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REGULAMIN OPŁAT
SĄDU ARBITRA śOWEGO

IZB I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH
WIELKOPOLSKI

Działając na podstawie § 4 ust. 2 lit. h) i § 9 ust. 2 Statutu Sądu ArbitraŜowego Izb
i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, zarządzam, co następuje:

I.    Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin Opłat, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i tryb ponoszenia
kosztów postępowania prowadzonego przed Sądem ArbitraŜowym Izb i Organizacji
Gospodarczych Wielkopolski.

§ 2

Koszty postępowania obejmują opłatę arbitraŜową i zwrot wydatków.

§ 3

Opłata arbitraŜowa składa się z opłaty rejestracyjnej i wpisu.

§ 4

1. JeŜeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, koszty postępowania ponosi strona,
która wnosi pismo podlegające opłacie lub powodujące czynność, z którą związany jest
wydatek.
2. Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. JeŜeli jednak przedmiotem
sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej
podstawie faktycznej lub prawnej (współuczestnictwo formalne) kaŜdy współuczestnik
uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swego roszczenia lub zobowiązania.

§ 5

Opłatę rejestracyjną i wpis z tytułu wszczęcia postępowania arbitraŜowego uiszcza powód.
JeŜeli opłata arbitraŜowa nie zostanie uiszczona w terminie określonym przez Sekretarza
Sądu,  pozew podlega zwrotowi.

§ 6

Opłatę arbitraŜową uiszcza równieŜ strona wnosząca powództwo wzajemne. Przepis §
5 stosuje się odpowiednio.

§ 7

Dla celów wymiaru opłat objęcie jednym pozwem roszczeń przeciwko więcej niŜ
jednemu pozwanemu traktuje się jako wniesienie odrębnych powództw, chyba Ŝe
odpowiedzialność   pozwanych jest solidarna.

§ 8

Sąd ArbitraŜowy podejmuje czynności po uiszczeniu odpowiedniej opłaty lub
oznaczonej zaliczki na wydatki.
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§ 9

Wysokość honorarium arbitra określa umowa zawarta z arbitrem.

§ 10

JeŜeli czynność, z którą związane są wydatki, podejmuje się na wniosek stron,
wówczas strony wnoszą zaliczkę w wysokości określonej przez Sąd ArbitraŜowy.

§ 11

Sąd ArbitraŜowy nie uwzględni wniosku o dokonanie czynności jeŜeli odpowiednia
wpłata lub zaliczka nie zostanie uiszczona w terminie zakreślonym. Bieg terminu
rozpoczyna się z chwilą doręczenia wezwania lub ogłoszenia na rozprawie.

§ 12

W orzeczeniu kończącym sprawę, skład orzekający określa opłaty końcowe na rzecz
Sądu ArbitraŜowego oraz zakres, w jakim jedna ze stron ma zwrócić drugiej stronie
poniesione przez nią opłaty i wydatki. JeŜeli obie strony utrzymały się tylko z częścią
swoich roszczeń, skład orzekający moŜe orzec rozdzielenie lub wzajemne zniesienie
kosztów (opłat i wydatków).

§ 13

JeŜeli w toku postępowania skład orzekający nie orzekł o obowiązku ponoszenia
kosztów postępowania lub teŜ orzeczeniem nie objął całej naleŜnej kwoty z tego
tytułu, postanowienie w tym przedmiocie wydaje przewodniczący składu orzeka-
jącego w danej sprawie.

§ 14

Pismo zwrócone z powodu nie uiszczenia opłaty nie wywołuje skutków, jakie są
związane z wniesieniem tego pisma do Sądu ArbitraŜowego.

§ 15

1. Nie Ŝąda się opłat od pisma, jeŜeli juŜ z jego treści wynika, Ŝe podlega ono odrzu-
ceniu.

2. W sprawach przed Sądem ArbitraŜowym nie stosuje się zwolnień i ulg z opłat.

§ 16

1. Skład orzekający rozpoznaje wniosek strony dotyczący zmiany wysokości
poniesionych przez nią kosztów postępowania.

2. RóŜnicę, między opłatą uiszczoną a opłatą zmienioną zarządzeniem oraz
pozostałość zaliczki złoŜonej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu.
Zwrot zarządza przewodniczący składu orzekającego albo Sekretarz Sądu.

II.   Opłata rejestracyjna

§ 17

Strona występująca z pozwem obowiązana jest wnieść nie podlegającą zwrotowi
opłatę rejestracyjną w wysokości 150 złotych, a ponadto wpis, który uzaleŜniony jest od
wartości przedmiotu sporu, względnie, który został ustalony jako wpis tymczasowy.
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III. Wpis

§ 18

1. Wartością przedmiotu sporu jest kwota dochodzona w pozwie.

2. W sprawach o roszczenia pienięŜne , zgłoszone choćby w zamian innego
przedmiotu, podana kwota pienięŜna stanowi wartość przedmiotu sporu.

3. W kaŜdym piśmie naleŜy podać wartość przedmiotu sporu, jeŜeli od tej wartości
zaleŜy wysokość opłaty, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona suma pienięŜna.

§ 19

Skład orzekający Sądu ArbitraŜowego moŜe wartość podaną przez stronę
podwyŜszyć, jeŜeli z treści akt wynika, Ŝe została określona zbyt nisko.

§ 20

1. Wpis jest stosunkowy, chyba Ŝe przepisy niniejszego Regulaminu przewidują

wpis tymczasowy.

2. Wpis wynosi 70% wysokości wpisu przewidzianej i obliczonej dla tego rodzaju
sprawy w postępowaniu przed sądami powszechnymi, jednak nie niŜszą, niŜ
1000 zł.

IV. Wpis tymczasowy.

§ 21

1. Od pism wnoszonych w sprawach o prawa niemajątkowe albo w sprawach o
prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić w chwili
jej wszczęcia, Sekretarz Sądu ArbitraŜowego, określa wpis tymczasowy.

2. Wpis tymczasowy określa się w wysokości do 2000 zł.

3. W orzeczeniu kończącym sprawę skład orzekający ustala sumę opłaty
arbitraŜowej w sprawach wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 22

1. JeŜeli wpis jest wyŜszy od wpisu tymczasowego, Sąd ArbitraŜowy orzeka o
obowiązku uiszczenia róŜnicy, stosując odpowiednio zasady obowiązujące przy
zwrocie kosztów postępowania.

2. JeŜeli wpis jest niŜszy od wpisu tymczasowego, róŜnicę zwraca się z urzędu.

§ 23

1. JeŜeli wartość przedmiotu ugody przekracza wartość przedmiotu sprawy przyję-
tą za podstawę obliczenia wpisu stosunkowego, pobiera się wpis stosunkowy
obliczony dla całości.
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2. JeŜeli strony zawarły ugodę nie później, niŜ na pierwszej rozprawie, skład
orzekający moŜe orzec obniŜenie uiszczonej opłaty arbitraŜowej, jednak nie
więcej, niŜ do jej kwoty minimalnej wpisu, uwzględniając koszty poniesione
przez Sąd.

§ 24

Sekretarz Sądu ArbitraŜowego zarządza z urzędu zwrot wpisu w wysokości :

− 80 % - jeŜeli pozew lub wniosek został cofnięty przed doręczeniem pozwu
stronie przeciwnej,

− 70 % - jeŜeli pozew lub wniosek został cofnięty po doręczeniu stronie
przeciwnej, lecz przed przeprowadzeniem postępowania pojednawczego lub
rozpoczęciem rozprawy,

− 50 %  - jeŜeli pozew został cofnięty lub powództwo zostało w całości uznane po
otwarciu rozprawy, jednakŜe przed zakończeniem pierwszego posiedzenia.

V. Zwrot  wydatków

§ 25

Strona, która wnosiła o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, zobowiązana
jest złoŜyć zaliczkę na ich pokrycie.

§ 26

Sekretarz Sądu ArbitraŜowego albo przewodniczący składu orzekającego Sądu
ArbitraŜowego oznacza wysokość zaliczki i termin jej złoŜenia. JeŜeli
przewidywane wydatki są większe od złoŜonej zaliczki, strona zostanie wezwana
do jej uzupełnienia.

§ 27

Wydatkami są w szczególności:

1. diety i koszty podróŜy naleŜne arbitrom i pracownikom Sądu ArbitraŜowego

2. naleŜności biegłych, świadków i tłumaczy,

3. opłaty naleŜne innym osobom lub  instytucjom,

4. koszty opłat telekomunikacyjnych,

5. koszty wymaganych ogłoszeń,

6. opłata kancelaryjna,

7. inne wydatki

§ 28

NaleŜność biegłego stanowi wynagrodzenie za wykonaną  pracę i za zarządzone
stawiennictwo.

§ 29

Za stwierdzenie prawomocności orzeczenia pobiera się opłatę kancelaryjną w
wysokości 10 zł, za odpisy, zaświadczenia, wyciągi oraz inne dokumenty wydawane
na podstawie akt -
5 zł za kaŜdą rozpoczętą stronę, a za kserokopie pobiera się opłatę kancelaryjną w
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wysokości 1 zł od kaŜdej rozpoczętej strony.

§ 30

JeŜeli strona zobowiązana do uiszczenia opłaty lub złoŜenia zaliczki ma  miejsce
zamieszkania lub siedzibę za granicą, Sekretarz Sądu ArbitraŜowego albo inny
upowaŜniony członek Sądu ArbitraŜowego wyznacza termin do zapłacenia naleŜnej
sumy stosownie do okoliczności, w kaŜdym razie nie dłuŜszy,  niŜ 1 miesiąc.

§ 31

Arbitrzy mają prawo do wynagrodzenia za swoje czynności oraz do zwrotu wydat-
ków poniesionych w związku z wykonaniem tych czynności.

VI. Postanowienia końcowe

§ 32

Prawo wykładni niniejszego Regulaminu przysługuje Prezydium Sądu ArbitraŜowego.

§ 33

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 21 czerwca 2007 roku.

2. W sprawach wszczętych przed tą datą stosuje się przepisy dotychczasowe.

                Prezes Sądu

Prof. UAM dr hab. Zbigniew Janku


