Regulamin Sądu Polubownego
przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii

Warszawa, maj 2019 roku

§1
Taryfa opłat za czynności Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Izbie Gospodarczej
Blockchain i Nowych Technologii, dalej zwanego „Sądem”, określa wysokość, zasady i tryb
pobierania opłat.

§2
Opłatami za czynności Sądu są:
1. opłata rejestracyjna,
2. opłata administracyjna Sądu,
3. opłata uzupełniająca,
4. opłata za ekspertów,
5. opłata tymczasowa,
6. opłata za czynności arbitra

§3
1. Opłata rejestracyjna zależna jest od wartości przedmiotu sporu i wynosi:
a.

do 50.000 Euro - 500 EURO do .

b. od 50.001 Euro do 100.000 Euro - 750 EURO
c. od 100.001 Euro - 1.000 Euro
2. Opłatę rejestracyjną uiszcza bez wezwania Sądu strona składając pozew.
3. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

§4
1. Opłatę zasadniczą w wysokości określonej w § 9 uiszcza strona powodowa.
2. Objęcie jednym pozwem roszczeń przeciwko więcej niż jednej osobie traktuje się jako
wniesienie odrębnych powództw, chyba że odpowiedzialność pozwanych jest solidarna.

§5
1. Opłatę uzupełniającą pobiera się, z zastrzeżeniem ust. 2, obok opłaty zasadniczej w
przypadku:
a. gdy sprawę rozpoznaje 5 arbitrów – w wysokości 2/3 opłaty zasadniczej; jeżeli
sprawę rozpoznaje więcej niż 5 arbitrów pobiera się opłatę uzupełniającą w
podwójnej wysokości opłaty zasadniczej,
b. wniosku o zawiadomienie każdej osoby trzeciej o toczącym się postępowaniu z
wezwaniem do wzięcia udziału w charakterze interwenienta ubocznego – w
wysokości połowy opłaty zasadniczej,
c. gdy w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu należna opłata zasadnicza
powinna być wyższa niż uiszczona – w wysokości różnicy pomiędzy uiszczoną a
należną opłatą zasadniczą.
2. Nie pobiera się opłaty uzupełniającej w postępowaniu prowadzonym na skutek wniesienia
odwołania.

§6
Opłatę za ekspertów w wysokości uzgodnionej przez Sąd ponosi składający pozew.
.

§7
1. W sprawie o prawa majątkowe, w której nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu w
chwili wniesienia pozwu, Prezes Sądu ustala opłatę tymczasową.

2. Sąd przed wydaniem orzeczenia kończącego postępowanie zobowiąże stronę do
uiszczenia opłaty zasadniczej, uwzględniając uiszczoną opłatę tymczasową.

§8
Sąd może zobowiązać stronę albo strony do uiszczenia zaliczki na poczet wydatków
stanowiących koszty przeprowadzenia czynności w postępowaniu, oznaczając jej wysokość i
termin wniesienia.

§9
Wysokość opłaty administracyjne Sądu, gdy sprawę rozpoznaje 3 arbitrów zależna jest od
wartości przedmiotu sporu i wynosi odpowiednio:
1. do 25.000 Euro – bez opłaty,
2. od 25.001 do 100.000 Euro – 500 Euro,
3. od 100.001 do 250.000 Euro – 1.000 Euro,
4. od 250.001 Euro – 2.000 Euro.

§ 10
Wysokość opłaty za czynności arbitra zależna jest od wartości przedmiotu zabezpieczenia i
wynosi odpowiednio:
1. do 25.000 Euro – 10% wartości przedmiotu sporu,
2. od 25.001 do 100.000 Euro – 2.500 Euro plus 5% kwoty przewyższającej 25.000

Euro,
3. od 100.001 do 250.000 Euro – 6.250 Euro plus 2,5% kwoty przewyższającej 100.000

Euro,
4. od 250.001 do 1.000.000 Euro – 10.000 Euro plus 1% kwoty przewyższającej 250.000

Euro,
5. od 1.000.001 ~Euro – 17.500 Euro plus 0,5 % kwoty przewyższającej 1.000.000 Euro.

§ 11
Do opłat i zaliczki na poczet wydatków ponoszonych przed Sądem dolicza się należny
podatek VAT według obowiązującej stawki.

§ 12
Sąd nie podejmie czynności, jeżeli w zakreślonym terminie nie zostanie uiszczona należna
opłata lub zaliczka na poczet wydatków.

§ 13
Opłaty i zaliczki na poczet wydatków wnosi się w złotych polskich na wskazany przez Sąd
rachunek bankowy Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

