
Regulaminu kosztów sądowych ponoszonych przed Sądem Polubownym do 

Spraw Piłki Ręcznej przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce. 

 

 

PRZEPISY OGÓLNE. 

 

§ 1. 

Niniejszy regulamin określa wysokość i zasady ponoszenia kosztów sądowych w 

postępowaniach przed stałym sądem arbitrażowym – Sądem Polubownym do Spraw Piłki 

Ręcznej przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce (Sąd). 

 

§ 2. 

Na koszty sądowe w postepowaniu przed Sądem składają się opłaty i zwrot wydatków. Sąd 

podejmuje czynności dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty lub zaliczki na wydatki.  
 

§ 3. 

Opłaty stanowią: opłata rejestracyjna oraz sądowa opłata stosunkowa.  

 

§ 4. 

Opłaty i zaliczki na wydatki wnoszone są w terminie wskazanym przez Przewodniczącego 

Sądu, w skierowaniem do strony zobowiązanej do ich uiszczenia wezwaniu.  

 

§ 5. 

Opłata od pozwu winna być wniesiona bez wezwania wraz z pozwem. Do pozwu należy 

dołączyć dowód jej uiszczenia. 

 

§ 6. 
W przypadku nie wniesienia opłaty wraz z pozwem, stosuje się § 4.  Jeśli opłata od pozwu nie zostanie 

uiszczona w przewidzianej przepisami wysokości w zakreślonym przez Przewodniczącego Sądu 

terminie, pozew podlega zwrotowi i nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jakie przepisy wiążą z 

jego wniesieniem.  

OPŁATY. 

§ 7. 
Opłata rejestracyjna wnoszona jest od: pozwu, pozwu wzajemnego, wniosku dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu w charakterze strony, wniosku o wszczęcie postępowania pojednawczego i wynosi 1 

500 PLN 
§ 8. 

1. Opłata sądowa stosunkowa, która jest zależna od wartości przedmiotu sporu, wnoszona jest od 

pozwu, pozwu wzajemnego, wniosku dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze 

strony i wniosku o wszczęcie postępowania spornego, o którym mowa w § 29 ust. 3 Regulaminu 
Sądu Polubownego do Spraw Piłki Ręcznej przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce i wynosi: 

1/ dla spraw o wartości przedmiotu sporu do 20 000 – 1 500 PLN 

2/ dla spraw o wartości przedmiotu sporu od 20 001 PLN do 50 000 PLN - 1500 PLN oraz  

4% od kwoty ponad 20 000 PLN 

3/ dla spraw o wartości przedmiotu sporu od 50 001 PLN do 200 000 PLN – 2 700 PLN 

oraz 3 % od kwoty ponad 50 000 PLN 



4/ dla spraw o wartości przedmiotu sporu przewyższającej 200 000 PLN - 7 200 PLN oraz 

2 % od kwoty ponad 200 000 PLN, ale nie więcej niż 20 000 PLN.  

2. Od wniosku o wszczęcie postępowania pojednawczego nie pobiera się opłaty stosunkowej. 
3. W przypadku rozszerzenia powództwa, opłata stosunkowa uzupełniania jest do kwoty wyliczonej 

od nowo ustalonej wartości przedmiotu sporu.  

 

§ 9. 

Sąd zwraca całą wniesioną opłatę stosunkową w przypadku jeśli do czasu rozpoczęcia pierwszego 
posiedzenia Sądu w sprawie pozew zostanie skutecznie cofnięty  

 

§ 10. 
Sąd zwraca połowę wniesionej opłaty stosunkowej w przypadku opłaty w przypadku: 

 

1/ cofnięcia pozwu na pierwszym posiedzeniu Sądu w sprawie, 
2/  zawarcia przez strony ugody przed Sądem  

 

WYDATKI 

 
§ 11. 

Zaliczka na wydatki przeznaczona jest na: 

 
1/ diety i koszty podróży sędziego z miejsca zamieszkania do siedziby Sądu lub innego miejsca w 

przypadku konieczności podejmowania przez arbitrów czynności poza siedzibą Sądu, 

 
2/ należności powołanych biegłych i tłumaczy, 

 

3/ związane z procesem koszty należne innym instytucjom lub urzędom, 

 
4/ koszty opłat kancelaryjnych za wydawane wyciągi, kopie, stwierdzenie prawomocności orzeczenia 

lub inne dokumenty wydawane na podstawie akt, 

 
5/ inne koszty niezbędna dla prawidłowego rozpoznania sprawy 

 

§ 12. 

Wysokość zaliczki na wydatki określa Przewodniczący Sądu i jest ona rozliczana w orzeczeniu 
kończącym postępowanie w sprawie. W orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie Sąd może 

orzec o kosztach, które nie zostały pokryte z zaliczki. 

 
§ 13. 

Wysokość opłaty kancelaryjnej nie może przekroczyć 200 PLN. 

 
§ 14. 

1. Do wniesienia zaliczki na wydatki zobowiązana jest strona, wnioskująca o dokonanie czynności. 

2. W przypadku podejmowania przez Sąd decyzji o dokonaniu czynności z urzędu Przewodniczący 

Sądu określa stronę, lub strony zobowiązane do wpłacenia zaliczki.  
 

 

 
 

 

 
 



ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH. 

§ 15. 

1. W sytuacjach losowych lub wyjątkowych, Strona, które nie posiada wystarczających środków 
na poniesienie opłat sądowych może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie jej od ich poniesienia 

w części nie przekraczającej 50 % opłat.  

2. Składająca wniosek strona zobowiązana jest do wykazania okoliczności, o której mowa w § 
powyżej.  

3. Wniosek składany jest najpóźniej wraz z pismem podlegającym opłacie. Wniosek złożony po 

terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

4. Decyzję o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia od ponoszenia kosztów podejmuje 
Przewodniczący Sądu, który przed jej podjęciem ma prawo do zażądania od strony 

dodatkowych dokumentów lub dowodów. 

5. Decyzja Przewodniczącego Sądu w przedmiocie zwolnienia od ponoszenia części opłat lub 
odmowy takiego zwolnienia jest ostateczna. 

6. Strona, której odmówiono zwolnienia do opłat zobowiązana jest do ich wniesienia w terminie 

7 dni od otrzymania decyzji odmownej i wezwania do ich uiszczenia. Wezwania nie kieruje się 

w przypadku, jeśli strona przed złożeniem wniosku była już wzywana do uiszczenia opłaty.   

KOSZTY SĄDU i WYNAGRODZENIE SĘDZIÓW. 

§ 16. 
Będący członkiem składu orzekającego sędzia ma prawo do wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów 

dojazdu lub pobytu. 

 
§ 17. 

Wynagrodzenie sędziego finansowane jest z opłat sądowych i wynosi: 

1/ ryczałtową kwotę w wysokości 500 PLN dla każdego sędziego, ustanowionego do rozstrzygnięcia 

sporu. W przypadku postępowania pojednawczego wynagrodzenie ryczałtowe wynosi 300 PLN dla 

każdego sędziego.  

2/ część opłaty stosunkowej, pomniejszoną o kwotę wskazaną w pkt. 1 powyżej, przysługującą sędziom 

w następującej proporcji: 

40% - przewodniczący składu orzekającego, 

30% - każdy z pozostałych sędziów. 

§ 18. 

W przypadku zmiany sędziego w trakcie trwania postepowania, prawo do wynagrodzenia, przysługuje 

sędziemu ustanowionemu na dzień wydania orzeczenia. 

 
§ 19. 

Sędziemu wyłączonemu lub odwołanemu ze składu orzekającego wynagrodzenie nie przysługuje. 

 
§ 20. 

Z opłaty rejestracyjnej finansowane są koszty ogólne Sądu, w tym wynagrodzenie Sekretarza Sądu oraz 

wynagrodzenie sędziów, w przypadkach gdy opłaty nie zostały poniesione w całości, na skutek 
zwolnienia strony od kosztów sądowych. 

 

 



§ 21. 

Sędziemu przysługuje zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Sądu, lub do innego 
miejsca w przypadku konieczności podejmowania czynności poza sądem, w wysokości nie większej niż 

300 PLN.  

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 22. 

Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi Związku Piłki Ręcznej w Polsce, zaś w trakcie 

rozpoznania sprawy – Sądowi orzekającemu. 
 

§ 23. 

Z dniem uchwalenia Regulaminu, traci moc uchwała Zarządu ZPRP z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie 
ustalenia wysokości wynagrodzenia sędziów i opłat przed Sądem Polubownym do spraw Piłki Ręcznej 

przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  


