Regulamin S4du
przy lzbie Gospodarczej Europy

we Wroclawiu

Rozdzial
Przepisy

S4d

s1
Arbit

t. S4d Arbitrahowy przy Izbie Gospodarczej E

Srodkowej we Wroclawirl (dalej ,,S4d"), jest
stalym s4dem arbitraZowym (polubownym).
2. S4d dziala przylzbie Gospodarczej Europy Srod
S4d moie rozpoznawa6 spory cywilne z
os6b nie bgd4cych Czlonkami Izby.
4. Siedzib4 S4du jest miasto Wroclaw.
5. Izba zapewnia obslugg administracyjno-biurow4 i
iggow4 S4du.
6. Pracami S4du kieruje Prezes S4du.
Prezesa Sqdu powoluje bezterminowo i odwoluj Zarz4d Izby spoSr6d os6b wyr6iniajqcych
sig
wiedz4 prawticzq. Prezes S4du moZe wnosii do
rz4du lzby o powolanie i qdwolanie do dw6ch
8.

Zastgpc6w Prezesa S4du i Sekretarza Sadu.
Prezes S4du, jego Zaslgpcy i Sekretarz tworz4

Rekomenduje sig nastgpuj4c4 klauzulg a
umowy lub powstaj4ce w rwi4Vku z t4 urnow4 t
Izbie Gospodarczej Europy Srodkowej we W
obowi4zuj4cym w dacie wniesienia pozwu.'r
10. S4d dzialaw oparciu o niniejsry Regulamin.
11. Prryjgcie zapisu na tutejsry S4d, s
czynnoSci przed S4dem ozn cza peln4 akceptac

9.

$2
WlaSciwoSd
S4d jest wlaSciwy, jeLeli:

a) strony w umowie poddaty rczstrzygnigciu S4du spory,
w zwiqzlu
z okreSlonym
stosu
b) strona pozvtana, kt6rej zostal dorgczony pozew wraz z
S4du wyrazila w terminie 14 dni od dnia dorgczenia pozwu
c) zapis na S4d zostal zatieszczony w umowie lub statu
fundacji lub stowarzy szenia, umowie europejskiego
ednostki organizacyjnej lub
d) strony postanowily, Ze sp6r zostanie rozstrzygnigty w
lub
e) w innych przypadkach dopuszczo nych przezprawo.
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$3
kognicji S4du

Zakr
Pod rozstrzygnigcie S4du strony mog4 podda6
niemaj4tkowe mog{ce stanowid przedmiot ug<
zakresu prawa pracy otaz spor6w zudzialemkot

szelkie spory cywilne o prawa maj4tkowe lub o prawa
s4dowej, z wyl1czeniem spraw o alimenty, spor6w z

s4
ie o wlaSciwoSci
tecznoSci oraz zakresie klauzuli arbitraZowej rozstrzyga

zostal zgloszony przed wdaniem sig w sp6r, co do istoty
zgloszony p6i:fiej, jeLeli op62nienie w zgloszeniu
podlega odrzuceniu.

$s
postgpowania
1

scem postgpowania jest siedziba S4du.
ro6ci mog4 odbywad sig poza miejscem postgpowania

l.

2.

Sad.

s6

od
Izbajej organy, prlcownicy

i

iedzialnoSd

inne osoby, k

sig posh.rguje

d I : :
1
1 ).
-:
pracownicy
S4dui iqhe osoby, kt6ry'mi S4d sig
w nastgpstwie dzlattart lub zaniechah zwi4zat
szko da zo stala w yr z|dzona umyS lnie.

oraz

S4d, Prezes S4du, arbitrzy, i

5'e nie ponosz4 odpowiedzialnoSci za szkody powstale

z tocz1cym sig postgpowaniem arbitraZowym chyba ie

rbitrzy

$7

ie arbitra
i4capeln1 zdolnoSd do czynno6ci prawnych, posiadaj4ca
wykszfalcenie prawnicze, przydalne do pelnienia funkcji
swoj4 funkcjg wedle najlepszej wiedzy i umiejgtnoSci.
funkcji, jeZeli w danej sprawie zachodz4 okoliczno6ci,
do jego bezstronnoSci lub rlezaleimofici, a tak2e wtedy,

i
4.

i

gdy nle ma qn kwalfrkaclr okreSlonych
' umowie stron.
je.st ujawni6 arbitror i stronrrm wszelkie okolicznoSci, kt6re moglyby wzbudzi(,
jego niezale2no6ci lub bezstronnoSci, w szczeg6lno5ci swoje bezpo$rednie
awodowe ze stronat lub podmiotami powi4zanymi, pelnomocnikami stron oraz
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pozostalymi arbitrami orzekaj1cymi w danej spraw

kt6re mialy miejsce w

ostatnich piqciu

lat.

$

Lista A
1.

S4d prowadzi Listg

2.

O wpisie na Listg Arbitr6w oraz o wykreSleniu

a

4.

Arbitr6w Rekomendowanych

S4d (dalej : ,,Lista

;").

tych list postanawia

Izby na wniosek

Prezesa S4du.
Prezes S4du jest zurzgdu wpisywany na Listg
Prezes S4du moZe orzekad jako arbiter.

se

Uprawnienie stron do

ia arbitr6w

1.

Strony mog? uzgodnii spos6b powolania arbit
arbitr6w nastgpuje zgodtie z postanowieniami nini

2.

Strony mog4 powolac na arbitra kalda osobg ftzyczn4 spelniaj4ca

3.

Regulaminie.
Arbiter jest calkowicie tiezalehny od osoby, kt6ra

W braku takiego

powolywanie

Rezulaminu.
okreSlone w

powolala.

$10
Nominacja

arbitr6w

W razie niepowolania arbitra przez stronglstrony albo
stron lub arbitra przewodniczqcego, a tak2e w innych

nia arbitra jedynego
ypadkach okre6lonych w

j

lnq decyzj1
laminie, arbitra

wyznaczaPrezes S4du.

$11
Sklad

l.

2.

S4d orzeka, z zastrzeLeniem ust. 2, w skladzie trzech arbitr6w
rozstrzy gngcia sporu zgodnie z postanowieniami
o arbitraZ i R
zgodnie postanowi4 inaczej.
W sprawach o wartoSci przedmiotu sporu:nie
4cej 150.000 (sto
S4d orzeka w skladzie jednego arbitra.

wyznaczonych do
I chyba 2e strony
tysigcy) zl

s12

arbitr6w

Zasady
1.

2.

W

sprawach w kt6rych wartoS6 przedmiotu
zlotych S4d wzywa strony do wyznaczenia arbitra
razie rie powolania arbltraprzez strony w
S4d wzywa strong powodow4 do wyznaczenie arbi

nie zostal wyznaczony w pozwie lub

zapisie

wyznaczenia arbttra w terminie nre d*uLszymnt? 7
w wyznaczonym terminie, arbitra wyznacza Prezes

wynosi do 150.000 (sto
w terminie nie
terminie. arbitra
w terminie nie dlu2szym
s4d. Natomiast strong
dni. W razietie
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m ruZ 14 dni. W
Prezes S4du.

27

dni. o ile arbiter
wzywa do
arbitra przez strong

3. Wskazani
wTwa

4.

strong Arbitrzy mog4
ia o nominacii odmowe orze
arbitr6w powolanych zgod

tenrunu plerwszeJ
przez arbitr6w

i6 w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego
ia w sprawie.

z ust. 2 do powolania arbllra przewodniczqc5go oraz
w terminie 7 dnl W razie nie powolania arbitra
go Prezes S4du.

s13
m arbitrii
iter zcrbowi4zuje sig, zawpagrcdzeniem, do nale4rtego

s14
ie

arbitra

jeheIi zachodz4 okolicznoSci, kt6re budz4 uzasadnione
ub bezstronnoSci, a takhe gdy nie ma on kwalifikacji
niniej szym Regulaminem.
2.

pisemny wniosek do Prezesa S4du podaj4c okolicznoSci

J.

nie 14 dni od powzigcia wiadomoSci o podstawie jego
aLa srg, 2e strona zrzelda sig uprawnienia do L4dana
ku o wyl4czenie arbitra w formie postanowienia.

nie ma wptywu na bieg postgpowania, chyba 2e

S4d

wyL4czenia arbitra jedynego jeSli Prezes S4du postanowi

III
ie przed S4dem

$ls

postgpowania

je Regulamin

w

dniu

1.

wiqhe

2.

warte w Regulaminie maj4 zastosowanie, jeZeli strony nie

J.

stosuje sig odpowiednio przepisy Kodeksu

obowi4zuj4cy

wszczgcia

$16
ja Prezesa S4du

arbitr6w kompetencje S4du wykonuje Prezes S4du lub
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s17
Prawo wla5ciwe
Sqd rozstrzyga sp6r wedlug materialnego prawa wlaSci
upowaZnily - wedlug og6lnych zasad prawa lub zasad s
wypadku S4d bierze pod uwagg postanowienia umowy

alne
qtrony go do tego

dla danego stosunku, a
i (ex aequo et bono
z ustalone mvyczaje maj

W kaZdym jednak

jgzykiem postgpowani
lub jego czgSci, jeSli

jestjgzyk polski.
a{zone jest ono w

zastosowanie do

danego stosunku prawnego.

Jqryk
1.

2.
a

s18

Strony mog4 uzgodnil jgzykpostgpowania.
W braku uzgodnienia przez strony jgzyka
S4d moZe powola6 ttumacza do calego postgpow
jezyku innym niZ polski.

$le

Dorgczanie pism i zawiadornierfl p

nych w postgpowaniu

1.

Strona obowrqzana jest dokonywal czynnolci
14 dnl od daty dorgczenia
pisma, chyba 2e S4d wyznaczy inny termin.
2. Fisma i zawiadomienia pisemne w postgpow
dorgcza sig stronie, a
strona ustanowila
pelnomocnika w osobie radcy prawnego albo
- temu pelnomocnikowi
3. Je2eli strony nie postanowity inaczej, kuhde pi
i zawiadomienie pi
w postgpowaniu
.arbiftahowym uwaha sig za dorgczone, jeZeli zostalo wreczone
osobiScie albo
dostarczone do jego siedziby, albo miejsca jego
pobytu lub na w
przez niego adres
pocztowy.
4. JeZeli adresat jest przedsigbiorc4 wpisanym
wla$ciwego rejestru
albo innego
publicznego rejestru, kaLde pismo i zawiadomi
pisemne wyslane na adres
w rejestrze
5.

uwaila sig za dorgczone, chyba, 2e strona podala i
Jeheli Zadnego z miejsc wymienionych w
doloZenia nalezlrtej staranno6ci, kuhde pismo i

je2eli zostalo wyslane do ostatniego znanego
zwyklego pobytu adresata. W takim wypadku u
okresu, w kt6nr'm przesylka mogla zostad odebra

adres do doreczefi.

h poprzedzaj4cych nie
iadomienie oisemne
sca siedzibv albo
sig, 2e dorgczenie
przez adresata.

ustalid pomimo
sig za dorgczone,
to znanego lrueJsca
ilo w ostatnim dniu

$20
Poufno66 postg
Postgpowani e przed S4dem j est poufne.

R6wne traktowani"

:alt".

l. S4d ma obowiqzek traktowa6 strony r6wnopra
2. Kulda strona ma prawo do wysluchania i przedstawi
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pari passu
dzialaj4c

w

spos6b

isly

i

bezstronny.

istotnych dla

rozslrzygnecia spraivy oraz dowod6w na ich

lub dla odparcia wniosk6w

i

twierdzeri strony

przeciwnej (audiaiur et altera pars),

arbitraiowego

Wszczgcie
i

W szczgcie postgpowpni a arbltru2owego nastgpuj e

wniesienie pozwu.

$23
Zabezpieczen
1.

olaz moze tza
2.

Postanowi

przezw\alci
J.

e, o kt6rym mowa w ust. 1,
sqd powszechny i moZe
zwracal sig do s4du

wniosk6W

arbitraZ. St

dowodu w zwiazkuzt
strony postgpowania
zobowi4zane s4 do

roszczenia lub dowodu

wniosek strony, kt6ra uprawdopodobnila dochodzone
taki e go sp o s obu zab ezpieczenia ro szczen ia, kt6ry uzna
. Uwzglgdniaj4c wnioseh Sad wydaje postanowienie
i6 jego wykonanie od zloherna przez strong stosownego
ega wykonaniu po nadaniu mu klauzuli wykonalno6ci
przezS4d, na wniosek strony, zmienione lub uchylone.
z wnioskami o zabezpieczenie roszczetia oraz
sig postgpowaniem arbitraZowym. Skladanie takich
nle Je$ uznawane za sprzeczne z umow4 o
poinformowania S4du o uzyskanych w ten spos6b

zabezpi

moze posta
sprawy.

o zabezpieczeniu dowodu, je51i jest to tiezbEdne ze
ienie w przedmiocie zabezpieczenta dowodu wymaga

$24
Pozew
a a je6li jgzykiempostgpowania nie jest

jgzyk
na tenjgzyk oraz dolqczon4 niezbgdn4 liczb4 kopii
arbitra.
niem ich adres6w oraz - w wypadku przedsigbiorc6w blicznego rejestru, a ponadto mohe zawieralfiwnte|
adresy pocnl elektronicznej stron oraz
telefon6w lub faks6w.
b) wskazani( umowy o arblIraL (zapisu nr s4d polubowny) lub inne uzasadnienie wlaSciwoSci S4du,
a w braku,odmiennej umowy stron - wskr
ie jgzyka postgpowania oraz miejsca postgpowania
arbitraLowe!:o,

c) oznaczarip wartoSci przedmiotu sporu,
d) dokladnie okreSlone Zadante wraz z i

uzasadnieniemoraz z powolaniem dowod6w na poparcie
eJ

mohe zostal zmieniony lub uzupelniony w toku

ieniem za niedopus zczalne.
zenia, jest skuteczne po wyraZeniu zgody przez drugq
iem rozprawy.
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Oplacenie pozrvu i

1.

2.

nie jego brak6w

W przypadku braku wniesienia oplat albo w
powodow4, aby w terminie oznaczonym,nie
braki.
W razie nieuzupelnienia pozwu lub nieuiszczenia

brak6w pozlvu, S4d wzy.wa 5trong
n127 dnt,uiScila oplatg firb uzupelnila jego
I

S4d zarz4dza zwrot

polw"i

s26
OdpowiedZ na pozew
i

].
2.

3.

1l

Pozew naleLycie oplacony i wolny od brak6w
iq, aby w terminie 14 dni wniosla odpowiedZ na
W uzasadnionych przypadkach S4d moZe
nie wigcej ru?o 7 dni.

S4d dorgcza stronie p ozwanel ofazwarwa

ii

termin do z-lohentaodpowiedd napozew, ale

Brak odpowiedzinapozew nie wstrzymuje

s27

Pow6dztwo wzajemne

i

rzut potr4cenia

t. Do czasu zakoficzetiapierwszego posiedzenia na
w zaj emny, j eileli w zaj emne roszczenie pozw a
nadaje sig do potr4cenia, ajego rozpoznarie
po pozwu wzajemnego stosuje sig odpowiednio
Pozew wzaj emny podlega rozpoznaniu przez
orzekajqcy ustanowiony dla
io"liloznania pozwu
gl6wnego.
Do czasu zamknigcia rozprawy stronapozwana
pozwanego nadaje sig do potr4cenia zroszczetiem

tr

podnie5d zaruut p otr4cenid, j eleli
woda.

ro

szczenie

s28
Pisma w toku

1.

tvfv 4tt4
l

Wszeikie pisma w toku postgpowania

strony kieruj4 do S4du w

a

pozew.

2. W
toku sprawy strona
w toKu
strona obowi
obowi4zanajest dorgczai
drugiej stronie przedstawiaj4c dow6d dorgczenia p

odpisy pism wraz

taliej liczbie kopii jak

z zal4cznkami

bezpoSrednio

iln2

$2e

Zawieszenie i umo
1.

2.
a

postgpowania

S4d zawiesza postgpowanie na zgodny wniosek
S4d postanawia o podjgciu postgpowania na wni
S4d postanawia o umorzeniu zawieszonego

zostanie zgjoszony w terminie jednego roku od dat
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1.

S4d rozpoz{aje sprawg na rozprawie,
bgdzie bez viyznaczania rozprawy, albo

uznaj4 za istotne dla obrony swoich

c

j

ba 2e strony uzgodnily, Ze postgpowanie propadzone
strony wyczerpuj 4co przedstawity okoliczno6ci, kt6re

, a S4d uzna

sprawg za dostatecnie wyjaSriion4 do
gngaia bez przepr ow adzania
prawy. JednakZe S4d rozpoznaje sprawg na rozprawie,
jeieli zuil4da tego jedna ze stron, kl6re nie uzgodnily, 2e postgpowanie prowadzone bgdzie bez
wyznaczaii?i rozprawy. O rozstrzyganiu bez przeprowadzeria rozprawy S4d zawiadamia strony,
wyznaczaJ4citermin nie dl:ulszy nrL7 dn1 y do wni esieni a Z4danra przeprowad zetia r ozpr aw y .
Rozprawa jebt niejawna. Poza stronami i
pelnomocnikami w rozprawie mog4 bra6 udzial jedynie
osoby wezwane oraz, za\qczn4 zgod4 st
i S4du, inne osoby - nie wigcej niZ po dwie wskazane
przez ka2d4tze stron. Na rozprawie
by6 obecni Prezes S4du (o ile nie orzekajako arbiter)
i protokolant.
Nieobecnp66 narozprawie strony lub jej
prawidlowo powiadomionych, nie
r ozstrzy

2.
3.

wstrzymuj e postgpowarua.

$31
I

1.

2.

S4d orzeka wedlug wlasnego przekonania o wnioskach dowodowych stron,
Dowodent r;v1 sprawie moiebyl wszystkc co moZe sig przysluZy6 do wyja5nienia sprawy a nie jest

niezgodnq z prawem.
J.

S4d moZe

sprawy.

1.

w

szczeg6lno6ci przeprr
Swiadk6wl, sfron, z opinii bieglych, a
i

Plotokoly sqoruqdza sig z przebiega

2.
3.

4.

dow6d z dokument6w, oglgdzin, z przesluchania
inne dowody, jakie luzna za niezbgdne dla wyja5nienia

Plzebieg czynno6ci protokolowanych
dt.wigk ill:ub obraz, o czym nale?y
uczestric44cg w czynnoSci.

y i innych czynno6ci S4du.
ania, chyba 2e strony postanowi4 inaczej.
orzekaj 4c ego or az protokolant.
zostal utrwalony za pomoc4 aparafiiry rejestruj4cej
uruchomieniem aparatury uprzedzil wszystkie osoby
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2.

Siedriira, '.r.
N

[F:

i5 :,:i1 .,i+i* #rr''.r<i,:+:

A"1arii,:ji';

E?,,r,:..i :]9{;2

s33
re rozprawy

S4d zamy,kat rozprawg, gdy uzna
za dostatecznie wyja6nion4, lub uzrta, 2e strony mogly
wyczerpuj 4cb przedstawi6 okoliczno6ci
6re uwaZaj4 za istotne dla obrony swoich praw.
S4d mo2eiotW orzy6 zarnktigtqrotpra*i,'g,
przed wydaniem wyroku, trzrra to za konieczne.
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Umorzenie
S4d postanawia o umorzeniu postgpowania

a) pow6d cofn4l pozew, chyba

jezeli:

Le pozwany zglosil sprzeci

rozstrzygntgciu sporu,

b)

, a S4d uznaL 2e ma on

at*jr

prawny w

dalsze postgpowanie stalo sig zbgdne lub niemoZliwe.

$3s

Orzeczenia

].
2.
J.

S4d rozstrzyga sprawg wyrokiem.
Wyrok jest ostateczny iwi42qcy dla S4du i stron.
W wypadkach okreSlonych w Regulaminie oraz w
wyroku wydawane s4 postanowienia. postanowi

nych sprawach nie wymagaj 4cychwylania
ni e podlegaj 4 zaskarheniu.

$

Wy

wigkszo6ci4 glos6w. Je2eli jeden z arbilr6w
przeprowadzii glosowanie bez jego :udziatu..
kszoSci4, moLe zg)osi6 zda\ie odrgbne, czyniqc

4.

sprawy uzasadnie4ie zdaria odrgbnego, kt6re pow
jak uzasadnienie wyroku.
Wyrok powinien zawiera6:

wyroku.
oku. Arbiter ten moZe
moze lakhe
zloIv6 do akt
takfue ztozy|
zoslad sporz4dzone w tafim sam)ryr terminie
I

wydania wyroku; w brakuiw$kazania w tresci
st nim miejsce postgpowiniV arbitrahowego,
uzasadnieniem obejmuj4cym motywy,
d) rozslrzygnigcie w przedmiocie koszt6w
procesowego uwzglgdniane s4 zasady i stawki
powszechnymi
5. S4d moZe wyda6 wyrok czgsciowy, jeZeli do
niekt6re h4danra pozwu albo pozwt wzaj
rozstrzygn46 o calo5ci L4dantapozwu albo pozwu
6. S4d moZe wyda6 wyrok wstgpny, uznaj1c roszczl
dalej postgpowanie (rozprawg) co do spomej v
Wyrok sporz4dzanyjest na pi$mie t dorgczany
8. Oryginal wyroku i wszystkie jego odpisy musz?
arbitr6w oraz podpisami Prezesa S4du, a takhe piec

i

la nadaJe sig tylko ozgSi Z4dania lub
Wyrokiem czg6ciowym $4d moze takhe
rmneqo
i
l
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2e sklad orzekajqcy powolany

zgodrue

autentyczne.

s37
w rvypadku ugody
lub arbitra jedynego strony zawrqugodg, Sad:

wci4gnigta do protokolu

,]
1.

i stwierdzona podpisami

s38
Rekty kacja rvyroku

Strorur, w telmrnie dw6ch tygodni od ot
odpis dru$iej stronie, o:

wyroku, mohe zglosi6 wniosek, dorgczaj4c jego

do tre5ci wyroku

(wykladnig wyroku),
lu! innych

ci, blgd6w pisarskich albo rachunkowych

khezurzgdl.
w fo.rmie postanowienia, stanowi jego integraln4

2.
a1

sig

wyroku
yroku, dokonana przez
4.

integralnql
Strona

w terminie miesiaca od
stronie, o rozstrzygnigcie
kt6rych Sild ie orzekl w wyroku (

z

Orzekaj4cy

uwzglgdnieniem

czg66

sprodtowania.

w formie postanowienia, stanpwi jego

ia olrzymania wyroku, zglosil wniosek, dorgczqj4c
Z1danrach zgjoszonych

jego

w pozwie lub w postgpowaniu, o

wyroku).

I

Fubli

$3e
ja orzeczerfi

i

Prezes S4du mole wyrazil zgodg na

otzeczenTa w calo6ci

anonimowo$| orap foszanowanie woli i i

lub w czgici, zapewniajqc

stron postgpowania.

Opla

arbitraiowa
$40

1.

2.
J.

Zasady
oplat
Za postgppufanie przed S4dem pobiera si oplatg arbltrahow1.
Oplatq pobigra sig od powoda i powoda zajemnego.
Koric6wkp dplaty zaol<rqgla sig w 9619
pelnego zlotego.

Er
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$41
Wysoko56 oplaty
1. Oplata arbrtra2owawynosi przy warto$ci przedmiotu

a) do 30.000,0021- 6% wartoSci przedmiotu sporu, nie

b) od 30.000 ,01 z\ do 90.000,00 zt I.9O0,OO + 4 %
c) od 90.000 ,01 zl do 150.000,00 zl 3.400,00 zt + 3 yo r
d) od 150.000,0I zl do 500.000,00 zN 5.200,00 zt+ 3 %
e) od 500.000,01 zl do 1.000.000,00
16.000,00 zl +:
f) od 1.Q00.000,01 zN do 4.500.000,00 zl- 25.000.0 0 zt+2
2. Oplataprzy wartoici przedmiotu sporu powyLej 4.500.
3. Prezes S4du decyduje o wysokoSci oplit zwi4zanychz

zl-

j jednak ni?1000 zl,
:ki ponad 30.000,00 zl,
ponad 90.000,00 zl,
viki ponad 150.000,00 zf,

tui

em ad hoc adminjstror,g

anlg przez S4d.

$42
Zwrot
S4d zwrpca stronie czel1 oplaty arbitrahowej w nastgpuj4

a)

b)

c)

70 o/o optaty arbitraiowej od pozwu cofniEiego,
pozwu pozwanemu;
50 %o oplaty arbitraZowej od pozwu jeZeli
pierwszej rozprawy
30%o optaty arbitraZowej od gdy na pierwszej

h proporcjach:

i cofnigcie

nast4pilo

pozwu nast4pilo nie

Vyyslaniem odpisu
ej ni?

po otwarciu

zawarto ugodg s4dow4

$43
Zaliczki
1.

2.

NiezaleZnie od oplat pobiera siq zaliczki w
biegtych i tlumaczy, koszty przew onJ,przechc
Do uiszczenia zaliczekna wydatki zobowiqzana jt

jest wydatek. W razie podjgcia takiej

g6.tnoSci

na takie wydatki 3at wynagrodzenie

rzeczy.

,

klor4 zwiqzany
kt6ra ze stron

cz,ynnoSc

6ob ow i4zana j est do urszczeria zaliczki na danv

zepis6w.

$44
Rachurnek

1.

2.

O-rplaty i zaliczki wplaca sig na rachunek bankowy
any dziaLalnoSci S4dir, (t6rym dysponuje
Izba.
S4d nie rozpozna pozwu lub wniosku o
e c4mnoSci, jeLeli stosow4a opNaIa, wzglgdnie
zaliczkana wydatki nie zostanie uiszczonaw okre6
mterminie.

Rozdzial
Postanowienia

s4s

Obowi4rywanie

Niniejsry Regulamin obowi4zuje od dnia 25 sierpnia 20
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