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Rozdział I. 

Wrocławskie Centrum Arbitra żu 

1. Postanowienia ogólne 

1) Wrocławskie Centrum Arbitrażu, dalej WCA, jest stałym sądem polubownym; samodzielną, 

wyodrębnioną jednostką organizacyjną działającą przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu, 

niezależną od Izby i jej organów, powołaną do administrowania sporami związanymi z 

umownymi lub pozaumownymi stosunkami prawnymi, które strony, w umowie o arbitraż, 

poddały rozstrzygnięciu na podstawie Regulaminu. 

2) Określenia użyte w Regulaminie: Izba – oznacza Izbę Adwokacką we Wrocławiu, zaś ORA – 

Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, Regulamin – Regulamin Wrocławskiego 

Centrum Arbitrażu. 

3) Siedziba: 50-046 Wrocław, ul. Sądowa 4.  

4) Domena internetowa: wroclawskiecentrumarbitrazu.pl 

5) Sąd używa pieczęci ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby. 

6) Miejsce posiedzeń: Wrocław. Na wniosek stron możliwe jest wyznaczenie posiedzenia w 

innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
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2. Organy Sądu, zasady reprezentacji 

1) Organami WCA są: Rada Programowa, Prezes, Zastępca Prezesa, Sekretarz Generalny. 

2) Uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu WCA jest Prezes.  

3) Organy WCA działają na podstawie Regulaminu. 

3. Rada Programowa WCA 

1) Rada Programowa składa się z 8 do 15 członków.  

2) Przewodniczącym Rady Programowej jest dziekan ORA.  

3) Wiceprzewodniczący Rady Programowej są jego zastępcami, posiadającymi kompetencje w 

razie jego nieobecności.  

4) Do kompetencji Rady Programowej należy: prowadzenie listy Arbitrów; wybór 

Wiceprzewodniczących; dokonywanie zmian w składzie Rady Programowej, z wyłączeniem 

Przewodniczącego Rady Programowej; dokonywanie zmian w Regulaminie WCA; 

uchwalanie i zmiana innych regulaminów, w tym dotyczącego opłat za czynności WCA; 

wykonywanie obowiązków i uprawnień zastrzeżonych w Regulaminie dla Rady Programowej; 

rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością WCA niezastrzeżonych do 

kompetencji innych organów WCA. 

5) Rada Programowa stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Rady Programowej w wypadku 

śmierci lub zrzeczenia się funkcji. 

6) Rada Programowa może odwołać członka Rady Programowej w wypadku stwierdzenia 

trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków; uznania, że członek Rady z jakiejkolwiek 

przyczyny nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania swoich obowiązków.  

7) Odwołanie skutkuje wygaśnięciem mandatu członka Rady Programowej z chwilą podjęcia 

uchwały w sprawie odwołania.  

8) Decyzje Rady Programowej dotyczące spraw osobowych zapadają w głosowaniu tajnym. 

9) Decyzje Rady Programowej zapadają w formie postanowień podejmowanych bezwzględną 

większością głosów. W wypadku równej liczby głosów decydujący jest głos 

Przewodniczącego. 

10) Rada może podejmować decyzje poprzez głosowanie na piśmie lub za pomocą środków 

komunikowania się na odległość, o ile nie dotyczą one spraw wymienionych w ust. 3 pkt. 6 

powyżej.  

11) Rada Programowa odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.  

12) Posiedzenia Rady Programowej zwołuje jej Przewodniczący. 

4. Prezydium WCA 



3 

1) Prezes, Zastępca Prezesa oraz Sekretarz Generalny tworzą Prezydium WCA. 

2) Członków Prezydium WCA powołuje ORA na 4 letnią kadencję. 

3) Mandat członka Prezydium wygasa w trakcie kadencji w wypadku śmierci, zrzeczenia się 

funkcji. 

4) Prezes reprezentuje WCA oraz kieruje jego działalnością, wydając stosowne zarządzenia.  

5) Do zadań Prezesa należy: kierowanie i reprezentowanie WCA; wykonywanie obowiązków i 

uprawnień zastrzeżonych dla Prezesa w Regulaminie; nadzór merytoryczny nad działalnością 

Sekretarza Generalnego i pracowników WCA; promocja działalności WCA w kraju i za 

granicą; podejmowanie decyzji o opublikowaniu orzeczeń WCA; inne sprawy zastrzeżone do 

właściwości Prezesa w tym Regulaminie. 

6) Sekretarz Generalny kieruje pracami sekretariatu, wydając stosowne zarządzenia i polecenia 

pracownikom oraz osobom działającym na rzecz lub zlecenie WCA. 

7) Do zadań Sekretarza Generalnego należy: wykonywanie czynności zastrzeżonych w 

Regulaminie; wykonywanie postanowień Prezesa określonych w Regulaminie; nadzór nad 

pracownikami WCA; nadzór nad sekretarzami; udzielanie wyjaśnień ustnych i pisemnych 

dotyczących funkcjonowania WCA i zasad wynikających z Regulaminu. 

5. Zarządzenia, postanowienia 

1) Zarządzenia wydają organy WCA w kwestiach nie wymagających postanowień. 

2) Postanowienia WCA bez bliższego określenia, oznaczają orzeczenia, które mogą być wydane 

przez którykolwiek z jego organów.  

3) Postanowienia i zarządzenia WCA nie są uzasadniane, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 

6. Arbitrzy 

1) Arbitrem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

korzystająca w pełni z praw publicznych.  

2) Arbiter jest bezstronny i niezależny; pełni funkcję wedle swojej najlepszej wiedzy i 

doświadczenia. 

3) Osoby zaproszone do grona arbitrów składają Przewodniczącemu Rady Programowej 

wypełniony kwestionariusz arbitra.  

4) Arbiter po wyznaczeniu do składu orzekającego podpisuje rotę ślubowania następującej treści: 

„Powierzone mi obowiązki Arbitra Wrocławskiego Centrum Arbitrażu będę wypełniał 

zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, sumiennie i bezstronnie, będąc niezależnym w orzekaniu, 

zarówno wobec stron postępowania jak i organów Sądu i Izby Adwokackiej we Wrocławiu”. 

Rozdział II. 
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Skład Orzekający 

1. Spory rozpoznawane są przez Skład Orzekający składający się z trzech arbitrów, z listy 

arbitrów prowadzonej przez WCA; po jednym arbitrze wskazanym przez strony oraz 

Przewodniczącego Składu Orzekającego, którego powołują arbitrzy wskazani przez strony. 
Przewodniczącym Składu Orzekającego może być wyłącznie arbiter z wykształceniem 

prawniczym. 

2. Jeżeli strona nie wskaże arbitra w pozwie lub w terminie wyznaczonym przez Sekretarza 

Generalnego, powołuje go Rada Programowa.  

3. Jeżeli arbitrzy nie powołają Przewodniczącego Składu Orzekającego w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia o powołaniu ich do Składu Orzekającego, powołuje go Rada 

Programowa. 

4. Jeżeli w trakcie postępowania arbiter ustąpi, zostanie wykluczony, wyłączony lub w razie 

jego śmierci, prawo do wskazania nowego arbitra, przysługuje stronie, która go wskazała. 

5. Wykluczenia arbitra dokonuje Rada Programowa, gdy wystąpi istotne utrudnienie w 

rozpoznaniu sprawy, w szczególności w razie długotrwałej choroby, niemożności uzgodnienia 

z nim terminów czynności, z innych przyczyn, jeżeli wpływałoby to w istotny sposób na 

przedłużenie postępowania.  

6. Zmiany w Składzie Orzekającym nie powodują powtórzenia czynności procesowych, chyba 

że ze względu na stan sprawy Skład Orzekający uzna to za konieczne. 

7. Strona może żądać wyłączenia arbitra w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości stanowiącej 

podstawę wniosku. Sekretarz Generalny przesyła odpis wniosku arbitrowi i stronie przeciwnej, 

informując o możliwości złożenia oświadczeń w terminie 3 dni. Wyłączenia arbitra dokonuje 

Rada Programowa. 

Rozdział III.  

Właściwość Składu Orzekającego 

WCA jest właściwy do rozpoznania sporu, jeżeli: 

1) powód złożył pozew wraz z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez WCA zgodnie z 

Regulaminem, a pozwany, któremu doręczono odpis pozwu, wyraził w odpowiedniej formie 

zgodę na takie rozstrzygnięcie sporu, 

2) strony zawarły umowę o arbitraż zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

Rozdział IV. 

Poufność 

1. Wszelkie informacje dotyczące postępowania arbitrażowego są poufne, chyba że strony 

zezwolą na ich ujawnienie. 
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2. Rozpoznanie sprawy następuje bez udziału publiczności, chyba że strony wyrażą zgodę na 

udział w rozprawie osób trzecich.  

Rozdział V. 

Zasady postępowania 

1. Skład Orzekający prowadzi postępowanie arbitrażowe zapewniając równe traktowanie stron i 

tak, aby miały możliwość przytoczenia wszystkich mających znaczenie okoliczności. 

2. Skład Orzekający prowadzi postępowanie w sposób jaki uzna za właściwy, z zastrzeżeniem 

postanowień umowy o arbitraż, bezwzględnie obowiązujących norm części piątej kodeksu 

postępowania cywilnego oraz Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia pozwu, a także 

bierze pod uwagę ustalone przez strony zasady i sposób postępowania.  

3. Skład Orzekający rozstrzyga sprawę według prawa właściwego dla danego stosunku. Sprawa 

może zostać rozpoznana na podstawie ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności, tylko na 

wyraźny wniosek stron. Skład Orzekający zawsze bierze pod uwagę postanowienia umów 

oraz panujące zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego. 

4. Izba Adwokacka, ORA, WCA i członkowie ich organów oraz arbitrzy nie ponoszą 

odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku działań lub zaniechań związanych z 

postępowaniem arbitrażowym, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej. 

Rozdział VI. 

Postanowienia ogólne dotyczące postępowania  

1. Skład Orzekający rozpoznaje sprawę na posiedzeniu bez udziału stron, chyba że strona w 

pozwie lub w odpowiedzi na pozew zażąda wyznaczenia rozprawy albo Skład Orzekający 

zarządzi wyznaczenie rozprawy. 

2. Skład Orzekający rozpoznaje sprawę i wydaje orzeczenie w terminie 3 miesięcy od dnia 

pierwszego posiedzenia. Jeżeli jest to uzasadnione charakterem sprawy, rozstrzygnięcie może 

zapaść w innym terminie.  

3. Pisma kierowane do WCA oraz Składu Orzekającego, pisma przeznaczone dla stron 

postępowania lub ich pełnomocników doręcza się w formie elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, chyba że strona w pozwie lub odpowiedzi na pozew zażąda ich 

doręczania w formie pisemnej albo Skład Orzekający zarządzi doręczanie w formie pisemnej. 

4. Językiem postępowania jest język polski, o ile strony nie postanowiły inaczej. Strony na 

własny koszt i odpowiedzialność dokonują przekładu na języki obce orzeczeń, pism i innych 

dokumentów dotyczących sprawy. 

5. Skład Orzekający rozpoznaje sprawę na podstawie twierdzeń, dokumentów i innych 
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dowodów złożonych przez strony. Dowód z zeznań świadków, opinii biegłych, oględzin jest 

przeprowadzany w szczególnych sytuacjach i tylko, gdy sprawa jest rozpoznawana na 

rozprawie. 

6. Nieobecność na rozprawie strony lub pełnomocnika, prawidłowo powiadomionych, nie 

stanowi przeszkody w rozpoznaniu sprawy. 

7. Do czynności technicznych, takich jak: udzielanie informacji, pomoc w obliczaniu opłat, 

kontaktowanie się z uczestnikami procesu, protokołowanie posiedzeń, uzgadnianie miejsca 

oraz terminów rozpraw lub innych czynności, zostaje wyznaczony sekretarz, którego 

wyznacza Sekretarz Generalny.  

8. Z przebiegu posiedzenia sporządzany jest protokół, który podpisują Przewodniczący Składu 

Orzekającego i sekretarz. Na wniosek strony przebieg posiedzenia może być utrwalany za 

pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Na wniosek strony i za zgodą Składu 

Orzekającego przebieg posiedzenia może być utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego 

obraz i dźwięk. Strona może wnosić o sprostowanie protokołu posiedzenia w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania odpisu protokołu. O wniosku rozstrzyga Skład Orzekający. 

9. W postępowaniu przed WCA obowiązuje zastępstwo stron przez adwokata lub radcę 

prawnego. Wszelkie czynności podejmowane w toku rozprawy i poza nią muszą być 

dokonywane przez adwokata lub radcę prawnego.  

10. Doręczenia odbywają się za pośrednictwem pełnomocnika i są skuteczne wobec strony, którą 

ten pełnomocnik reprezentuje. 

11. Strona zobowiązana jest do poinformowania WCA, Składu Orzekającego oraz strony 

przeciwnej o zmianie adresu siedziby lub adresu poczty elektronicznej, w tym także o 

zmianach adresu siedziby lub adresu poczty elektronicznej swojego pełnomocnika lub 

pełnomocnika dla doręczeń, pod rygorem uznania, że kierowana do niej korespondencja 

została skutecznie doręczona. 

12. Postanowienia Składu Orzekającego nie podlegają zaskarżeniu, są uzasadniane tylko gdy 

stanowi o tym Regulamin i doręczane stronom nieobecnym na posiedzeniu.  

13. Zakres i rodzaj czynności podlegających opłatom określa Taryfa. 

Rozdział VII.  

Pozew, odpowiedź na pozew, pisma procesowe, zabezpieczenie roszczeń 

1. Pozew, odpowiedź na pozew, pozew wzajemny oraz inne pisma kierowane do WCA lub 

Składu Orzekającego przez strony lub ich pełnomocników doręcza się na adres wskazany 

przez WCA na stronie internetowej. Skład Orzekający może w każdym czasie zażądać od 

pełnomocnika lub strony pisemnego potwierdzenia otrzymania korespondencji w formie 

elektronicznej. 
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2. Dołączone do pozwu, odpowiedzi na pozew, pozwu wzajemnego lub innego pisma 

dokumenty doręcza się elektronicznie, w postaci czytelnych skanów lub w formie pisemnej. 

Skład Orzekający może zażądać uwierzytelnienia odpisu dokumentu przez poświadczenie 

jego zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika lub notariusza.  

3. Pozew powinien zawierać: 

1) oznaczenie stron z podaniem ich adresów zamieszkania lub siedziby; adres poczty 

elektronicznej, jeżeli powód nie żąda doręczania w formie pisemnej; a jeżeli są powodowi 

znane także: numery telefonów: stacjonarnego i mobilnego, numer NIP, a w przypadku osób 

fizycznych, także numer PESEL, 

2) wskazanie umowy o arbitraż lub wniosek, o którym mowa w rozdziale III Regulaminu. 

3) oznaczenie wartości przedmiotu sporu i dowód uiszczenia opłat wynikających z Taryfy, 

4) dokładne określenie żądania wraz z jego uzasadnieniem, wskazanie wszystkich dowodów na 

uzasadnienie twierdzeń co do faktów, ewentualnie wskazanie podstawy prawnej roszczenia, 

5) wskazanie arbitra, którego powołuje powód. 

4. Do pozwu należy dołączyć: 

1) odpis umowy o arbitraż lub innego dokumentu, z którego wynika właściwość WCA lub 

wniosek, o którym mowa w rozdziale III Regulaminu, 

2) oryginał lub odpis pełnomocnictwa, wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem siedziby oraz 

numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej pełnomocnika, 

3) dowody, których charakter umożliwia ich dołączenie do pozwu, 

4) odpis pozwu i wszystkich załączników dla każdego z arbitrów, pozwanego oraz WCA, jeżeli 

powód zażąda doręczania w formie pisemnej, 

5) oświadczenie, czy sporne roszczenie było lub jest przedmiotem rozpoznania przed innym 

sądem polubownym lub powszechnym,  

6) oświadczenie, że powód zapoznał się z Regulaminem, Taryfą i akceptuje zapisy w nich 

zawarte, 

7) dowód uiszczenia opłat określonych w Taryfie. 

5. Odpowiedź na pozew powinna zostać złożona w terminie wyznaczonym przez Sekretarza 

Generalnego, nie dłuższym niż 14 dni od doręczenia odpisu pozwu, i zawierać: 

1) informacje, o których mowa w rozdziale VII, ust. 3 pkt 1) Regulaminu, 

2) numer sprawy, stanowisko pozwanego wobec umowy o arbitraż bądź wobec wniosku, o 

którym mowa w rozdziale III Regulaminu. 

3) stanowisko pozwanego wobec żądania powoda wraz z uzasadnieniem, wskazanie wszystkich 
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dowodów na uzasadnienie twierdzeń co do faktów, ewentualnie uzasadnienie prawne 

stanowiska pozwanego, 

4) wskazanie arbitra, którego powołuje pozwany, 

5) w przypadku podniesienia zarzutu potrącenia – oznaczenie wartości potrącanej wierzytelności.  

6. Do odpowiedzi na pozew należy dołączyć: 

1) odpis umowy o arbitraż lub innego dokumentu, z którego wynika właściwość WCA lub 

oświadczenie wobec wniosku, o którym mowa w rozdziale III Regulaminu,  

2) oryginał lub odpis pełnomocnictwa, wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem siedziby oraz 

numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej pełnomocnika, 

3) dowody, których charakter umożliwia ich dołączenie do odpowiedzi na pozew, 

4) odpis odpowiedzi na pozew i wszystkich załączników dla każdego z arbitrów, powoda oraz 

WCA, jeżeli powód lub pozwany żądają doręczania w formie pisemnej, 

5) oświadczenie, czy sporne roszczenie było lub jest przedmiotem rozpoznania przed innym 

sądem polubownym lub powszechnym,  

6) oświadczenie, że pozwany zapoznał się z Regulaminem, Taryfą i akceptuje zapisy w nich 

zawarte, 

7) dowód uiszczenia opłat określonych w Taryfie. 

7. Pozew wzajemny może zostać złożony przez pozwanego w terminie wyznaczonym na 

złożenie odpowiedzi na pozew i zostanie przyjęty do rozpoznania, o ile będzie zawiera 

wszystkie informacje, oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale VII, ust. 3 Regulaminu. 

8. Na wniosek strony, która uprawdopodobniła dochodzone roszczenie, Skład Orzekający może 

wydać postanowienie o zastosowaniu zabezpieczenia, jakie uzna za zasadne ze względu na 

przedmiot sporu. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia wymaga uzasadnienia. 

9. Jeżeli strona zażąda doręczania w formie pisemnej lub Skład Orzekający zarządzi doręczanie 

w formie pisemnej, pełnomocnicy stron bez wezwania, dostarczą WCA w postaci papierowej 

dokumenty, oświadczenia i dowody doręczone dotychczas w formie elektronicznej. W 

dalszym toku postępowaniu każde pismo, oświadczenie oraz dokumenty doręcza się WCA w 

formie pisemnej, dołączając dowód wysłania ich pełnomocnikowi strony przeciwnej. 

10. Jeżeli Skład Orzekający uzna, że wartość przedmiotu sporu podana przez powoda jest niższa 

od wartości rzeczywistej, może na pierwszym posiedzeniu określić rzeczywistą wartość 

przedmiotu sporu. 

Rozdział VIII.  

Zmiana powództwa, powództwo wzajemne, cofnięcie pozwu 
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1. Do czasu zamknięcia rozprawy powód może rozszerzyć powództwo a pozwany może 

rozszerzyć powództwo wzajemne, o ile nie spowoduje to nadmiernego opóźnienia w 

rozpoznaniu sprawy, o czym zadecyduje Skład Orzekający, jeżeli strony uiszczą opłaty 

przewidziane w Taryfie. 

2. Powód może cofnąć pozew bez zgody pozwanego, do czasu złożenia odpowiedzi na pozew. 

Rozdział IX. 

Dowody, postępowanie dowodowe 

1. Na stronie spoczywa obowiązek wskazania dowodów dla wykazania faktów, z których 

wywodzi skutki prawne. Strona zobowiązana jest zgłosić wszystkie znane fakty i dowody w 

pozwie lub w odpowiedzi na pozew. Późniejsze ich zgłoszenie może zostać uznane za 

spóźnione, co może stanowić przesłankę oddalenia wniosku. We wniosku dowodowym 

należy wskazać tezę dowodową. 

2. Dowodem może być w szczególności: dokument, opinia ekspertów, zeznania strony i inne 

środki służące do wyjaśnienia sprawy.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dowodem mogą być zeznania świadków, na 

okoliczności, których strona nie może wykazać dokumentem. 

4. Strona powinna zapewnić stawiennictwo na rozprawie świadków i osób, które mają być 

przesłuchane w charakterze strony, pod rygorem pominięcia tych dowodów. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Skład Orzekający może zasięgnąć opinii biegłego. 

6. Skład Orzekający może określić termin, do którego strony mogą zgłaszać wnioski dowodowe, 

po upływie którego nie można będzie tego uczynić. 

7. Skład Orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według swojego przekonania, 

kierując się wiedzą i zasadami doświadczenia życiowego. 

Rozdział X. 

Zawieszenie, umorzenie postępowania 

1. W przedmiocie zawieszenia oraz umorzenia postępowania Skład Orzekający wydaje 

postanowienie. 

2. Skład Orzekający na wniosek stron zawiesza postępowanie. 

3. Skład Orzekający może zawiesić postępowanie z urzędu lub na wniosek, gdy: 

1) rozstrzygnięcie sporu zależy od innego toczącego się postępowania,  

2) występuje czasowa niemożność nadania sprawie dalszego biegu. 

4. Skład Orzekający umarza postępowanie w przypadkach określonych w Regulaminie oraz gdy: 
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1) strony zawarły ugodę lub z innych przyczyn postępowanie stało się zbędne, 

2) powód skutecznie cofnął pozew, 

3) nastąpiła trwała niemożność prowadzenia postępowania. 

Rozdział XI. 

Zakończenie postępowania arbitrażowego, narada, wyrok, uzupełnienie, sprostowanie 

i wykładnia wyroku  

1. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i umożliwieniu stronom ustosunkowania się 

do niego w formie pisemnej, a w przypadku rozpoznawania sprawy na rozprawie, także w 

mowie końcowej, Skład Orzekający przystępuje do niejawnej narady nad wyrokiem. 

2. Wyrok zapada większością głosów. W razie braku większości decyduje głos 

przewodniczącego. Arbiter, który został przegłosowany może zgłosić zdanie odrębne, co 

podlega odnotowaniu w treści orzeczenia w formie stosownej wzmianki. Zgłaszający zdanie 

odrębne sporządza, w terminie 7 dni, pisemne uzasadnienie swojego stanowiska, które 

zostanie dołączone do dokumentów postępowania.  

3. Wyrok jest wiążący od chwili jego podpisania a strony są zobowiązane do jego dobrowolnego 

wykonania. 

4. Wyrok sporządzony jest na piśmie i zawiera:  

1) oznaczenie WCA wraz ze wskazaniem podstaw jego właściwości,  

2) oznaczenie arbitrów oraz stron postępowania,  

3) datę i miejsce jego wydania,  

4) rozstrzygnięcie o żądaniach stron,  

5) motywy rozstrzygnięcia,  

6) podpisy członków Składu Orzekającego; w przypadku braku podpisu jednego arbitra wyrok 

jest skuteczny, po podaniu przyczyn braku podpisu.  

5. Wyrok wraz z uzasadnieniem doręczany jest pełnomocnikom w pisemnej w terminie 7 dni od 

dnia wydania.  

6. W terminie 7 dni od dnia doręczenia wyroku, strona może złożyć wniosek o uzupełnienie 

wyroku przez rozstrzygnięcie o żądaniach, które nie zostały rozpoznane przez Skład 

Orzekający pomimo ich prawidłowego zgłoszenia. Wniosek taki strona doręcza również 

pozostałym uczestnikom postępowania.  

7. W przypadku uwzględnienia wniosku, chociażby częściowo, Skład Orzekający wydaje wyrok 

uzupełniający. Procedura powyższa stosowana jest także w razie podjęcia postępowania na 

podstawie orzeczenia sądu powszechnego, rozpoznającego skargę o uchylenie wyroku sądu 
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polubownego.  

8. Wyrok uzupełniający powinien zostać wydany w terminie 7 dni od złożenia wniosku. W 

szczególnych sytuacjach termin ten może zostać przedłużony.  

9. Wykładnia wyroku to rozstrzygnięcie przez Skład Orzekający wątpliwości, co do jego treści, 

której Skład Orzekający dokonuje na wniosek strony. 

10. W terminie określonym w ust. 6, strona może złożyć wniosek o sprostowanie w treści wyroku 

błędów pisarskich, rachunkowych i innych oczywistych omyłek. Sprostowanie może również 

nastąpić z urzędu. Wzmianka o sprostowaniu wyroku jest czyniona na oryginale i odpisach 

wyroku.  

11. Odpisy wyroku wydawane są na wniosek stron niezwłocznie, po uiszczeniu opłat 

wynikających z Taryfy. 

Rozdział XII.  

Koszty 

1. Skład Orzekający w orzeczeniu kończącym postępowanie, na wniosek strony, orzeka o 

kosztach postępowania arbitrażowego określonych w Taryfie oraz o kosztach zastępstwa 

prawnego i innych wydatkach poniesionych przez strony. 

2. Wniosek, o którym mowa powyżej, może zostać złożony najpóźniej w dniu zamknięcia 

rozprawy. 

3. Skład Orzekający wydaje rozstrzygnięcie o kosztach, mając na uwadze w jakim stopniu 

roszczenia stron zostały uwzględnione w orzeczeniu kończącym postępowanie. 

4. Koszty zastępstwa procesowego stanowią wynagrodzenie pełnomocników i regulowane są 

umową pomiędzy nim a stroną. Stanowią one osobną pozycję w orzeczeniu kończącym 

postępowanie, którą Skład Orzekający uwzględni w rozsądnych granicach, tak aby 

pozostawało ono w godziwych i rozsądnych proporcjach do zasądzonej kwoty roszczenia.  

Rozdział XIII.  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin został uchwalony przez Radę Programową w dniu 27 listopada 2014 r. 

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 28 listopada 2014 r. 


