
Załącznik nr 1 do Regulaminu Sądu Polubownego 

przy Komisji Nadzoru Finansowego 

 

 

TARYFA OPŁAT ZA CZYNNOŚCI SĄDU POLUBOWNEGO  

PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 

 

§ 1. 

Niniejszą taryfę stosuje się w celu określenia kosztów postępowania przed Sądem Polubownym 

przy Komisji Nadzoru Finansowego, zwanego dalej „Sądem Polubownym”. 

 

§ 2. 

1. Opłata za mediację wynosi 50 zł. 

2. Opłatę uiszcza wnioskodawca. Opłata nie podlega zwrotowi. 

3. W przypadku sprawy skierowanej do mediacji przez sąd powszechny opłatę, o której mowa 

w ust. 1, strony ponoszą solidarnie. 

4. W przypadku wniosku grupowego opłata w wysokości 50 zł pobierana jest od każdego z 

wnioskodawców, jednakże jej łączna wartość nie może przekroczyć 1.000 zł. 

 

§ 3. 

1. Opłata za uproszczone postępowanie arbitrażowe wynosi 150 zł. 

2. Opłatę uiszcza powód. Opłata nie podlega zwrotowi. 

 

§ 4. 

1. Wysokość wpisu w postępowaniu arbitrażowym, przy wartości przedmiotu sporu do 

50.000 zł wynosi 250 zł, przy wartości przedmiotu sporu do 100.000 zł wynosi 500 zł, zaś 

przy wartości przedmiotu sporu powyżej 100.000 zł wynosi 1.000 zł.  

2. W przypadku postępowań dotyczących praw o charakterze niemajątkowym opłata ma 

charakter zryczałtowany i wynosi 250 zł. 

3. Jeżeli strona cofnęła pozew przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia, zwrotowi 

podlega 50% wpisu.  

4. W trakcie prowadzonego postępowania arbitrażowego strony mogą zostać zobowiązane do 

pokrycia niezbędnych dla prowadzenia sprawy wydatków Sądu Polubownego. Wydatkami 

Sądu Polubownego są w szczególności koszty powołania biegłych oraz koszty 

wykonywania czynności Sądu Polubownego poza jego siedzibą. Wydatki Sądu 

Polubownego ponosi tymczasowo strona postępowania, na której wniosek dokonano 

czynności procesowej, pociągającej wydatek.  

5. Ostateczne rozstrzygnięcie o kosztach postępowania przed Sądem Polubownym zapada w 

orzeczeniu kończącym postępowanie. 

6. W sprawach dotyczących kosztów postępowania przed Sądem Polubownym stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, innych ustaw oraz 

wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych właściwych dla regulacji kosztów 

sądowych w sprawach cywilnych. 

 

§ 5. 

Wysokość wpisu w postępowaniu apelacyjnym, przy wartości przedmiotu sporu do 10.000 zł 

wynosi 150 zł, przy wartości przedmiotu sporu do 50.000 zł wynosi 250 zł, przy wartości 

przedmiotu sporu do 100.000 zł wynosi 500 zł, zaś przy wartości przedmiotu sporu powyżej 

100.000 zł wynosi 1.000 zł.  

 

 



§ 6. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu Polubownego, na wniosek strony, 

może zwolnić ją w całości lub części od obowiązku poniesienia kosztów, o których mowa w § 

2 ust. 1, § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 i 2. 

 

§ 7. 

Za wydawanie odpisów z akt, Sąd Polubowny pobiera opłatę w wysokości 1 zł za stronę odpisu. 


