TARYFA OPŁAT
SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY REGIONALNEJ IZBIE
GOSPODARCZEJ W KATOWICACH
z dnia 5 lipca 2021 roku

§1
1. Niniejszą taryfę opłat stosuje się do wszystkich spraw wszczętych po dniu 5 lipca 2021 roku.
2. Za postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w
Katowicach (dalej „Sąd” lub „Sąd Arbitrażowy”) pobiera się opłatę arbitrażową oraz stałą
opłatę rejestracyjną w wysokości 150 złotych. W przypadku, gdy postępowanie wymaga
przesłania pozwu do siedziby pozwanego mieszczącej się w innym państwie, opłata
rejestracyjna wynosi 300 zł.
3. Opłatę pobiera się od strony powodowej. Połowę opłaty pobiera się od strony wnoszącej o
zawiadomienie osoby trzeciej o toczącej się sprawie i wezwanie jej do wzięcia udziału w
sprawie. Jeżeli w terminie określonym w Regulaminie osoba trzecia nie wniesie drugiej połowy
opłaty, do jej wniesienia zobowiązany jest powód. Wniesienie drugiej połowy opłaty jest
przesłanką nadania dalszego toku sprawie.
4. W przypadku pozwania dwu lub więcej podmiotów (współuczestnictwo po stronie
pozwanej), opłatę arbitrażową podwyższa się o 50% od każdego dopozwanego.
§2
1. Opłata arbitrażowa wynosi:
1)
2)
3)
4)

3% wartości przedmiotu sporu, jeśli sprawę rozpoznaje arbiter jedyny,
5 % wartości przedmiotu sporu, jeśli sprawę rozpoznaje zespół trzech arbitrów, a
wartość przedmiotu sporu nie przekracza 1 mln. zł,
jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 1 mln zł, wysokość opłaty arbitrażowej
wynosi 50 tys. zł + 1% od nadwyżki powyżej 1 mln. zł, natomiast,
jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 5 mln. zł, wysokość opłaty arbitrażowej
wynosi 90 tys. zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 5 mln. zł.

2. Opłata arbitrażowa nie może być niższa niż 1000 zł jeśli sprawę rozpoznaje arbiter jedyny,
oraz 2500 zł jeśli sprawę rozpoznaje zespół trzech arbitrów.
5. W przypadku skierowania do sądu pozwu z wnioskiem o zwrócenie się do pozwanego
o uzyskanie zgody na zapis na Sąd Arbitrażowy, pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie

150,00 zł. Opłata kancelaryjna nie podlega zwrotowi, a w przypadku zgody drugiej strony na
zapis na Sąd opłata kancelaryjna jest zaliczana na poczet opłaty rejestracyjnej.
6. Wysokość opłaty arbitrażowej w postępowaniu apelacyjnym określa się na podstawie zasad
z ustępów poprzedzających, lecz nie może ona być niższa niż 3000 zł. Opłatę wnosi każda
strona składająca apelację. Jeśli apelację wniosły obie strony, a każda z nich wniosła opłatę
arbitrażową, sąd zwraca nadwyżkę stronom lub stronie zgodnie z rozstrzygnięciem zawartym
w orzeczeniu kończącym postępowanie arbitrażowe, w terminie 14 dni od zakończenia
postępowania.
§3
Powód wnosi opłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Sekretarza Sądu. W razie
nieuiszczenia opłaty we właściwej wysokości sąd pozostawia sprawę bez rozpoznania.
§4
Sąd zwraca powodowi połowę opłaty arbitrażowej w przypadku cofnięcia pozwu przed
pierwszym posiedzeniem w sprawie.
§5
1. Opłata od wniosku o wydanie poświadczonych odpisów protokołów i orzeczeń z akt sprawy
wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę wydawanego dokumentu.
2. Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentów, znajdujących się w aktach sprawy, pobiera
się w kwocie 1 złoty za każdą rozpoczętą stronę wydanego dokumentu.
§6
1.Niezależnie od opłat, w razie potrzeby pobiera się zaliczki na wydatki dodatkowe takie jak
m.in.:
- koszty przejazdu, zakwaterowania i diety dla arbitrów i protokolanta w przypadkach, gdy
czynności Sądu dokonywane są poza jego siedzibą,
- koszty przejazdu, zakwaterowania i wynagrodzenia biegłych i tłumaczy,
- koszty przewozu, przechowania rzeczy itp.
2. Do uiszczenia zaliczek na wydatki zobowiązana jest strona powodująca czynność, z którą
związany jest wydatek. W razie podjęcia takiej czynności z urzędu skład orzekający decyduje o
tym, która ze stron zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki na dany wydatek. Skład orzekający
może rozłożyć zaliczkę między stronami.

3. Jeżeli potrzeba uiszczenia zaliczek powstaje przed ukonstytuowaniem się składu
orzekającego, o wysokości zaliczek oraz zasadach ich uiszczenia decyduje Prezes Sądu.
3. W przypadku, w którym postępowanie toczy się w innym miejscu niż siedziba Sądu, opłata
arbitrażowa ulega zwiększeniu:
a) o 20% wartości opłaty arbitrażowej określonej na podstawie pozostałych przepisów Taryfy
Opłat, lecz nie mniej niż 2000 zł – w przypadku w którym postępowanie toczy się w innym
miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polski.
b) o 30% wartości opłaty arbitrażowej określonej na podstawie pozostałych przepisów Taryfy
Opłat, lecz nie mniej niż 10000 zł – w przypadku, w którym postępowanie toczy się poza
granicami Rzeczpospolitej Polski.
§7
1. Opłaty i zaliczki na dodatkowe wydatki wpłaca się na konto bankowe sądu wskazane przez
Sekretarza Sądu.
2. Sąd nie rozpoznaje wniosku o dokonanie czynności, jeżeli stosowna opłata, względnie
zaliczka na dodatkowe wydatki nie zostanie uiszczona w określonym terminie.
§8
Prezydium Sądu Arbitrażowego decyduje o wysokości opłat związanych z arbitrażem ad hoc
administrowanym przez Sąd.

