SĄD POLUBOWNY
przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH
w WARSZAWIE
Regulamin Opłat
Stałego Sądu Polubownego
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
§ 1.
1. Regulamin Opłat Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Warszawie, zwanego dalej „Sądem Polubownym”, określa zasady i tryb pobierania
oraz zwrotu opłat i kosztów związanych z postępowaniem przed Sądem Polubownym,
zaliczek na pokrycie kosztów Sądu Polubownego oraz wynagrodzenie arbitrów.
2. Wszelkie opłaty, koszty i zaliczki pobierane przez Sąd Polubowny podlegają uiszczeniu
na rachunek bankowy Sądu Polubownego wskazany w wezwaniu do uiszczenia opłaty
oraz są pobierane w kwocie brutto z doliczeniem obowiązującego podatku od towarów
i usług.
3. Sąd

Polubowny

pobiera

następujące

opłaty:

opłatę

sądową,

opłatę

arbitrażową

oraz opłatę kancelaryjną.
4. Koszty związane z postępowaniem przed Sądem Polubownym

stanowią wydatki

obciążające Strony postępowania.
5. Przed rozpoczęciem postępowania przed Sądem Polubownym Strona wnioskująca
podjęcie postępowania jest obowiązana do uiszczenia zaliczki na pokrycie kosztów Sądu
Polubownego, o której mowa w § 4.
§ 2.
1. Opłata sądowa w stałej kwocie 500,00 zł jest jednorazową opłatą administracyjną Sądu
Polubownego pobieraną od pozwu, pozwu wzajemnego lub wniosku o wszczęcie
postępowania przed Sądem Polubownym i nie podlega ona zwrotowi.
2. Opłaty sądowej nie pobiera się w przypadku ponownego rozpoznania sprawy w wyniku
uchylenia wyroku Sądu Polubownego.
§ 3.
1. Opłata arbitrażowa jest pobierana proporcjonalnie do wartości przedmiotu sporu i wynosi
odpowiednio:
1) przy wartości przedmiotu sporu do 20 000,00 zł – 7% wartości przedmiotu sporu,
nie mniej jednak niż 1 000,00 zł;
2) przy wartości przedmiotu sporu od 20 001,00 zł do 50 000,00 zł – od pierwszych
20 000,00 zł – 1 000,00 zł oraz 6% od nadwyżki ponad 20 000,00 zł;
3) przy wartości przedmiotu sporu od 50 001,00 zł do 75 000,00 zł – od pierwszych
50 000,00 zł – 3 000,00 zł oraz 5% od nadwyżki ponad 50 000,00 zł;
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4) przy wartości przedmiotu sporu od 75 001,00 zł do 100 000,00 zł – od
pierwszych 75 000,00 zł – 4 000,00 zł oraz 4,5% od nadwyżki ponad 75 000,00
zł;
5) przy wartości przedmiotu sporu od 100 001,00 zł do 1 000 000,00 zł – od
pierwszych 100 000,00 zł – 5 000,00 zł oraz 4% od nadwyżki ponad 100 000,00
zł;
6) przy wartości przedmiotu sporu od 1 000 001,00 zł do 5 000 000,00 zł – od
pierwszego 1 000 000,00 zł – 50 000,00 zł oraz 0,6% od nadwyżki ponad
1 000 000,00 zł;
7) przy wartości przedmiotu sporu powyżej 5 000 000,00 zł – od pierwszych
5 000 000,00 zł – 80 000,00 zł oraz 0,7% od nadwyżki ponad 5 000 000,00 zł.
2. Opłatę arbitrażową, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana ponieść Strona wnioskująca
podjęcie postępowania, wnosząca powództwo wzajemne oraz osoba podnosząca zarzut
potrącenia przed Sądem Polubownym.
3. W przypadku wniesienia do Sądu Polubownego przez więcej niż jedną osobę pisma
podlegającego opłacie arbitrażowej są one obowiązane do uiszczenia jednej opłaty
arbitrażowej w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Jeżeli przedmiotem sprawy rozstrzyganej przed Sądem Polubownym są roszczenia
lub zobowiązania jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej,
każdy współuczestnik postępowania jest obowiązany do uiszczenia opłaty arbitrażowej
w pełnej

wysokości,

stosownie

do

swojego

roszczenia

lub

zobowiązania

(współuczestnictwo formalne).
5. Osoba wstępująca do postępowania przed Sądem Polubownym (osoba trzecia) jest
obowiązana do uiszczenia połowy opłaty arbitrażowej, stosownie do swojego roszczenia
lub zobowiązania.
§ 4.
1. Sąd Polubowny pobiera zaliczki na pokrycie kosztów Sądu Polubownego, które stanowią:
koszty

korespondencji,

maszynopisania,

koszty

tłumaczeń,

wydatki

delegacyjne

niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem postępowania w siedzibie Sądu Polubownego
oraz inne stałe koszty związane z działaniem Sądu Polubownego.
2. W razie konieczności poniesienia kosztów niepokrywanych z zaliczki podjęcie czynności
przez Sąd Polubowny w przypadkach pociągających za sobą inne koszty wymaga
uiszczenia odrębnej zaliczki przez Stronę powodującą poniesienie tych kosztów, pod
rygorem niepodjęcia czynności powodującej koszty.
3. Zaliczkę pobiera się w następującej wysokości:
1) przy wartości przedmiotu sporu:
a) do 20 000,00 zł – ryczałt w wysokości 1 000,00 zł,
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b) od 20 001,00 zł do 50 000,00 zł – 6%,
c) od 50 001,00 zł do 75 000,00 zł – 5%,
d) od 75 001,00 zł do 100 000,00 zł – 4%;
e) powyżej 100 000,00 zł – 7 000,00 zł.
2) dla spraw bez ustalonej wartości przedmiotu sporu - ryczałt 6 000,00 zł.
§ 5.
1. Sąd Polubowny zwraca połowę opłaty arbitrażowej, jeżeli:
1) Strona

cofnęła

powództwo,

powództwo

wzajemne

lub

nastąpiło

uznanie

powództwa przed wyborem pełnego Składu Orzekającego;
2) Strony zawarły ugodę przed pierwszym posiedzeniem Składu Orzekającego;
3) Sąd Polubowny stwierdził swoją niewłaściwość.
2. Sąd Polubowny po zakończeniu postępowania zwraca Stronom niewykorzystaną część
zaliczki, którą określa Prezes Sądu Polubownego.
§ 6.
1. Arbitrzy występujący w postępowaniu przed Sądem Polubownym wykonują swoje
obowiązki za wynagrodzeniem, którego podstawę stanowi umowa zlecenia zawarta
pomiędzy arbitrem a Prezesem Sądu Polubownego.
2. Wynagrodzenie każdego z arbitrów wynosi 20% pobranej przez Sąd Polubowny opłaty
arbitrażowej,

z

wyjątkiem

Przewodniczącego

Składu

Orzekającego,

którego

wynagrodzenie wynosi 30% pobranej przez Sąd Polubowny opłaty arbitrażowej.
3. W przypadku nieuczestniczenia arbitra w całym postępowaniu przed Sądem Polubownym
z powodu wygaśnięcia funkcji arbitra jego udział w części opłaty arbitrażowej
przeznaczonych na wynagrodzenia arbitrów, o której mowa w ust. 2, określa Prezes
Sądu Polubownego, biorąc pod uwagę nakład pracy wszystkich arbitrów Składu
Orzekającego oraz przyczyny wygaśnięcia funkcji arbitra.
§ 7.
Za sporządzone na wniosek Strony uwierzytelnione odpisy na podstawie akt sprawy pobiera
się opłatę kancelaryjną w wysokości 10,00 zł za każdą rozpoczętą stronę dokumentu.
§ 8.
1. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się do arbitrażu „ad hoc” administrowanego
przez Sąd Polubowny.
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2. Wszelkie opłaty wnoszone w postępowaniu przed Sadem Polubownym Strona jest
obowiązana

uiścić

Polubownego.

w

wysokości

i

na

zasadach

określonych

w

wezwaniu

Sądu

