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Warszawa, dnia 5 marca 2019r.
Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że po dwóch latach przygotowań i intensywnej pracy
dobiegają końca prace nad uruchomieniem Naszego Notarialnego Polubownego E-sądu,
którego uruchomienie jest zaplanowane na drugą połowę kwietnia 2019 roku. Sąd
Polubowny będzie działał pod nazwą „Ultima Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd
Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
Arbitrami w naszym e-sądzie będą notariusze, którzy ukończą szkolenie i spełnią
poniższej przedstawione warunki.
Sąd będzie działał w oparciu o następujące założenia: postępowanie prowadzone
będzie wyłącznie przez internet bez przeprowadzania rozpraw, postępowanie dowodowe
prowadzone będzie ze skanów dokumentów, nagrań audio, video, zdjęć zapisów
monitoringu, wiadomości e-mail, zrzutów ekranu i innych podobnych materiałów; doręczenia,
co do zasady, odbywać się będą w systemie elektronicznym lub pocztą elektroniczną, zaś
pozwany - wnosząc odpowiedź na pozew - również będzie uiszczał opłatę arbitrażową na
takiej samej zasadzie jak powód.
Serwis elektroniczny naszego Sądu Polubownego służy maksymalnemu
uproszczeniu prowadzenia spraw. Serwis ten automatyzuje wiele czynności procesowych
i wspiera zarówno strony przy prowadzeniu sporu, jak i arbitrów przy jego rozstrzyganiu. Jest
tak skonstruowany, że pomaga arbitrowi prowadzić sprawy, upraszcza czynności biurowe,
wspomaga czynności procesowe – tak, aby arbiter mógł się poświęcić merytorycznemu
rozstrzygnięciu sprawy, nie tracąc czasu na sprawy formalne (które są załatwiane przez
system automatycznie).
Zachęcamy notariuszy i emerytowanych notariuszy do podjęcia się funkcji arbitra w
naszym Sądzie Polubownym. Z funkcją arbitra wiąże się również perspektywa dodatkowych
dochodów - w Ultima Ratio arbitrzy uprawnieni są do wynagrodzenia za rozstrzygnięcie
sprawy w wysokości równowartości 40% uiszczonych przez strony opłat arbitrażowych.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych na 30 – godzinne (godziny
lekcyjne):

„Szkolenie dla arbitrów Sądu Polubownego”
Terminy szkolenia (dwa dwudniowe zjazdy) :
23-24 marca 2019 roku (sob. godz. 10.30-16.00; nd. 9.45-15.15)
06-07 kwietnia 2019 roku (sob. godz. 09.30-18.30; nd. 9.00-16.30)
Miejsce zajęć: siedziba SNRP w Warszawie, ul. Rydygiera 17 lok U01.
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Program szkolenia obejmuje m.in.:
1.

2.

3.

4.

5.

Funkcjonowanie Platformy do obsługi Sądu Polubownego - (6 h) Krzysztof Stańko,
Prezes Zarządu spółki Causa Finita S.A. - operatora Ultima Ratio – Pierwszego
Elektronicznego Sądu Polubownego.
Procedowanie opinii jako dowodu - (2 h) dr inż. Jerzy Obolewicz, Przewodniczący
Komisji ds. Odznaczeń i Konkursów Polskiego Stowarzyszenie Rzeczoznawców
i Biegłych Sądowych.
Regulamin „Ultima Ratio” Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy
SNRP i odwołania do kpc - (4 h) prof. UWR dr hab. Łukasz Błaszczak, profesor
nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny.
Podstawowe zasady postępowania cywilnego i metodyka pracy arbitra – (18 h)
SSO Beata Kurdziel, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, wykładowca Krajowej
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury:
a)
Strony, współuczestnicy w sporze i pełnomocnicy procesowi,
b)
Czynność procesowe:
- pisma procesowe,
- dowody,
- terminy,
- zawieszenie postępowania,
- pozew i odpowiedź na pozew,
- postępowanie dowodowe: przedmiot i ocena dowodów, rodzaje dowodów,
- przesłuchanie świadka,
- orzeczenia: wydawanie, uzasadnianie (motywy wyroku), uprawomocnienie i
zaskarżanie orzeczeń,
- wykonywanie orzeczeń Sądu Polubownego.
Egzamin końcowy.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej (ćwiczenia, gry symulacyjne, analiza
przypadków, dyskusje oraz wykłady). Po odbyciu szkolenia, zdanym egzaminie końcowym
i spełnieniu poniższych warunków dodatkowych, uczestnicy mogą ubiegać się wpis na listę
arbitrów „Ultima Ratio” Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu
Notariuszy RP.
Warunki uzyskania wpisu na listę arbitrów Sądu Polubownego SNRP:
1)
bycie czynnym lub emerytowanych notariuszem,
2)
ukończenie szkolenia organizowanego przez SNRP, przez co należy rozumieć odbycie
szkolenia i zdanie egzaminu końcowego,
3)
dla czynnych notariuszy - przedstawienie zgody właściwej RIN na podjęcie
dodatkowego zajęcia pełnienia funkcji arbitra,
4)
przedstawienie przez kandydata na arbitra informacji:
a) kiedy nastąpiło powołanie na notariusza,
b) o wynikach dwóch ostatnich wizytacji, zaś w przypadku negatywnego wyniku
którejkolwiek z tych wizytacji – przedstawienie kopii uchwały RIN o negatywnym
wyniku wizytacji wraz z jej uzasadnieniem,
c) czy notariuszowi wymierzono karę dyscyplinarną, a jeżeli tak, to jaką i za co (po
zatarciu się kary notariusz byłby traktowany jako niekarany),
d) czy w okresie ostatnich 5 lat były skargi na notariusza, a jeśli tak, to jakie i jak
zostały załatwione.
Koszt szkolenia od osoby: 2 390,00 zł brutto.
Opłata za szkolenie może zostać wniesiona w II ratach:

I rata w wysokości: 1 490,00 zł w momencie zapisu na szkolenie.
II rata w wysokości 900,00 zł w terminie do 30.04.2020r.
*Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, pendrive lunch
oraz napoje (kawa, herbata, woda mineralna) podczas przerw. Koszty dojazdu i
ewentualnych noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Warunkiem przyjęcia na szkolenia jest wypełnienie i przesłanie, co najmniej na 5 dni, przed
szkoleniem do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu)
wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie oraz podpisanie umowy na udział w szkoleniu.
UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie
wykreślone z listy uczestników szkolenia.
Warunki rezygnacji:
1. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 5 dni przed dniem terminu
zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
2. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji,
w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100%
opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001
UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminu
szkolenia. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani co najmniej na 5 dni
przed szkoleniem.
Zapisy i bliższe informacje programowe
dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl

