REGULAMIN KOSZTÓW
PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO
Na podstawie § 16 ust.7 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego Pomorskiego Związku
Piłki Nożnej, postanawia się co następuje:
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb pobierania kosztów postępowania prowadzonego przez
Piłkarski Sąd Polubowny, działający w ramach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
§2
Koszty postępowania obejmują opłatę zasadniczą i zwrot wydatków.
§3
Opłata zasadnicza składa się z opłaty rejestracyjnej i wpisu stosunkowego.
§4
1. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów postępowania
obowiązana jest strona, która wnosi do Piłkarskiego Sądu Polubownego 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 oraz
prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie,
stosownie do swego roszczenia lub zobowiązania.
§5
Opłatę zasadniczą z tytułu wszczęcia postępowania uiszcza powód. W razie, gdy opłata
zasadnicza nie zostanie uiszczona w ciągu zakreślonego przez Sekretarza Piłkarskiego Sądu
Polubownego terminu, uważa się, że pozew nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jakie
przepisy wiążą z jego wniesieniem.
§6
Opłatę zasadniczą uiszcza również strona wnosząca powództwo wzajemne.
§7
Objęcie jednym pozwem roszczeń przeciwko więcej niż jednemu pozwanemu traktuje się dla
celów wymiaru opłat, jako wniesienie odrębnych powództw – chyba, że odpowiedzialność
pozwanych jest solidarna.

§8
Piłkarski Sąd Polubowny podejmuje czynności dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty
zasadniczej lub oznaczonej zaliczki na wydatki.
§9
Opłata zasadnicza przeznaczona jest na honoraria arbitrów oraz na koszty administracji
Piłkarskiego Sądu Polubownego. Wysokość honorariów arbitrów określa Regulamin Honorariów
Arbitrów.
§ 10
Zaliczkę na wydatki uiszcza ta strona, która wydatki powoduje.
§ 11
Jeżeli czynność, z którą związane są wydatki podejmuje się z urzędu lub na wniosek obu stron, to
wówczas strony powinny uiścić zaliczkę na wydatki w wysokości określonej przez Sąd.
§ 12
Opłaty zasadnicze i zaliczki na wydatki wpłaca się do na konto Piłkarskiego Sądu Polubownego
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
§ 13
Piłkarski Sad Polubowny nie uwzględni wniosku o dokonanie czynności, jeżeli odpowiednia
wpłata lub zaliczka nie zostanie uiszczona w terminie określonym przez Sąd. Bieg terminu
rozpoczyna się z chwilą doręczenia wezwania lub ogłoszenia na rozprawie. Termin może być
przedłużony.
§ 14
Zespół Orzekający określa w orzeczeniu arbitrażowym opłaty końcowe na rzecz Piłkarskiego
Sądu Polubownego oraz to, w jakiej mierze jedna ze stron ma zwrócić drugiej stronie poniesione
przez nią opłaty i wydatki. Jeżeli obie strony utrzymały się tylko z częścią swoich roszczeń Zespół
Orzekający może orzec rozdzielenie lub wzajemne zniesienie kosztów (opłat i wydatków).
§ 15
W wypadku, gdy w toku postępowania Zespół Orzekający nie orzekł o obowiązku ponoszenia
kosztów postępowania lub też orzeczeniem nie objął całej należnej kwoty z tego tytułu,
postanowienie w tym przedmiocie wyda Przewodniczący Zespołu Orzekającego w danej sprawie.
§ 16
Pismo zwrócone z powodu nieuiszczenia opłaty nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jakie
przepisy wiążą z wniesieniem tego pisma do Sądu.
§ 17

Nie żąda się opłat od pism, z których treści wynika, że podlegają one odrzuceniu.
§ 18
1. Prezydium Piłkarskiego Sądu Polubownego rozpoznaje zażalenie na zarządzenie w
przedmiocie obowiązku uiszczenia kosztów postępowania, zwrotu pisma nie opłaconego
należycie oraz zwrotu opłaty lub zaliczki na pokrycie wydatków.
2. Zażalenie nie przysługuje jednak na zarządzenie w przedmiocie określenia wpisu
stosunkowego.
§ 19
Zażalenie dotyczące wyłącznie wysokości opłaty albo wysokości wydatków oraz podanie o zwrot
opłaty lub zaliczki na pokrycie wydatków, jak również zażalenie w tej sprawie – wolne są od opłat
sądowych.
§ 20
1. Opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części oraz pozostałość zaliczki na pokrycie
wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.
2. Zwrot zarządza Przewodniczący Zespołu Orzekającego lub Sekretarz Piłkarskiego Sądu
Polubownego.
§ 21
1. Stroną w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każdy uczestnik postępowania, a kosztami
postępowania – koszty wszystkich rodzajów postępowania przed Piłkarskim Sądem
Polubownym.
2. Wniosek dotyczący kosztów postępowania może być złożony przez stronę na piśmie lub ustnie
do protokołu.
II OPŁATA ZASADNICZA
§ 22
Strona występująca z pozwem obowiązana jest wnieść niepodlegającą zwrotowi kwotę w
wysokości 100 zł. tytułem opłaty rejestracyjnej, a ponadto wpis stosunkowy, który uzależniony
jest od wartości przedmiotu sporu, względnie ma charakter tymczasowy – do czego pisemnie
wzywa Sekretarz Piłkarskiego Sądu Polubownego.
§ 23
1. Wartością przedmiotu sporu jest kwota dochodzona w pozwie.
2. W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana
kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu.

3. W piśmie należy podać wartość przedmiotu sprawy, jeżeli od tej wartości zależy wysokość
opłaty, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona suma pieniężna.
§ 24
Pisma dotyczące części przedmiotu sprawy podlegają opłacie tylko w stosunku do wartości tej
części.
§ 25
Sekretarz Piłkarskiego Sądu Polubownego, a po ukonstytuowaniu się Zespołu Orzekającego –
jego przewodniczący, może wartość podaną przez stronę podwyższyć, jeżeli z treści akt wynika,
że została określona zbyt nisko.
§ 26
Wpis jest stosunkowy, chyba że przepis niniejszego Regulaminu przewiduje wpis tymczasowy.
§ 27
Wysokość wpisu stosunkowego zależy od wartości przedmiotu sprawy.
§28
1. W sprawach majątkowych cały wpis stosunkowy wynosi przy wartości przedmiotu sporu:
a) do 30.000 zł. – 1%, nie mniej jednak niż 100 zł;
b) od 30.001 zł do 60.000 zł – 2%;
c) od 60.001 zł do 120.000 zł – 3%;
d) od 120.001 zł do 360.000 zł – 3%;
e) powyżej 360.001 zł – 2 %;
2. Cały wpis stosunkowy, o którym mowa w ust. 1 nie może przekraczać 10.000 zł.
§ 29
1. Od pism wnoszonych w sprawach o prawa niemajątkowe pobiera się wpis stały w
wysokości 300,00 zł.
2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić
w chwili jej wszczęcia Sekretarz Piłkarskiego Sądu Polubownego określa wpis
tymczasowy.
2. Wpis tymczasowy określa się w granicach od 100 zł do 500 zł.
3. W orzeczeniu kończącym sprawę w pierwszej instancji Sąd ustala sumę wpisu ostatecznego w
sprawach o prawa niemajątkowe – mając na względzie stan majątkowy strony obciążonej
kosztami, a w sprawach o prawa majątkowe – zależnie od wartości przedmiotu sprawy ustalonej
w toku postępowania.

§ 30
1. Jeżeli wpis ostateczny jest wyższy od wpisu tymczasowego, Sąd 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 na rzecz
strony.
§ 31
1. Jeżeli wartość przedmiotu ugody przewyższa wartość przedmiotu sprawy, przyjętej za
podstawę obliczenia wpisu stosunkowego, pobiera się od tej nadwyżki dodatkowo piątą część
wpisu stosunkowego. Na poczet tego dodatkowego wpisu zalicza się połowę wpisu uiszczonego
od pisma wszczynającego postępowanie w tej instancji, w której sprawa zakończyła się zawarciem
ugody sądowej.
2. Piątą część wpisu stosunkowego pobiera się od wartości przedmiotu ugody zawartej w
postępowaniu pojednawczym. Na poczet tego wpisu zalicza się wpis uiszczony od wniosku o
przeprowadzenie tego postępowania.
§ 32
Cały wpis pobiera się od :
1) pozwu głównego
2) pozwu wzajemnego.
§ 33
Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy pobiera się ½ wpisu stosunkowego liczonego od
wartości przedmiotu zaskarżenia. W sprawach o prawa niemajątkowe pobiera się ½ wpisu
stałego.
§ 34
Piątą część wpisu pobiera się od
1)interwencji ubocznej, jeżeli zgłoszenie się nie jest połączone z inną czynnością procesową
podlegającą wpisowi,
2) zażalenia, jeżeli nie jest połączone z innym środkiem zaskarżenia chyba że przepis szczególny
stanowi inaczej.
§ 35
Jeżeli zażalenie zostało złożone lub interwencja uboczna została zgłoszona przed ustaleniem
wpisu ostatecznego, wpis od zażalenia lub interwencji ubocznej oblicza się według określonego
wpisu tymczasowego.

§ 36
Sekretarz Piłkarskiego Sądu Polubownego, a po ukonstytuowaniu się Zespołu Orzekającego –
Przewodniczący Zespołu Orzekającego – zarządza z urzędu zwrot części wpisu stosunkowego w
wysokości:
a) 90% jeżeli pozew lub wniosek został cofnięty przed doręczeniem stronie przeciwnej,
b) 50% jeżeli pozew lub wniosek został wprawdzie cofnięty po doręczeniu stronie przeciwnej, ale
przed rozpoczęciem postępowania,
c) 50% jeżeli sprawa została zakończona w postępowaniu pojednawczym przed Piłkarskim
Sądem Polubownym,
d) 50% jeżeli pozew został cofnięty lub powództwo zostało w całości uznane po otwarciu
pierwszej rozprawy, jednakże przed jej zakończeniem w I terminie,
e) 50% jeżeli pozew został odrzucony.
III ZWROT WYDATKÓW
§ 37
Strona, która wnosiła o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, obowiązana jest złożyć
zaliczkę na ich pokrycie.
§ 38
Piłkarski Sąd Polubowny oznaczy wysokość zaliczki i termin jej złożenia. Jeżeli przewidywane
wydatki są większe od zaliczki, Sąd nakaże stronie jej uzupełnienie.
§ 39
Do wydatków należy w szczególności:
1) diety i koszt podróży należne arbitrom i pracownikom sądowym z powodu dokonywania
czynności poza siedzibą Sądu,
2) należności biegłych i tłumaczy,
3) opłaty należne innym osobom lub instytucjom,
4) koszty opłat telefonicznych i telegraficznych,
5) koszty wymaganych ogłoszeń,
6) opłaty kancelaryjne.
§ 40
1. Należność biegłego stanowi wynagrodzenie
1) za wykonaną pracę i

2) za stawiennictwo do Piłkarskiego Sądu Polubownego.
2. Na poczet wydatków związanych z pracą i stawiennictwem do Sądu, Przewodniczący Składu
Orzekającego może przyznać biegłemu stosowną zaliczkę.
§ 41
Za stwierdzenie prawomocności, odpisy, zaświadczenia, wyciągi oraz inne dokumenty wydawane
na podstawie akt, pobiera się opłatę kancelaryjną.
§ 42
Wysokość opłaty kancelaryjnej określa każdorazowo Sekretarz Piłkarskiego Sądu Polubownego,
przy czym nie może ona być wyższa niż 150 zł.
§ 43
Zwrot wydatków powinien nastąpić w walucie, w której dany wydatek powstał.
§ 44
Jeżeli strona zobowiązana do zwrotu wydatku lub złożenia zaliczki mieszka za granicą, Sekretarz
Sądu Polubownego wyznacza termin do zapłacenia należnej sumy stosownie do okoliczności, w
każdym razie nie krótszy aniżeli jeden miesiąc.
§ 45
Postanowienie paragrafu poprzedzającego ma odpowiednie zastosowanie do opłaty zasadniczej.
§ 46
Arbitrzy mają prawo do wynagrodzenia za swoje czynności oraz do zwrotu wydatków
poniesionych w związku z wykonaniem tych czynności.
§ 47
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Prezydium Piłkarskiego Sądu
Polubownego.
§ 48
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2013 roku.
Za Prezydium PSP
Przewodniczący PSP

