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Załącznik  

do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa 

 

 

 

Taryfy opłat za  czynności 

Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa 
 

 

 

§1 

 

1.  Regulamin w sprawie taryfy opłat za  czynności  Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej 

Gazownictwa zw. dalej „Taryfą opłat”, określa zasady  i tryb pobierania: 

a) opłat za czynności  Sądu, 

b)  zaliczek na pokrycie wydatków. 

2. Wszystkie opłaty pobierane są z doliczeniem należnego podatku od towarów i usług wg stawki 

23%. 

3. Jeżeli strona uiszcza opłatę lub zaliczkę w walucie obcej – strona wnosi równowartość opłaty 

lub zaliczki  wyrażonej w PLN  wg kursu sprzedaży PLN do innych walut, ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski z dnia dokonania czynności lub z dnia poprzedzającego dokonanie 

czynności w związku z którą zaliczka lub opłata jest  pobierana. 

 

§2. 

Opłatami za czynności Sądu są: 

 

1) opłata rejestracyjna, 

2) opłata arbitrażowa. 

 

§ 3 

 

1. Opłata rejestracyjna jest uiszczana przez powoda w wysokości  2000 zł  

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się  w następujących przypadkach: 

a) gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100000 zł,  

b) gdy postępowanie arbitrażowe jest ponownie podejmowane w sprawie  po 

uchyleniu wyroku Sądu 

 - w tych przypadkach  opłata rejestracyjna wynosi 500 zł. 
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§ 4   

 

1.  Opłatę arbitrażową uiszcza się w  zależności od wysokości kwoty przedmiotu sporu w 

następujących stawkach:  

 

Wartość przedmiotu sporu    wysokość opłaty arbitrażowej 

 

1) do  50 000 zł               - 3 000 zł 

2) od 50 001,00 do 100 000, 00                 -  3 000zł + 7% od nadwyżki ponad 50000 zł 

3) od  100 001,00 – 1 000 000,00              -  6500 zł + 4% nadwyżki ponad 100 000 zł 

4) od  1 000 001, 00 – 15 000 000,00        -  42 500 zł + 0,7 % nadwyżki ponad   1 000 000 zł 

5) od 15 000 001, 00 – do 25 000 000,00 - 140 500zł + 0,6% nadwyżki ponad 15 mln zł 

6) od 25 000 001,00 –do 50 000 000,00 - 200 500zł + 0,5% nadwyżki ponad 25 mln zł 

7) od 50 000 001,00- do 100 000 000, 00 - 325 500 zł  + 0,4% nadwyżki ponad  50 mln zł 

8) ponad 100 000 000, 00                           - 525 500 zł + 0,3 % od nadwyżki ponad 100 000 000 zł 

 

2.  Opłatę arbitrażową wnoszą zgodnie z  wysokością ustaloną w ust. 1: 

a) strona powodowa od wniesienia pozwu, 

                  b) strona pozwana od  pozwu wzajemnego  oraz od zarzutu potrącenia. 

3. Połowę opłaty arbitrażowej ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1  pobiera się w 

przypadku: 

a) gdy spór rozstrzyga jedyny arbiter, 

b) w przypadku podjęcia ponownego postępowania  po uchyleniu wyroku Sądu, 

4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek strony złożony do Zarządu IGG, 

Zarząd IGG może po uzyskaniu opinii Składu Orzekającego podjąć Uchwałę o zmniejszeniu 

wysokości opłaty arbitrażowej lub o rozłożeniu jej na raty.  

5. Sąd zwraca połowę opłaty arbitrażowej naliczonej zgodnie z  ust. 1 jeżeli: 

a) strona cofnęła powództwo przed dokonaniem  wyboru arbitra jedynego lub arbitra 

przewodniczącego, 

b) strony zawarły ugodę nie później niż przed pierwszą rozprawą, 

c) Zespół orzekający stwierdził brak właściwości Sądu, jeżeli zarzut braku właściwości 

został podniesiony nie później niż  przed pierwszą rozprawą.  

 

§ 5 

1. Koszty przeprowadzenia  czynności w postępowaniu arbitrażowym stanowią wydatki 

obciążające  strony postępowania. Do tych kosztów należy zaliczyć w szczególności:  
 

a) koszty podróży, noclegów i diet  arbitrów, 

b) koszty podróży noclegu oraz utraconych zarobków strony wezwanej do Sądu do 

osobistego stawiennictwa, 

c)  koszty podróży noclegów i utraconych dochodów  świadków, 
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d) wydatki związane z doręczaniem pism i zawiadomień, 

e) wynagrodzenie i zwrot kosztów  tłumaczy i biegłych, 

f)  koszty rejestracji przebiegu rozprawy, 

 

2. Na pokrycie wydatków strona wpłaca zaliczkę. Sąd nie rozpoznaje pozwu ani nie dokonuje  

czynności, jeśli nie zostanie wpłacona zaliczka na pokrycie wydatków. 

 

§ 6 

Należne opłaty oraz należności  na pokrycie  kosztów -wydatków  strony wpłacają  na wskazany 

przez Sąd rachunek bankowy. 

 

 

§ 7 

1. Niniejszy Załącznik został przyjęty uchwałą nr 22/2015 Zarządu IGG z dnia 14 września 2015 r. 
2. Załącznik wchodzi w życie z dniem1 października 2015 r. 


