REGULAMIN OPŁAT
SĄDU ARBITRAŻOWEGO
PRZY REGIONALNEJ IZBIE PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W GLIWICACH

§1
Opłatę sądową stanowi wpis, który strona wnosząca pozew do Sądu Arbitrażowego
zobowiązana jest uiścić oraz – w określonych w niniejszym Regulaminie przypadkach –
koszty sądowe.
§2
Sąd nie podejmuje czynności przed uiszczeniem wpisu.
1. Wpis uzależniony jest od wartości przedmiotu sporu i wynosi w zależności od wartości
przedmiotu sporu:
Wartość przedmiotu
do 5.000,00 zł

Wpis
4% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 400,00
zł

od 5.000,00zł do 10.000,00 zł

6% wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż
400,00 zł

od 10.000,00 zł do 50.000,00 zł

600,00 zł + 3% nadwyżki ponad 10.000,00 zł

od 50.000,00 zł do 100.000,00 zł

1.800,00 zł + 2% nadwyżki ponad 50.000,00 zł

powyżej 100.000,00 zł

2.800,00 zł + 1% nadwyżki ponad 100.000,00 zł

2. Jeżeli sprawę rozpoznaje więcej niż trzech arbitrów pobiera się oprócz opłaty
z pkt. 1, opłatę w wysokości opłaty podstawowej.
3. W przypadku rozpoznania sprawy przez jednego arbitra pobiera się opłatę w wysokości
50% opłaty podstawowej.
4. W przypadku skierowania do Stałego Sądu Polubownego pozwu z wnioskiem
o zwrócenie się do pozwanego o uzyskanie zapisu na Sąd Polubowny, pobiera się opłatę
kancelaryjną w kwocie 20,00 PLN.

§3
Członkom Izby przysługuje ulga we wpisie wynosząca 10% wpisu. W przypadku wygrania
sprawy przez członka Izby, pozwany pokrywa koszty sądowe (wpis) w pełnej wysokości.
§4
W każdym piśmie strona podaje wartość przedmiotu sporu, jeśli przedmiotem sprawy jest
oznaczona kwota pieniężna.
§5
W sprawach o najem lub dzierżawę, a także wydanie nieruchomości lub lokalu, za podstawę
uiszczenia wpisu przyjmuje się kwotę odpowiadającą 3-miesięcznemu czynszowi.
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§6
Jeśli przedmiotem sporu nie jest oznaczona kwota pieniężna wysokość opłaty ustali Prezes
Sądu Polubownego przy uwzględnieniu zasady, że nie powinna ona przekraczać połowy
wpisu jaki strona wniosłaby kierując sprawę do Sądu Powszechnego.
§7
Od pozwu wzajemnego wnosi się opłatę sądową jak od pozwu głównego.
Wniosek o przypozwanie skutkujący przystąpieniem do sporu interwenienta ubocznego
podlega opłacie w wysokości wpisu jak od pozwu głównego.
§8
W razie zawarcia ugody Sąd Arbitrażowy zwraca 25% dokonanej opłaty. Strony oznaczą
w ugodzie sposób ponoszenia przez nie 75% dokonanej opłaty, gdyby to nie nastąpiło to
ponoszą ją po połowie.
§9
Poza wpisem strona ponosi koszty:
a) wydania opinii przez biegłego (rzeczoznawcę);
b) dokonania wizji lokalnej;
c) dokonania tłumaczeń tekstów obcojęzycznych.
Sąd Arbitrażowy oznacza w postanowieniu, która ze stron ponosi koszty.
§ 10
Należnych opłat za postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie
Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach dokonuje się na konto bankowe Izby w Banku
Spółdzielczym w Gliwicach nr 07 8457 0008 2008 0053 4273 0001, w tytule przelewu
wpisując „Opłata za postępowanie Sądu Arbitrażowego”.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mogą być odpowiednio stosowane
przepisy o kosztach sądowych, odnoszące się do sądów powszechnych.

Przyjęty 18 kwietnia 2012 r.
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