dożywotnia lub/albo czasowa osób, o których mowa w pkt.
a,
d) pozbawienie zawodnika lub/albo zespołu sportowego tytułu mistrza kraju
albo zdobywcy Pucharu Polski,
e) przeniesienie zespołu sportowego do niższej klasy rozgrywek,
f) zakaz reprezentowania sportu polskiego w zawodach międzynarodowych lub
międzynarodowych rozgrywkach pucharowych,
g) zakaz dokonywania transferów definitywnych lub/albo czasowych.
3. Ponadto Trybunał rozpoznaje skargi na decyzje dyscyplinarne i regulaminowe
właściwych organów polskich związków sportowych i innych organizacji
sportowych, jeżeli decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem
przepisów prawa, statutów i regulaminów albo strona została pozbawiona
prawa do obrony.
4. Skarga do Trybunału nie przysługuje w sprawach dotyczących technicznych
reguł gry.
5. Zaskarżenie do Trybunału decyzji dyscyplinarnych lub regulaminowych może
nastąpić w terminach określonych w statutach polskich związków sportowych i
innych organizacji sportowych, które nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty
doręczenia stronie decyzji wraz z uzasadnieniem.
Art. 7.
Trybunał może prowadzić postępowanie mediacyjne w sprawach poddanych jego
właściwości.
Art. 8.
Stronami postępowania przed Trybunałem mogą być polskie związki sportowe i inne
organizacje sportowe, kluby sportowe i osoby fizyczne uprawiające sport oraz
zajmujące się jego organizacją lub upowszechnianiem, przedsiębiorcy prowadzący
działalność sportową, a także inne osoby prawne, bez względu na ich siedzibę i
miejsce zamieszkania.
III. Organizacja Trybunału
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Art. 9
1. Trybunał składa się z 18-24 arbitrów, powołanych przez Zarząd Polskiego Komitetu
Olimpijskiego spośród osób korzystających z pełni praw publicznych, oraz mających
wyższe wykształcenie prawnicze i uznaną wiedzę w dziedzinie sportu i prawa
sportowego, a przy tym wykonujących przez okres, co najmniej 5 lat zawód
adwokata, radcy prawnego, prokuratora lub sędziego państwowego. Wymóg
dotyczący stażu pracy nie odnosi się do osób posiadających tytuł profesora lub
stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.
2. Kandydatów na arbitrów zgłasza Zarząd PKOl i polskie związki sportowe. Zarząd
PKOl stawia wniosek o powołanie arbitrów kolejnej kadencji.
3. Arbitrzy tworzą Zgromadzenie Arbitrów [Zgromadzanie].

Art. 10
1. Kadencja Trybunału trwa 4 lata.
2. Arbitrzy są powoływani przez Zarząd PKOl na okres kadencji i mogą być
powoływani na następne kadencje.
Art. 11
1. Organami Trybunału są Zgromadzenie, Prezes i Rada Trybunału [Rada].
2. Rada składa się z 5 do 7 osób. W jej skład wchodzą Prezes, dwóch Wiceprezesów,
Sekretarz i członkowie.
3. Kandydata na Prezesa Trybunału zgłasza Prezes PKOl.
4. Na wniosek Prezesa PKOl Zgromadzenie wybiera Prezesa Trybunału.
5. Kandydatów na pozostałych członków Rady zgłasza Prezes Trybunału.
6. Na wniosek Prezesa Trybunału Zgromadzenie wybiera pozostałych członków Rady,
która się konstytuuje i ustala podział funkcji w Radzie.
7. W razie ustania członkostwa Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza w czasie kadencji,
członkowie Rady powierzają tę funkcję jednemu z członków Rady do czasu odbycia
najbliższego Zgromadzenia.
Art.12
1. Do kompetencji Zgromadzenia Arbitrów należy:
a) powołanie Prezesa,
b) powołanie członków Rady,
c) uchwalanie i zmiany przepisów regulujących tryb postępowania przed Trybunałem
[Regulamin],
2. Zgromadzenie Arbitrów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 2/3 Arbitrów z zastrzeżeniem art. 15 ust. 3 Statutu.
3. Prezes kieruje działalnością Trybunału oraz reprezentuje go na zewnątrz. W
sprawach zastrzeżonych do kompetencji Prezesa w razie nieobecności Prezesa jego
obowiązki wykonuje upoważniony przez niego Wiceprezes Trybunału.
4. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
a) dysponowanie budżetem Trybunału,
b) uchwalenie i zmiany Regulaminu Kosztów,
c) uchwalanie i zmiany Regulaminu honorariów arbitrów,
5. Szczegółowe kompetencje Prezesa i Rady Trybunału określa Regulamin.
6. Czynności bieżące i techniczne związane z postępowaniem i orzekaniem wykonuje
Sekretarz zgodnie z Regulaminami Trybunału.
7. Sekretarz przy wykonywaniu czynności związanych z działalnością Trybunału
korzysta z pomocy pracowników Biura PKOl, zgodnie z porozumieniem wskazanym w
art. 24 ust. 4 Statutu Trybunału.
Art. 13
1. Prezes Trybunału zwołuje Zgromadzenie Arbitrów nie rzadziej niż raz w roku.
2. Prezes kieruje obradami Zgromadzenia.
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3. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Trybunału.
Art.14
1. Funkcja arbitra Trybunału wygasa w razie:
1) śmierci,
2) zrzeczenia się funkcji,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia
publicznego i popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe,
4) prawomocnego orzeczenia sądowego środka karnego w postaci
pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania funkcji
arbitra,
5) utraty obywatelstwa polskiego,
6) ograniczenia albo utraty zdolności do czynności prawnych.
2. Arbiter Trybunału może być odwołany wyłącznie w razie:
1) choroby powodującej trwałą niezdolność do wykonywania funkcji,
2) uchybienia godności funkcji arbitra lub inne nieetyczne zachowanie,
mogące podważyć zaufanie do jego osoby albo sprzeniewierzenia się
złożonemu ślubowaniu.
3. W wypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Zgromadzenie Arbitrów może odwołać
arbitra większością co najmniej ¾ głosów, w trybie ustalonym w Regulaminie
Zgromadzenia Arbitrów.
4. W razie wygaśnięcia funkcji Arbitra lub jego odwołania. Zarząd PKOl dokonuje
powołania uzupełniającego na okres do końca kadencji.

Art.15
1. Przed objęciem funkcji, Arbitrzy składają na piśmie oświadczenie następującej
treści: "Deklaruję uroczyście, że z najwyższą starannością i przy wykorzystaniu pełni
posiadanej wiedzy, wykonywać będę prawidłowo i sumiennie funkcję arbitra
Trybunału, że zachowam w tajemnicy przebieg narad i głosowań oraz będę
postępować z pełną obiektywnością i niezależnością".
2. Arbitrzy Trybunału obowiązani są do postępowania zgodnego ze ślubowaniem.
3. Arbitrzy nie mogą występować przed Trybunałem w charakterze strony lub
pełnomocnika jak również prowadzić spraw, które podlegają właściwości Trybunału.
4. Arbitrzy przy wykonywaniu obowiązków wynikających z funkcji są niezawiśli i
korzystają z pełnej autonomii.
IV. Tryb postępowania przed Trybunałem
Art. 16
1. Tryb postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym określa Regulamin uchwalony
przez Zgromadzenie Arbitrów.
2. Regulamin określa w szczególności:
a) zakres spraw podległych kompetencji Trybunału,
b)
szczegółowe
zadania
Rady,
Prezesa
i
Sekretarza
Trybunału,
c) zasady postępowania i czynności podejmowane przez strony postępowania.
3. Postępowanie przed Trybunałem podlega opłatom.
4. Wysokość opłat określa Regulamin Kosztów uchwalony przez Zgromadzenie
Arbitrów.
Art. 17
1. W sprawach arbitrażowych i regulaminowych nie uregulowanych w Regulaminie
Trybunału stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2. W sprawach dyscyplinarnych nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego,
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3. Zarzut braku właściwości Trybunału powinien zostać zgłoszony przed wdaniem się
w spór co do istoty sprawy. Zespół Orzekający może jednak rozpoznać zarzut
zgłoszony później, jeżeli opóźnienie w zgłoszeniu zarzutu jest usprawiedliwione.
4. W razie uwzględnienia zarzutu braku właściwości Trybunału, pozew lub środki
zaskarżenia podlegają odrzuceniu na rozprawie lub na posiedzeniu niejawnym.
5. O właściwości Trybunału orzeka Zespół Orzekający.
Art. 18
1. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, w sprawach arbitrażowych wiąże je
Regulamin Postępowania obowiązujący w dacie sporządzenia zapisu na sąd
polubowny.
2. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Zespół Orzekający
powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego rozstrzygnięcia.
Art. 19
1. W sprawach arbitrażowych do chwili rozpoczęcia postępowania strony mogą same
ustalić tryb postępowania arbitrażowego.
2. O ile strony nie ustalą trybu postępowania Trybunał stosuje reguły postępowania
przewidziane w Regulaminie.
3. Określenie przez strony trybu postępowania arbitrażowego może nastąpić w
zapisie na sąd polubowny lub w dodatkowym porozumieniu, przedłożonym do chwili
rozpoczęcia postępowania.
Art. 20
1. W postępowaniu arbitrażowym Trybunał rozstrzyga spory według prawa
właściwego dla danego stosunku.
2. W sprawach arbitrażowych, za zgodą stron, Trybunał może również orzekać
według ogólnych zasad prawa lub ex aequo et bono. W każdym wypadku
uwzględniane są zapisy umowy oraz zwyczaje mające zastosowanie do danego
stosunku.
3. W sprawach dyscyplinarnych i regulaminowych Trybunał rozstrzyga wg przepisów
właściwych polskich związków sportowych i innych organizacji sportowych.
Art. 21
1. Rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw należy do trzyosobowego Zespołu
Orzekającego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
2. W sprawach arbitrażowych każda ze stron wyznacza jednego arbitra z listy
arbitrów. Przewodniczącego wybiera Rada Trybunału. Jeżeli którakolwiek ze
stron nie wskazała arbitra, wybór arbitrów i Przewodniczącego następuje
według zasad ustalonych w Regulaminie.
3. W sprawach dyscyplinarnych i regulaminowych skład orzekający wyznacza
Rada Trybunału.
4. W sprawie skomplikowanej ze względu na stan faktyczny lub prawny Rada
może postanowić, że skład zespołu orzekającego może liczyć 5 osób. W
takich wypadkach w sprawach arbitrażowych każda ze stron wyznacza po
dwóch arbitrów. Przepis ust. 2 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 22
1. W sprawach arbitrażowych orzeczenia Trybunału są ostateczne; mogą być
zaskarżone do sądu powszechnego w trybie przewidzianym w przepisach
Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Prawomocne orzeczenia arbitrażowe Trybunału korzystają z cech wykonalności
i skuteczności na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego,
bądź w statutach i regulaminach polskich związków sportowych i innych
organizacji sportowych.
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Art. 23
W sprawach dyscyplinarnych i regulaminowych orzeczenia Trybunału są ostateczne i
nie podlegają zaskarżeniu.

V. Finansowanie działalności Trybunału
Art. 24
1. Koszty administracyjne działalności Trybunału pokrywa PKOl w ramach swojej
działalności statutowej. Koszty na działalność Trybunału ustala Zarząd PKOl w
budżecie PKOl.
2. Rada Trybunału samodzielnie dysponuje środkami finansowymi Trybunału.
3. Do reprezentowania Trybunału w sprawach majątkowych upoważniony jest Prezes
łącznie z innym członkiem Rady.
4. Zasady współpracy pomiędzy Trybunałem a Polskim Komitetem Olimpijskim określa
odrębne porozumienie.
5. Działalność Trybunału może być dofinansowana ze środków, którymi dysponuje
minister właściwy ds. kultury fizycznej.
Art. 25
1. Arbitrzy mają prawo do wynagrodzenia za swoje czynności oraz do zwrotu
wydatków poniesionych w związku z ich wykonywaniem.
2. Wysokość wynagrodzenia arbitrów i zasady zwrotu kosztów normuje Regulamin
honorariów arbitrów Trybunału uchwalony przez Zgromadzenie Arbitrów.
VI. Przepisy końcowe
Art. 26
1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu oraz dokonywania zmian jego treści
przysługuje Zarządowi PKOL.
2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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