
1 
 

Taryfa Opłat  

Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku 

 

 

1. Strona występująca z pozwem zobowiązana jest wnieść niepodlegającą zwrotowi opłatę 

rejestracyjną, a ponadto zasadniczą opłatę arbitrażową i zaliczkę na zwrot kosztów. 

 

2. Opłatę pobiera się w całości od strony powodowej (głównej lub wzajemnej) oraz w połowie 

od strony stawiającej wniosek o zawiadomienie każdej osoby trzeciej o toczącej się sprawie z 

wezwaniem do wzięcia udziału w charakterze interwenienta ubocznego. 

 

3. Objęcie jednym pozwem roszczeń przeciwko więcej niż jednej osobie traktuje się jako 

wniesienie odrębnych powództw, chyba że odpowiedzialność pozwanych jest solidarna. 

 

4. Do uiszczenia zaliczek na wydatki zobowiązana jest strona powodująca czynność, z którą 

związany jest wydatek. W razie podjęcia takiej czynnośći z urzędu, Sąd decyduje o tym, która 

ze stron zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki na dany wydatek. 

 

5. Opłaty i zaliczki na wydatki wpłaca się na konto Sądu. 

 

6. Sąd nie rozpozna wniosku o dokonanie czynności, jeśli odpowiednia zaliczka na wydatki nie 

zostanie uiszczona w zakreślonym terminie. 

 

7. Opłata rejestracyjna wynosi: 

a. 500, 00 zł – w sporach inicjowanych przez Członka Izby Przemysłowo-Handlowej w 

Białymstoku, niezależnie od wartości przedmiotu sporu, 

b. 1 500,00 zł – w sporach inicjowanych przez podmiot inny niż Członek Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, niezależnie od wartości przedmiotu sporu.    

 

8. Zasadnicza opłata arbitrażowa wynosi: 

a. ½ opłaty stosunkowej pobieranej przez sąd w sprawach cywilnych o prawa 

majątkowe na podstawie przepisów ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w 

sprawach cywilnych,  

b. jednak nie mniej niż 2 000,00 zł. 

 

9. Zasadnicza opłata arbitrażowa ulega zmniejszeniu o połowę w przypadku wyboru 

uproszczonego postępowania arbitrażowgo, tj. prowadzenia postępowania arbitrażowego 

wyłącznie przez jednego arbitra. 

 

10. Do stawek opłaty rejestracyjnej oraz zasadniczej opłaty arbitrażowej należy doliczyć 

podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką procentową. 
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11. Przygotowanie zestawienia wydatków administracyjno-organizacyjnych oraz kosztów 

niezbędnych do przeprowadzenia dowodów należy do Sekretarza Generalnego, który 

przedkłada je Zespołowi Orzekającemu najpóźniej przed wydaniem wyroku. 

 

12. Do wydatków administracyjno-organizacyjnych zaliczają się w szczególności następujące 

wydatki rzeczywiście ponoszone w związku z przeprowadzeniem postępowania arbitrażowego: 

a. koszty podróży i noclegu Zespołu Orzekającego, 

b. koszty powielania i doręczania dokumentów w sprawie stronom oraz Zespołowi 

Orzekającemu – przy czym wysokość tych kosztów może zostać obniżona o 10% w przypadku 

dostarczania ich wyłącznie drogą elektroniczną, 

c. koszty ogłoszeń. 

 

13. Do kosztów niezbędnych do przeprowadzenia dowodów zaliczają się w szczególności 

następujące koszty rzeczywiście ponoszone w związku z przeprowadzeniem postępowania 

arbitrażowego: 

a. koszty podróży i noclegu stron, świadków, biegłych, tłumaczy i kuratorów ustanowionych w 

dnaej sprawie, 

b. koszty wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów ustanowionych w danej sprawie, 

c. wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie 

kosztów, 

d. koszty przeprowadzenia innych dowodów, 

 

14. Przygotowanie zestawienia kosztów własnych poniesionych przez strony należy do stron, 

które przedkładają zestawienie kosztów własnych Zespołowi Orzekającemu nie później niż 

przed wydaniem wyroku. 

 

15. Kosztami własnymi stron są m. in.: koszty zastępstwa prawnego wynoszące 150% wartości 

minimalnej stawki kosztów zastępstwa procesowego wynikającego z przepisów 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za 

czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej 

udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu; oraz inne rozsądne koszty 

poniesione przez strony. 

 

 


