
 

 

 

 

 

            Warszawa, 19/20 maja 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne Rady Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOL 

dotyczące konfliktu interesów w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał 

przyjęte uchwałą Rady nr 01/V/2016 z 19/20 maja 2016 r. 

 

Mając na uwadze ogólność sformułowań § 16 Regulaminu Trybunału dotyczącego 

okoliczności, które mogą wzbudzać wątpliwość co do bezstronności lub niezależności 

arbitrów rozpoznających sprawy zawisłe przed Trybunałem, Rada Trybunału postanawia 

przyjąć wytyczne w celu ułatwienia Arbitrom Trybunału identyfikacji źródeł potencjalnego 

konfliktu interesów. 

 

Reguła ogólna 

 

Arbiter nie powinien przyjmować funkcji, względnie rozpoznawać w dalszym ciągu sprawy, 

jeżeli występuje jakakolwiek okoliczność, która wzbudza, we własnym odczucia arbitra, 

wątpliwość co do możliwości zachowania bezstronności lub niezależności. 

 

Wyjaśnienie: 

Nawet najszerszy katalog przesłanek uzasadniających wyłączenie arbitra nie obejmie 

wszelkich możliwych stanów faktycznych, w których może powstać wątpliwość co do 

możliwości zachowania bezstronności lub niezależności. Również niniejszy dokument 

obejmuje jedynie wyliczenie pewnych przykładów takich okoliczności. Dlatego konieczne jest, 

by arbitrzy nie polegali wyłącznie na sztywnych wytycznych, ale oceniali każdy stan faktyczny 

indywidualnie i nie przyjmowali funkcji w sytuacjach, gdy dostrzegają także inne niż 

wskazane poniżej źródła konfliktu interesów. 
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I. Bezwzględne przyczyny wyłączenia arbitra od rozpoznawania sprawy: 

 

1. Arbiter jest stroną postępowania lub pozostaje z którąkolwiek ze stron 

postępowania w stosunku prawnym, który powoduje, że wynik sprawy 

wpłynie na prawa i obowiązki arbitra. 

 

 2. Arbiter jest małżonkiem, lub byłym małżonkiem, krewnym lub powinowatym 

w linii prostej, krewnym bocznym do czwartego stopnia lub powinowatym 

bocznym do drugiego stopnia strony. 

 

 3. Arbiter pozostaje lub pozostawał ze stroną w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

 

 4. Między arbitrem a stroną lub pełnomocnikiem strony istnieje inna bliska więź 

osobista. 

 

 5. Arbiter pełni w podmiocie będącym stroną postępowania funkcję członka 

zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurenta lub inną analogiczną 

funkcję powiązaną z uprawnieniami kierowniczymi, kontrolnymi lub do 

reprezentowania podmiotu. 

 

 6. Arbiter jest właścicielem udziałów lub akcji, lub posiada jakikolwiek inny 

udział finansowy w podmiocie, który jest stroną postępowania lub który jest 

bezpośrednio powiązany ze stroną postępowania. 

 

 7. Arbiter lub kancelaria, w ramach której arbiter wykonuje zawód, pozostaje w 

stałych stosunkach gospodarczych ze stroną lub podmiotem powiązanym ze 

stroną, w szczególności świadczy na rzecz strony regularne usługi doradztwa 

prawnego. 
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8. Arbiter lub kancelaria, w ramach której arbiter wykonuje zawód, udzielała 

porad prawnych lub przygotowywała opinię prawną dotyczącą sporu na rzecz 

strony lub podmiotu powiązanego ze stroną. 

 

 9. Bliski członek rodziny arbitra (por. punkt 2.) jest powiązany finansowo lub 

osobiście z którąkolwiek ze stron lub ma określony interes osobisty lub 

majątkowy w wydaniu przez Trybunał orzeczenia określonej treści. 

 

 10. Arbiter był uprzednio zaangażowany w sprawę, w szczególności jako arbiter, 

mediator, pełnomocnik, członek organu dyscyplinarnego lub innego organu 

orzekającego. 

  

 11. Arbiter wykonuje zawód w ramach tej samej kancelarii prawnej, lub świadczy 

pracę na rzecz tego samego podmiotu, jak strona lub jej pełnomocnik. 

 

 12. Arbiter jest powiązany finansowo lub osobiście z kancelarią prawną, w ramach 

której zawód wykonuje pełnomocnik strony. 

 

 13. Kancelaria, w ramach której arbiter wykonuje zawód, była uprzednio 

zaangażowana w sprawę. 

 

 14. Arbiter jest zaangażowany w jakikolwiek istotny spór ze stroną lub 

pełnomocnikiem strony lub podmiotem powiązanym ze stroną. 

 

Wyjaśnienie: 

Zaistnienie powyższych przesłanek zawsze i w każdych warunkach winno prowadzić do 

wyłączenia arbitra od rozpoznawania danej sprawy. Doświadczenie życiowe uczy bowiem, że 

pewne sytuacje osobiste i majątkowe oraz charakter określonych stosunków mogących 

łączyć arbitra ze stroną, w sposób obiektywny uniemożliwiają zachowanie przez arbitra 

bezstronności. Arbiter, który stwierdzi, iż w sprawie zachodzi bezwzględna przyczyna jego 

wyłączenia, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Prezesa Trybunału oraz strony i odmawia 

przyjęcia funkcji arbitra, względnie wstrzymuje się od podejmowania dalszych czynności  
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w sprawie. Ewentualna zgoda stron na (dalsze) rozpoznawanie sprawy przez arbitra 

podlegającego wyłączeniu, nie usuwa konieczności wyłączenia.  

 

Wykonywanie zawodu w ramach określonej kancelarii należy rozumieć możliwie szeroko, 

jako wszelkie możliwe formy współpracy z określoną kancelarią. Wszelkie wytyczne 

dotyczące kancelarii należy odnosić odpowiednio do innych instytucji, z którymi arbiter 

współpracuje. Powyższe odnosi się również do okoliczności wskazanych w punktach II. i III. 

 

II. Względne przyczyny wyłączenia arbitra od rozpoznawania sprawy 

 

1. W okresie ostatnich trzech lat arbiter występował jako pełnomocnik strony 

lub podmiotu powiązanego ze stroną lub doradzał albo był proszony o 

konsultacje przez stronę lub podmiot powiązany ze stroną w sprawie 

niezwiązanej ze sprawą rozpoznawaną przez Trybunał, a arbitra nie łączą ze 

stroną lub podmiotem z nią związanym żadne bieżące relacje. 

 

2. W okresie ostatnich trzech lat arbiter został powołany do rozpoznania sprawy  

przez jedną ze stron lub podmiot powiązany ze stroną dwa lub więcej razy. 

 

3. W ciągu ostatnich trzech lat kancelaria, w ramach której arbiter wykonuje 

zawód, działała na rzecz strony lub podmiotu powiązanego ze stroną. 

 

4. Arbiter pełnił w ciągu ostatnich trzech lat funkcję arbitra w innej powiązanej 

sprawie rozpoznawanej przez Trybunał lub inny sąd arbitrażowy lub 

dyscyplinarny. 

 

5. Kancelaria, w ramach której arbiter wykonuje zawód, świadczy na rzecz strony 

lub podmiotu powiązanego usługi, które nie są związane ze sprawą 

rozpoznawaną przez Trybunał, przy czym nie tworzy to istotnej relacji 

handlowej. 
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6. Kancelaria, w ramach której arbiter wykonuje zawód, jest powiązana 

finansowo z pełnomocnikiem lub kancelarią pełnomocnika strony lub 

podmiotu powiązanego ze stroną. 

 

7. Co najmniej dwóch członków składu orzekającego wykonuje zawód w ramach 

tej samej kancelarii lub świadczy pracę na rzecz tej samej instytucji. 

 

8. W ciągu ostatnich trzech lat arbiter był wspólnikiem współarbitra lub 

pełnomocnika strony. 

 

9. Członek rodziny (por. punkt II. 2.) arbitra wykonuje zawód w ramach 

kancelarii, reprezentującej stronę w sprawie rozpoznawanej przez arbitra. 

 

10. W okresie ostatnich trzech lat arbiter został powołany do rozpoznania sprawy 

przez tę samą stronę, pełnomocnika, lub kancelarię, więcej niż trzy razy. 

 

11. Arbiter jest zaangażowany w jakikolwiek spór, inny niż istotny, ze stroną lub 

pełnomocnikiem strony lub podmiotem powiązanym ze stroną. 

 

12. Kancelaria prawna, w ramach której arbiter wykonuje zawód, reprezentuje 

przeciwnika strony lub podmiotu powiązanego ze stroną. 

 

13. W ciągu ostatnich trzech lat arbiter był związany zawodowo ze stroną lub 

podmiotem powiązanym ze stroną. 

 

14. W ciągu ostatnich trzech lat arbiter rozpoznawał (jak arbiter, sędzia, członek 

organu dyscyplinarnego itp.) sprawę dotyczącą ważnych interesów strony. 

 

15. Arbiter publicznie wyraził stanowisko (lub stanowisko to zostało 

upublicznione), w którym dał wyraz przekonaniu co do ostatecznego kształtu  

określonego rozstrzygnięcia w rozpoznawanej sprawie przed oficjalnym 

ogłoszeniem  tego rozstrzygnięcia. 
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16. Arbiter pełni w podmiocie powiązanym ze stroną postępowania funkcję 

członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurenta lub inną 

analogiczną funkcję powiązaną z uprawnieniami kierowniczymi, kontrolnymi 

lub do reprezentowania podmiotu, przy czym podmiot ten nie jest 

bezpośrednio zaangażowany w sprawę. 

 

Wyjaśnienie: 

Zaistnienie poniższych przesłanek z reguły będzie stanowiło podstawę wyłączenia arbitra. 

Konieczna jest jednak dokładna analiza okoliczności sprawy w celu ustalenia rzeczywistego 

charakteru stosunku łączącego arbitra ze stroną. W przypadku uznania, że wskazana relacja 

lub zdarzenie łączące arbitra ze stroną ma charakter błahy i nie powoduje wątpliwości co do 

bezstronności, arbiter nie ulega wyłączeniu. W każdym przypadku jednak konieczne jest 

zawiadomienie o powyższych okolicznościach Prezesa Trybunału, jak również ujawnienie tych 

informacji stronom. Jeżeli strony, w terminie 14 dni od otrzymania tych informacji, złożą 

wniosek o wyłączenie, arbiter w przypadku zaistnienia przyczyn względnych ulega wyłączeniu 

w każdym wypadku. 

 

III. Przyczyny uzasadniające wyłączenie arbitra jedynie w wyjątkowych przypadkach   

 

1. Arbiter opublikował lub publicznie wygłosił ogólną opinię lub zapatrywanie 

prawne dotyczące zagadnienia powiązanego ze sprawą rozpoznawaną przez 

Trybunał. 

 

 2. Kancelaria, w ramach której arbiter wykonuje zawód, bez osobistego udziału 

arbitra, występowała przeciwko stronie lub podmiotowi powiązanemu w 

sprawie niezwiązanej ze sprawą rozpoznawaną przez Trybunał. 

 

 3. Kancelaria stowarzyszona z kancelarią, w ramach której arbiter wykonuje 

zawód, świadczy usługi na rzecz strony lub podmiotu powiązanego, chyba że 

miedzy kancelariami występuje istotne powiązanie finansowe a świadczone 

usługi mają bezpośredni związek ze sprawą rozpoznawaną przez Trybunał. 
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 4. Arbiter utrzymuje relacje ze współarbitrem lub pełnomocnikiem strony 

wynikające z członkostwa w tym samym stowarzyszeniu zawodowym lub 

organizacji społecznej.  

 

 5. Arbiter jednorazowo występował jako ekspert lub w inny sposób zawodowo 

współpracował z osobą pełniącą funkcję członka zarządu, rady nadzorczej, 

komisji rewizyjnej, prokurenta lub inną analogiczną funkcję powiązaną z 

uprawnieniami kierowniczymi, kontrolnymi lub do reprezentowania strony 

lub podmiotu powiązanego ze stroną, chyba że współpraca dotyczyła sprawy 

rozpoznawanej przez Trybunał lub sprawy powiązanej. 

 

Wyjaśnienie: 

Zaistnienie którejkolwiek ze wskazanych powyżej okoliczności uzasadnia wyłączenie arbitra 

jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy z okoliczności sprawy wynika, że mogą one 

wpłynąć na bezstronność arbitra. Arbiter nie ma jednak obowiązku zawiadamiać o 

zaistnieniu okoliczności wskazanych powyżej Prezesa Trybunału, ani informować stron. 

Badanie czy dana relacja lub zdarzenie mogą wpływać na bezstronność arbitra w 

postępowaniu będzie analizowana jedynie w przypadku złożenia przez stronę wniosku o 

wyłączenie arbitra w trybie przewidzianym w Regulaminie Trybunału. 


