Załącznik nr 1 do Regulaminu Sądu Polubownego
w sprawach dotyczących udzielania zamówień w związku z przygotowaniem, realizacją i
finansowaniem inwestycji w zakresie terminalu LNG
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I.

Przepis ogólny

1.

Taryfa opłat za czynności Sądu Polubownego, zwana dalej „Taryfą Opłat”, określa
zasady i tryb pobierania opłat za czynności Sądu oraz wysokość oraz zasady
ewentualnego obniżenia wynagrodzenia Arbitrów.

2.

Wszystkie opłaty pobierane są przez Sąd w kwocie brutto z doliczeniem należnego
podatku od towarów i usług (VAT) według stawki 22%.

3.

Jeżeli opłata jest uiszczana w walucie obcej, strona wnosi w tej walucie kwotę
stanowiącą równowartość opłaty lub zaliczki wyrażonej w złotych polskich według
kursu sprzedaży waluty polskiej do innych walut, ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności, w związku z którą opłata jest
pobierana.

II.

Rodzaje opłat

Opłatami za czynności Sądu są:
1.

opłata rejestracyjna,

2.

wpis arbitrażowy,

III.

Wydatki

1.

Koszty przeprowadzenia czynności w postępowaniu stanowią wydatki obciążające
strony postępowania, a w szczególności:
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a.

koszty podróży i noclegu arbitrów,

b.

koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów strony
wezwanej przez sąd do osobistego stawiennictwa,

c.

koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków,

d.

wydatki związane z doręczaniem pism i zawiadomień pisemnych wpostępowaniu
w drodze innej niż przez pocztę,

2.

e.

wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych i tłumaczy,

f.

koszty przeprowadzenia innych dowodów w sprawie.

Nie obciążają stron postępowania wydatki związane:
a.

z funkcjonowaniem administracji (sekretariatu) Sądu,

b.

z doręczaniem pism i zawiadomień pisemnych w postępowaniu przez pocztę,

c.

z użyciem przez Sąd środków komunikacji elektronicznej lub innych środków
porozumiewania się na odległość,

d.

z komunikowaniem się arbitrów,

e.

ze zwrotem (rozliczeniem) pobranych opłat i zaliczek.

f.

ze sporządzeniem stenogramu oraz sporządzenia na jego podstawie pisemnego
protokołu rozprawy,

g.

wynagrodzeniem arbitrów.

IV.

Wpłaty opłat i zaliczek

1.

Należne opłaty wpłacane są na wskazany stronie rachunek bankowy Sądu.

2.

Sąd nie rozpoznaje Pozwu, jeśli we właściwym terminie nie zostanie w całości uiszczona
należna opłata.

3.

Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przedmiotem
sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej
podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik
uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania.

4.

Rozliczenie pobranych przez Sąd opłat następuje według obowiązujących zasad
rachunkowości i księgowości.
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V.

Opłata rejestracyjna

1.

Strona powodowa wnosi opłatę rejestracyjną w wysokości 5.000 zł, z zastrzeżeniem
ust. 2.

2.

Nie pobiera się opłaty rejestracyjnej w przypadku ponownego podjęcia postępowania
w sprawie po uchyleniu wyroku Sądu Polubownego.

VI.

Wpis arbitrażowy

1.

Strona powodowa oraz strona podnosząca zarzut potrącenia wnosi wpis arbitrażowy w
wysokości określonej w § 8 „Tabela Opłat Arbitrażowych”.

2.

Jeśli Zespół Orzekający stwierdzi, że strona błędnie określiła wartość przedmiotu sporu
Zespół

Orzekający

określi

jego rzeczywistą

wysokość

i

zobowiąże

Stronę

do

uzupełnienia wpisu arbitrażowego w ciągu 2 dni lub zarządzi zwrot nadpłaconej części
tego wpisu.
3.

Połowa wpisu arbitrażowego pobierana jest w przypadku podjęcia jeszcze raz
postępowania w sprawie, po uchyleniu przez sąd powszechny wyroku Sądu
Polubownego.

4.

20% wpisu arbitrażowego stanowi opłatę na rzecz Kancelarii Sądu za czynności
podejmowane przez Kancelarię Sądu oraz Prezesa Sądu. 80% wpisu arbitrażowego
przeznaczanych jest na wynagrodzenie Arbitrów, z możliwości zmniejszenia tej kwoty
zgodnie z § 11 ust. 3.

VII.

Zwrot wpisu arbitrażowego

1.

Sąd zwraca cały wpis arbitrażowy jeżeli:
a.

Powód cofnął powództwo przed zawiadomieniem Powoda o powołaniu Arbitra
Przewodniczącego,

b.

nastąpiło pełne uznanie powództwa przed dokonaniem wyboru

Arbitra

Przewodniczącego.
2.

Sąd zwraca połowę wpisu arbitrażowego jeżeli:
a.

strony zawarły ugodę nie później niż przed pierwszą rozprawą,

b.

Zespół Orzekający stwierdzi brak właściwości Sądu zgodnie z Regulaminem Sądu
Polubownego.

VIII.

Tabela wpisów arbitrażowych

Wpis arbitrażowy obliczany jest stosownie do wartości przedmiotu sporu i wynosi:
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1.

do 1.000.000,00 zł. - 62.200,00 zł;

2.

od 1.000.001,00 do 10.000.000,00 zł. - od pierwszego 1.000.000,00 zł. - 62.200,00 zł., a od
nadwyżki ponad 1.000.000,00 zł. - 0,9%;

3.

od 10.000.000,00 zł. do 100.000.000,00zł. - od pierwszych 10.000.000,00 zł. -143.200,00 zł.,
a od nadwyżki ponad 10.000.000,00 zł. - 0,6%;

4.

powyżej 100.000.000,00 zł. - od pierwszych 100.000.000,00 zł. - 683.200,00 zł., a od
nadwyżki ponad 100.000.000,00 zł. - 0,05% ale nie więcej niż 800.000 zł.

IX.

Zaliczki na pokrycie wydatków

1.

Strona, która wnosiła o podjęcie w postępowaniu czynności połączonej z wydatkami,
obowiązana jest złożyć zaliczkę na ich pokrycie. W razie podjęcia czynności przez Sąd z
urzędu, postanawia on jednocześnie o tym, która ze stron zobowiązana jest do
uiszczenia zaliczki na wydatki związane z podejmowaną czynnością.

2.

Sąd oznacza wysokość zaliczki i termin jej złożenia.

X.

Wynagrodzenie Arbitrów

1.

Arbitrom przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
a.

dla

Arbitra

Przewodniczącego

–

40

%

części

wpisu

arbitrażowego

przypadającego na wynagrodzenia Arbitrów;
b.

dla pozostałych Arbitrów – każdemu po 30 % części wpisu arbitrażowego
przypadającego na wynagrodzenia Arbitrów.

2.

W przypadku braku zamknięcia postępowania oraz braku wydania orzeczenia w
terminie przewidzianym w Regulaminie Sądu Polubownego Prezes Sądu stosownie
obniża wynagrodzenie należne Arbitrom. Obniżając wynagrodzenie Arbitrów Prezes
Sądu bierze pod uwagę, między innymi, długość opóźnienia w wydaniu orzeczenia,
stopień skomplikowania sprawy oraz zaangażowanie i podjęte przez Arbitrów czynności
mające na celu niezwłoczne zakończenie postępowania. W przypadku obniżenia
wynagrodzenia Arbitrów, kwota o którą wynagrodzenie zostało obniżone podlega
zwrotowi na rzecz Strony która uiściła tę kwotę.

