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Wstęp 
 

Guillermo Aguilar-Alvarez 
 

 

Z uznaniem zapoznałem się z Wytycznymi Young ICCA w sprawie 

sekretarzy trybunałów arbitrażowych. Wytyczne są owocem starań młodych 

praktyków, którzy postanowili skodyfikować istniejące najlepsze praktyki. 

W oparciu o badanie przeprowadzone przez grupę roboczą Young ICCA w 

2012 roku Wytyczne i komentarze do nich jasno ukazują również, co do 

jakich spraw istnieje konsensus, a jakie zagadnienia budzą kontrowersje. 

 

Wytyczne skupiają się na przejrzystości postępowania, zgodzie stron oraz 

efektywności kosztowej postępowania. Niewątpliwie należycie 

ustanowiony i nadzorowany skrupulatny sekretarz trybunału pomoże 

dobrze zorganizować postępowanie arbitrażowe i prowadzić je zgodnie z 

harmonogramem. Prawdziwe jest także twierdzenie, że korzyścią dla stron 

jest obniżenie kosztów, jakie może przynieść właściwe wykorzystanie 

pracy niezależnego sekretarza trybunału. 

 

Nie budzi zdziwienia fakt, że główne spory związane z funkcją sekretarza 

trybunału dotyczą rodzaju zadań, jakie mogą być mu powierzane. Artykuł 3 

Wytycznych, sformułowany głównie w oparciu o wyniki badań z 2012 i 

2013 roku, stwierdza, że „z zastrzeżeniem udzielania przez trybunał 

arbitrażowy niezbędnych wskazówek i sprawowania nadzoru nad pracą 

sekretarza” jego rola może „wychodzić poza zadania o charakterze czysto 

administracyjnym”. Paragraf 2 art. 3 wymienia następnie zadania, jakie 

może wykonywać sekretarz trybunału. Lista ta obejmuje pełne spektrum 

zadań, od czynności czysto administracyjnych po „sporządzanie projektu 

odpowiednich części wyroku”. Jak można było oczekiwać, najbardziej 

kontrowersyjne okazały się: analizowanie stanu faktycznego
1
 (art. 3(2)(f)); 

analizowanie pism procesowych i dowodów złożonych przez strony, 

przygotowanie projektów chronologii zdarzeń oraz notatek 

podsumowujących pisma oraz dowody przedłożone przez strony
2
 (art. 

3(2)(h)) oraz sporządzanie projektu odpowiednich części wyroku (art. 

3(2)(j)). Komentarz jednakże dostarcza nam niezbędnych wyjaśnień w tym 

                                                           
1 Poparła to mniej niż połowa respondentów badania z 2013 r. 
2 Poparła to mniej niż połowa respondentów zarówno w badaniu z 2012, jak i z 2013 r. 
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zakresie: arbiter nie powinien całkowicie polegać na wynikach analizy 

stanu faktycznego dokonanej przez sekretarza trybunału (komentarz do art. 

3(2)(f)) oraz nie powinien oczywiście rezygnować z dokonania własnej 

analizy pism stron oraz dowodów (komentarz do art. 3(2)(h)). W kwestii 

wyroku pomimo że same wytyczne nie postulują powściągliwości, to 

ostrożność przemawia za interpretowaniem art. 3(2)(j) w ten sposób, że 

rola sekretarza trybunału przy przygotowywaniu wyroku powinna 

ograniczać się do sporządzenia jego pierwszego projektu w części 

dotyczącej historii postępowania, stanu faktycznego sprawy oraz 

stanowiska stron. Komentarz do Wytycznych może pomóc osiągnąć 

korzyści z zatrudnienia sekretarza, który udzieli trybunałowi istotnego 

wsparcia administracyjnego, bez narażenia integralności funkcjonowania 

trybunału. 

 

Tak jak w przypadku innych przykładów prawa „miękkiego” (soft law), 

nie-wątpliwie rozpocznie się dyskusja na temat przydatności Wytycznych 

Young ICCA w sprawie sekretarzy trybunałów arbitrażowych, w przypadku 

gdy postępowanie toczy się zgodnie z regułami instytucjonalnymi oraz 

wypracowaną już praktyką. Jednakże publikacja Wytycznych powinna 

uzyskać aprobatę z jeszcze jednego istotnego powodu. Podejmując się 

zredagowania Wytycznych, stowarzyszenie Young ICCA zwróciło uwagę 

na potrzebę uznania funkcji sekretarza trybunału za ważne narzędzie 

szkoleniowe. Podobnie jak w przypadku asystentów sędziego, powierzanie 

młodym prawnikom funkcji sekretarzy trybunałów pozwala im 

obserwować sytuacje, w których rozumowanie prawnicze łączy się z 

umiejętnością przedstawiania swoich racji. 
 

 



 

1 

Wytyczne Young ICCA w sprawie sekretarzy trybunałów 

arbitrażowych 
 

 

1. Opis projektu 
 

Jest wiele powodów, dla których powoływani są sekretarze trybunałów, a 

powody te najczęściej są ze sobą połączone. Wraz ze wzrostem 

popularności arbitrażu międzynarodowego jako mechanizmu 

rozstrzygania sporów nastąpił również wzrost poziomu skomplikowania 

spraw i wartości przedmiotu sporów. Arbitrzy bardzo często sygnalizują, 

że zgłaszanych jest wiele wniosków w sprawach proceduralnych (np. o 

zabezpieczenie, kontestowane przez drugą stronę wnioski o przedłożenie 

dokumentów czy wnioski osób trzecich), co jest źródłem dyskusji 

proceduralnych między pełnomocnikami, rodzi konieczność wydawania 

coraz większej liczby decyzji proceduralnych i wstępnych, a w 

konsekwencji postępowanie staje się coraz bardziej złożone. Zespoły 

prawników reprezentujące strony są coraz większe, składają coraz to 

bardziej obszerne pisma procesowe. W tej sytuacji strony powołują 

najbardziej uznanych arbitrów mających doświadczenie w prowadzeniu 

spraw, w jakich występują złożone zagadnienia proceduralne i 

materialnoprawne, a to wymusza ustalenie napiętego harmonogramu 

postępowań, który odrywa arbitrów od ich codziennych obowiązków 

zawodowych. W reakcji na rosnącą złożoność i kontradyktoryjność 

współczesnego arbitrażu arbitrzy opracowują bardziej szczegółowe 

wyroki i odnoszą się w nich do każdego potencjalnego zarzutu, jaki może 

zostać podniesiony na etapie skargi o uchylenie wyroku. Wzrost zawiłości 

postępowań oraz składanie przez strony wielotomowych pism 

procesowych doprowadziły do tego, że wiele trybunałów arbitrażowych 

zaczęło korzystać ze wsparcia sekretarzy trybunałów. 

 

Zwykło się uważać, że sekretarz zajmuje się tylko sprawami 

administracyjnymi. Tymczasem obecnie sekretarze coraz częściej 

wykonują prace wychodzące poza zakres zadań typowo 

administracyjnych i wspierają trybunał arbitrażowy w całościowym 

zarządzaniu postępowaniem arbitrażowym. 

 

Sekretarze mogą wspierać trybunały arbitrażowe w wykonywaniu ich 

mandatu, podnosząc wydajność i efektywność ich pracy, o ile ich praca 
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będzie prawidłowo wykorzystywana. W przeciwnym razie (np. gdy 

sekretarz będzie pełnił tę funkcję bez zgody lub wiedzy stron lub bez 

odpowiedniego nadzoru ze strony trybunału arbitrażowego) zatrudnienie 

sekretarza może prowadzić do podważenia prawidłowości przebiegu 

procesu arbitrażowego. Ważnym krokiem w promowaniu efektywnego 

korzystania ze wsparcia sekretarza trybunału, jak również elementem 

ochrony integralności procesu arbitrażowego, jest zapewnienie 

właściwego korzystania z takiego wsparcia. 

 

Z uwagi na potencjalne korzyści z udziału sekretarza trybunału w 

postępowaniu arbitrażowym w postaci lepszej wydajności i oszczędności 

kosztów dla zbadania, w jaki sposób korzysta się ze wsparcia sekretarza 

trybunału, oraz zaprezentowania bardziej przejrzystego i aktywnego 

podejścia do tej instytucji została powołana Grupa Robocza Young ICCA 

ds. Powołania i Wykorzystania funkcji Sekretarza Trybunału (dalej: 

„grupa robocza”). 

 

Punktem wyjścia dla prac grupy roboczej były materiały przygotowane na 

potrzeby kongresu ICCA w 2012 roku w Singapurze. Na tym kongresie 

panel, w skład którego wchodzili Constantine Partasides, Niuscha Bassiri 

oraz Ulrike Gantenberg, postawił cztery pytania związane z instytucją 

sekretarza trybunału: (1) Czy powinno się angażować sekretarza trybunału? 

(2) Jaka powinna być rola sekretarza trybunału? (3) Kto powinien pełnić 

funkcję sekretarza trybunału? oraz (4) W jaki sposób powinni być 

wynagradzani sekretarze trybunału? Przed rozpoczęciem kongresu 

członkowie panelu opracowali ankietę (badanie z 2012 roku) i rozesłali ją 

do szerokiego grona międzynarodowych praktyków oraz użytkowników 

arbitrażu: 

 

(a) W odniesieniu do pierwszego pytania wyniki badania z 2012 roku 

pokazały zdecydowane przyzwolenie na angażowanie sekretarza 

trybunału (95,0%); 

 

(b) W odniesieniu do drugiego pytania w badaniu z 2012 roku określono 

konkretne zadania, poczynając od czysto administracyjnych (np. 

organizowanie spotkań ze stronami oraz rozpraw), a kończąc na 

merytorycznych (np. przygotowywanie projektów całości lub części 

wyroku), i poproszono uczestników, aby wskazali te zadania, które w 

ich mniemaniu mogą zostać powierzone sekretarzom trybunałów. 

Zgodnie z przewidywaniami respondenci poparli wykonywanie przez 
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sekretarza trybunału wielu zadań administracyjnych takich jak: 

organizowanie spotkań ze stronami i rozpraw (88,2%); obsługa 

korespondencji i dowodów (79,6%); przypominanie stronom o 

spotkaniach i terminach (74,2%). Poparcie dla propozycji 

powierzania sekretarzom zadań odbiegających od czynności czysto 

administracyjnych w kierunku zadań wymagających prowadzenia 

analiz oraz czynności związanych z koniecznością podejmowania 

decyzji było mniejsze; dotyczy to na przykład prowadzenia analiz 

zagadnień prawnych na potrzeby trybunału arbitrażowego (68,8%); 

przygotowywania projektów zarządzeń proceduralnych (60,2%); 

komunikowania się ze stronami w imieniu trybunału arbitrażowego 

(57,0%); komunikowania się z instytucjami arbitrażowymi (54,8%); 

przygotowywania części wyroku (45,2%); analizowania pism 

procesowych stron (38,7%). 

 

(c) Nie budziło zdziwienia, że w odpowiedzi na trzecie pytanie zostali 

jako posiadający idealne kwalifikacje do objęcia funkcji sekretarza 

trybunału wskazani młodzi prawnicy (89,8%). Najmniejsze poparcie 

(jeden głos) uzyskali asystenci biurowi i personel sekretarski. 

Praktycznie taką samą liczbę głosów otrzymali aplikanci, 

doświadczeni prawnicy czy młodzi arbitrzy (po około 26%). Gdy 

pytanie zostało zadane w sposób odwrotny, tj. kto nie jest idealnym 

kandydatem na sekretarza trybunału, uczestnicy badania w 

przeważającej mierze byli przeciwni powierzeniu tej funkcji 

asystentom biurowym czy personelowi sekretarskiemu (81,1%). Mniej 

niż w połowie pożądani przez uczestników badania byli asystenci 

prawni (48,9%) i studenci prawa/aplikanci (43,3%). Młodsi prawnicy 

otrzymali najmniejszą liczbę głosów jako kandydaci najmniej 

nadający się do pełnienia funkcji sekretarza trybunału (4,0%). 

 

(d) Na pytanie czwarte większość respondentów odpowiedziała, że to 

strony ponoszą koszty, jakie generuje sekretarz trybunału (62,1%); 

wariant, że koszty pracy sekretarza powinien ponieść 

przewodniczący/jedyny arbiter poparło 22,1% respondentów, a 30,5% 

badanych odpowiedziało, że powinien je ponosić cały trybunał. 

 

(e) Badanie z 2012 roku kończyło pytanie, czy szczegółowe 

uregulowanie roli i funkcji sekretarza trybunału byłoby z korzyścią 

dla postępowania arbitrażowego. Większość respondentów (57,4%) 

opowiedziała się za uregulowaniem tej kwestii. Na pytanie, jaką 
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formę taka regulacja powinna przyjąć (przy założeniu, że 

postępowanie arbitrażowe w rzeczywistości skorzysta na 

szczegółowym uregulowaniu funkcji sekretarza trybunału), 

zdecydowana większość respondentów odpowiedziała, że stosowną 

formą byłby wytyczne (dobre praktyki) (78,5%). Forma ta uzyskała 

większe poparcie niż na przykład wiążące załączniki do 

instytucjonalnych zasad postępowania arbitrażowego (13,8%). 

 

Po kongresie z 2012 roku z uwagi na zainteresowanie tematem wśród 

przedstawicieli społeczności arbitrażowej ICCA zwróciła się do Young 

ICCA o kontynuowanie tego projektu i opracowanie wytycznych 

dotyczących powoływania i funkcji sekretarza trybunału. 

 

W celu uzyskania lepszego obrazu aktualnych poglądów na temat funkcji 

sekretarza trybunału, jak również dla uzupełnienia wyników badania z 2012 

roku, przeprowadzone zostało dodatkowe badanie obejmujące szereg 

kluczowych zagadnień (np. obowiązków sekretarza trybunału, sprzeciwów 

i wynagrodzenia). W drugim badaniu (z 2013 roku) wzięło udział około 

100 międzynarodowych praktyków arbitrażu, naukowców, przedstawicieli 

instytucji arbitrażowych i użytkowników. Podsumowanie wyników tego 

badania przedstawia się następująco: 

 

(a) Zdecydowana większość respondentów (75,0%) uznała, że sekretarz 

trybunału powinien posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu 

prawnika w co najmniej jednej jurysdykcji. Większość badanych 

odrzuciła jednak wymóg, by sekretarz posiadał minimalny poziom 

doświadczenia zawodowego uzyskanego po zdobyciu kwalifikacji 

zawodowych (57,1%). Z grupy respondentów, którzy optowali za 

minimalnym poziomem doświadczenia, 26,2% wskazało jeden rok, 

38,1% – dwa lata, a 21,4% – trzy lata. Większość respondentów 

badania z 2013 roku wskazało, że nie powinno być maksymalnego 

poziomu doświadczenia zawodowego (93,4%). 

 

(b) 94,5% respondentów zgodziło się, że powołanie sekretarza trybunału 

powinien zaproponować trybunał arbitrażowy i to trybunał powinien 

go powołać (81,3%). Pomimo obarczenia tym obowiązkiem 

trybunału badani w zdecydowanej większości (76,9%) zgodzili się, że 

na powołanie sekretarza trybunału powinny wyrazić zgodę strony. 

Poparcie uzyskał również wymóg przedłożenia przez sekretarza 

trybunału oświadczenia o niezależności i bezstronności (83,5%). 
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(c) W badaniu z 2013 roku zostały zadane szczegółowe pytania 

dotyczące zadań, jakie powinien wykonywać sekretarz trybunału. 

Najczęściej wskazywano zadania o charakterze administracyjnym. 

Wyniki znacząco zmieniały się, w miarę jak pytano o zadania o 

bardziej merytorycznym charakterze. Na przykład 95,6% 

respondentów opowiedziało się za powierzeniem sekretarzom 

trybunałów organizacji spotkań i rozpraw. Jednakże na pytanie, czy 

sekretarz trybunału powinien uczestniczyć w obradach trybunału, 

83,5% ankietowanych odpowiedziało, że nie. 

 

(d) Badanie z 2013 roku dotyczyło także kwestii kosztów i 

wynagrodzenia sekretarzy trybunałów. Co do zasady, inaczej niż w 

przypadku badania z 2012 roku, większość respondentów 

opowiedziała się za tym, aby to trybunał ponosił koszty udziału 

sekretarza trybunału (60,5%). Większość wolała, aby wynagrodzenie 

sekretarza trybunału oparte zostało na stawce godzinowej (64,0%), a 

nie było ustalane w formie ryczałtu (36,0%). Mimo że żadna z opcji 

nie uzyskała większości, w sytuacji gdyby wynagrodzenie sekretarza 

miało być ustalane w oparciu o stawkę godzinową, wysokość 

wynagrodzenia została wskazana przez większość respondentów 

(50,2%) w widełkach pomiędzy USD 125 i 225 za godzinę. 

 

Grupa robocza szczegółowo przeanalizowała wyniki obydwu badań. 

Wnioski wynikające z nich oraz ze współczesnej praktyki funkcjonowania 

sekretarzy trybunałów zostały wzięte pod uwagę w ramach 

przygotowywania Wytycznych. Ich celem jest zaprezentowanie obecnego 

stanu poglądów społeczności związanej z międzynarodowym arbitrażem na 

instytucję sekretarza trybunału, jak również przedstawienie form 

korzystania przez trybunały arbitrażowe ze wsparcia sekretarzy w jak 

najbardziej skuteczny i przejrzysty sposób. 

 

Przy wyborze członków grupy roboczej dążyliśmy do zapewnienia udziału 

w projekcie osób z szerokim doświadczeniem. Kluczowym kryterium było 

posiadanie znaczącego doświadczenia albo w roli sekretarza trybunału, 

albo przy wspieraniu pracy trybunału arbitrażowego z ramienia instytucji 

arbitrażowej. Łącznie członkowie grupy roboczej pełnili funkcje 

sekretarzy trybunałów w ponad 90 postępowaniach arbitrażowych, 

sprawach ad hoc toczących się na podstawie regulaminu UNCITRAL oraz 

w postępowaniach według regulaminów wielu instytucji arbitrażowych, 
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takich jak Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażu Międzynarodowego-

Centrum Rozstrzygania Sporów (AAA-ICDR), belgijskie Centrum 

Arbitrażu i Mediacji (CEPANI), Kairskie Regionalne Centrum 

Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego (CRCICA), Międzynarodowe 

Centrum Arbitrażu w Dubaju („Diak”), Międzynarodowa Izba Handlowa 

(ICC), Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych 

(ICSID), Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy w Londynie (LCIA), Izba 

Handlowa w Sztokholmie (SCC), Międzynarodowe Centrum Arbitrażu w 

Singapurze (SIAC) oraz Stały Trybunał Arbitrażowy (PCA). W grupie 

roboczej znaleźli się reprezentanci zarówno kontynentalnej tradycji 

prawnej, jak i common law; przekrój geograficzny obejmuje Amerykę 

Północną, Europę oraz region Azji i Pacyfiku. Ponadto członkowie grupy 

są reprezentantami zarówno kancelarii, jak i instytucji o znaczącym 

dorobku naukowym w dziedzinie arbitrażu międzynarodowego. 

Członkami grupy roboczej są: Niuscha Bassiri (Hanotiau & van den Berg, 

Partner); Christopher Bloch (Michael Hwang Chambers, Associate); 

Leilah Bruton (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Senior Associate); 

Joshua Fellenbaum (Debevoise & Plimpton LLP, Associate); Ulrike 

Gantenberg (Heuking Kühn Lüer Wojtek, Partner); L Andrew S. Riccio 

(Assouline & Berlowe, PA, Associate); Garth Schofield (Permanent Court 

of Arbitration, Legal Counsel). Wszyscy członkowie grupy roboczej 

uczestniczyli w pracy nad Wytycznymi we własnym imieniu, a opinie 

wyrażone w niniejszym dokumencie nie muszą odzwierciedlać poglądów 

instytucji i kancelarii, z którymi są związani. 
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2. Dobre praktyki powoływania i wykorzystywania instytucji 

sekretarza trybunału 
 

Artykuł 1. Ogólne zasady powoływania i wykorzystywania instytucji 

sekretarza trybunału arbitrażowego 

 

(1) Sekretarza trybunału powołuje się dla wspierania trybunału 

arbitrażowego w sytuacji, kiedy trybunał uzna, że powołanie 

sekretarza przyczyni się do bardziej sprawnego rozstrzygnięcia sporu. 

 

(2) Powołanie sekretarza trybunału następuje za wiedzą i zgodą stron. 

 

(3) O zamiarze powołania sekretarza trybunał arbitrażowy powinien 

powiadomić strony w najkrótszym możliwym terminie. 

 

(4) Każdy z arbitrów ponosi odpowiedzialność za niepowierzanie żadnej 

osobie trzeciej, w tym sekretarzowi trybunału, obowiązków 

znajdujących się w zakresie jego mandatu. 

 

(5) Trybunał arbitrażowy odpowiada za wybór sekretarza trybunału oraz 

za nadzór nad jego pracą. 

 

(6) W przypadku, gdy postępowanie arbitrażowe prowadzone jest zgodnie 

z regułami arbitrażowymi instytucji arbitrażowej, zastosowanie mają 

reguły lub wytyczne tej instytucji dotyczące sekretarzy trybunału. 

 

Komentarz do artykułu 1 

Artykuł 1(1) 

Korzystanie ze wsparcia sekretarza trybunału może przynieść korzyści nie 

tylko w postaci zaoszczędzenia kosztów postępowania oraz oszczędności 

czasu, ale może również przyczynić się do podniesienia jakości pracy 

samego trybunału arbitrażowego. Sekretarz może wspierać trybunał w 

lepszym zrozumieniu podstawy faktycznej i prawnej sporu. Jak wynika z 

odpowiedzi zebranych podczas badania przeprowadzonego w 2012 roku, 

powoływanie sekretarza trybunału cieszy się poparciem 95,0% 

respondentów. Trybunał powinien podjąć decyzję o powołaniu sekretarza, 
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gdy uzna to za konieczne dla skutecznego i efektywnego rozwiązania 

sporu. 

Artykuł 1(2) 

Na wielu forach (np. podczas kongresu ICCA w 2012 roku w Singapurze) 

wyrażano obawy związane z często praktykowanym przez niektórych 

arbitrów rutynowym wykorzystywaniem wsparcia sekretarzy bez 

przeprowadzenia formalnego procesu powołania sekretarza lub bez 

ujawnienia tego faktu stronom. Tego typu praktyki nie powinny być 

stosowane z uwagi na konieczność zapewnienia przejrzystości 

postępowania i ochrony prawidłowości międzynarodowego postępowania 

arbitrażowego. 

 

Zdecydowana większość respondentów badania z 2012 roku opowiedziała 

się również za tym, aby uzyskać uprzednio zgodę stron na powołanie 

sekretarza (72,4%). Mniejszość natomiast uznała zasadność uzyskania 

zgody stron w zależności od następujących okoliczności: czy wybrany 

regulamin postępowania takiej zgody wymaga (13,3%); czy sekretarz 

trybunału miałby uczestniczyć w rozprawach lub spotkaniach (6,1%); czy 

sekretarz trybunału miałby bezpośredni kontakt ze stronami (2,0%). 

Podczas badania z 2013 roku, udzielając odpowiedzi na inaczej 

sformułowaną wersję tego pytania, większość respondentów zgodziła się 

ze stanowiskiem, że trybunał arbitrażowy nie powinien móc korzystać ze 

wsparcia sekretarza trybunału, w przypadku gdy sekretarz nie został 

powołany z zachowaniem formalnej procedury powołania, a strony o jego 

powołaniu nie wiedzą (74,7%). Ponadto aż 76,9% respondentów uznało, 

że powinno się uzyskać zgodę stron przed powołaniem sekretarza 

niezależnie od tego, jaki jest zakres jego obowiązków i odpowiedzialności. 

Wreszcie respondenci udzielający odpowiedzi w badaniu z 2013 roku w 

75,8% poparli konieczność uzyskania zgody stron na konkretnego 

kandydata na stanowisko sekretarza trybunału przed jego powołaniem. 

Artykuł 1(3) 

W przypadku gdy nie ma procedury powołania sekretarza trybunału (por. 

komentarz do art. 1(6) poniżej), czyli w większości przypadków, trybunał 

arbitrażowy powinien poinformować strony o zamiarze powołania 

sekretarza przy najbliższej sposobności, aby umożliwić stronom 
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przedstawienie sprzeciwu wobec danego kandydata bez powodowania 

nieuzasadnionych opóźnień w przebiegu postępowania arbitrażowego.  

Trybunał arbitrażowy powinien dążyć do zakończenia procedury 

powołania sekretarza trybunału do końca pierwszego posiedzenia 

organizacyjnego (lub jeżeli nie przeprowadza się posiedzenia 

organizacyjnego, do momentu wydania pierwszego zarządzenia 

proceduralnego). W przypadku postępowania prowadzonego zgodnie z 

regułami ICC wskazane jest, aby sekretarz trybunału został powołany 

przed wydaniem aktu misji (zasad postępowania), a warunki powołania 

zamieszczone zostały w tym dokumencie. Jeżeli konieczność skorzystania 

z pomocy sekretarza trybunału uwidoczni się na późniejszym etapie 

postępowania, wówczas zamiar powołania sekretarza należy podać do 

wiadomości stron oraz, o ile strony nie wyrażą sprzeciwu, dokonać 

powołania w najbliższym dogodnym dla trybunału terminie. 

Artykuł 1(4) 

Najczęstszym powodem wniesienia sprzeciwu wobec korzystania z 

pomocy sekretarza przez trybunał jest przekonanie, że mandat arbitra jest 

immanentnie związany z jego osobą (intuitu personae) oraz że korzystanie 

ze wsparcia sekretarzy trybunału, które mogłoby wykraczać poza ramy 

zadań o charakterze czysto administracyjnym, grozi rozmyciem osobistej 

odpowiedzialności arbitra. Rzeczywiście w gronie respondentów, którzy w 

badaniu z 2012 roku sprzeciwili się korzystaniu z pomocy sekretarzy 

trybunału, aż 80,0% wskazało jako główny powód swojego sprzeciwu 

potencjalną możliwość „przeniesienia odpowiedzialności arbitra na 

sekretarza”, mając wybór między tą odpowiedzią a odpowiedzą „koszty”. 

Dlatego też w przypadku gdy arbiter powołuje sekretarza, musi czynić to z 

należytą starannością i nie delegować na sekretarza swoich kompetencji 

decyzyjnych. Zakres zadań, jakie mogą być powierzane sekretarzowi 

trybunału, został omówiony szczegółowo w artykule 3. 

Artykuł 1(5) 

W opinii grupy roboczej fakt, że aż 95,0% respondentów badania z 2012 

roku opowiedziało się za możliwością korzystania z pomocy sekretarza 

trybunału pomimo ryzyka „rozwodnienia zakresu mandatu arbitra”, jest 

dowodem na uznanie przez społeczność arbitrażową, że ryzyko to jest 

równoważone przez korzyści płynące z możliwości korzystania z pomocy 

sekretarza. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka konieczne są 
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zapewnienie przez trybunały arbitrażowe ścisłej kontroli nad 

powierzonymi sekretarzowi zadaniami oraz nadzór nad wykonywaniem 

przez niego jego obowiązków. W badaniu z 2012 roku 55,2% 

respondentów uznało, że kontrolę nad sekretarzem sprawuje 

przewodniczący, natomiast pozostałe 44,8% uznało, że to zadanie 

wykonuje cały trybunał. Pomimo powszechnej praktyki wybierania 

sekretarza spośród pracowników kancelarii, w której pracuje 

przewodniczący, grupa robocza uważa, że praca sekretarza przyniosłoby 

jeszcze większe korzyści, gdyby podlegał on kontroli całego panelu i 

otrzymywał instrukcje od wszystkich członków trybunału. 

Artykuł 1(6) 

Instytucje arbitrażowe zazwyczaj nie określają reguł postępowania przy 

powoływaniu sekretarzy trybunałów. Dlatego w większości 

międzynarodowych postępowań arbitrażowych proces powołania 

sekretarza pozostaje w gestii trybunału arbitrażowego. Grupa robocza 

pragnie wskazać, że regulamin Holenderskiego Instytutu Arbitrażowego 

(NAI) określa procedurę powołania sekretarza trybunału na wniosek 

trybunału do wykonywania pod jego kontrolą określonych zadań. Grupa 

robocza odnotowuje również przykład ICSID, które w sprawach z zakresu 

arbitrażu inwestycyjnego powołuje zatrudnionych tam prawników do 

pełnienia funkcji sekretarza trybunału (takie rozwiązanie przewidują 

Regulamin ICSID i Zasady ICSID). Również Stały Trybunał Arbitrażowy 

zapewnia wsparcie radców STA i powołanie ich do pełnienia funkcji 

sekretarza (we współpracy z zewnętrznym sekretarzem lub asystentem 

wyznaczonym przez trybunał arbitrażowy). Choć przewiduje się 

stosowanie niniejszych wytycznych we wszystkich przypadkach 

powołania sekretarza trybunału, należy respektować reguły, procedury i 

zasady przyjęte przez instytucje arbitrażowe; z Wytycznych można będzie 

skorzystać w razie stwierdzenia luk. 

 

Artykuł 2. Powołanie sekretarza trybunału 

 

(1) Trybunał arbitrażowy może zarekomendować stronom powołanie 

sekretarza trybunału. Wyboru właściwego kandydata dokonuje 

trybunał, uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy. 

 

(2) Trybunał arbitrażowy przedstawia kandydaturę na sekretarza 

trybunału oraz przekazuje stronom jego curriculum vitae wraz z 
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wszelkimi istotnymi informacjami dotyczącymi wykształcenia 

kandydata, jego doświadczenia zawodowego oraz doświadczenia w 

roli sekretarza trybunału. Trybunał arbitrażowy ujawnia również 

narodowość kandydata. 

 

(3) Trybunał arbitrażowy potwierdzi stronom, że zaproponowany przez 

trybunał kandydat na sekretarza trybunału jest niezależny, bezstronny 

oraz nieobciążony żadnym konfliktem interesów. Trybunał 

arbitrażowy poinformuje strony w przypadku zmiany okoliczności 

dotyczących niezależności lub bezstronności sekretarza trybunału lub 

w razie powstania w toku postępowania arbitrażowego konfliktu 

interesów. 

 

(4) Strony będą miały możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec powołania 

sekretarza trybunału. Sprzeciw wymaga uzasadnienia. 

 

(5) Zgłoszony sprzeciw rozstrzyga trybunał arbitrażowy, chyba że w 

instytucji administrującej postępowaniem obowiązują odpowiednie 

reguły postępowania w tej sprawie. 

 

(6) Trybunał arbitrażowy może podjąć ostateczną decyzję dotyczącą 

powołania sekretarza trybunału, w przypadku gdy nie został 

zgłoszony sprzeciw lub trybunał oddalił zgłoszony sprzeciw. 

 

(7) Strony przyznają sekretarzowi trybunału taki sam immunitet, jaki 

przysługuje trybunałowi. 

 

(8) Sekretarza trybunału dotyczą takie same obowiązki odnoszące się 

zachowania poufności i tajności postępowania, jak trybunał 

arbitrażowy. 

 

Komentarz do artykułu 2  

Artykuł 2(1) 

Trybunał arbitrażowy jest najlepiej umocowany, aby (i) ustalić, czy dana 

sprawa wymaga powołania sekretarza trybunału, oraz (ii) rozważyć 

poszczególne kandydatury i wskazać kandydata na sekretarza. Biorąc pod 

uwagę szeroki zakres spraw rozstrzyganych w arbitrażu 

międzynarodowym, fakty i okoliczności danej sprawy mogą wymagać 
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powołania sekretarza trybunału z odpowiednim zestawem umiejętności i 

doświadczeniem praktycznym. Przy wyborze kandydata trybunał powinien 

oceniać jego doświadczenie zawodowe i referencje pod kątem zawiłości 

danej sprawy i problemów z niej wynikających.  

 

W badaniu z 2012 roku aż 89,8% respondentów uznało, że najlepszymi 

kandydatami na stanowisko sekretarza byliby młodsi prawnicy, 26,5% 

wskazało doświadczonych prawników, natomiast 25,5% młodych 

arbitrów. 

 

Większość uczestników badania uznała, że nie powinno się ustalać 

żadnego pułapu (linii granicznej) doświadczenia zawodowego sekretarzy 

trybunału. Wyniki badania z 2013 roku pokazały, że osoby dopuszczone 

do wykonywania zawodu w co najmniej jednej jurysdykcji są najbardziej 

pożądanymi kandydatami na sekretarzy trybunału (75,8%). Uczestnicy 

badania odrzucili propozycję, aby ustalać minimalną lub maksymalną 

liczbę lat doświadczenia zawodowego (odpowiednio 57,1% i 93,4%). 

Można więc uznać, że społeczność praktyków arbitrażu 

międzynarodowego nie uznaje ograniczenia do grona młodych prawników 

grupy potencjalnych kandydatów, jednakże przy wyborze danego 

kandydata uwzględnione będą przede wszystkim okoliczności danej 

sprawy. 

 

Podczas gdy aplikanci co do zasady idealnie nadają się do podjęcia 

obowiązków sekretarza, trybunał musi rozważyć doświadczenie każdego 

kandydata, a także rolę, jaką będzie odgrywał w konkretnym 

postępowaniu. W praktyce trzeba brać pod uwagę długość aplikacji, co 

może utrudnić korzystanie ze wsparcia aplikantów jako sekretarzy 

trybunałów. W takiej sytuacji, podobnie jak ma to miejsce w Stanach 

Zjednoczonych w przypadku rotacji asystentów sądowych, możliwe jest 

zastąpienie sekretarza trybunału przez innego, wykwalifikowanego 

kandydata. W takim przypadku niezbędne jest zorganizowanie sprawnego 

przekazania spraw następcy; nie może to prowadzić do powstania żadnych 

dodatkowych kosztów. 

 

Wykorzystanie w roli sekretarza studentów prawa, asystentów prawnych 

czy asystentów osobistych może powodować powstawanie dodatkowych 

problemów. Trybunał arbitrażowy musi zadbać, aby zadania powierzane 

sekretarzowi trybunału były współmierne do poziomu indywidualnego 

doświadczenia danej osoby. W badaniu z 2012 roku 81,1% respondentów 
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uznało, że sekretarka i asystent osobisty nie są odpowiednimi kandydatami 

na sekretarzy trybunałów. Podobnego zdania co do asystentów prawnych 

oraz studentów prawa była znaczna liczba osób biorących udział w 

badaniu (odpowiednio 48,9% i 43,3%). 

Artykuł 2(2) 

Strony postępowania muszą otrzymywać wszelkie informacje niezbędne 

do podjęcia świadomej decyzji, czy dana osoba jest najlepszym 

kandydatem do pełnienia funkcji sekretarza trybunału. Od trybunału 

arbitrażowego należy wymagać przekazania stronom CV kandydata, co 

powinno zapobiec obawom stron o możliwość powstania konfliktu 

interesów. Przekazanie CV każdego z kandydatów stronom spotkało się z 

aprobatą wśród respondentów badania z 2013 roku (73,4%). W badaniu z 

2012 roku większość respondentów stwierdziła, że sekretarz trybunału 

powinien być zobowiązany do przedstawienia stronom tych samych 

informacji, jakie przekazują arbitrzy (52,6%). Dlatego też jeżeli 

obowiązujące przepisy lub organ administrujący postępowaniem 

wymagają ujawnienia przez arbitrów szczególnych lub dodatkowych 

informacji, te same wymogi obowiązują również sekretarza trybunału. 

Artykuł 2(3) 

Chociaż nie została wypracowana praktyka, zgodnie z którą trybunał 

arbitrażowy byłby zobowiązany do potwierdzenia, że sekretarz trybunału 

jest niezależny, bezstronny i wolny od wszelkich konfliktów interesów, ze 

względu na zakres obowiązków sekretarza trybunału we współczesnym 

arbitrażu międzynarodowym konieczne jest zapewnienie niezależności i 

bezstronności sekretarza w całym postępowaniu. W interesie wszystkich 

zaangażowanych w arbitraż międzynarodowy leży usunięcie wszelkich 

źródeł jakichkolwiek napięć między stronami i trybunałami i ustanowienie 

standardów postępowania w razie zgłoszenia przez strony zastrzeżeń co do 

powołania sekretarzy trybunałów. Mimo że tylko 55,1% respondentów w 

badaniu z 2012 roku poparło wymóg złożenia przez sekretarza trybunału 

oświadczenia o niezależności i bezstronności, w badaniu z 2013 roku 

liczba ta wynosiła już 83,5%. Grupa robocza stoi na stanowisku, że 

zapewnienie niezależności i bezstronności sekretarza trybunału powinno 

należeć do trybunału arbitrażowego. Dlatego grupa robocza proponuje, 

aby to trybunał arbitrażowy potwierdzał, że sekretarz jest niezależny, 

bezstronny i wolny od wszelkich konfliktów interesów. 
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Ponadto sekretarz trybunału powinien być związany takimi samymi 

zasadami w zakresie konfliktu interesów jak trybunał arbitrażowy. Jako 

powszechnie stosowane i akceptowane normy dotyczące ujawnienia i 

podnoszenia zarzutów co do niezależności i bezstronności arbitrów 

największe znaczenie będą miały najprawdopodobniej Wytyczne IBA 

dotyczące konfliktu interesów w arbitrażu międzynarodowym. Istotnie 

większość respondentów badania z 2012 roku (54,2%) uznała, że te 

wytyczne powinny mieć zastosowanie również do sekretarzy trybunałów.  

Artykuł 2(4) 

Po otrzymaniu informacji dotyczących danego kandydata oraz jego 

oświadczenia o niezależności i bezstronności każda ze stron powinna mieć 

możliwość zgłoszenia sprzeciwu co do powołania zaproponowanego 

kandydata na stanowisko sekretarza trybunału. Takie podejście uzyskało 

przeważające poparcie wśród respondentów badania z 2013 roku (91,2%). 

Sprzeciw powinien zostać zgłoszony w dobrej wierze i dotyczyć 

konkretnej osoby i określonych okoliczności (np. braku niezależności lub 

profilu kandydata) albo dotyczyć powołania sekretarza w ogóle (np. z 

uwagi na generowane koszty). 

Artykuł 2(5) 

Zważywszy, że w większości przypadków, poza ICSID, PCA i NAI (patrz 

komentarz do art. 1(6) powyżej), to trybunał arbitrażowy wskazuje 

kandydata, kierując się okolicznościami danej sprawy, grupa robocza stoi 

na stanowisku, że co do zasady to właśnie trybunał arbitrażowy jest 

najwłaściwszym organem, który może rozstrzygać o zasadności zarzutów 

zgłaszanych przez strony (zwłaszcza biorąc pod uwagę, że instytucje 

arbitrażowe nie są zaangażowane we wszystkie postępowania 

arbitrażowe). 

Podejmując decyzję, trybunał powinien brać pod uwagę obowiązujące 

zasady dotyczące konfliktu interesów. W przypadku gdy sprzeciw strony 

wynika z zaistnienia konfliktu interesów, trybunał arbitrażowy powinien 

kontynuować postępowanie bez korzystania ze wsparcia sekretarza 

trybunału albo wskazać innego kandydata. Jeżeli strony zgłaszają sprzeciw 

wobec powołania sekretarza trybunału co do zasady (tzn. z przyczyn 

ogólnych, np. z uwagi na generowane koszty), trybunał musi wziąć pod 

rozwagę wszelkie okoliczności sprawy (np. złożoność stanu faktycznego i 

prawnego) i ocenić, czy powołanie sekretarza trybunału jest rzeczywiście 
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niezbędne dla efektywnego i skutecznego rozstrzygnięcia sporu pomimo 

zgłoszenia przez stronę lub strony sprzeciwu tej treści. 

Artykuł 2(6) 

Trybunał arbitrażowy może powołać sekretarza, jeżeli sprzeciw zgłoszony 

przez strony lub stronę nie został uwzględniony. Jeżeli żadna ze stron nie 

zgłosiła sprzeciwu wobec konkretnego kandydata lub co do powołania 

sekretarza trybunału w ogóle, trybunał arbitrażowy przystąpi do powołania 

kandydata. 

Artykuł 2(7) 

W badaniu z 2012 roku 65,6% respondentów uznało, że sekretarz 

trybunału nie może ponosić odpowiedzialności za nienależyte 

wykonywanie powierzonych mu zadań, ponieważ to trybunał arbitrażowy 

odpowiada za nadzorowanie i kierowanie jego pracą. W tej grupie 55,4% 

osób uznało, że odpowiedzialność powinien ponosić trybunał arbitrażowy 

jako całość. Jednak w opinii grupy roboczej wyłączenie odpowiedzialności 

niekoniecznie powinno obejmować przypadki umyślnego nienależytego 

wykonania obowiązków przez sekretarza trybunału. Mimo że nie było to 

przedmiotem ani w ramach badania z 2012 roku, ani z 2013 roku, kwestia 

ta znajduje odzwierciedlenie w Regulaminie Arbitrażowym UNCITRAL. 

Zgodnie z art. 16 Regulaminu wyłączenie odpowiedzialności obejmuje 

„wszelkie osoby powołane przez trybunał arbitrażowy”. Niewątpliwie 

sekretarz trybunału zalicza się do kategorii osób „powołanych przez 

trybunał arbitrażowy”. 

Artykuł 2(8) 

Pomimo że rozciągnięcie ciążącego na trybunale arbitrażowym obowiązku 

zachowania poufności na sekretarza nie było przedmiotem żadnego z 

dwóch badań, grupa robocza uznaje to za bardzo istotne. Międzynarodowe 

badanie z 2010 r. dotyczące wyborów dokonywanych w ramach arbitrażu 

międzynarodowego (Queen Mary & White & Case 2010 International 

Arbitration Survey: Choices in International Arbitration) pokazało, że w 

opinii 62% respondentów poufność jest „bardzo istotna”, a 50% 

respondentów pod-kreśliło, że klienci korporacyjni „uważają, że 

postępowanie arbitrażowe jest poufne, nawet jeżeli w przyjętym 
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regulaminie arbitrażowym lub w klauzuli arbitrażowej nie ma 

szczególnych postanowień w tym przedmiocie”. 

Opierając się na znaczeniu zasady poufności dla klientów/użytkowników 

arbitrażu, grupa robocza uznała, że strony międzynarodowego 

postępowania arbitrażowego powinny uzyskać zapewnienie, że sekretarz 

trybunału będzie związany tymi samymi regułami poufności i 

prywatności, jakie obowiązują arbitrów. 

 

Artykuł 3. Rola sekretarza trybunału 

 

(1) Z zastrzeżeniem udzielania przez trybunał arbitrażowy niezbędnych 

wskazówek i sprawowania nadzoru nad pracą sekretarza trybunału 

zakres wykonywanych przez niego zadań może wychodzić poza 

zadania o charakterze czysto administracyjnym. 

 

(2) Z uwzględnieniem powyższych zastrzeżeń zadania sekretarza 

trybunału mogą obejmować następujące czynności: 

 

(a) w przypadku braku instytucji arbitrażowej zajmowanie się 

kwestiami administracyjnymi; 

 

(b) komunikowanie się z instytucją arbitrażową oraz stronami; 

 

(c) organizowanie spotkań oraz rozpraw z udziałem stron; 

 

(d) obsługiwanie korespondencji, postępowanie z pismami oraz 

dowodami w imieniu trybunału arbitrażowego; 

 

(e) analizowanie zagadnień prawnych; 

 

(f) analizowanie wybranych zagadnień związanych z dowodami i 

zeznaniami świadków; 

 

(g) przygotowywanie projektów zarządzeń proceduralnych oraz 

podobnych dokumentów; 

 

(h) analizowanie pism procesowych i dowodów złożonych przez 

strony, przygotowywanie projektów chronologii zdarzeń i no-

tatek podsumowujących pisma oraz dowody przedłożone przez 

strony; 
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(i) udział w obradach trybunału arbitrażowego; 

(ii)  

(j) sporządzanie projektu odpowiednich części wyroku. 

 

Komentarz do artykułu 3 

Artykuł 3(1) 

W praktyce z pomocy sekretarza w pełnym wymiarze i nie tylko w 

zakresie zadań czysto administracyjnych korzysta znaczne grono arbitrów. 

Nie ulega wątpliwości, że skorzystanie ze wsparcia sekretarza trybunału w 

maksymalnym stopniu łączy się z powierzeniem mu obowiązków, które  

muszą  wyjść poza zakres zadań czysto administracyjnych. Ograniczenie 

roli sekretarza trybunału do zadań wyłącznie administracyjnych 

doprowadziłoby do znacznego wyeliminowania korzyści, jakie przynosi 

powołanie sekretarza. Jednakże w celu zminimalizowania ryzyka 

osłabienia realnego wykonywania mandatu arbitrów trybunały arbitrażowe 

muszą sprawować ścisłą kontrolę i nadzór nad pracą wykonywaną przez 

sekretarza trybunału. Decyzja w sprawie określenia zakresu obowiązków i 

odpowiedzialności sekretarzy trybunału powinna pozostać w gestii 

trybunału, który może prawidłowo to ocenić, biorąc pod uwagę 

okoliczności sprawy, stopień doświadczenia sekretarza trybunału oraz jego 

umiejętności. Dokonanie przez arbitra nieprawidłowej oceny co do 

zakresu obowiązków sekretarza ma negatywny wpływ na samą instytucję 

sekretarza trybunału. 

Artykuł 3(2) 

Artykuł wymienia zadania, jakie może wykonywać sekretarz trybunału (z 

zastrzeżeniami określonymi w odniesieniu do art. 3(1) powyżej). Nie jest 

to lista wyczerpująca, a raczej wykaz zadań, który zawsze może podlegać 

zmianom w zależności od konkretnych preferencji stron. Jeżeli zażądają 

tego strony, to zakres zadań i obowiązków sekretarza trybunału może być 

przedmiotem ustaleń z arbitrami przed lub w chwili jego powołania. 

 

Co ciekawe, wyniki badań z 2012 i 2013 roku różniły się w odniesieniu do 

zakresu zadań sekretarza trybunału. Uczestnicy drugiego (bardziej 

kompleksowego) badania wykazali ogólnie większe poparcie dla każdej 
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kategorii obowiązków niż uczestnicy pierwszego. Wyniki obu badań 

zostały omówione poniżej. 

Artykuł 3(2)(a) 

Powierzenie sekretarzowi trybunału wielu obowiązków administracyjnych 

związanych z prowadzeniem postępowania arbitrażowego nie wydaje się 

budzić kontrowersji, szczególnie w przypadku, gdy postępowanie nie jest 

administrowane przez żadną instytucję. W zakres tych obowiązków mogą 

wchodzić takie zadania, jak zarządzanie finansami, przygotowywanie 

sprawozdań trybunału dotyczących wynagrodzenia i wydatków, obsługa 

kwestii podatkowych (np. VAT) związanych z wynagrodzeniem 

trybunału, jak również rozsyłanie do stron pism procesowych, zarządzeń i 

wyroków. 

Artykuł 3(2)(b) 

Większość uczestników badań zgodziła się, że do zakresu zadań sekretarza 

trybunału powinna należeć komunikacja z instytucją arbitrażową. W 

badaniu z 2012 roku 54,8% respondentów potwierdziło, że sekretarz 

trybunału może komunikować się i współpracować z instytucją 

arbitrażową, a podczas badania z 2013 roku z takim stanowiskiem 

zgodziło się 73,6% respondentów. Dodatkowo w badaniu z 2012 roku 

57,0% respondentów stanęło na stanowisku, że sekretarz trybunału 

powinien mieć możliwość utrzymywania kontaktów ze stronami (58,2% 

głosów w badaniu z 2013 roku). 

 

Ponadto dzięki pozostawaniu w stałym kontakcie ze stronami sekretarz 

trybunału może przyczynić się do przyspieszenia rozstrzygania kwestii 

czysto proceduralnych lub administracyjnych. Może to się odbywać bez 

konieczności angażowania w te sprawy członków trybunału 

arbitrażowego, z którymi kontakt może być utrudniony z uwagi na ich 

zobowiązania zawodowe lub napięty kalendarz podróży służbowych. 

Jednak zgodnie z dobrymi praktykami i dla usunięcia obaw stron sekretarz 

trybunału powinien informować trybunał arbitrażowy oraz stronę 

przeciwną o wszelkiej korespondencji, w której nie brali oni udziału, i o 

treści takiej korespondencji. 

 

Konieczne jest również, aby wszelkie notyfikacje wystosowywane przez 

sekretarza trybunału, a dokonywane w imieniu trybunału arbitrażowego, 
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wyraźnie wskazywały, że są dokonywane przez sekretarza w imieniu 

trybunału. Taka korespondencja powinna również spełniać wszelkie 

wymogi formalne przewidziane dla korespondencji między stronami a 

trybunałem, w szczególności dla korespondencji ex parte. 

Artykuł 3(2)(c) 

Największą liczbę pozytywnych odpowiedzi (88,2% głosów respondentów 

w 2012 roku, 95,6% w badaniu z 2013 roku) uzyskało przekazanie 

sekretarzom trybunału odpowiedzialności za koordynację i organizację 

spotkań oraz rozpraw. 

Artykuł 3(2)(d) 

Z uwagi na to, że we współczesnym międzynarodowym postępowaniu 

arbitrażowym strony składają obszerne pisma procesowe oraz wiele 

dowodów, sekretarz trybunału może w znacznym stopniu wspomóc pracę 

trybunału, prowadząc obsługę i organizację korespondencji, przekazanych 

pism procesowych oraz dowodów czy to w formie elektronicznej, czy 

papierowej. Sekretarz trybunału musi zadbać o to, aby trybunał 

arbitrażowy miał dostęp do wszelkich dokumentów potrzebnych w danym 

momencie i pozostawał w pełni poinformowany o istotnych kwestiach, w 

chwili gdy się one pojawią, bez względu na to, czy będzie to miało miejsce 

przed rozprawą, w jej trakcie czy podczas obrad trybunału. Uczestnicy 

badania z 2013 roku (80,2% głosów) wskazali, że jest to zakres 

obowiązków, jaki powinien zostać powierzony sekretarzom trybunału. 

Artykuł 3(2)(e) 

Trybunał arbitrażowy powinien mieć możliwość skorzystania z pomocy 

sekretarza trybunału przy sprawdzaniu orzecznictwa i doktryny 

powołanych przez strony na poparcie swoich stanowisk oraz zlecania 

sekretarzowi analizy zagadnień prawnych istotnych dla rozważań 

trybunału. W badaniu z 2012 roku 68,8% respondentów oraz 85,7% 

respondentów w badaniu z 2013 roku poparło możliwość korzystania ze 

wsparcia sekretarzy trybunału w zakresie badania zagadnień prawnych 

oraz sprawdzania powołanego przez strony orzecznictwa i piśmiennictwa. 

Grupa robocza stoi na stanowisku, że oszczędność kosztów, jaka może 

płynąć ze zlecania przeprowadzenia czasochłonnej kwerendy sekretarzom 
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trybunału, jest elementem pożądanym przez wszystkie strony 

zaangażowane w postępowania arbitrażowe. 

Artykuł 3(2)(f) 

Oczywiste jest, że arbitrzy powinni zaznajomić się z wszystkimi 

kluczowymi dokumentami, na których opierają swoje twierdzenia strony. 

Niemniej jednak pomoc sekretarza trybunału w ocenie całego materiału 

dowodowego w celu przeprowadzenia analizy wybranych zagadnień 

wskazanych przez trybunał arbitrażowy, a dotyczących dowodów 

faktycznych lub zeznań świadków, może stanowić wartość dodaną oraz 

przyczynić się do efektywności postępowania arbitrażowego. 

 

Chociaż w badaniu z 2013 roku jedynie połowa respondentów (47,3%) 

poparła propozycję, aby powierzać sekretarzowi trybunału 

identyfikowanie kluczowych dokumentów i dowodów, grupa robocza 

uważa, że realia postępowania arbitrażowego i znaczna liczba 

dokumentów przedkładanych przez strony przemawiają za korzystaniem 

ze wsparcia sekretarza w tych sprawach. 

 

Grupa robocza w żadnym wypadku nie sugeruje, aby arbiter polegał 

wyłącznie na pracy sekretarza trybunału. 

Artykuł 3(2)(g) 

Przygotowywanie projektów zarządzeń proceduralnych lub podobnych 

dokumentów, takich jak akt misji w ramach postępowania toczącego się 

zgodnie z regulaminem ICC (terms of reference), może okazać się bardzo 

czasochłonnym zajęciem. Trybunał arbitrażowy może przy tym skorzystać 

z asysty sekretarza trybunału. 

 

Zarządzenia proceduralne są zwykle krótkimi dokumentami zawierającymi 

podsumowanie zagadnień proceduralnych dotyczących sporu, a polecenie 

przygotowania projektów tych dokumentów sekretarzom trybunału jest jak 

najbardziej uprawnione i wskazane, pod warunkiem że projekt zostanie 

sprawdzony i zatwierdzony przez trybunał arbitrażowy. W badaniu z 2012 

roku 60,2% respondentów poparło powyższą propozycję (71,4% 

respondentów w badaniu z 2013 roku). 
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Artykuł 3(2)(h) 

Do zwiększenia efektywności procesu arbitrażowego przyczynić się może 

korzystanie ze wsparcia sekretarza trybunału przy przygotowaniu 

podsumowania okoliczności faktycznych sporu i analizy prezentowanych 

przez strony stanowisk prawnych oraz dowodów, pod warunkiem że te 

zadania wykonywane są w odpowiedni sposób: 38,7% respondentów w 

badaniu z 2012 roku poparło korzystanie z pomocy sekretarza w 

powyższym zakresie, natomiast w badaniu z 2013 roku poziom poparcia 

wyniósł 49,5%. 

 

Biorąc pod uwagę złożoność stanów faktycznych i argumentacji prawnej, 

znaczną objętość pism procesowych i materiału dowodowego we 

współczesnych postępowaniach w arbitrażu międzynarodowym, sekretarz 

trybunału może odegrać pożyteczną rolę, dopomagając trybunałowi 

arbitrażowemu w dobrym zapoznaniu się z istotą sprawy dzięki temu, że 

pomoże zorganizować sposób przedstawienia przez strony argumentów i 

dowodów. W wielu jurysdykcjach asystenci prawni i urzędnicy sądowi w 

podobnym zakresie wspierają pracę sędziów i korzystanie z takiego 

wsparcia nie jest uważane za zrzeczenie się sędziowskiej władzy 

decyzyjnej. 

 

Przeciwnicy korzystania ze wsparcia sekretarza trybunału podnoszą, że 

analiza pism stron i dowodów jest dla arbitra istotnym etapem w procesie 

analizowania sprawy i oceny mocnych i słabych stron prezentowanych 

przez strony stanowisk. Grupa robocza nie proponuje, aby trybunał 

arbitrażowy nie miał samodzielnie analizować stanowisk stron oraz 

przedstawianych przez nie dowodów. Jednak grupa robocza uważa, 

podobnie jak prawie 50% respondentów w badaniu z 2013 roku, że 

niektórym arbitrom bardzo pomaga przy zapoznawaniu się z aktami 

sprawy korzystanie z przygotowanych przez sekretarza chronologicznych 

zestawień faktów, analiz czy memorandów. 

Artykuł 3(2)(i) 

Skorzystanie ze wsparcia sekretarza w toku obrad trybunału arbitrażowego 

przy utrwalaniu prowadzonych przez arbitrów rozważań i podejmowanych 

przez nich decyzji zwolni arbitrów z tych obowiązków. 
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Dodatkowo, co jest ściśle związane z obowiązkami określonymi w art. 

3(2)(d) do 3(2)(h), udział sekretarza trybunału w obradach powinien 

ułatwić ich przebieg ze względu na dobrą znajomość akt sprawy po stronie 

sekretarza. Arbitrzy powinni móc skorzystać z pomocy sekretarza, kiedy 

rozpatrują konkretne fakty sprawy, co zawsze dzieje się podczas narad 

arbitrów. Jednak mimo że sekretarz trybunału może być obecny podczas 

obrad, trybunał arbitrażowy musi zapewnić, że nie będzie brał w nich  

czynnego  udziału. Takie rozróżnienie znajduje poparcie w wynikach 

badania z 2013 roku: o ile 72,5% respondentów poparło udział sekretarza 

w obradach trybunału arbitrażowego, to 83,5% respondentów sprzeciwiło 

się, aby sekretarz trybunału brał w nich czynny udział. 

Artykuł 3(2)(j) 

Przygotowanie wyroku może być bardzo czasochłonne dla arbitra z 

napiętym grafikiem zobowiązań zawodowych. Aby wspomóc pracę 

arbitrów, sekretarz trybunału z całą pewnością może przygotować 

pierwszy projekt niektórych części wyroku. 

 

Chociaż bezsprzecznie scedowanie na sekretarza trybunału przygotowania 

projektu całego wyroku znalazło niewielkie poparcie (67,0% 

respondentów w badaniu z 2013 roku było temu przeciwnych), to 

przekazanie sekretarzowi przygotowania projektu jego pewnych części 

spotkało się ze zdecydowanym poparciem (63,5% respondentów w 

badaniu z 2013 roku). W szczególności, zgodnie z wynikami badania z 

2013 roku, respondenci, którzy uważali, że sekretarz trybunału powinien 

sporządzić jakąś część lub części wyroku, wskazali następujące fragmenty: 

przebieg postępowania (84,9%); stan faktyczny (69,4%); stanowiska stron 

(65,3%). Więcej kontrowersji budzi powierzenie sekretarzowi 

opracowania części wyroku dotyczących kwestii prawnych (31,9%) oraz 

konkluzji i sentencji wyroku. 

 

Artykuł 4. Koszty 

 

(1) Co do zasady korzystanie ze wsparcia i pomocy sekretarza trybunału 

powinno prowadzić raczej do obniżenia niż do podwyższenia całości 

kosztów postępowania arbitrażowego. 

 

(2) Wynagrodzenie sekretarza trybunału powinno być ustalone na 

rozsądnym poziomie i być proporcjonalne do okoliczności sprawy. 
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Wynagrodzenie sekretarza trybunału powinno być również jawne od 

momentu wszczęcia postępowania arbitrażowego. 

 

(3) Wynagrodzenie oraz rozsądne wydatki sekretarza trybunału powinny 

być wypłacane (i) z wynagrodzenia trybunału arbitrażowego, w 

przypadku gdy podstawą ustalenia wynagrodzenia jest wartość 

przedmiotu sporu, lub (ii) przez strony, w przypadku gdy podstawą 

wynagrodzenia trybunału jest stawka godzinowa, chyba że reguły 

instytucji arbitrażowej stanowią inaczej lub strony postanowiły 

inaczej. 

 

Komentarz do artykułu 4 

Artykuł 4(1) 

Zgodnie z wynikami badania z 2012 roku bezsprzecznie jednym z 

kluczowych powodów, dla których podjęta zostaje decyzja o skorzystaniu 

ze wsparcia sekretarza trybunału, są potencjalne oszczędności, jakie jego 

praca może przynieść stronom: 58,8% badanych podkreśliło, że to właśnie 

oszczędność kosztów jest jednym z głównych powodów, dla których 

powołuje się sekretarza trybunału; natomiast 57,7% respondentów 

wymieniało jako główny powód oszczędność czasu. Oszczędność czasu 

bezpośrednio wiąże się z kosztami postępowania, w przypadku gdy 

arbitrzy wynagradzani są na podstawie stawek godzinowych. W związku z 

tym grupa robocza uznała, że jeżeli chodzi o koszty, zasadą korzystania z 

pomocy sekretarza powinno być doprowadzenie do zmniejszenia 

całkowitych kosztów arbitrażu, a nie do ich wzrostu. 

Artykuł 4(2) 

Skoro praca sekretarza trybunału polega na pomaganiu trybunałowi 

arbitrażowemu w wykonywaniu jego mandatu, to sami arbitrzy, którzy z 

tej pracy korzystają, najlepiej potrafią ocenić jej wartość. W związku z 

tym trybunał powinien zaproponować godzinowe albo ryczałtowe 

wynagrodzenie sekretarza. Propozycja trybunału powinna uwzględniać 

kwalifikacje konkretnego sekretarza, okoliczności sprawy w odniesieniu 

do wartości przedmiotu sporu i przewidywanego czasu trwania 

postępowania oraz złożoność sprawy. 
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Przejrzystość i transparentność pracy i zadań wykonywanych przez 

sekretarza można zapewnić poprzez regularne informowanie stron o 

czynnościach przez niego wykonanych i wynikających z tego 

oszczędnościach. Grupa robocza uważa, że takie podejście znajduje 

poparcie w danych zebranych w badaniu z 2013 roku. W ramach tego 

badania 54,7% respondentów wskazało, że strony powinny ponosić koszty 

pracy sekretarza trybunału, w przypadku gdy trybunał arbitrażowy 

otrzymuje wynagrodzenie w oparciu o stawki godzinowe (z uwagi na to, 

że zaangażowanie samego trybunału powinno być niższe w takim 

wypadku i powinno się uzyskać oszczędności). Jednakże w związku z 

wystawianiem przez arbitrów faktur trybunał arbitrażowy powinien zadbać 

o to, aby opis pracy sekretarza trybunału nie doprowadził przez przypadek 

do ujawnienia procesu decyzyjnego samego trybunału. 

W ramach badania z 2013 roku większość respondentów wykazała 

preferencje co do wynagrodzenia sekretarza trybunału na zasadzie stawek 

godzinowych (64,0%), w przeciwieństwie do ryczałtu (36,0%). 

W praktyce wybór ten zależeć będzie od regulaminu, przepisów i polityki 

danej instytucji arbitrażowej zaangażowanej w spór (jeżeli taka jest) oraz 

preferencji trybunału arbitrażowego i stron. 

 

W każdym razie w celu umożliwienia stronom podjęcia świadomej decyzji 

w sprawie powołania sekretarza trybunału oraz powierzenia tej funkcji 

konkretnej osobie na etapie przedstawiania kandydatury strony powinny 

otrzymać również propozycje dotyczące wynagrodzenia sekretarza. 

Artykuł 4(3) 

W przypadku gdy wynagrodzenie trybunału arbitrażowego uwzględnia 

wartość przedmiotu sporu, to trybunał arbitrażowy, a nie strony, powinien 

ponosić koszty i wydatki związane z funkcją sekretarza trybunału. Takie 

podejście uzyskało poparcie 65,1% respondentów w ramach badania z 

2013 roku. Ponadto gdy trybunał arbitrażowy ponosi koszty pracy i 

wydatki sekretarza, powinny one być raczej ponoszone przez cały 

trybunał, a nie jedynie przez przewodniczącego. W ramach badania z 2013 

roku wszelkie propozycje, aby to przewodniczący był wyłącznie 

odpowiedzialny za opłacenie kosztów pracy i wydatków sekretarza 

trybunału, zostały przez przytłaczającą większość odrzucone (74,4%).  

 

Jeżeli członkowie trybunału są wynagradzani według stawek 

godzinowych, wszelkie koszty i wydatki wynikające z zatrudnienia 
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sekretarza powinny ponosić strony, co jest uzasadnione osiąganymi dzięki 

temu oszczędnościami. W przeciwieństwie do sytuacji powiązania 

wynagrodzenia trybunału z wartością przedmiotu sporu, tam, gdzie strony 

wynagradzają arbitrów za czas poświęcony sprawie, powierzenie 

sekretarzowi trybunału wielu rutynowych czynności do wykonania za 

niższym wynagrodzeniem doprowadzi do oszczędności. W badaniu z 2013 

roku 54,7% respondentów poparło to rozwiązanie, natomiast 45,3% 

wolało, aby w razie ustalenia wynagrodzenia według stawek godzinowych 

to trybunał arbitrażowy ponosił koszty pracy sekretarza trybunału. 

 

Badanie z 2013 roku wykazało, że w ramach scenariusza wynagrodzenia 

opartego na stawkach godzinowych godziwe wynagrodzenie sekretarza 

trybunału powinno wahać się od 125 do 225 USD za godzinę (50,1%). 

Grupa robocza stoi na stanowisku, że wysokość stawki godzinowej 

powinna wynikać z kwalifikacji danego sekretarza oraz stopnia 

skomplikowania konkretnej sprawy (pełna lista zakresów wynagrodzeń i 

wyników badań znajduje się w aneksie C). 

 

Grupa robocza podkreśla, że w ramach badania z 2013 roku większość 

(53,5%) respondentów stwierdziła, że w przypadku gdy sekretarz 

trybunału ma otrzymywać wynagrodzenie ryczałtowe, wysokość 

wynagrodzenia powinna być powiązana z wartością przedmiotu sporu. 

Podczas gdy tylko 36% respondentów uznało za właściwe, aby 

wynagrodzenie sekretarza trybunału było ryczałtowe, a nie godzinowe, 

instytucje arbitrażowe, w których wynagrodzenie arbitrów jest powiązane 

z wartością przedmiotu sporu, mogą rozważyć zastosowanie tego 

rozwiązania. 

 

3. Zapis wzorcowy w sprawie powoływania i korzystania ze wsparcia 

sekretarzy trybunałów 

 

Poniższy zapis wzorcowy w sprawie powoływania i korzystania ze wsparcia 

z sekretarzy trybunałów może być umieszczany w zarządzeniach 

proceduralnych, aktach misji oraz innych podobnych zarządzeniach 

wydawanych przez trybunał arbitrażowy, dotyczących powoływania 

sekretarza trybunału. Grupa robocza podkreśla, że poniższy zapis wzorcowy 

może zostać wykorzystany w sytuacji, gdy wynagrodzenie sekretarza 

trybunału kalkulowane będzie według stawek godzinowych, a nie ryczałtu. 

 

Trybunał arbitrażowy poinformował strony o zamiarze powołania 
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[imię i nazwisko] na stanowisko sekretarza trybunału. [Imię i 

nazwisko] jest [współpracownikiem (nazwa kancelarii arbitra 

przewodniczącego)] i złożył trybunałowi arbitrażowemu 

oświadczenie o swej niezależności i bezstronności w niniejszej 

sprawie. Szczegółowy życiorys [imię i nazwisko] zawiera załącznik 

[załącznik z CV kandydata], który został uprzednio przesłany 

stronom. W braku sprzeciwu stron trybunał arbitrażowy niniejszym 

powołuje [imię i nazwisko] na stanowisko sekretarza trybunału. 

 

Sekretarz trybunału będzie działał na rzecz usprawnienia 

postępowania arbitrażowego i będzie wykonywał zadania mu 

powierzone lub wyraźnie wskazane przez trybunał arbitrażowy lub 

przewodniczącego trybunału arbitrażowego. 

 

Sekretarz będzie wynagradzany za pracę wykonywaną w związku z 

toczącym się postępowaniem arbitrażowym przez [strony / instytucję 

arbitrażową / trybunał arbitrażowy] według stawki godzinowej w 

wysokości [kwota] EUR/USD. W zakresie wynikającym z [zasad, 

regulaminu lub polityki (nazwa instytucji arbitrażowej)] 

sekretarzowi trybunału będą zwracane wydatki poniesione na 

podróż oraz inne uzasadnione wydatki. 

 

Sekretarz trybunału będzie związany tymi samymi zobowiązaniami 

dotyczącymi poufności i prywatności, jakimi związany jest trybunał 

arbitrażowy, i będą mu przysługiwać takie same immunitety, jakie 

przysługują trybunałowi arbitrażowemu. 
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ANEKS B* 

Badanie z 2012 r.

1 ‐ 5 lat 6 ‐ 10 lat
11 ‐ 15 

lat

16 ‐ 20 

lat
20+ lat

Liczba

ocen

Arbiter 33,9% (21) 25,8% (16) 21,3% (13) 6,5% (4) 16,1% (10) 62

Sekretarz 57,1% (28) 24,5% (12) 19,3% (8) 0,0% (0) 2,0% (1) 49

Instytucja 27,8% (5) 33,3% (6) 11,1% (2) 5,6% (1) 22,2% (4) 18

Pełnomocnik 30,6% (22) 25,0% (18) 22,2% (16) 11,1% (8) 16,7% (12) 72

Strona 42,9% (3) 14,3% (1) 28,6% (2) 14,3% (1) 0% (0) 7

103

3

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak
95.0% 96

Nie
5.0% 5

64

101

5

1. Posiadam doświadczenie jako

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

2. Czy popierasz korzystanie ze wsparcia/powoływanie sekretarzy trybunału?

liczba udzielonych odpowiedzi

Dlaczego? (proszę wyjaśnić)

liczba pominiętych pytań

∗ Niniejsza publikacja nie zawiera tłumaczenia aneksu A ani D. 



ANEKS B

Badanie z 2012 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

wsparcie przewodniczącego/trybunału
94.8% 92

nauczenie sekretarza, 

jak stać się arbitrem 21.6% 21

umożliwienie młodemu prawnikowi 

uzyskania bezpośredniego doświadczenia 

arbitrażowego 21.6% 21

oszczędność czasu
57.7% 56

oszczędność kosztów
58.8% 57

Inne powody (proszę wskazać)
4.1% 4

97

9

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Przeniesienie odpowiedzialności arbitra 

na sekretarza 80.0% 12

Koszty
20.0% 3

3

15

91

Inne powody (proszę wskazać)

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

3. Jeżeli odpowiedź na poprzednie pytanie jest twierdząca, jaki, Twoim zdaniem, jest główny powód,

dla którego powołuje się sekretarza trybunału?

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

4. W przypadku negatywnej odpowiedzi, jakie są podstawowe powody unikania powoływania sekretarza?



ANEKS B

Badanie z 2012 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Wśród pracowników kancelarii, w której 

pracuje przewodniczący/jedyny arbiter
69.4% 68

Na liście prowadzonej przez instytucję
14.3% 14

Gdziekolwiek
29.6% 29

98

8

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

pracownik biurowy, asystent osobisty
1.0% 1

asystent prawny
6.1% 6

student prawa
9.2% 9

aplikant
26.5% 26

młody prawnik
89.8% 88

doświadczony prawnik
26.5% 26

młody arbiter
25.2% 25

98

8liczba pominiętych pytań

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

liczba udzielonych odpowiedzi

5. Gdzie należy szukać potencjalnego kandydata na sekretarza?

6. Kto powinien zostać sekretarzem (w tym pytaniu pomijamy umiejętności językowe)?



ANEKS B

Badanie z 2012 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

pracownik biurowy, asystent osobisty
81.1% 73

asystent prawny
48.9% 44

student prawa/aplikant
43.3% 39

młody prawnik
4.4% 4

doświadczony prawnik
33.3% 30

młody arbiter
21.1% 19

inna (proszę wskazać)
7.8% 7

90

16

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak, zawsze
72.4% 71

Nie
3.1% 3

Tylko w przypadku, gdy taka osoba będzie 

się kontaktować ze stronami 20.0% 2

Tylko w przypadku, gdy taka osoba będzie 

brać udzial w rozprawie 6.1% 6

Tylko w przypadku, gdy wymagają tego 

zasady postępowania mające 

zastosowanie 13.3% 13

W innych przypadkach (proszę wskazać)
3.1% 3

98

8

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

8.Czy na powołanie sekretarza muszą wyrazić zgodę strony?

liczba pominiętych pytań

7. Kto nie powinien zostać sekretarzem?

liczba udzielonych odpowiedzi
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Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Imię i nazwisko
95.9% 93

Narodowość
77.3% 75

Stanowisko
91.8% 89

Doświadczenie zawodowe
70.1% 68

Inne (proszę wskazać)
24.7% 24

97

9

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Wybór kandydata
28.9% 28

Przesłanki wyboru
13.4% 13

Warunki powołania
48.5% 47

Zadania i obowiązki sekretarza
61.9% 60

Wynagrodzenie i wydatki
79.4% 77

Odpowiedzialność
12.4% 12

Inne (proszę wskazać)
9.3% 9

97

9

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

10. Jakie kwestie powinny zostać ustalone ze stronami?

9. Jakie informacje dotyczące sekretarza powinny być ujawnione?



ANEKS B

Badanie z 2012 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak, w każdym wypadku
37.2% 35

Nie, nigdy
3.2% 3

Jeżeli wybrana osoba nie pracuje w 

kancelarii arbitra 17.0% 16

Jeżeli taka osoba bezpośrednio kontaktuje 

się ze stronami 17.9% 14

Jeżeli taka osoba uczestniczy w 

rozprawach 9.6% 9

Jeżeli praca takiej osoby wiąże się ze 

sprawami organizacyjnymi lub 

administracyjnymi 1.1% 1

To jest decyzja arbitra
17.0% 16

94

12

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak
55.1% 54

Nie
44.9% 44

98

8

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

12. Czy sekretarz, podobnie jak arbiter, powinien złożyć oświadczenie o bezstronności?

11. Czy należy ujawniać stronom fakt korzystania z pomocy prawnika/asystenta prawnego, który nie został formalnie

powołany na sekretarza?



ANEKS B

Badanie z 2012 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak
54.2% 52

Nie
45.8% 44

96

10

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak
52.6% 50

Nie
47.4% 45

95

11

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Przewodniczący
15.6% 10

Trybunał arbitrażowy
46.9% 30

Instytucja
35.9% 23

Sąd krajowy siedziby arbitrażu
1.6% 1

54

42

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

15. Jeżeli tak, kto powinien rozstrzygać tę kwestię?

14. Czy sekretarze powinni ujawniać te same informacje co arbitrzy?

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

13. Czy wytyczne IBA dotyczące konfliktu interesów w arbitrażu międzynarodowym powinny mieć zastosowanie również

do sekretarzy?

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań



ANEKS B

Badanie z 2012 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

zajmowanie się korespondencją i 

dowodami 86.0% 80

organizowanie posiedzeń i rozpraw z 

udziałem stron 90.3% 84

przypominanie stronom o posiedzeniach i 

terminach 74.2% 69

przygotowywanie analizy prawnej
80.6% 75

sporządzanie projektów zarządzeń
77.4% 72

analizowanie pism procesowych stron
62.4% 58

sporządzanie projektu części wyroku
69.9% 65

sporządzanie projektu całego wyroku
26.9% 25

kontakt ze stronami w imieniu  trybunału 

arbitrażowego 69.9% 65

kontakt z instytucją arbitrażową
71.0% 66

przekazywanie swojej opinii w sprawie 

trybunałowi arbitrażowemu 25.8% 24

uczestniczenie w naradach jako pomoc dla 

przewodniczącego 16.1% 15

branie udziału w procesie decyzyjnym 

trybunału arbitrażowego 17.2% 16

inne (proszę wskazać)
10.8% 10

93

13

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

16. Jakie zadania są w praktyce powierzane sekretarzowi?



ANEKS B

Badanie z 2012 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

zajmowanie się korespondencją i 

dowodami 79.6% 74

organizowanie posiedzeń i rozpraw z 

udziałem stron 88.2% 82

przypominanie stronom o posiedzeniach i 

terminach 74.2% 69

przygotowywanie analizy prawnej
68.8% 64

sporządzanie projektów zarządzeń
60.2% 56

analizowanie pism procesowych stron
38.7% 36

sporządzanie projektu części wyroku
45.2% 42

sporządzanie projektu całego wyroku
7.5% 7

kontakt ze stronami w imieniu  trybunału 

arbitrażowego 57.0% 53

kontakt z instytucją arbitrażową
54.8% 51

przekazywanie swojej opinii w sprawie 

trybunałowi arbitrażowemu 17.2% 16

uczestniczenie w naradach jako pomoc dla 

przewodniczącego 14.0% 13

branie udziału w procesie decyzyjnym 

trybunału arbitrażowego 5.4% 5

inne (proszę wskazać)
10.8% 10

93

13

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

17. Jakie zadania powinny być powierzane sekretarzowi?



ANEKS B

Badanie z 2012 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Przewodniczący/jedyny arbiter
55.2% 53

Trybunał
44.8% 43

Instytucja
0.0% 0

Nikt
0.0% 0

96

10

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak
34.4% 32

Nie
65.6% 61

93

13

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Arbiter, który powołał sekretarza
23.1% 15

Przewodniczący/jedyny arbiter
21.5% 14

Cały trybunał arbitrażowy
55.4% 36

65

41

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

20. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie była negatywna, kto powinien ponosić taką odpowiedzialność?

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

19. Czy sekretarz powinien ponosić odpowiedzialność za wyrządzoną przez siebie szkodę?

18. Kto kontroluje pracę sekretarza?



ANEKS B

Badanie z 2012 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Arbiter, który powołał sekretarza, może 

być wyłączony 22.5% 18

Podstawa do uchylenia wyroku
50.0% 40

Inne (proszę wskazać)
27.5% 22

80

26

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak
70.5% 67

Tylko w przypadku postępowania z 

udziałem jedynego arbitra 2.1% 2

Tylko w przypadku postępowania z 

udziałem trzech arbitrów 1.1% 1

Tylko w przypadku postępowania z 

udziałem instytucji 1.1% 1

Tylko w przypadku postępowania ad hoc
3.2% 3

Tylko w przypadku niedużych postępowań 
0.0% 0

Tylko w przypadku dużych postępowań 
13.7% 13

Nic
8.4% 8

95

11

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

22. Czy Twoim zdaniem powołanie sekretarza może prowadzić do obniżenia kosztów postępowania arbitrażowego?

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

21. Jakie powinny być konsekwencje przekroczenia przez sekretarza zakresu jego uprawnień?



ANEKS B

Badanie z 2012 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Przewodniczący/jedyny arbiter
22.1% 21

Trybunał arbitrażowy
30.5% 29

Strony
62.1% 59

95

11

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Arbiter
16.1% 15

Trybunał arbitrażowy
54.8% 51

Strony
41.9% 39

Instytucja, jeżeli jest zaangażowana
23.7% 22

93

13

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Stawka godzinowa
17.9% 14

Ryczałt
10.3% 8

Stawka godzinowa plus wydatki
55.1% 43

Ryczałt plus wydatki
16.7% 13

14

78

28

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

Inne (proszę wskazać)

liczba pominiętych pytań

25. Przy pomocy jakiej metody powinno być ustalane wynagrodzenie sekretarza?

24. Kto powinien ustalać poziom kosztów pracy sekretarza?

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

23. Kto powinien ponosić koszty związane z pracą sekretarza?



ANEKS B

Badanie z 2012 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak
58.9% 53

Nie
41.1% 37

47

90

16

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak
57.4% 54

Nie
42.6% 40

94

12

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Wiążący załącznik do reguł 

instytucjonalnych 13.8% 9

Wytyczne dotyczące dobrych praktyk
78.5% 51

Inne (proszę wskazać)
7.7% 5

65

41

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

liczba pominiętych pytań

28. Jeżeli tak, to jaką formę powinna przybrać taka regulacja?

27. Czy dla postępowania arbitrażowego wynikną jakieś korzyści z uregulowania roli i zasad pełnienia funkcji przez

sekretarza?

liczba udzielonych odpowiedzi

26. Czy obecna praktyka postępowania w stosunku do sekretarzy powinna ulec zmianie?

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

Jeżeli tak, proszę wytłumaczyć



ANEKS B

Badanie z 2012 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Obowiązki i zadania sekretarza
64.5% 40

Minimum kwalifikacji
3.2% 2

Zakazy
0.0% 0

Niezależność
6.5% 4

Koszty
6.5% 4

Inne (proszę wskazać)
19.4% 12

62

44

Liczba 

odpowiedzi

13

13

93

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

30. Dodatkowe uwagi:

29. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, co powiny zawierać takie wytyczne?



ANEKS C

Badanie z 2013 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Arbiter 80.8% 80

Pełnomocnik 69.7% 69

Instytucja 3.0% 3

Strona (korzystający z arbitrażu 

międzynarodowego)
2.0% 2

4

99

1

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 75.8% 69

Nie 24.2% 22

19

91

9

1. Pełniona funkcja:

Proszę podać wszelkie dodatkowe uwagi

liczba pominiętych pytań

Proszę o uwagi

liczba pominiętych pytań

liczba udzielonych odpowiedzi

2. Czy sekretarz trybunału powinien posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu prawnika w co najmniej jednej

jurysdykcji?

liczba udzielonych odpowiedzi



ANEKS C

Badanie z 2013 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 42.9% 39

Nie 57.1% 52

18

91

9

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

1 26.2% 11

2 38.1% 16

3 21.4% 9

Inna (proszę wskazać) 14.3% 6

42

58

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 6.6% 6

Nie 93.4% 85

15

91

9

3. Czy sekretarz powinien posiadać minimalny poziom doświadczenia zawodowego po zdobyciu uprawnień zawodowych

(DZ)?

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

4. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 3, proszę podać oczekiwaną liczbę lat.

Proszę o uwagi

5. Czy sekretarz powinien posiadać maksymalny  poziom doświadczenia zawodowego po zdobyciu uprawnień

zawodowych (DZ)?

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

Proszę o uwagi



ANEKS C

Badanie z 2013 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

4 14.3% 1

5 28.6% 2

6 0.0% 0

7 28.6% 2

Inna (proszę wskazać) 28.6% 2

7

93

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Trybunał arbitrażowy 94.5% 86

Instytucja arbitrażowa 13.2% 12

Strony 15.4% 14

13

91

9

6. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 5, proszę podać liczbę lat.

7. Kto powinien zaproponować powołanie sekretarza trybunału?

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

liczba udzielonych odpowiedzi

Proszę o uwagi

liczba pominiętych pytań



ANEKS C

Badanie z 2013 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Trybunał arbitrażowy 81.3% 74

Instytucja arbitrażowa 15.4% 14

Strony 3.3% 3

17

91

9

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 91.2% 83

Nie 8.8% 8

12

91

9

9. Jeżeli strony nie proponują ani nie powołują sekretarza trybunału, to czy powinny mieć możliwość wniesienia sprzeciwu

wobec konkretnej kandydatury?

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

liczba pominiętych pytań

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

8. Kto powinien powołać sekretarza trybunału?

Proszę o uwagi



ANEKS C

Badanie z 2013 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 76.9% 70

Nie 23.1% 21

11

91

9

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 75.8% 69

Nie 24.2% 22

14

91

9

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

11. Czy strony powinny wyrażać zgodę na powołanie konkretnej osoby na sekretarza trybunału?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

10. Czy, co do zasady, strony powinny wyrażać zgodę na powołanie sekretarza trybunału?

Proszę o uwagi



ANEKS C

Badanie z 2013 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 26.4% 24

Nie 73.6% 67

20

91

9

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 18.7% 17

Nie 81.3% 74

12

91

9

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 73.6% 67

Nie 26.4% 24

9

91

9

liczba udzielonych odpowiedzi

Proszę o uwagi

14. Czy sekretarz trybunału powinien złożyć swój życiorys?

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

13. Jeżeli strony nie zgodziły się na powołanie sekretarza trybunału z uwagi na konflikt interesów, czy trybunał arbitrażowy

może mimo to powołać sekretarza trybunału, jeżeli uzna to za właściwe?

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

Proszę o uwagi

liczba pominiętych pytań

Proszę o uwagi

12. Jeżeli strony nie zgodziły się na powołanie sekretarza trybunału z uwagi na poufność, czy trybunał arbitrażowy może

mimo to powołać sekretarza trybunału, jeżeli uzna to za właściwe?



ANEKS C

Badanie z 2013 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 83.5% 76

Nie 16.5% 15

7

91

9

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 25.3% 23

Nie 74.7% 68

22

91

9

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 95.6% 87

Nie 4.4% 4

9

91

9

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

liczba pominiętych pytań

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

17. Czy sekretarz trybunału powinien organizować posiedzenia i rozprawy?

Proszę o uwagi

10. Czy Strony powinny zgodzić się na wybór sekretarza arbitrażowego?

liczba udzielonych odpowiedzi

16. Czy trybunał arbitrażowy powinien mieć możliwość korzystania ze wsparcia sekretarza trybunału bez oficjalnego

powoływania sekretarza i bez informowania o tym stron?

Proszę o uwagi

15. Czy sekretarz trybunału powinien złożyć oświadczenie o niezależności i bezstronności?



ANEKS C

Badanie z 2013 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 80.2% 73

Nie 19.8% 18

14

91

9

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 85.7% 78

Nie 14.3% 13

19

91

9

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 49.5% 45

Nie 50.5% 46

23

91

9

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

18. Czy sekretarz trybunału powinien zajmować się korespondencją i dowodami?

20. Czy sekretarz trybunału powinien analizować pisma procesowe stron i opracowywać z nich notatki dla trybunału

arbitrażowego?

Proszę o uwagi

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

19. Czy sekretarz trybunału powinien przygotowywać analizy prawne?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań



ANEKS C

Badanie z 2013 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 47.3% 43

Nie 52.7% 48

16

91

9

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 71.4% 65

Nie 28.6% 26

23

91

9

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 73.6% 67

Nie 26.4% 24

15

91

9

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

23. Czy sekretarz trybunału powinien być odpowiedzialny za współpracę z instytucją arbitrażową?

21. Czy sekretarz trybunału powinien określać, które dokumenty/dowody są kluczowe?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

22. Czy sekretarz trybunału powinien przygotowywać projekty zarządzeń proceduralnych lub podobnych dokumentów?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań



ANEKS C

Badanie z 2013 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 58.2% 53

Nie 41.8% 38

26

91

9

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 72.5% 66

Nie 27.5% 25

18

91

9

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 16.5% 15

Nie 83.5% 76

19

91

9liczba pominiętych pytań

liczba pominiętych pytań

24. Czy sekretarz trybunału powinien być odpowiedzialny za współpracę ze stronami?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

25. Czy sekretarz trybunału powinien być obecny podczas narad trybunału arbitrażowego?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

26. Czy sekretarz trybunału powinien uczestniczyć w naradach trybunału arbitrażowego?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi



ANEKS C

Badanie z 2013 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 33.0% 30

Nie 67.0% 61

18

91

9

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 63.5% 40

Nie 36.5% 23

29

63

37

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 84.9% 62

Nie 15.1% 11

11

73

27

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

29. Jeżeli odpowiedź na  pytanie nr 27 jest twierdząca, czy sekretarz trybunału powinien sporządzać projekt części wyroku

arbitrażowego dotyczący przebiegu postępowania?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

28. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 27 jest negatywna, czy sekretarz trybunału powinien sporządzać projekt jakiejkowiek

części wyroku arbitrażowego?

27. Czy sekretarz trybunału powinien przygotowywać pierwszy projekt wyroku arbitrażowego?



ANEKS C

Badanie z 2013 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 69.4% 50

Nie 30.6% 22

15

72

28

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 65.3% 47

Nie 34.7% 25

10

72

28

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 31.9% 22

Nie 68.1% 47

14

69

31liczba pominiętych pytań

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

32. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 27 jest twierdząca, czy czy sekretarz trybunału powinien sporządzać projekt części

wyroku arbitrażowego dotyczący kwestii prawnych?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

31. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 27 jest twierdząca, czy sekretarz trybunału powinien sporządzać projekt części wyroku

arbitrażowego dotyczący stanowiska stron?

30. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 27 jest twierdząca, czy sekretarz trybunału powinien sporządzać projekt części wyroku

arbitrażowego dotyczący stanu faktycznego?

Proszę o uwagi



ANEKS C

Badanie z 2013 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Strony 39.5% 34

Trybunał Arbitrażowy 60.5% 52

22

86

14

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Strony 54.7% 47

Trybunał Arbitrażowy 45.3% 39

13

86

14

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Strony 34.9% 30

Trybunał Arbitrażowy 65.1% 56

10

86

14

33. Kto powinien ponosić koszty pracy sekretarza trybunału?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

34. Kto powinien ponosić koszty pracy sekretarza trybunału, jeżeli wynagrodzenie trybunału arbitrażowego kalkulowane

jest według stawki godzinowej?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

35. Kto powinien ponosić koszty pracy sekretarza trybunału, jeżeli wynagrodzenie trybunału arbitrażowego jest

ryczałtowe?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań



ANEKS C

Badanie z 2013 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 86.0% 74

Nie 14.0% 12

11

86

14

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 25.6% 22

Nie 74.4% 64

13

86

14

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Stawka godzinowa 64.0% 55

Ryczałt 36.0% 31

19

86

14

36. Jeżeli trybunał arbitrażowy ponosi koszty pracy sekretarza trybunału, czy koszty te powinny być pokryte z honorarium

arbitrów?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

37. Jeżeli koszty pracy sekretarza trybunału powinny być pokryte z wynagrodzenia arbitrów, czy powinno to być jedynie

honorarium przewodniczącego?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

38. Czy sekretarz trybunału powinien być wynagradzany na zasadzie ryczałtu czy stawki godzinowej?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań



ANEKS C

Badanie z 2013 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Trybunał Arbitrażowy 59.2% 42

Sekretarz trybunału 2.8% 2

Instytucja arbitrażowa 18.3% 13

Strony 19.7% 14

24

71

29

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Mniej niż $100 11.6% 10

$100‐125 8.1% 7

$126‐150 14.0% 12

$151‐175 7.0% 6

$176‐200 14.0% 12

$201‐225 15.1% 13

$226‐250 11.6% 10

$251‐275 0.0% 0

$276‐300 8.1% 7

Więcej niż $300 10.5% 9

25

86

14

39. Jeżeli na zasadzie stawki godzinowej, kto powinien ustalić stawkę za godzinę pracy sekretarza trybunału?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

40. Jeżeli wybrano stawkę godzinową, jaka jest jej właściwa wysokość (w dolarach amerykańskich)?

Inne (proszę wskazać)

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań



ANEKS C

Badanie z 2013 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 52.3% 45

Nie 47.7% 41

9

86

14

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 53.5% 46

Nie 46.5% 40

9

86

14

41. Jeżeli wybrano stawkę godzinową, to czy powinien zostać wyznaczony limit liczby godzin, za którą sekretarz trybunału

otrzymuje wynagrodzenie?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

42. Jeżeli wybrano ryczałt, to czy powinien być on związany z wartością przedmiotu sporu?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań



ANEKS C

Badanie z 2013 r.

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Strony 17.4% 15

Trybunał Arbitrażowy 57.0% 49

Instytucja Arbitrażowa 25.6% 22

Sekretarz Trybunału 0.0% 0

20

86

14

Udzielone 

odpowiedzi (%)

Liczba 

odpowiedzi

Tak 76.7% 66

Nie 23.3% 20

13

86

14

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

44. Jeżeli strony nie zgodzily się na powołanie sekretarza trybunału ze względu na koszty, czy mimo to trybunał

arbitrażowy może powołać sekretarza, jeżeli gotowy jest ponosić koszty jego pracy?

Proszę o uwagi

liczba udzielonych odpowiedzi

liczba pominiętych pytań

43. Jeżeli wybrano ryczałt, kto powinien określić kwotę ryczałtu dla sekretarza trybunału?

Proszę o uwagi




