
 

 

 

 

 

TARYFA OPŁAT ZA CZYNNOŚCI SĄDU ARBITRAŻOWEGO  

PRZY IZBIE ADWOKACKIEJ W OLSZTYNIE 

 

 § 1 
Koszty postępowania 

 
1. Do kosztów postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie 

(dalej: Sąd) należą opłaty i wydatki. 

2. Do postępowania nieprocesowego stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej taryfy.   

3. Podane poniżej stawki ulegają podwyższeniu o należny podatek VAT.  

 

§ 2 
 Opłata rejestracyjna 

 
1. Opłatę rejestracyjną wnosi strona powodowa.  

2. Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi 400 zł. 

3. Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi 200 zł: 

a. w sprawach o wartości przedmiotu sporu do 10.000 zł; 

b. jeżeli zapis na Sąd Arbitrażowy przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie został 

zamieszczony w umowie spółki, statucie spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia. 

4. Nie pobiera się opłaty rejestracyjnej w przypadku ponownego podjęcia postępowania w sprawie 

po uchyleniu wyroku Sądu. 

 

§ 3 
Opłata arbitrażowa 

 
1. Opłatę arbitrażową wnoszą: 

a. strona powodowa 

b. strona podnosząca zarzut potrącenia.  

2. Opłata arbitrażowa wynosi: 

a. w sprawach o prawa majątkowe 3 % wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 800 zł. 

b. w sprawach o prawa niemajątkowe - opłata określana jest indywidualnie zarządzeniem 

Prezesa lub Zastępcy Prezesa Sądu, nie mniej niż 500 zł. 

3. Połowę opłaty arbitrażowej pobiera się: 

a. jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 50.000 zł. 

b. od dopuszczonej do postępowania osoby trzeciej 

c. jeżeli strony które nie zawarły ugody w postępowaniu mediacyjnym przed Centrum 

Mediacyjnym przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie wyraziły na piśmie zgodę na 

rozpoznanie sprawy w postępowaniu arbitrażowym. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 § 4 
Zwrot opłaty arbitrażowej 

 
Sąd zwraca stronie połowę uiszczonej opłatę arbitrażowej: 

1. jeżeli powództwo zostało uznane w całości lub jeżeli pozew został cofnięty przed rozpoczęciem 

pierwszej rozprawy albo jeżeli strony zawarły ugodę w toku postępowania arbitrażowego;  

2. jeżeli dojdzie do stwierdzenia braku właściwości Sądu, jeżeli zarzut braku właściwości został 

podniesiony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, nie później jednak niż przed 

rozpoczęciem pierwszej rozprawy. 

 

§ 5 
Opłata kancelaryjna 

 
1. Za sporządzone na żądanie strony kserokopie dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w 

wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą stronę. 

2. Za sporządzone na żądanie strony uwierzytelnione odpisy dokumentów z akt sprawy lub orzeczeń 

Sądu pobiera się opłatę w wysokości 3 zł za każdą rozpoczętą stronę odpisu. Nie podlega tej 

opłacie wydanie stronie jednego odpisu wydanego orzeczenia kończącego postępowanie w 

sprawie z uzasadnieniem, jeżeli wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia został złożony. 

3. Za sporządzone na żądanie strony kopie nagrań pobiera się opłatę w wysokości 10 zł za jedną 

płytę DVD.  

 

 § 6 
Wydatki 

 
1. Strony zobowiązane są do pokrywania wydatków związanych z postępowaniem na zasadach 

przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami i tylko w zakresie usprawiedliwionym i 

niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Do wydatków tych należą w 

szczególności: 

a. koszty podróży i noclegu w związku z udziałem w czynnościach Sądu: arbitrów, strony 

wezwanej przez Sąd do osobistego stawiennictwa, biegłych, tłumaczy i świadków; 

b. koszty utraconych w związku z udziałem w czynnościach Sądu zarobków lub 

dochodów: strony wezwanej przez Sąd do osobistego stawiennictwa, biegłych, 

tłumaczy i świadków; 

c. koszty doręczeń pism i zawiadomień pisemnych w postępowaniu, jeżeli następują 

inaczej niż przez pocztę lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

d. wynagrodzenie i zwrot kosztów w związku z udziałem w czynnościach Sądu 

poniesionych przez biegłych i tłumaczy; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

e. koszty przeprowadzenia pozostałych dowodów w sprawie, jeżeli przeprowadzenie 

dowodu wiąże się z kosztami; 

f. koszty rejestracji przebiegu posiedzenia Sądu lub jego części za pomocą urządzeń 

rejestrujących dźwięk, jak również koszty stenogramu oraz sporządzenia w oparciu o 

rejestrowany przebieg posiedzenia lub stenogram pisemnego protokołu rozprawy, 

jeżeli nastąpiło to na żądanie strony. 

g. inne wydatki związane z postępowaniem celowe dla rozstrzygnięcia sprawy. 

2. Stron nie obciążają koszty, stanowiące wydatki związane z funkcjonowaniem administracji 

(sekretariatu) Sądu (z wyjątkiem opłat kancelaryjnych), jak również: 

a. koszty doręczeń pism i zawiadomień pisemnych w postępowaniu przez pocztę na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

b. wydatki związane z użyciem przez Sąd środków porozumiewania się na odległość, w 

tym komunikacji elektronicznej, jak również komunikowaniem się arbitrów 

niezależnie od formy komunikacji; 

c. wydatki związane ze zwrotem (rozliczeniem) pobranych opłat i zaliczek (w tym 

pobierane w związku z tym opłaty bankowe). 

 
§ 7 

Ciężar ponoszenia opłat i zaliczek na wydatki 
 

1. Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. 

2. Jeżeli sprawa dotyczy roszczeń lub zobowiązań jednego rodzaju i opartych na jednakowej 

podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza 

opłatę oddzielnie w stosunku do swojego roszczenia lub zobowiązania. 

3. Zaliczki na wydatki zobowiązana jest uiścić strona wnosząca o dokonanie czynności związanej z 

wydatkami obciążającymi strony. Sąd po ustaleniu, że zaliczka nie wystarcza na pokrycie 

wydatku, wzywa do jej uzupełnienia pod rygorem pominięcia dowodu.  

4. Strona składając wniosek dowodowy zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów 

związanych z przeprowadzeniem danego dowodu.  


