CENNNIK
Kolegium Arbitrów przy Izbie Gospodarczej Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów
Pasz w Warszawie

§1 Wydatki
Koszty przeprowadzenia czynności w postępowaniu przed Kolegium Arbitrów przy Izbie Gospodarczej
Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz w Warszawie (dalej: Kolegium Arbitrów), stanowią
obciążające strony wydatki, takie jak między innymi:
1.
2.
3.
4.

Koszty podróży w tym konieczne koszty zakwaterowania,
Wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych/instytuty badawcze,
Wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez tłumaczy,
Koszty przeprowadzenia analiz i badań laboratoryjnych.
§ 2 Maksymalna wysokość wydatków obciążających stronę

Wydatki, o których mowa w § 1 powyżej obciążają strony postępowania do ustalonych niżej wysokości:
Rodzaj wydatku
Koszty podróży, w tym dieta

Koszty podróży, w tym dieta

STREFA
STREFA I - odległość z miejsca
zamieszkania podróżującego do
siedziby
Kolegium Arbitrów
wynosi mniej niż 200 km – kwota

STREFA II - odległość z miejsca
zamieszkania
do
siedziby
Kolegium Arbitrów wynosi co
najmniej 200 km, ale nie więcej
niż 400 km
Koszty podróży, w tym dieta i STREFA III - odległość z miejsca
koszt noclegu
zamieszkania podróżującego do
siedziby
Kolegium Arbitrów
wynosi więcej niż 401 km. Zwrot
kosztów podróży w ramach
STREFY III obejmuje zwrot
kosztów noclegu wg ryczałtu.

Maksymalna kwota
obciążająca stronę –
ryczałt
200 zł

300 zł

700 zł w tym 300 zł
tytułem zwrotu kosztów
noclegu

Wynagrodzenie i zwrot kosztów Koszty pokrywane przez każdą ze 40 zł + VAT/ strona jedna
poniesionych przez tłumaczy
stron we własnym zakresie, zwrot
tłumaczenia
kosztów tłumaczeń dla strony
wygrywającej spór ustalony w
oparciu o przedłożoną tłumaczy
fakturę VAT/ rachunek za
tłumaczenie do max wysokości
ryczałtu.

Wynagrodzenie i zwrot kosztów Koszty ustalone w
poniesionych
przez przedłożoną
biegłych/instytuty badawcze
biegłych/instytuty
fakturę VAT/ rachunek
Koszty przeprowadzenia analiz i Koszty ustalone w
badań laboratoryjnych
przedłożoną przez
fakturę VAT/ rachunek

oparciu o
przez
badawcze
oparciu o
laboratoria

§ 3 Opłaty za czynności radców prawnych i adwokatów w postępowaniu polubownym
1. Strona przegrywająca spór rozpoznawany przed Kolegium Arbitrów pokrywa koszty zastępstwa
strony przeciwnej przez radcę prawnego lub adwokata w postępowaniu polubownym.
2. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej ustalana jest w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 3 stycznia 2018
r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 265 ze zm.) w przypadku gdy stronę przeciwną w postępowaniu
polubownym reprezentuje radca prawny lub w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1800 ze zm.) w przypadku gdy stronę przeciwną w postępowaniu
polubownym reprezentuje adwokat.
3. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej nie może przekroczyć ustalonej w oparciu
o rozporządzenia, o których mowa w ust. 2 powyżej, jednokrotności minimalnej stawki
przewidzianej za zastępstwo w sprawie o określonej wartości przedmiotu sprawy.

