
Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego 

 
 

1.  Za czynności Sądu Arbitrażowego przy DIG pobiera się opłaty oraz zaliczki na wydatki. 

Jeżeli dla określonej czynności nie przewidziano opłaty pobiera się opłatę w wysokości 

przewidzianej dla czynności zbliżonej. 

2.  Opłatami za czynności Sądu Arbitrażowego są: opłata rejestracyjna, opłata stosunkowa, 

opłata stała oraz opłata kancelaryjna. Do opłat w postępowaniu o wydanie ekspertyzy 

oraz ekspertyz wydawanych w postępowaniu arbitrażowym i koncyliacyjnym należy 

doliczyć obowiązujący podatek VAT. Opłaty i zaliczki na wydatki wpłaca się na konto 

bankowe Sądu Arbitrażowego.  

3.  Opłatę rejestracyjną pobiera się przy wszczęciu postępowania arbitrażowego w 

wysokości 1 % wartości przedmiotu sporu (w.p.s.) nie mniej niż 800,00 zł., przy 

wszczęciu postępowania koncyliacyjnego w wysokości 0,5 % w.p.s. nie mniej niż 400,00 

zł. oraz przy wszczęciu postępowania w sprawie wydania ekspertyzy w wysokości 0,5 % 

w.p.s. nie mniej niż 400,00 zł. Członkowie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we 

Wrocławiu po wykazaniu swego członkowstwa zwolnieni są z opłaty rejestracyjnej w 50 

%. Opłaty rejestracyjnej nie pobiera się przy wszczęciu postępowania arbitrażowego 

celem zatwierdzenia ugody zawartej w postępowaniu koncyliacyjnym, przy ponownym 

wszczęciu postępowania arbitrażowego w razie uchylenia wyroku Sądu Arbitrażowego 

oraz przy wszczęciu postępowania koncyliacyjnego w trakcie trwania postępowania 

arbitrażowego. W sprawach, w których nie istnieje możliwość oznaczenia w.p.s. oraz w 

sprawach niemajątkowych opłatę rejestracyjną pobiera się w postępowaniu 

arbitrażowym w wysokości 800,00 zł., natomiast w postępowaniu koncyliacyjnym oraz 

w postępowaniu o wydanie ekspertyzy w wysokości 400,00 zł. W sprawach 

obejmujących zarówno roszczenia majątkowe, jak i niemajątkowe oraz roszczenia, 

których w.p.s. nie można określić w postępowaniu arbitrażowym, koncyliacyjnym oraz 

w postępowaniu o wydanie ekspertyzy pobiera się jedną opłatę rejestracyjną.  

4.  Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach majątkowych w postępowaniu 

arbitrażowym, w postępowaniu koncyliacyjnym oraz w postępowaniu o wydanie 

ekspertyzy od ustalonej wartości przedmiotu sporu (w.p.s.): 

 

a) w postępowaniu arbitrażowym: 

przy w.p.s. do 100.000,00 zł. opłatę w wysokości 5% nie mniej niż 3000,00zł. 

przy w.p.s. 100.001,00-1.000.000,00 zł. opłatę w wysokości 4% nie mniej niż 24000,00zł. 

przy w.p.s. 1.000.001,00-5.000.000.00 zł. opłatę w wysokości 3% nie mniej niż 

48000,00zł. 

przy wps powyżej 5.000.001,00 zł. opłatę w wysokości 2 % nie mniej niż 96000,00zł. 

 

b) w postępowaniu koncyliacyjnym pobiera się 40% opłaty stosunkowej przewidzianej w 

postępowaniu arbitrażowym oraz 35% tej opłaty od wszczęcia postępowania arbitrażowego 

celem zatwierdzenia ugody. W razie wszczęcia postępowania koncyliacyjnego w trakcie 

trwania postępowania arbitrażowego nie pobiera się osobnej opłaty od zatwierdzenia ugody 

zawartej z udziałem koncyliatora. 

 

c) w postępowaniu o wydanie ekspertyzy:  

przy w.p.s. do 100.000,00 zł. opłatę w wysokości 5% nie mniej niż 4000,00zł. 

przy w.p.s. 100.001,00-500.000,00 zł. opłatę w wysokości 4% nie mniej niż 8000,00zł. 

przy w.p.s. 500.001,00-1.000.000,00 zł. opłatę w wysokości 3% nie mniej niż 16000,00zł. 

przy w.p.s. 1.000.001,00-5.000.000.00 zł. opłatę w wysokości 2% nie mniej niż 

24000,00zł. 

przy wps powyżej 5.000.001,00 zł. opłatę w wysokości 0,5 % nie mniej niż 28000,00zł. 

 

5.  W postępowaniu arbitrażowym w sprawach majątkowych rozpoznawanych w składzie 

jednoosobowym pobiera się 50% opłaty stosunkowej, w składzie dwuosobowym pobiera 

się 75% opłaty stosunkowej. Jeżeli sprawę rozpoznaje 4 arbitrów opłatę stosunkową 



mnoży się przez 1,5, jeśli rozpoznaje 5 arbitrów opłatę stosunkową mnoży się przez 2, 

jeśli rozpoznaje 6 arbitrów opłatę stosunkową mnoży się przez 2,5, natomiast jeśli 

rozpoznaje 7 arbitrów opłatę stosunkową mnoży się przez 3. 

6.  W postępowaniu o wydanie ekspertyzy opłatę stosunkową mnoży się przez liczbę 

zgłoszonych ekspertów. W przypadku gdy o wyznaczenie eksperta z Listy wystąpi strona 

postępowania arbitrażowego lub Skład Orzekający opłatę stosunkową obniża się o 20%. 

Nie pobiera się opłaty stosunkowej i stałej od większej liczby ekspertów jeśli ekspert 

wyznaczony zgodnie z procedurą obowiązującą dokooptował sobie do zespołu innego 

eksperta lub ekspertów.  

7.  W postępowaniu arbitrażowym opłatę stosunkową pobiera się w całości od strony 

powodowej (głównej lub wzajemnej) oraz od strony pozwanej podnoszącej zarzut 

potrącenia, a ponadto w 50% od strony stawiającej wniosek o zawiadomienie każdej 

osoby trzeciej o toczącej się sprawie z wezwaniem do wzięcia udziału w charakterze 

interwenienta ubocznego. 

8.  W postępowaniu arbitrażowym objęcie jednym pozwem roszczeń przeciwko więcej niż 

jednej osobie traktuje się dla celów wymiaru opłat jako wniesienie odrębnych powództw, 

chyba że odpowiedzialność pozwanych jest solidarna.  

9.  Opłatę stałą pobiera się w sprawach, w których nie istnieje możliwość oznaczenia 

w.p.s. oraz w sprawach niemajątkowych w postępowaniu arbitrażowym oraz w 

postępowaniu o wydanie ekspertyzy w wysokości od 1000,00 zł. do 10.000,00 zł., 

natomiast w postępowaniu koncyliacyjnym w wysokości od 500,00 zł. do 5000,00 zł. W 

sprawach obejmujących zarówno roszczenia majątkowe, jak i niemajątkowe oraz 

roszczenia, których w.p.s. nie można określić w postępowaniu arbitrażowym, 

koncyliacyjnym oraz w postępowaniu o wydanie ekspertyzy opłaty pobiera się osobno 

od każdego rodzaju tych roszczeń.  

10. Opłatę stałą w wysokości pobiera się 500,00 zł. pobiera się również od wniosku o 

podanie do publicznej wiadomości informacji o niewykonaniu orzeczenia Sądu 

Arbitrażowego. 

11. Opłatę kancelaryjną pobiera się za wydanie odpisu lub kserokopii z akt sprawy w 

postępowaniu arbitrażowym, koncyliacyjnym oraz w postępowaniu o wydanie 

ekspertyzy. Opłata kancelaryjna za wydanie odpisu wynosi 6 zł. za stronę, natomiast za 

wydanie kserokopii 2 zł. od strony. Odpis opatruje się pieczęcią Sądu Arbitrażowego i 

podpisem Sekretarza lub osoby upoważnionej przez Sekretarza. 

12. Zaliczki na wydatki takie jak np. wynagrodzenia biegłych i tłumaczy, koszty 

przechowania, publikacji orzeczenia, podróży, wykonania badania czy diety arbitrów, 

koncyliatorów i ekspertów pobiera się od strony powodującej czynność związaną z 

wydatkami w postępowaniu arbitrażowym oraz w postępowaniu o wydanie ekspertyzy. 

W postępowaniu pojednawczym nie pobiera się zaliczek na wydatki, chyba że chodzi o 

zaliczki na wydatki niezbędne do zatwierdzenia ugody. W postępowaniu arbitrażowym 

w razie podjęcia czynności z urzędu Skład Orzekający Sądu Arbitrażowego decyduje o 

tym, która ze stron zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki na dany wydatek. W razie 

nieziszczenia zaliczki Sąd Arbitrażowy pomija czynność powodującą wydatki. W 

postępowaniu o wydanie ekspertyzy w razie nieuiszczenia przez stronę zaliczki na 

wydatki w zakreślonym przez eksperta terminie ekspert może ograniczyć zakres 

ekspertyzy.  

13. Sąd Arbitrażowy, koncyliator oraz ekspert może nie rozpoznać wniosku o dokonanie 

określonej czynności jeśli odpowiednia opłata względnie odpowiednia zaliczka na 

wydatki nie została uiszczona. 

14. Zwrot pobranych opłat w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym może nastąpić 

tylko w przypadkach wyraźnie wskazanych. W postępowaniu arbitrażowym w razie 

cofnięcia powództwa przed wysłaniem pozwu stronie przeciwnej, w razie umorzenia 

postępowania arbitrażowego przez Skład Orzekający z powodu braku właściwości Sądu 

Arbitrażowego oraz w razie zawarcia ugody przed Sądem Arbitrażowym w ramach 

postępowania arbitrażowego w terminie do dwóch 2 miesięcy od dnia wszczęcia tego 

postępowania stronie zwraca się 50 % opłaty stosunkowej oraz opłaty stałej. W 

postępowaniu koncyliacyjnym w razie niezawarcia lub niezatwierdzenia ugody z 



udziałem Koncyliatora stronie zwraca się 50 % pobranej opłaty stosunkowej i stałej w 

postępowaniu koncyliacyjnym. W postępowaniu o wydanie ekspertyzy stronie zwraca 

się 50 % pobranej opłaty stosunkowej i stałej w razie niemożliwości wykonania 

ekspertyzy zgodnie ze sztuką z powodu braku współdziałania strony lub stron 

wnioskujących o wydanie ekspertyzy oraz w przypadku niewykonania ekspertyzy z 

powodu nieuiszczenia przez wnioskodawcę brakujących opłat w wyniku dokonanej 

zgodnie z Regulaminem weryfikacji wartości przedmiotu sprawy. 

 


