
 
 
 
 

Warszawa, 20 lipca 2016 r. 
 
    

  

 

 

Prezesie, 

 

 

 

Komunikat prasowy 

 

Uruchomienie strony internetowej Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl 

 

 

 

Dnia 20 lipca 2016 r., uruchomiona została strona internetowa Trybunału Arbitrażowego do 

spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Strona dostępna jest pod adresem 

www.trybunalsport.pl [+hiperłącze]. 

 

Na stronie odnaleźć można najistotniejsze informacje dotyczące zasad i trybu postępowania 

przed Trybunałem, a w szczególności pełne teksty aktów prawnych regulujących 

funkcjonowanie Trybunału. Ponadto nowa witryna zawiera interesujące informacje dotyczące 

historii zarówno samego Trybunału, jak i Ruchu Olimpijskiego, życiorysy arbitrów obecnej 

kadencji, informacje o władzach Trybunału oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane 

pytania. 

 

Na stronie internetowej publikowane będą również najważniejsze komunikaty władz 

Trybunału oraz orzeczenia o szczególnym znaczeniu dla polskiego prawa sportowego. 

 

Podstawowym celem utworzenia witryny internetowej Trybunału jest zapewnienie 

powszechnej możliwości zapoznania się z zasadami funkcjonowania Trybunału, trybem 

inicjowania postępowania i wnoszenia środków odwoławczych, a co za tym idzie, 

zwiększenie przejrzystości postępowania przed Trybunałem. 

 

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl jest najwyższą sportową instancją odwoławczą w 

Polsce, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 

2016 r. poz. 176). Trybunał rozstrzyga spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji 

dyscyplinarnych polskich związków sportowych, jak również działa jako stały sąd polubowny 

na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego. 
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Trybunał rozpoczął działalność 17 listopada 1994 r., a jego struktura i zasady działania 

zostały ukształtowane na wzór Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu z siedzibą w 

Lozannie (CAS). Od samego początku Trybunał działa przy Polskim Komitecie Olimpijskim, 

przy wykonywaniu funkcji orzeczniczych korzysta jednak z pełnej autonomii i niezależności. 

 

Misją Trybunału jest ochrona praw stron postępowań dyscyplinarnych, zapobieganie 

ewentualnym nadużyciom i dbałość o przestrzeganie prawa przez zawodników, zespoły, 

związki sportowe oraz organy dyscyplinarne, jak również rozwój polskiego prawa 

sportowego.  

 

W obecnej kadencji funkcję Prezesa Trybunału sprawuje prof. dr hab. adwokat Zbigniew 

Ćwiąkalski, a funkcję Sekretarza Trybunału pełni adwokat Piotr R. Graczyk. Ponadto w 

Radzie Trybunału zasiadają prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Wiceprezes Trybunału), 

adwokat Piotr Sendecki (Wiceprezes Trybunału), radca prawny Romana Troicka-Sosińska 

(Rzecznik prasowy Trybunału) oraz adwokat Maciej Łaszczuk i adwokat Paweł Granecki 

(Członkowie Rady Trybunału). 
 

 

 

 


