Taryfa opłat
Sądu Arbitrażowego
Polski Centralnej
§1
Rodzaje opłat pobieranych przez Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej
1. Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej pobiera następujące opłaty arbitrażowe:
a)

arbitrażową opłatę rejestracyjną;

b) arbitrażową opłatę proporcjonalną;
c)

arbitrażową opłatę kancelaryjną.

2. Sąd Arbitrażowy pobiera następujące opłaty mediacyjne:
a) mediacyjną opłatę rejestracyjną;
b) mediacyjną opłatę proporcjonalną;
c) mediacyjną opłatę kancelaryjną.
§2
Arbitrażowa opłata rejestracyjna
1. Opłata rejestracyjna wynosi 700,00 zł, a w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie pism za pomocą
środków komunikacji elektronicznej i podania adresu elektronicznego – 500,00 zł.
2. Opłatę rejestracyjną pobiera się od pozwu oraz pozwu wzajemnego i nie podlega ona zwrotowi.
§3
Wysokość arbitrażowej opłaty proporcjonalnej
1. Opłatę proporcjonalną pobiera się stosunkowo do wartości przedmiotu sporu.
2. Opłatę arbitrażową pobiera się proporcjonalnie od wartości przedmiotu sporu:
a) w sprawach o wartości przedmiotu sporu do 2.000.000,00 zł opłata proporcjonalna wynosi: 4,5%
wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż 3.000,00 zł (opłata minimalna);
b) w sprawach o wartości przedmiotu sporu od 2.000.000,00 do 20.000.000,00 zł opłata proporcjonalna
wynosi: 90.000,00 zł +0,5% od nadwyżki ponad 2.000.000,00 zł;
c) w sprawach o wartości przedmiotu sporu powyżej 20.000.000,00 zł opłata proporcjonalna wynosi:
180.000,00 zł +0,2% od nadwyżki ponad 20.000.000,00 zł.

3. Wartość przedmiotu sporu podana przez powoda podlega badaniu przez skład orzekający.
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4. Skład orzekający może, na zasadach określonych w § 25 Regulaminu Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej,
skorygować wartość przedmiotu sporu wskazaną przez powoda, gdy strona ją zaniżyła.
5. Gdy ustalenie wartości przedmiotu sporu jest niemożliwe, Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej pobiera opłatę
minimalną. Skład orzekający może wówczas przyjąć wyższą wartość przedmiotu sporu mając na uwadze
charakter i okoliczności sprawy oraz nakład pracy.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 strona zobowiązana jest dokonać stosownej dopłaty.
7. Wynagrodzenie arbitrów stanowi część arbitrażowej opłaty proporcjonalnej, a jego wysokość jest ustalana
w porozumieniu Prezesa Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Prezesem Sądu Arbitrażowego Polski
Centralnej.
§4
Arbitrażowa opłata proporcjonalna od pozwu, pozwu wzajemnego i od zarzutu potrącenia
Opłatę proporcjonalną w pełnej wysokości pobiera się od pozwu, pozwu wzajemnego oraz od zarzutu
potrącenia.
§5
Arbitrażowa opłata proporcjonalna z tytułu interwencji ubocznej
Od interwencji ubocznej pobierana jest opłata proporcjonalna w wysokości przewidzianej dla pozwu.
§6
Arbitrażowa opłata kancelaryjna
Opłata kancelaryjna pobierana jest za wydanie kopii dokumentu z akt postępowania arbitrażowego –
w wysokości 1,00 zł od strony, nie mniej jednak niż 20,00 zł za każdy dokument.
§7
Zwrot arbitrażowej opłaty proporcjonalnej
1. Z urzędu następuje zwrot części arbitrażowej opłaty proporcjonalnej:
a)

w razie zwrotu pozwu - 90%;

b) w razie stwierdzenia niewłaściwości Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej – 70%;
c)

w razie cofnięcia pozwu lub pozwu wzajemnego:
c.1.) przed wydaniem zarządzenia o doręczeniu pozwu stronie pozwanej – 90%;
c.2.) przed ukonstytuowaniem się składu orzekającego – 80%;
c.3.) przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy – 70%;

d) jeżeli przed zakończeniem pierwszego posiedzenia:
d.1.) doszło do zawarcia ugody przez strony i umorzono postępowanie lub wydano wyrok na
jej podstawie – 50%;
d.2.) doszło do uznania powództwa i wydano wyrok w jego następstwie – 50%;
2. Opłata minimalna w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi ani pomniejszeniu.
§8
Zaliczka
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1. Zaliczka pobierana jest na pokrycie uzasadnionych wydatków związanych z przeprowadzeniem postępowania
arbitrażowego, w szczególności kosztów odbycia rozprawy poza siedzibą sądu. Wydatków arbitrażowych nie
stanowią koszty dojazdu arbitrów do siedziby Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej.
2. Jeżeli skład orzekający nie postanowi inaczej, zaliczkę na wydatki arbitrażowe uiszcza strona wnosząca
o podjęcie czynności wymagającej poniesienia wydatku.
3. Skład orzekający określa wysokość i termin uiszczenia zaliczki.
§9
Wysokość mediacyjnej opłaty rejestracyjnej
Mediacyjna opłata rejestracyjna wynosi 500,00 zł, a w przypadku wyrażenia zgody na doręczenie pism za
pomocą środków komunikacji elektronicznej i podania adresu elektronicznego – 250,00 zł.
§ 10
Wysokość mediacyjnej opłaty proporcjonalnej
1. Mediacyjną opłatę proporcjonalną pobiera się stosunkowo do wartości przedmiotu sporu.
2. Mediacyjna opłata proporcjonalna wynosi 1,5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 2.000,00 zł
(mediacyjna opłata minimalna).
3. Wynagrodzenie mediatorów stanowi część mediacyjnej opłaty proporcjonalnej, a jego wysokość jest ustala
w porozumieniu Prezesa Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Prezesem Sądu Arbitrażowego Polski
Centralnej.
§ 11
Mediacyjna opłata kancelaryjna
Mediacyjna opłata kancelaryjna pobierana jest za wydanie kopii dokumentu z akt postępowania mediacyjnego –
w wysokości 1,00 zł od strony, nie mniej jednak niż 20,00 zł za każdy dokument.
§ 12
Sposób wnoszenia opłat arbitrażowych i mediacyjnych
Opłaty arbitrażowe i mediacyjne oraz zaliczki na wydatki arbitrażowe są uiszczane na rachunek bankowy Sądu
Arbitrażowego Polski Centralnej określony w wezwaniu do uiszczenia opłaty lub zaliczki.
§ 13
Należny podatek
1. Wysokość wszystkich opłat i zaliczek określona jest w Taryfie opłat jako kwoty netto.
2. Do opłat i zaliczek pobieranych przez Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej należy doliczyć obowiązujący
podatek VAT.

Łódź, 6 kwietnia 2016 r.
Prezes Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej

……………………………………
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