REGULAMIN KOSZTÓW POSTĘPOWANIA
SĄDU ARBITRAŻOWEGO POMORZA ZACHODNIEGO W SZCZECINIE
z dnia 17 stycznia 2017 r.
ROZDZIAŁ I
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
§1
[Zakres obowiązywania Regulaminu]
1.
Regulamin kosztów postępowania przed Sądem Arbitrażowym Pomorza Zachodniego
w Szczecinie, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i tryb ponoszenia kosztów
postępowania oraz zasad pobierania zaliczek na pokrycie wydatków związanych
z postępowaniem przed Sądem Arbitrażowym Pomorza Zachodniego, zwanego dalej Sądem,
prowadzonym na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego Pomorza
Zachodniego w Szczecinie (dalej: Regulamin Arbitrażowy) oraz Regulaminu Postępowania
Mediacyjnego Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego w Szczecinie (dalej: Regulamin
Mediacji).
2.
Wszystkie opłaty i zaliczki pobierane są przez Sąd w kwocie brutto z doliczeniem
podatku od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej.

§2
[Obowiązek uiszczenia kosztów postępowania]
1.
Do uiszczenia kosztów sądowych zobowiązana jest strona, która składa do Sądu pismo
podlegające opłacie lub wnosi o dokonanie czynności związanej z wydatkami, chyba że
Regulamin stanowi inaczej.
2.
Pismo składane lub czynność wnioskowana przez kilka podmiotów podlega jednej
opłacie. W przypadku, gdy przedmiotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju
oparte na jednakowej podstawie faktycznej lub prawnej (współuczestnictwo formalne) każdy
współuczestnik sporu uiszcza opłatę.

§3
[Koszty postępowania]
Koszty postępowania obejmują opłaty oraz wydatki Sądu oraz stron i ich pełnomocników.

§4
[Niedopuszczalność zwolnień i ulg]
W postępowaniu przed Sądem nie stosuje się zwolnień i ulg od kosztów postępowania.
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ROZDZIAŁ II
[OPŁATY I WYDATKI]
§5
[Opłaty za czynności Sądu]
Opłatami za czynności Sądu związanymi z tokiem postępowania są:
1)

opłata rejestracyjna;

2)

opłata arbitrażowa;

3)

opłata mediacyjna;

4)

opłata za przeprowadzenie postępowania pojednawczego.

§6
[Opłata rejestracyjna i arbitrażowa]
1.

Opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową uiszcza powód.

2.
Jeżeli opłata rejestracyjna lub opłata arbitrażowa nie zostanie uiszczona w terminie
wyznaczonym przez Sekretarza Sądu, pozew podlega zwrotowi.
3.
Opłatę arbitrażową uiszcza również pozwany wnoszący powództwo wzajemne. Przepis
ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.
Objęcie jednym pozwem roszczeń przeciwko więcej niż jednemu pozwanemu, dla celów
wymiaru opłat traktuje się jako wniesienie odrębnych powództw, chyba że odpowiedzialność
pozwanych jest solidarna.

§7
[Orzeczenie o kosztach]
1.
W orzeczeniu kończącym sprawę skład orzekający rozstrzyga o kosztach niezbędnych do
celowego dochodzenia praw i celowej obrony stron, a w szczególności:
1)
ustala kwoty, które strona przegrywająca ma zwrócić
procesowemu z tytułu poniesionych przez niego opłat i wydatków;

przeciwnikowi

2)
określa opłatę arbitrażową ostateczną na rzecz Sądu w razie zastosowania
w chwili wszczęcia postępowania opłaty arbitrażowej tymczasowej na podstawie § 14
Regulaminu Arbitrażowego.
2.
Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez
pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza
się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika
oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w toku postępowania. Suma
2

REGULAMIN KOSZTÓW POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM ARBITRAŻOWYM POMORZA ZACHODNIEGO W SZCZECINIE

kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia
jednego adwokata działającego w takiej sprawie.
3.
Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata, radcę
prawnego lub rzecznika patentowego zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki
opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty
nakazanego przez skład orzekający osobistego stawiennictwa strony.
4.
W razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub
stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu
wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania
albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu.

§8
[Wydatki Sądu]
1.
Koszty prowadzenia czynności przez Sąd w postępowaniu są wydatkami obciążającymi
strony postępowania.
2.

Wydatkami są w szczególności:
1)
diety, koszty podróży i noclegów, a także wynagrodzenia należne arbitrom
i pracownikom Sądu;
2)
Sąd;

należności biegłych, tłumaczy i świadków oraz innych osób wzywanych przez

3)
wydatki związane z doręczaniem pism oraz zawiadomień i wezwań
w postępowaniu w drodze innej niż za pośrednictwem publicznego operatora
pocztowego, w tym koszty opłat telekomunikacyjnych;
4)
koszty rejestracji przebiegu rozprawy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
bądź dźwięk, koszty stenogramów oraz koszty ich przekładów na pisemne protokoły,
jeżeli następuje to na żądanie strony bądź stron;
5)

koszty wymaganych ogłoszeń;

6)

koszty przeprowadzenia innych środków dowodowych niż określone w pkt b);

7)

inne wydatki.

3.
Należności biegłego obejmują wynagrodzenie za stawiennictwo do sądu i wykonaną
pracę. Przewodniczący może przyznać biegłemu zaliczkę na poczet wydatków.
4.

Strony nie ponoszą wydatków związanych z czynnościami:
1)
doręczania za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego pism oraz
zawiadomień i wezwań związanych z prowadzonym postępowaniem;
2)

komunikowania się z arbitrami;

3)

funkcjonowania sekretariatu Sądu;
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4)

rozliczania pobranych opłat i zaliczek;

5)
doręczeń dokonywanych przez Sąd zgodnie z Regulaminem Mediacji oraz
w ramach komunikacji Sądu ze stronami i mediatorem.

§9
[Zaliczka na pokrycie wydatków]
1.
Strona wnosząca o przeprowadzenie czynności związanej z wydatkami, zobowiązana jest
uiścić zaliczkę na ich pokrycie.
2.
W razie podjęcia przez skład orzekający czynności z urzędu, postanawia on jednocześnie
o tym, która ze stron zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki na wydatki związane z tą
czynnością.
3.
Przewodniczący składu orzekającego określa wysokość zaliczki i termin jej wniesienia,
a w przypadku, gdy przewidywane wydatki w trakcie wykonywania czynności okażą się wyższe
od uiszczonej zaliczki, strona zostanie wezwana do jej uzupełnienia.

§ 10
[Wpłaty]
1.
Należne opłaty i zaliczki na pokrycie wydatków uiszczane są w terminie określonym
w wezwaniu, na rachunek bankowy Sądu.
2.
Jeżeli strona zobowiązana do uiszczenia zaliczki albo opłaty ma miejsce zamieszkania
lub siedzibę za granicą, Sekretarz Sądu, a w trakcie postępowania – przewodniczący składu
orzekającego wyznacza termin do uiszczenia należnej sumy niezbędny do jej przekazania,
jednak nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 30 dni.
3.
W przypadku nieuiszczenia w całości w terminie określonym w ust. 1 opłaty lub zaliczki
na pokrycie wydatków, Sąd nie rozpoznaje wniosków, ani nie dokonuje czynności.
4.

W postępowaniu mediacyjnym opłatę mediacyjną strony wnoszą po połowie.

§ 11
[Opłata za przeprowadzenie postępowania pojednawczego]
1.
Strona, występująca z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania pojednawczego,
o którym mowa w § 1 ust. 3 i § 14 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Postępowania Mediacyjnego, uiszcza
opłatę za przeprowadzenie postępowania pojednawczego w wysokości 200zł.
2.

Opłata, o której mowa w ust. 1, nie podlega zwrotowi.
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§ 12
[Opłata rejestracyjna]
1.
Strona powodowa jest zobowiązana uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 2.000 zł,
z wyjątkiem spraw o wartości przedmiotu sporu:
1)

do 50.000 zł – opłata wynosi 800 zł;

2)

ponad 50.000 zł do 100.000 zł – opłata wynosi 1.200 zł;

3)

ponad 100.000 do 250.000 zł – opłata wynosi 1.600 zł.

2.
Wysokość opłaty rejestracyjnej określona w ust. 2 odnosi się również do postępowania
mediacyjnego z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
3.

Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

4.

Nie pobiera się opłaty rejestracyjnej w razie:
1)
wniosku stron o nadanie formy wyroku ugodzie zawartej w postępowaniu
mediacyjnym;
2)
ponownego podjęcia postępowania w sprawie po uchyleniu wyroku Sądu przez
sąd powszechny.

§ 13
[ Opłata arbitrażowa]
1.
Opłatę arbitrażową określa się według wartości przedmiotu sporu, którą powód określa
w pozwie, z wyjątkiem przypadków uregulowanych w postanowieniach § 14 Regulaminu
Arbitrażowego.
2.
Opłata arbitrażowa jest stosunkowa, z zastrzeżeniem § 15 niniejszego Regulaminu
i wynosi 4 % wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 500 zł.
3.
W razie zawarcia ugody, w której wartość przedmiotu ugody przekracza wartość
przedmiotu sporu przyjętą za podstawę obliczenia uiszczonej opłaty arbitrażowej stosunkowej,
pobiera się taką opłatę, jaka wynika z wartości przedmiotu sporu przyjętej w ugodzie.
4.

Połowę opłaty arbitrażowej pobiera się:
1) od osoby trzeciej – w razie jej dopuszczenia do postępowania;
2) od powoda – w razie ponownego podjęcia postępowania w sprawie po uchyleniu
wyroku Sądu przez sąd powszechny.
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§ 14
[Zwrot części opłaty arbitrażowej]
Sekretarz Sądu albo przewodniczący składu orzekającego zarządza zwrot połowy opłaty
arbitrażowej w razie:
1)

cofnięcia pozwu lub wniosku przed rozpoczęciem rozprawy;

2)

odrzucenia pozwu;

3)
uznania powództwa przed dokonaniem wyboru przewodniczącego składu
orzekającego albo zawarcia ugody przez strony nie później niż przed pierwszą rozprawą;
4)
stwierdzenia niewłaściwości Sądu przez skład orzekający, jeżeli zarzut o braku
właściwości podniesiono przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, nie później
jednak niż przed pierwszą rozprawą;
5)
zawarcia ugody przez strony w postępowaniu mediacyjnym wszczętym w trakcie
postępowania przed Sądem.

§ 15
[Opłata arbitrażowa tymczasowa]
1.
Podmiot wnoszący pozew w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu
sporu nie da się ustalić w chwili wszczęcia postępowania, jest wzywany przez Sekretarza Sądu
do uiszczenia opłaty arbitrażowej tymczasowej na zasadach określonych w Regulaminie
Arbitrażowym, a jej ostateczną wysokość ustala skład orzekający w trybie § 7 niniejszego
Regulaminu.
2.

Opłata arbitrażowa tymczasowa wynosi 2.000 zł.

3.

Opłata arbitrażowa ostateczna, o której mowa w ust. 2 jest odpowiednio:
1)
w sprawach majątkowych – opłatą stosunkową obliczoną od wartości przedmiotu
sporu ustalonej przez skład orzekający w toku postępowania;
2)
w sprawach niemajątkowych – opłatą ustaloną przez skład orzekający, który
bierze pod uwagę całokształt okoliczności sprawy, w tym stopień jej zawiłości; opłata
ostateczna w tym przypadku nie może przekroczyć 5.000 zł.

4.
Jeżeli opłata arbitrażowa ostateczna jest wyższa od opłaty tymczasowej, skład orzekający
orzeka o obowiązku uiszczenia różnicy, stosując odpowiednio postanowienia niniejszego
Regulaminu dotyczące obciążenia stron kosztami postępowania.
5.
Jeżeli opłata arbitrażowa ostateczna jest niższa od opłaty tymczasowej, zwrot różnicy
następuje z urzędu.

6

REGULAMIN KOSZTÓW POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM ARBITRAŻOWYM POMORZA ZACHODNIEGO W SZCZECINIE

§ 16
[Opłata mediacyjna]
1.

Opłata mediacyjna w sporach o roszczenia majątkowe jest opłatą stosunkową wynoszącą:
1)
2 % wartości przedmiotu
nieprzekraczającej 100.000 zł,

sporu

przy

wartości

przedmiotu

sporu

2)
1 % nadwyżki ponad kwotę wartości przedmiotu sporu przekraczającą 100.000 zł,
jednak nie mniej niż 2.000 zł i nie więcej niż 15.000 zł.
2.
W przypadku roszczeń niemajątkowych opłata mediacyjna jest opłatą stała wynoszącą
1.000 zł.
3.
Jeżeli postępowanie mediacyjne prowadzone ma być przez więcej niż jednego mediatora
(§ 16 ust. 9 Regulaminu Mediacji), stawki opłaty mediacyjnej określone w ust. 1-2 niniejszego
paragrafu ulegają zwiększeniu o 50 % za każdego dodatkowego mediatora. Ustalona w ten
sposób opłata mediacyjna nie może przekraczać maksymalnej wysokości tej opłaty określonej
w ust. 1.
4.
W przypadku mediacji prowadzonej na skutek skierowania sądu powszechnego opłata
mediacyjna nie może przewyższać maksymalnych stawek wynagrodzenia mediatora
przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
5.

Opłata mediacyjna obciąża w częściach równych wszystkie strony postępowania.

6.
Strona składająca wniosek o mediację uiszcza bez wezwania przypadającą na nią część
opłaty mediacyjnej. Pozostałe strony postępowania uiszczają przypadającą na nie część opłaty
mediacyjnej na wezwanie Sekretarza Sądu.
7.
Jeżeli strona inicjująca postępowanie wniosła przypadającą na nią część opłaty
mediacyjnej, a strona wezwana na mediację odmówiła podjęcia mediacji lub nie wniosła
w terminie określonym 14 dni od wezwania przez Sekretarza Sądu przypadającej na nią części
opłaty mediacyjnej, wniesiona przez stronę inicjującą postępowanie część opłaty mediacyjnej
podlega zwrotowi.
8.
Opłaty mediacyjnej nie pobiera się, jeżeli w trakcie postępowania arbitrażowego skład
orzekający skieruje strony do mediacji na ich zgodny wniosek.

§ 17
[Wydatki w postępowaniu mediacyjnym]
1.
Jeżeli z ust. 3–5 niniejszego paragrafu nie wynika nic innego, wszystkie wydatki
w postępowaniu mediacyjnym ponoszone są bezpośrednio przez strony. Jeżeli strony nie
postanowiły inaczej, wydatki te ponoszone są przez nie w częściach równych.
2.
Do wydatków, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności koszty ekspertyz, opinii
i tłumaczeń oraz koszty podróży mediatora do miejsca przeprowadzenia postępowania
mediacyjnego, określonego stosownie do § 7 ust. 1, jeżeli znajduje się ono poza miejscem
zamieszkania mediatora.
7

REGULAMIN KOSZTÓW POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM ARBITRAŻOWYM POMORZA ZACHODNIEGO W SZCZECINIE

3.
Wydatki na obsługę prawną oraz usługi pełnomocnika ponoszone są oddzielnie przez
każdą ze stron.
4.

Mediator otrzymuje wynagrodzenie jedynie od Sądu.

5.
Jeżeli postępowanie mediacyjne prowadzone jest przez kilku mediatorów, koszty
komunikacji między mediatorami i koszty spotkań mediatorów ponoszone są przez samych
mediatorów, chyba że strony zgodziły się na ponoszenie tych kosztów.

§ 18
[Opłaty kancelaryjne]
1.

Za stwierdzenie prawomocności orzeczenia pobiera się opłatę kancelaryjną 10 zł.

2.
Za sporządzenie na żądanie strony lub jej pełnomocnika uwierzytelnionych odpisów
dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 1 zł od każdej
rozpoczętej strony.

ROZDZIAŁ III
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
§ 19
[Wykładnia postanowień Regulaminu]
Wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania postanowień niniejszego Regulaminu
rozstrzyga Prezydium Sądu.

§ 20
[Stosowanie przepisów powszechnie obowiązujących]
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ustawę z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.),
art. 98 – 110 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
Nr 43, poz. 296 ze zm.) oraz przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące wynagrodzenia
mediatorów w sprawach cywilnych.

§ 21
[Wejście w życie]
Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2017 r.
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