Regulamin Opłat i Wynagrodzeń
za czynności Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego
przy
Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni oraz
za czynności dokonane przed tym Sądem
(obowiązujący od dnia 01 stycznia 2005 r)

§ 1. Opłaty i wynagrodzenia
Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb pobierania opłat za czynności
Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w
Gdyni, zwanego dalej Sądem oraz wynagrodzeń należnym osobom trzecim za
czynności dokonane przed tym Sądem.
§ 2.

Rodzaje opłat i wynagrodzeń
1.

Opłatami za czynności Sądu są:
1)
2)
3)
4)

opłata rejestracyjna,
opłata arbitrażowa,
opłata mediacyjna, oraz
zaliczki na wydatki Sądu.

2. Wynagrodzenia Arbitrów
3. Wynagrodzeniami za czynności dokonane przed Sądem są honoraria z
tytułu zastępstwa procesowego,
4. Należności KIGM
§ 3.

Opłata rejestracyjna
Z zastrzeżeniem postanowień §6 strona powodowa wnosi opłatę rejestracyjną
w wysokości 1.000 zł,- . W sprawach o wartości sporu do 10.0000 zł,-,
wysokość opłaty określa Sekretarz MSA w kwocie nie wyższej niż 1.000 zł.

.
§ 4.

Opłata arbitrażowa
1.
2.
3.

Strona powodowa oraz podnosząca zarzut potrącenia wnoszą opłatę
arbitrażową w wysokości wskazanej w tabeli opłat arbitrażowych.
Dopuszczona do postępowania osoba trzecia, wnosi opłatę w
wysokości 50% opłaty arbitrażowej.
Sąd zwraca połowę opłaty arbitrażowej, gdy:
1) strona cofnęła powództwo przed dokonaniem wyboru arbitra
przewodniczącego lub arbitra jedynego;
2) nastąpiło uznanie powództwa w całości przed dokonaniem wyboru
Superarbitra lub Arbitra rozpoznającego sprawę w składzie
jednoosobowym;
3) strony zawarły ugodę nie później niż przed pierwszą rozprawą.

§ 5.

Opłaty arbitrażowe
Wprowadza się niżej wymienione stawki opłat Arbitrażowych
Tabela 1
Wartość przedmiotu sporu*

Wysokość opłaty arbitrażowej*

do 10.000zł.

7% od wartości przedmiotu sporu

od 10.001 zł,- do 50.000 zł,-

700 zł,- plus 6% od nadwyżki ponad 10.000 zł,-

od 50.001 zł,- do 100.000 zł,-

3.100 zł,- plus 5% od nadwyżki ponad 50.000 zł,-

od 100.001 zł,- do 1.500.000 zł,-

8.600 zł,- plus 2% od nadwyżki ponad 100.000 zł,-

od 1.500.001zł,- do 3.500.000 zł

36.600 zł,- plus 1% od nadwyżki ponad 1.500.000 zł 0,5

Powyżej 3.500.000 zł-

56.600 zł,- plus 0,5% od nadwyżki ponad 3.500.000zł,nie więcej niż 112.200 zł,-

* - wartości w złotych podlegają przeliczeniu na EURO zgodnie z treścią § 6
§6

Przewalutowanie opłat
1.

2.

§ 7.

W przypadku, gdy przedmiot sporu określony jest w walucie innej niż
waluta polska, albo gdy powodem lub innym uczestnikiem
postępowania zobowiązanym do wnoszenia opłat, jest podmiot
zagraniczny wartość opłaty rejestracyjnej oraz opłat arbitrażowych
podlega przeliczeniu i jest wnoszona w EURO.
Przeliczenie dokonywane jest zgodnie z kursem średnim Narodowego
Banku Polskiego obowiązującym w dniu wniesienia pozwu lub też z
innym dniem wyznaczającym obowiązek poniesienia opłaty.

Opłata mediacyjna
Opłata mediacyjna wynosi 30% opłaty arbitrażowej, nie mniej jednak niż jedna
druga najniższej wysokości tej opłaty określonej w § 5.

§8

Zaliczki na wydatki Sądu
1.
2.

3.
§ 9.

Strona, która wnosiła o podjęcie 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 wydatek związany z podejmowaną czynnością.
Sąd oznaczy wysokość zaliczki i termin jej złożenia.

Wpłaty opłat i zaliczek
1.
2.

3.
4.

Opłata rejestracyjna, opłata arbitrażowa oraz zaliczki na wydatki Sądu
wpłacane są na rachunek bankowy Sądu.
Sąd nie rozpoznaje wniosku, ani nie dokonuje czynności, jeśli we
wskazanym terminie nie zostanie uiszczona odpowiednia opłata
rejestracyjna, opłata arbitrażowa lub zaliczka na wydatki Sądu.
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.

§ 10. Opłaty za administrowanie arbitrażem "ad hoc"
Zasady określone w niniejszym Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie
do arbitrażu "ad hoc" administrowanego przez Międzynarodowy Sąd
Arbitrażowy przy KIGM.
§ 11. Honoraria dla Arbitrów
1.
2.
3.

4.

Z tytułu czynności podejmowanych przez Arbitrów w ramach Sądu
Orzekającego, Arbitrom przysługuje stosowne honorarium.
Honorarium należne Arbitrom wypłaca Sąd z wniesionych na jego rzecz
opłat arbitrażowych.
Niniejszym postanawia się, iż 50% (pięćdziesiąt procent) wniesionej
opłaty arbitrażowej (zwanej dalej Kwotą Bazową) jest przeznaczane na
honorarium dla Arbitrów.
Kwota opisana w pkt 3, przeznaczona na honorarium dzielona jest
pomiędzy Sąd Orzekający w rozumieniu Regulaminu MSA w sposób
następujący:
1)
43% (czterdzieści trzy procent) Kwoty Bazowej stanowi
honorarium Superarbitra,
2)
pozostałe 57% (pięćdziesiąt siedem procent) Kwoty Bazowej
przypada do podziały między Arbitrów, dla każdego z nich po ½
3)
W przypadku gdy Sąd Orzekający rozstrzyga w składzie
jednoosobowym, Superarbitrowi wypłaca się wynagrodzenie w
wysokości 75 % (siedemdziesięciu pięciu procent) Kwoty
Bazowej

§ 12. Wynagrodzenia dla pełnomocników z tytułu zastępstwa procesowego.
1.

Pełnomocnikom, reprezentującym strony w postępowaniu przed MSA
przysługuje wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego.
Podstawą do ustalenia wysokości należnego pełnomocnikom
wynagrodzenia jest wartość przedmiotu sporu.
Wysokość minimalnych i maksymalnych wynagrodzeń zawarta jest w §
12 nin. Regulaminu
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 wynagrodzenia z tytułu zastępstwa
prawnego nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne, o których
mowa w niniejszym regulaminie, niezależnie od wysokości tych opłat
(wynagrodzeń) ustalonych w umowie między pełnomocnikiem a
klientem.
Sąd może przyznać wynagrodzenie wyższe od wskazanego w ust. 3,
jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny
nakład pracy pełnomocnika; nie mogą być one wyższe niż dwukrotne
stawki maksymalne.

2.

3.
4.

5.

§ 13. Stawki wynagrodzeń z tytułu pełnomocnictwa za prowadzenie
przed MSA
1.

sprawy

Ustala się stawki wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego
przez Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym

Tabela 2.
Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika *
Wartość przedmiotu sporu*
Minimalna

Maksymalna

do 10.000zł.

1.000 zł,-

4.000 zł,-

od 10.001 zł,- do 100.000 zł,-

4.000 zł,-

12.000 zł,

od 100.001 zł,- do 1.000.000,00
zł,-

12.000 zł-

60.000 zł,-

od 1.000.001 zł,- do 10.000.000
zł,-

60.000 zł,-

420.000 zł,-

od 10.000.001zł,- do 100.000.000
zł

420.000

3.360.000 zł,-

Powyżej 100.000.000 zł-

3.360.000 zł,-+ 5 % od
nadwyżki powyżej
100.000.000

* - wartości w złotych podlegają przeliczeniu na EURO zgodnie z treścią § 6

2.

§ 14.

W stosunku do wynagrodzeń płatnych lub należnych w w Euro,
postanowienia § 6 stosuje się odpowiednio.

Należności Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Gdyni
1.
2.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej w Gdyni partycypuje w przychodach
z opłat arbitrażowych lub mediacyjnych pobieranych przez MSA.
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej otrzymuje od MSA kwotę równą 50%
(pięćdziesięciu procentom) opłaty arbitrażowej lub mediacyjnej
wnoszonej do Sądu w danej sprawie.

