
VI. Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego 
 

 

§ 46. Przepisy ogólne. 

1. Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, 

Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu, zwana dalej „Taryfą Opłat”, określa zasady oraz sposób 

pobierania opłat za czynności Sądu oraz zaliczek na pokrycie wydatków.  

2. Sąd Arbitrażowy pobiera następujące opłaty: 

a. Opłatę rejestracyjną, 

b. Opłatę arbitrażową, 

c. Opłatę kancelaryjną, 

d. Opłatę mediacyjną. 

3. Sąd Arbitrażowy może, niezależnie od ww. opłat wymienionych w ust. 2, pobierać zaliczki na 

wydatki arbitrażowe, które mogą wystąpić w trakcie toczącego się postępowania, w 

szczególności gdy są związane z: 

a. kosztami arbitrów, 

b. kosztami świadków, 

c. kosztami stron wezwanych do osobistego stawiennictwa, 

d. kosztami rejestracji przebiegu posiedzenia lub jego części za pomocą urządzeń 

rejestrujących dźwięk, 

e. kosztami sporządzenia stenogramu lub pisemnego protokołu z przebiegu 

posiedzenia, 

f. kosztami przeprowadzenia innych dowodów w sprawie, 

g. wydatkami doręczeń i zawiadomień pisemnych w postępowaniu dokonywanych w 

drodze innej niż przez pocztę, 

h. wynagrodzeniem i zwrotem kosztów poniesionych przez biegłych i tłumaczy. 

4. Wszelkie pobierane przez Sąd zaliczki i opłaty, są kwotami brutto z doliczeniem podatku od 

towarów i usług (VAT). 

 

§ 47. Wpłaty opłat i zaliczek. 

1. Po wpłynięciu wniosku, pozwu do Sądu, Sekretarz Sądu ustala wysokość opłaty oraz zaliczki, 

a następnie wzywa stronę lub strony do wniesienia tejże opłaty oraz zaliczki w wyznaczonym 

terminie. W razie podjęcia czynności przez Zespół orzekający z urzędu, w trakcie toczącego 

się postępowania, to Zespół postanawia, która ze stron zobowiązana jest do uiszczenia 

zaliczki. 

2. Sąd nie rozpoznaje wniosku, ani nie dokonuje czynności, jeżeli strona lub strony nie uiszczą w 

całości opłaty lub zaliczki we właściwym terminie. 

3. Jeżeli opłata lub zaliczka jest uiszczana w walucie obcej, strona uiszcza opłatę lub zaliczkę w 

tej walucie, w kwocie będącą równowartością opłaty lub zaliczki wyrażonej w polskich złotych, 



według kursu sprzedaży ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, na dzień poprzedzający 

dokonanie czynności, za którą opłata lub zaliczka jest pobierana. 

4. W postępowaniu mediacyjnym opłatę rejestracyjną oraz opłatę mediacyjną uiszczają strony 

postępowania po połowie. 

5. W razie zaniżenia przez stronę wartości przedmiotu sporu, Zespół Orzekający ustala jego 

obiektywną i rzeczywistą wartość. 

6. W razie, gdy ustalenie obiektywnej i rzeczywistej wartości przedmiotu sporu jest niemożliwe, 

Zespół orzekający pobiera opłatę według najniższej stawki, jednakże Zespół orzekający z 

uwagi na charakter i okoliczności sprawy oraz stosownie do nakładu pracy może przyjąć 

wyższą wartość przedmiotu sporu. 

 

§ 48. Opłata rejestracyjna. 

1. Opłatę rejestracyjną wnosi strona powodowa z tytułu wszczęcia postępowania arbitrażowego 

w stałej kwocie 300,00 zł. 

2. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. 

 

§ 49. Opłata arbitrażowa. 

1. Opłatę arbitrażową pobiera się od pozwu lub pozwu wzajemnego. 

2. Opłata arbitrażowa pobierana jest proporcjonalnie do wartości przedmiotu sporu: 

a. do 10.000,00 zł: 1.500,00 zł, 

b. powyżej 10.000,00 zł do 50.000,00 zł: od pierwszych 10.000,00 zł – 1.500,00 zł oraz 

od nadwyżki ponad 10.000,00 zł -  7%, 

c. powyżej 50.000,00 zł do 100.000,00 zł:  od pierwszych 50.000,00 zł – 3.500,00 zł oraz 

od nadwyżki ponad 50.000,00 zł -  6%, 

d. powyżej 100.000,00 zł do 1.000.000,00 zł: do pierwszych 100.000,00 zł – 7.500,00 zł 

oraz od nadwyżki ponad 100.000,00 zł -  4%, 

e. powyżej 1.000.000,00 do 10.000.000,00 zł: od pierwszego 1.000,000,00 zł – 

50.000,00 zł oraz od nadwyżki ponad 1.000.000,00 zł – 0,7 %, 

f. powyżej 10.000.000,00 zł do 100.000.000,00 zł: do pierwszych 10.000.000,00 zł – 

115.000,00 zł oraz od nadwyżki ponad 10.000.000,00 zł – 0,4 %, 

g. powyżej 100.000.000,00 zł: od pierwszych 100.000.000,00 zł – 450.000,00 zł oraz od 

nadwyżki ponad 100.000.000,00 zł – 0,2%. 

3. W sprawach rozstrzyganych przez jednego Arbitra pobiera się 60 % opłaty arbitrażowej. 

4. W przypadku ponownego rozpoznania sprawy, po uchyleniu przez sąd powszechny wyroku 

Sądu w tej samej sprawie, pobiera się 50% opłaty arbitrażowej. 

 

§ 50. Opłata kancelaryjna. 

1. Opłatę kancelaryjną pobiera się: 

a. za wydanie uwierzytelnionego odpisu wyroku lub innego dokumentu w wysokości 5 zł 

za każdą rozpoczętą stronę, 



b. za sporządzenie kserokopii – na wniosek stron lub strony postępowania – pisemnego 

protokołu z posiedzenia w wysokości 3 zł za każdą rozpoczętą stronę, nie mniej 

jednak niż 30 zł za każdy dokument. 

 

§ 51. Opłata mediacyjna. 

1. Opłatę mediacyjną pobiera się w wysokości 60% opłaty arbitrażowej. 

2. Opłatę mediacyjna wnoszą strony postępowania po połowie. 

3. Jeżeli strony, które nie zawarły ugody w postępowaniu mediacyjnym, wyraziły na piśmie 

zgodę na rozpoznanie sprawy w postępowaniu arbitrażowym, strona powodowa wnosi 

należną opłatę arbitrażową w wysokości pomniejszonej o uiszczoną przez strony opłatę 

mediacyjną. 

 

§ 52. Opłata przy udziale osób trzecich. 

W razie przystąpienia osoby trzeciej do postępowania pobiera się od niej 25% opłaty 

arbitrażowej. 

 

§ 53. Zwrot opłaty. 

1. Sąd zwraca z urzędu 3/4 opłaty arbitrażowej w razie zwrotu pozwu lub pozwu wzajemnego, 

2. Sąd zwraca z urzędu 2/3 opłaty arbitrażowej w razie cofnięcia pozwu lub pozwu wzajemnego 

przed wydaniem zarządzenia o doręczeniu pozwu stronie pozwanej, 

3. Sąd zwraca połowę opłaty arbitrażowej jeżeli: 

a. stwierdzono niewłaściwość Sądu, 

b. Strona cofnęła powództwo przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego lub 

arbitra jedynego, 

c. Strona pozwana uznała powództwo nie później niż przed rozpoczęciem pierwszego 

posiedzenia, 

d. Strony zawarły ugodę nie później niż przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia. 

4. Sąd zwraca 1/4 opłaty arbitrażowej w razie uznania powództwa lub zawarcia ugody w trakcie 

pierwszego posiedzenia. 

§ 54. Postępowanie w trybie „ad hoc”. 

Przepisy niniejszej Taryfy Opłat stosuje się odpowiednio do postępowania w trybie „ad hoc”. 

 


