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REGULAMIN KOSZTÓW TRYBUNAŁU ARBITRAŻOWEGO DO SPRAW SPORTU 
PRZY POLSKIM KOMITECIE OLIMPIJSKIM 
 

Na podstawie art. 16 ust. 4  Statutu Trybunału Arbitrażowego do Spraw 
Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, Zgromadzenie Arbitrów  
postanawia, co następuje: 

I Przepisy ogólne 

§1 

Regulamin określa zasady i tryb ponoszenia kosztów postępowania 
prowadzonego przez Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu przy Polskim 
Komitecie Olimpijskim, zwanym dalej „Trybunałem". 

§ 2 

Stroną w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każdy uczestnik 
postępowania, a kosztami postępowania - koszty całości postępowania 
przed Trybunałem. 

§ 3 

Koszty postępowania obejmują wpis i zwrot wydatków. 

§ 4 

1. Wpis w sprawach arbitrażowych jest zależny od wartości przedmiotu 
sporu.  

2. W sprawach dyscyplinarnych lub regulaminowych wysokość wpisu 
ustala Sekretarz Trybunału  

3. Wpis powinien zostać uiszczony w terminie wyznaczonym przez 
Sekretarza Trybunału. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 
dni 

§ 5 

1. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, koszty postępowania 
ponosi strona, która wnosi do Trybunału pismo podlegające opłacie 
lub powodujące czynność, z którą związany jest wydatek. 

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

3. W sprawach rozpatrywanych przed Trybunałem stronom oraz innym 
uczestnikom postępowania nie przysługuje zwolnienie od kosztów 
postępowania. 
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§ 6 

Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość. 
 

§ 7 

Wpis przeznaczony jest na honoraria arbitrów oraz na pokrycie kosztów 
funkcjonowania Trybunału. Wysokość honorariów arbitrów określa 
Regulamin Honorariów Arbitrów. 

§ 8 

1. Jeżeli czynność, z którą związane są wydatki, podejmuje się z urzędu 
lub na zgodny wniosek stron, to wówczas strony wnoszą zaliczkę w 
wysokości określonej przez Zespół Orzekający. 

2. Jeżeli czynność, z którą związane są wydatki podejmuje się na 
wniosek jednej ze stron, strona ta ponosi zaliczkowo koszty wykonania 
tej czynności. 

§ 9 

Trybunał nie uwzględni wniosku o dokonanie czynności, jeżeli wpłata lub 
zaliczka nie zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie. Bieg terminu 
rozpoczyna się z chwilą doręczenia wezwania lub wydania zarządzenia 
na rozprawie. 
 

§ 10 

W orzeczeniu arbitrażowym Zespół Orzekający określa wysokość wpisu 
końcowego na rzecz Trybunału oraz zakres, w jakim jedna ze stron ma 
zwrócić drugiej stronie poniesione przez nią opłaty i wydatki. W razie 
częściowego uwzględnienia żądań koszty mogą być wzajemnie 
zniesione lub stosunkowo rozdzielone. 

§ 11 

Jeżeli w orzeczeniu kończącym sprawę nie zostało wydane 
postanowienie dotyczące kosztów postępowania, postanowienie w tym 
przedmiocie wyda Przewodniczący Zespołu Orzekającego. 

§ 12 

Nie żąda się opłat od pisma, jeżeli z jego treści wynika, że 
podlega ono zwrotowi. 
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§ 13 

Zażalenie dotyczące wysokości opłaty lub wydatków oraz wnioski o 
zwrot opłaty lub zaliczki na pokrycie wydatków, jak również zażalenie w 
tych sprawach, są wolne od opłat. 

§ 14 

Zwrotowi z urzędu podlega niezasadnie uiszczony wpis oraz 
niewykorzystana część zaliczki na pokrycie wydatków. Zwrot zarządza 
Przewodniczący Zespołu Orzekającego albo Sekretarz Trybunału.  
 

II.  Wpis  
 

§ 15 
 
1. Wpis  w sprawach niemajątkowych ma charakter tymczasowy. 
2. Wpis od skargi na decyzje dyscyplinarne i regulaminowe organów 

polskich związków sportowych nie może być wyższy niż 
sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 
w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”.. 

§ 16 

1. Wartością przedmiotu sporu jest kwota dochodzona w pozwie. 
2. W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone w zamian innego 

przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu 
sporu. 

§ 17 

1. Sekretarz Trybunału, a po ukonstytuowaniu się Zespołu 
Orzekającego jego Przewodniczący, może sprawdzić wartość 
przedmiotu sporu podaną przez powoda.  

2. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie może nastąpić jedynie na 
zarzut pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do 
istoty sprawy. 

§ 18 

Wpis  jest stosunkowy, chyba że przepisy niniejszego Regulaminu 
przewidują wpis  tymczasowy. 

§ 19 

1. W sprawach majątkowych wpis  stosunkowy wynosi 4% wartości 
przedmiotu sporu. 

2. Cały wpis  stosunkowy nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł. 
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§ 20 

1. Od pism wnoszonych w sprawach o prawa niemajątkowe albo w 
sprawach o prawa majątkowe, których wartości przedmiotu sporu nie 
da się ustalić w chwili jej wszczęcia, opłatę tymczasową określa 
Sekretarz Trybunału.  

2. Wpis  tymczasowy określa się w granicach od 500 zł do 20.000 zł. W 
orzeczeniu kończącym sprawę w sprawach o prawa niemajątkowe 
wpis ostateczny określa Zespół Orzekający. 

§ 21 

1. Jeżeli wpis ostateczny jest wyższy od wpisu  tymczasowego, Zespół 
Orzekający orzeka o obowiązku uiszczenia różnicy, stosując 
odpowiednio zasady obowiązujące przy zwrocie kosztów 
postępowania. 

2. Jeżeli wpis ostateczny jest niższy od wpisu  tymczasowego, różnicę 
zwraca się z urzędu. 

§ 22 

Jeżeli wartość przedmiotu ugody przewyższa wartość przedmiotu sprawy 
przyjętej za podstawę obliczenia opłaty stosunkowej, od tej nadwyżki 
pobiera się dodatkowo cały wpis  stosunkowy. 

§ 23 

Cały wpis  pobiera się od: 
a) pozwu głównego, 
b) pozwu wzajemnego. 

§ 24 

Piątą część wpisu  pobiera się od: 
a) interwencji ubocznej, jeżeli nie jest połączona jest z 

inną czynnością procesową podlegającą opłacie, 
b) zażalenia, jeżeli nie jest połączone z innym środkiem zaskarżenia. 

§ 25 

Jeżeli zażalenie zostało złożone lub interwencja uboczna została 
zgłoszona 
przed ustaleniem wpisu  ostatecznego, wpis  od zażalenia lub interwencji 
ubocznej ustala się w stosunku do wysokości wpisu  tymczasowego. 

§ 2 6  

Sekretarz Trybunału, a po ukonstytuowaniu się Zespołu Orzekającego - 
jego 
Przewodniczący zarządza z urzędu zwrot wpisu  w wysokości: 
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a) 80%-jeżeli pozew lub wniosek został cofnięty przed doręczeniem 
pozwu stronie przeciwnej, 

b) 60%-jeżeli pozew lub wniosek został cofnięty po doręczeniu 
stronie przeciwnej, lecz przed wdaniem się w spór, 

c) 50% - jeżeli pozew został cofnięty lub powództwo zostało w całości 
uznane lub strony zawarły ugodę po otwarciu rozprawy, jednakże 
przed zakończeniem pierwszego posiedzenia. 

III. Zwrot wydatków 

§ 2 7  

Strona, która wnosiła o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, 
zobowiązana jest złożyć zaliczkę na ich pokrycie. 

§ 28 

Sekretarz Trybunału, a po ukonstytuowaniu się Zespołu Orzekającego 
jego Przewodniczący, oznacza wysokość zaliczki i termin jej złożenia. 
Jeżeli przewidywane wydatki są większe od złożonej zaliczki, strona 
zostanie wezwana do jej uzupełnienia. 

§ 29 

Wydatkami są w szczególności: 
a) należności biegłych, świadków i tłumaczy, 
b) opłaty należne innym osobom lub instytucjom, 
c) koszty opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, 
d) koszty wymaganych ogłoszeń. 

§ 30 

Jeżeli strona zobowiązana do uiszczenia wpisu  lub złożenia zaliczki 
mieszka za granicą, Sekretarz Trybunału wyznacza termin do 
zapłacenia należnej sumy stosownie do okoliczności, w każdym razie nie 
krótszy niż 1 miesiąc. 

§ 31 

Arbitrzy mają prawo do wynagrodzenia za swoje czynności oraz do 
zwrotu wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem tych 
czynności. 
 
 

§ 32 

1. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa do działania przed Trybunałem podlega 
opłacie skarbowej. 
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2. Opłatę skarbową uiszcza się na właściwy rachunek bankowy 
Dzielnicy Żoliborza m. st. Warszawy. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do spraw 
dyscyplinarnych.  

 

III. Przepisy końcowe 

§ 33 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Radzie 
Trybunału. 

§ 34 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez  Zgromadzenie Arbitrów w 
dniu 27 lutego  2014r. 


