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OPŁATY

§ 1

1. Sąd Arbitrażowy pobiera następujące opłaty
a. opłatę administracyjną,
b. opłatę arbitrażową,
c. opłatę za wydanie uwierzytelnionego odpisu wyroku lub 

innego dokumentu,
d. opłatę za dokonanie nominacji zastępczej,
e. zaliczkę na wydatki arbitrażowe,
f. opłatę za stenogram oraz sporządzenie na tej podstawie 

pisemnego protokołu – o ile strona/strony żąda stenogra-
mu,

g. opłatę za arbitra doraźnego,

Do opłat należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

2. Opłaty uiszcza się na rachunek bankowy Sądu Arbitrażowego 
określony w wezwaniu do uiszczenia opłaty.

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

§ 2

1. Opłatę administracyjną pobiera się od pozwu, pozwu wza-
jemnego, zarzutu potrącenia oraz interwencji ubocznej i nie 
podlega ona zwrotowi.

2. Opłata administracyjna przy wartości przedmiotu sporu nie-
przekraczającej lub równej 10 000 zł wynosi 500 zł.

3. Opłata administracyjna przy wartości przedmiotu sporu po-
wyżej 10 000 zł do 50 000 zł wynosi 1 000 zł.

4. Opłata administracyjna przy wartości przedmiotu sporu po-
wyżej 50 000 zł wynosi 2 000 zł.

OPŁATA ARBITRAŻOWA

§ 3

1. Opłatę arbitrażową pobiera się proporcjonalnie do wartości 
przedmiotu sporu:
a. do 20 000 zł: 12,5 %, nie mniej niż 1 500 zł,
b. od 20 001 do 100 000 zł: od pierwszych 20 000 zł – 2 500 zł 

oraz od nadwyżki ponad 20 000 zł – 7%,
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c. od 100 001 do 1 000 000 zł: od pierwszych 100 000 zł – 
8 100 zł oraz od nadwyżki ponad 100 000 zł – 5%,

d. od 1 000 001 do 10 000 000 zł: od pierwszego 1 000 000 zł 
– 53 100 zł oraz od nadwyżki ponad 1 000 000 zł – 0,8%,

e. od 10  000  001 do 100  000  000 zł: od pierwszych 
10  000  000 zł – 125  100 oraz od nadwyżki ponad 
10 000 000 zł – 0,5%,

f. powyżej 100 000 000 zł: od pierwszych 100 000 000 zł – 
575 100 zł oraz od nadwyżki ponad 100 000 000 zł – 0,3%.

2. W sprawach rozstrzyganych przez arbitra jedynego pobiera 
się 60% opłaty arbitrażowej, w tym w odniesieniu do trybu 
przyspieszonego.

3. W sprawach rozstrzyganych przez więcej niż trzech arbitrów 
pobiera się opłatę arbitrażową podwyższoną o 25% za każ-
dego arbitra ponad trzech.

4. W razie, gdy strona zaniżyła wartość przedmiotu sporu, Ze-
spół Orzekający może skorygować tę wartość.

5. W razie, gdy ustalenie obiektywnej wartości przedmiotu 
sporu jest niemożliwe, Sąd Arbitrażowy pobiera opłatę we-
dług najniższej stawki. Zespół Orzekający może wówczas 
przyjąć wyższą wartość przedmiotu sporu mając na uwadze 
charakter i okoliczności sprawy oraz stosownie do nakładu 
pracy.

6. W wypadkach określonych w ust. 4 i 5 Sekretarz Generalny 
zażąda od strony powodowej odpowiedniej dopłaty opłaty 
arbitrażowej.

7. W przypadku powołania arbitra doraźnego Sąd pobiera opła-
tę w wysokości 30% opłaty arbitrażowej, jednak nie mniej niż 
2 000 zł i nie więcej niż 50 000 zł,

8. W przypadku nadania ugodzie z postępowania mediacyjnego 
formy wyroku, strony wnoszą po 1/2 opłaty należnej w spra-
wach rozstrzyganych przez arbitra jedynego (§3 ust. 2) po-
mniejszonej o wpłaconą kwotę opłaty mediacyjnej.

9. W wypadku ponownego rozpoznania sprawy, po uchyleniu 
przez sąd powszechny wyroku Sądu Arbitrażowego w tej sa-
mej sprawie, pobiera się 60% opłaty arbitrażowej.
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OPŁATA OD POZWU WZAJEMNEGO  
I OD ZARZUTU POTRĄCENIA

§ 4
1. Opłatę arbitrażową w pełnej wysokości pobiera się od po-

zwu, pozwu wzajemnego i od zarzutu potrącenia dokonanego 
przed, jak i w trakcie trwania postępowania.

2. Dla celów ustalenia wysokości opłaty arbitrażowej objęcie 
jednym pozwem lub pozwem wzajemnym roszczeń przeciwko 
więcej niż jednemu pozwanemu (pozwanemu wzajemnemu) 
uważa się za wniesienie odrębnych pozwów (pozwów wza-
jemnych).

OPŁATA PRZY OSOBIE TRZECIEJ

§ 5

1. Od wniosku o zawiadomienie osoby trzeciej o toczącym się 
postępowaniu pobiera się od wnioskodawcy opłatę arbitra-
żowa w wysokości 10% opłaty arbitrażowej jak dla pozwu, 
w odniesieniu do każdej osoby trzeciej wymienionej we wnio-
sku.

2. W razie przystąpienia osoby trzeciej do postępowania pobie-
ra się od niej 30% opłaty arbitrażowej jak dla pozwu.

§ 6

1. Sąd Arbitrażowy pobiera opłatę za wydanie uwierzytelnione-
go wyroku lub innego dokumentu podstępowania arbitrażo-
wego w wysokości 1 zł od strony, nie mniej jednak niż 50 zł 
za każdy dokument.

2. Sąd Arbitrażowy pobiera opłatę za dokonanie – na żądanie 
strony/stron – stenogramu z posiedzenia, w wysokości 12 zł 
za stronę.

§ 7

Sąd Arbitrażowy pobiera opłatę za dokonanie nominacji zastęp-
czej, gdy został wskazany w zapisie na sąd polubowny, jako or-
gan nominacyjny, zaś spór nie jest objęty jego kognicją, w wyso-
kości 1 500 zł od jednej nominacji.
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ZWROT OPŁATY

§ 8

1. Sąd Arbitrażowy zwraca z urzędu następującą część opłaty 
arbitrażowej:
a. w razie zwrotu pozwu lub pozwu wzajemnego – 90%,
b. w razie stwierdzenia niewłaściwości Sądu – 50%,
c. w razie cofnięcia pozwu lub pozwu wzajemnego lub uzna-

nia powództwa:
 - przed wydaniem zarządzenia o doręczeniu pozwu stro-
niepozwanej – 80%,

 - przed ukonstytuowaniem się składu orzekającego – 70%,
 - przed dniem pierwszej rozprawy – 60%,

2. Jeśli osoba trzecia powiadomiona o toczącym się postępowa-
niu nie przystąpi do postępowania, wnioskodawcy zwraca się 
70% opłaty arbitrażowej wniesionej zgodnie z § 5ust. 1.

ZALICZKI

§ 9

1. Sąd Arbitrażowy pobiera zaliczki na wydatki arbitrażowe 
związane z kosztami arbitrów zamiejscowych, wynagrodze-
niem biegłych i tłumaczy, odbyciem rozprawy poza siedzibą 
Sądu i innymi kosztami w wysokości ustalonej przez Sekreta-
rza Generalnego.

2. Jeżeli zespół orzekający nie postanowi inaczej, zaliczkę na 
wydatki arbitrażowe wnosi strona powodująca czynności wy-
magające poniesienia wydatku.

§ 10

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do postępowania 
w II instancji.
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TARYFA OPŁAT ARBITRAŻY „AD HOC”  
ADMINISTROWANYCH PRZEZ  
SĄD ARBITRAŻOWY  
PRZY KONFEDERACJI LEWIATAN

PRZEPIS OGÓLNY

§ 1

1. Taryfa określa zasady i tryb pobierania opłat za czynności 
oraz zaliczek na pokrycie wydatków w arbitrażu „ad hoc” 
administrowanym przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji 
Lewiatan.

2. Opłaty i zaliczki pobierane są przez Sąd w kwocie brutto 
z doliczeniem należnego podatku od towarów i usług (VAT) 
według obowiązującej stawki.

3. Wszelkie opłaty i wydatki oraz zaliczki na ich pokrycie strony 
uiszczają po połowie, chyba, że przepisy Taryfy lub uzgodnie-
nia stron stanowią inaczej.

RODZAJE OPŁAT

§ 2

1. Opłatami za czynności Sądu są:
a. opłata rejestracyjna, pobierana od wniosku o rozstrzy-

gnięcie sporu między stronami w trybie arbitrażu „ad hoc” 
administrowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Konfedera-
cji Lewiatan,

b. opłaty administracyjne pobierane za czynności Sądu w po-
stępowaniu.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobierane są w wysokości 
określonej w tabeli opłat.

TABELA OPŁAT

§ 3

1. Opłata rejestracyjna wynosi 2 500 zł.

2. Opłaty administracyjne za czynności Sądu w postępowaniu 
wynoszą:
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a. nominacja zastępcza arbitra lub arbitra przewodniczącego 
– 1 500 zł,

b. udostępnienie sali posiedzeń Sądu – 800 zł za każdy dzień 
(w tym rejestracja posiedzeń na CD),

c. protokołowanie na rozprawie lub innym posiedzeniu – 
30  zł za pierwszą i 20 zł za każdą następną rozpoczętą 
godzinę,

d. sporządzenie pisemnego transkryptu posiedzenia w opar-
ciu o utrwalony dźwiękowy zapis jego przebiegu – 30 zł 
za każdą rozpoczętą stronę,

e. poświadczenie przez Prezesa oraz Sekretarza Generalne-
go Sądu autentyczności podpisów arbitrów na wyroku lub 
innym orzeczeniu – 1 500 zł,

f. za sporządzone, na żądanie strony, uwierzytelnione odpi-
sy – 1 zł za każda stronę, nie mniej jednak niż 50 zł za każ-
dy dokument.

WYDATKI

§ 4

1. Strony ponoszą faktycznie poniesione koszty (wydatki) prze-
prowadzenia czynności w postępowaniu, a w szczególności:
a. wynagrodzenia oraz koszty podróży i noclegu arbitrów,
b. koszty podróży i noclegu strony wezwanej przez sąd do 

osobistego stawiennictwa,
c. koszty podróży i noclegu,
d. wydatki związane z doręczaniem pism i zawiadomień pi-

semnych pocztą kurierską,
e. wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez bie-

głych i tłumaczy,
f. koszty przeprowadzenia innych dowodów w sprawie,
g. koszty przeprowadzenia posiedzenia poza siedzibą Sądu 

– jeśli taka jest wola stron – w tym koszty wynajęcia sali, 
aparatury nagrywającej, podróży i noclegu protokolanta.

2. Nie obciążają stron postępowania wydatki związane: 
a. z funkcjonowaniem administracji (sekretariatu) Sądu,
b. z doręczaniem przez Sąd korespondencji przez pocztę,
c. z użyciem przez Sąd środków komunikacji elektronicznej 

lub innych środków porozumiewania się na odległość,
d. ze zwrotem (rozliczeniem) przez Sąd pobranych opłat, za-

liczek i depozytów.
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ZALICZKI NA POKRYCIE WYDATKÓW

§ 5

1. Strona, która wnosiła o podjęcie w postępowaniu czynności 
połączonej z wydatkami, obowiązana jest wpłacić zaliczkę na 
ich pokrycie. W razie podjęcia czynności przez Sąd z urzędu, 
postanawia on jednocześnie o tym, która ze stron zobowią-
zana jest do uiszczenia zaliczki na wydatki związane z podej-
mowaną czynnością.

2. Sąd oznacza wysokość zaliczki i termin jej wpłaty.

WPŁATY OPŁAT I ZALICZEK

§ 6

1. Należne opłaty oraz zaliczki na pokrycie wydatków wpłacane 
są na wskazany stronie/stronom rachunek bankowy Sądu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wynagrodzeń 
i zwrotu kosztów przysługujących arbitrom, chyba że strony 
w umowie z arbitrem postanowiły inaczej.

3. Sąd nie rozpoznaje wniosku, ani nie dokonuje czynności, jeśli 
we właściwym terminie nie zostanie w całości uiszczona na-
leżna opłata lub zaliczka na pokrycie wydatków.

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

§ 7

Doręczenie (wydanie) stronom wyroku następuje po uiszczeniu 
przez nie w całości należnych opłat, wynagrodzeń i zwrotu kosz-
tów przysługujących arbitrom oraz pełnym pokryciu obciążają-
cych stronę/strony kosztów postępowania (wydatków).






