ZAŁĄCZNIK

TARYFA OPŁAT
za czynności Sądu Polubownego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
(z dnia 17 stycznia 2002 r. i zm. z dnia 8 września 2005 r.)

§ 1. [Taryfa opłat]
Taryfa opłat określa zasady i tryb pobierania opłat za czynności Sądu.

§ 2. [Rodzaje opłat]
Opłatami za czynności Sądu są:
1) opłata rejestracyjna,
2) opłata arbitraŜowa,
3) opłata mediacyjna, oraz
4) zaliczki na wydatki Sądu.

§ 3. [Opłata rejestracyjna]
Strona powodowa wnosi opłatę rejestracyjną w wysokości 500,00 złotych.

§ 4. [Opłata arbitraŜowa]
1. Strona powodowa wnosi opłatę arbitraŜową w wysokości wskazanej w tabeli opłat arbitraŜowych.
2. Połowa opłaty arbitraŜowej pobierana jest od dopuszczonej do postępowania osoby
trzeciej.
3. Sąd zwraca połowę opłaty arbitraŜowej, gdy :
1) strony zawarły ugodę nie później niŜ przed pierwszą rozprawą;
2) nastąpiło pełne uznanie powództwa przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego lub
arbitra jedynego;
3) strona cofnęła powództwo przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra
jedynego.
4) Zespół orzekający stwierdzi na pierwszej rozprawie brak właściwości Sądu.

§ 5. [Opłata mediacyjna]
Opłata mediacyjna wynosi 30% opłaty arbitraŜowej.

§ 6. [Zaliczki na wydatki Sądu]
1. Strona, która wnosiła o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, obowiązana jest złoŜyć
zaliczkę na ich pokrycie. W razie podjęcia czynności przez Sąd z urzędu, postanawia on
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jednocześnie o tym, która ze stron zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki na wydatek związany z
podejmowaną czynnością.
2. Sąd oznaczy wysokość zaliczki i termin jej złoŜenia.

§ 7. [Wpłaty opłat i zaliczek]
1. Opłata rejestracyjna, opłata arbitraŜowa oraz zaliczki na wydatki Sądu wpłacane są na rachunek
bankowy ORA.
2. Sąd nie rozpoznaje wniosku, ani nie dokonuje czynności, jeśli we wskazanym terminie nie
zostanie uiszczona odpowiednia opłata rejestracyjna, opłata arbitraŜowa lub zaliczka na wydatki
Sądu.
3. Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. JeŜeli jednak przedmiotem sprawy są
roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i
prawnej (współuczestnictwo formalne), kaŜdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie,
stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania.

§ 8. [Tabela opłat arbitraŜowych]
Opłata arbitraŜowa wynosi:
1) do 5.000,00 PLN – 500,00 PLN;
2) od 5.001,00 PLN do 10.000,00 PLN – 1.500,00 PLN;
3) od 10.001,00 PLN do 50.000,00 PLN - od pierwszych 10.000,00 PLN - 1.500,00 PLN, a od
nadwyŜki ponad 10.000,00 PLN - 7%;
4) od 50.001,00 PLN do 100.000,00 PLN - od pierwszych 50.000,00 PLN – 3.000,00 PLN, a od
nadwyŜki ponad 50.000,00 PLN - 6%;
5) od 100.001,00 PLN do 500.000,00 PLN - od pierwszych 100.000,00 PLN – 6.000,00 PLN, a od
nadwyŜki ponad 100.000,00 PLN - 3%;
6) od 500.001,00 PLN do 1.000.000,00 PLN - od pierwszych 500.000,00 PLN – 18.000,00 PLN, a
od nadwyŜki ponad 500.000,00 PLN - 2%;
7) powyŜej 1.000.000,00 PLN – od pierwszego 1.000.000,00 PLN - 28.000,00 PLN, a od
nadwyŜki ponad 1.000.000,00 PLN – 1,5%,
przy czym maksymalna opłata arbitraŜowa nie moŜe być wyŜsza niŜ 150.000,00 PLN.
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