Taryfa opłat za czynności Sądu Polubownego
przy Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów RP
§1
1. Taryfa Opłat Stałego Sądu Polubownego przy Mazowieckiej Okręgowej Izbie
Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Sądem Polubownym”, określa
zasady i tryb pobierania oraz zwrotu opłat i kosztów związanych z postępowaniem
przed Sądem Polubownym, zaliczek na pokrycie kosztów Sądu Polubownego oraz
wynagrodzenie arbitrów.
2. Wszelkie opłaty, koszty i zaliczki pobierane przez Sąd Polubowny podlegają
uiszczeniu na rachunek bankowy Sądu Polubownego wskazany w wezwaniu do
uiszczenia opłaty.
3. Sąd Polubowny pobiera następujące opłaty: opłatę rejestracyjną oraz opłatę
arbitrażową.
4. Koszty związane z postępowaniem przed Sądem Polubownym obciążają Strony
postępowania.
5. Opłaty określone w niniejszej Taryfie wyrażone są w kwotach netto i będą pobierane
z doliczeniem obowiązującego podatku od towarów i usług.
§2
1. Przed rozpoczęciem postępowania przed Sądem Polubownym Strona wnioskująca
podjęcie postępowania jest obowiązana do uiszczenia opłaty rejestracyjnej.
2. Opłata rejestracyjna jest jednorazową opłatą pobieraną od pozwu, pozwu
wzajemnego lub wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego przed Sądem
Polubownym i nie podlega ona zwrotowi.
3. Opłatę rejestracyjną pobiera się w następującej wysokości:
1)
a.
b.
c.
d.
e.

przy wartości przedmiotu sporu:
do 20 000,00 zł – ryczałt w wysokości 1 000,00 zł,
od 20 001,00 zł do 50 000,00 zł – ryczałt w wysokości 2 000,00 zł,
od 50 001,00 zł do 75 000,00 zł – ryczałt w wysokości 3 000,00 zł,
od 75 001,00 zł do 100 000,00 zł – ryczałt w wysokości 4 000,00 zł;
powyżej 100 000,00 zł – ryczałt w wysokości 5 000,00 zł.

2) dla spraw bez ustalonej wartości przedmiotu sporu - ryczałt w wysokości 5 000,00
zł
4. Opłaty rejestracyjnej nie pobiera się w przypadku ponownego rozpoznania sprawy
w wyniku uchylenia wyroku Sądu Polubownego.
5. Opłata rejestracyjna jest w całości przeznaczana na rzecz Mazowieckiej Okręgowej
Izby Architektów na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej i kancelaryjnej Sądu
Polubownego.

§3
1. Opłata arbitrażowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż
1500 zł.
2. Opłatę arbitrażową, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany ponieść powód, strona
wnosząca powództwo wzajemne oraz osoba podnosząca zarzut potrącenia przed
Sądem Polubownym.
3. Opłata za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi 2% wartości
przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż 1000 zł.
§4
1. W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu może zwolnić stronę od opłat w całości
lub w części.
2. Postanowienie o zwolnieniu oraz o odmowie zwolnienia od opłat nie podlega
zaskarżeniu.
§5
Sąd Polubowny zwraca połowę opłaty arbitrażowej, jeżeli:
1) Strona cofnęła powództwo, powództwo wzajemne lub nastąpiło uznanie powództwa
przed wyborem pełnego Składu Orzekającego;
2) Strony zawarły ugodę przed pierwszym posiedzeniem Składu Orzekającego;
3) Sąd Polubowny stwierdził swoją niewłaściwość.
§6
1. Arbitrzy występujący w postępowaniu przed Sądem Polubownym, Sekretarz Sądu
oraz członkowie Prezydium Sądu wykonują swoje obowiązki za wynagrodzeniem.
2. Wynagrodzenie każdego z arbitrów Składu Orzekającego oraz Sekretarza Sądu
wynosi po 15 % pobranej przez Sąd Polubowny opłaty arbitrażowej, za wyjątkiem
Przewodniczącego Składu Orzekającego, którego wynagrodzenie wynosi 20 %
pobranej przez Sąd Polubowny opłaty arbitrażowej. Wynagrodzenie członków
Prezydium Sądu wynosi odpowiednio po 5 % pobranej przez Sąd Polubowny opłaty
arbitrażowej.
3. W przypadku rozpoznania sprawy w składzie jednego arbitra, jego wynagrodzenie
wynosi 50% pobranej przez Sąd polubowny opłaty arbitrażowej.
4. W przypadku nieuczestniczenia arbitra w całym postępowaniu przed Sądem
Polubownym z powodu wygaśnięcia funkcji arbitra jego udział w części opłaty
arbitrażowej przeznaczonych na wynagrodzenia arbitrów, o której mowa w ust. 2,
określa Prezes Sądu Polubownego, biorąc pod uwagę nakład pracy wszystkich arbitrów
Składu Orzekającego oraz przyczyny wygaśnięcia funkcji arbitra.
5. Pozostałe po wypłacie wynagrodzeń określonych w punktach 2 i 3 środki z opłaty
arbitrażowej, będą przeznaczone na działalność statutową Mazowieckiej Okręgowej
Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

§7
Za sporządzone na wniosek Strony odpisy lub kserokopie z akt sprawy pobiera się
opłatę kancelaryjną w wysokości 3 zł za każdą stronę dokumentu.
§8
Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie również do arbitrażu ad hoc
administrowanego przez Sąd Polubowny.
§9
Poza powyższymi opłatami strona jest obowiązana uiszczać opłaty, do których
uiszczenia zostanie wezwana przez Skład Orzekający, takich jak w szczególności
wynagrodzenia biegłych, koszty tłumaczeń, koszty przeprowadzenia dowodu z
oględzin lub posiedzeń poza siedzibą Sądu Polubownego.

