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TARYFA OPŁAT  

za czynności Wrocławskiego Centrum Arbitra żu we Wrocławiu 

§ 1 

1. Taryfa opłat Wrocławskiego Centrum Arbitrażu, zwana dalej Taryfą, określa zasady 

pobierania opłat za czynności Wrocławskiego Centrum Arbitrażu, zwanego dalej WCA, 

oraz zaliczek na pokrycie wydatków. 

2. Postępowanie przed WCA jest odpłatne. WCA nie podejmie żadnej czynności, jeżeli 

nie zostanie w całości uiszczona opłata lub zaliczka na wydatki. 

3. WCA nie zwalnia stron od kosztów postępowania. 

4. Jeżeli przepisy Taryfy nie stanowią inaczej lub strony inaczej nie uzgodniły, wszelkie 

opłaty i wydatki, w tym zaliczki na ich pokrycie, strony wnoszą po połowie.  

5. Opłaty i zaliczki są wnoszone w walucie polskiej.  

6. Wszystkie opłaty i zaliczki pobierane są przez WCA w kwocie brutto z doliczeniem 

należnego podatku od towarów i usług (VAT) według stawki 23%. 

§ 2 

1. Opłatami za czynności WCA są: 

a) opłata wstępna; 

b) opłata arbitrażowa; 

2. Wydatki obciążające strony postępowania to koszty przeprowadzenia czynności w 

postępowaniu przez WCA, do których zalicza się w szczególności:  

a) wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy; 

b) koszty podróży i noclegu arbitra; 

c) koszty podróży, noclegu świadków; 

d) koszty doręczeń pism sądowych przy zastosowaniu innej formy doręczenia niż listem 

poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej; 

e) koszty podróży strony; 

f) wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez 

nie kosztów; 



2 

g) koszty utrwalania przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i 

dźwięk lub dźwięk; 

h) inne wydatki związane z postępowaniem.  

§ 3 

Opłata wstępna 

1. Strona powodowa wnosi bezzwrotną opłatę wstępną w wysokości 1000,00 zł, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Nie pobiera się opłaty wstępnej w przypadku ponownego rozpoznania sprawy po 

uchyleniu wyroku WCA. 

§ 4 

Opłata arbitrażowa wynosi 3% wartości przedmiotu sporu, lecz nie mniej niż 3.000 zł i nie 

więcej niż 200.000 zł. 

§ 5 

1. Strona powodowa oraz strona wnosząca powództwo wzajemne lub podnosząca zarzut 

potrącenia wnoszą opłatę arbitrażową w wysokości połowy opłaty obliczonej na 

podstawie § 4. 

2. Strona pozwana, pozwany wzajemny lub strona, przeciwko której podniesiono zarzut 

potrącenia, wnoszą opłatę arbitrażową w wysokości połowy opłaty obliczonej na 

podstawie § 4. 

3. Strona powodowa oraz strona wnosząca powództwo wzajemne lub podnosząca zarzut 

potrącenia uzupełniają opłatę arbitrażową do wysokości obliczonej na podstawie § 4, 

jeżeli nie zostanie ona wniesiona zgodnie z ust. 2, pod rygorem zwrotu pozwu, pozwu 

wzajemnego lub pozostawienia bez rozpoznania zarzutu potrącenia. 

4. WCA zwraca połowę opłaty arbitrażowej, stronie, która ją wniosła, gdy: 

a) strona cofnęła pozew przed dokonaniem wyboru Przewodniczącego Składu 

Orzekającego, 

b) nastąpiło uznanie powództwa w całości przed dokonaniem wyboru Przewodniczącego 

Składu Orzekającego, 
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c) strony zawarły ugodę przed wyznaczeniem pierwszego posiedzenia Składu 

Orzekającego, 

d) Skład Orzekający stwierdził brak właściwości WCA lub strona przed wdaniem się w 

spór co do istoty sprawy, lecz nie później niż przed pierwszym posiedzeniem, podniosła 

skuteczny zarzut braku właściwości WCA, 

e) strona nie uzupełniła we wskazanym terminie braku pozwu. 

5. Osoba trzecia dopuszczona do udziału w postępowaniu wnosi 25% opłaty arbitrażowej. 

§ 6  

1. Do uiszczenia zaliczki na wydatki zobowiązana jest strona lub strony wnioskujące o 

czynność, z którą powiązany jest wydatek. Skład Orzekający wyznacza wysokość i 

termin wpłaty zaliczki. 

2. Skład Orzekający zwraca stronie, która wpłaciła zaliczkę, nadwyżkę pozostałą po 

pokryciu wydatku, z którym związana była wpłata zaliczki.  

§ 7 

1. Opłaty i zaliczki wpłacane są na rachunek bankowy Izby, wskazany przez WCA.  

2. Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przedmiotem 

sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej 

podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik 

uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania. 

§ 8 

Taryfa została uchwalona przez Radę Programową w dniu 27 listopada 2014 r. i 

wchodzi w życie w dniu 28 listopada 2014 r. 


