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Regulamin wynagradzania arbitrów i mediatorów Sądu Arbitrażowego 

Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów 

Audiowizualnych w Warszawie 

 

 

 § 1 

1. Arbitrom/mediatorom powołanym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sądu 

Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów 

Audiowizualnych w Warszawie, z tytułu uczestniczenia w postępowaniu 

arbitrażowym/mediacji przysługuje wynagrodzenie oznaczone w umowie zawartej 

z arbitrem/mediatorem, obliczone na zasadach i w wysokości określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

2. Podstawę obliczenia wynagrodzenia arbitrów/mediatorów stanowi w sprawach o wartości 

przedmiotu sporu do 100.000,00 zł – 75 % , a powyżej 100.000,00 zł – 60 % kwoty 

opłaty arbitrażowej /mediacyjnej netto, pobranej ostatecznie w sprawie zgodnie 

z Regulaminem Opłat obowiązującym w dacie wniesienia pozwu. 

 

§ 2 

1. Kwota, o której mowa w § 1 ust. 2, z zastrzeżeniem § 3-4, przysługuje 

arbitrom/mediatorom w następujących proporcjach: 

1) 100 % dla arbitra jedynego oraz dla mediatora, 

2) 40 % dla arbitra przewodniczącego oraz po 30 % dla każdego z arbitrów - członków 

Panelu Orzekającego. 

2. Arbitrzy mogą, w drodze podjętej jednogłośnie uchwały, ustalić inną, aniżeli określona 

w ust. 1, proporcję podziału między arbitrów kwoty należnej im zgodnie z § 1 ust. 2.  

 

§ 3 
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1. W razie wydania wyroku wstępnego, arbitrom wypłaca się 30 % kwoty należnej zgodnie 

z § 1 ust. 2. 

2. W razie wydania wyroku częściowego, arbitrom wypłaca się określoną procentowo 

proporcjonalną część kwoty należnej zgodnie z § 1 ust. 2, tj. kwotę obliczoną według tej 

samej proporcji, w jakiej dochodzone roszczenie lub jego część, o których rozstrzygnięto 

wyrokiem częściowym, pozostają do wysokości roszczeń dochodzonych pozwem 

głównym lub wzajemnym, nie więcej jednak niż 50 % należnej kwoty. Pozostałą część 

kwoty należnej arbitrom wypłaca się po wydaniu wyroku końcowego w sprawie. 

 

§ 4 

1. Jeżeli strona powodowa wnosi należną opłatę arbitrażową w wysokości pomniejszonej 

o uiszczoną przez strony opłatę mediacyjną, podstawą obliczenia wynagrodzenia arbitrów 

stanowi, stosownie do wartości przedmiotu sporu, 75 % lub 60 % opłaty arbitrażowej 

netto przed jej pomniejszeniem. 

2. W sprawach, w których nie pobiera się opłaty mediacyjnej ze względu na wydane 

w postępowaniu arbitrażowym postanowienie sądu o rozpoznaniu sprawy postępowaniu 

mediacyjnym: 

a) opłatę mediacyjną oblicza się jedynie dla celów ustalenia honorarium należnego 

mediatorom, 

b) podstawą obliczenia wynagrodzenia arbitrów stanowi, stosownie do wartości 

przedmiotu sporu, 75 % lub 60 % opłaty arbitrażowej netto także wówczas, gdy 

strony zawarły ugodę w postępowaniu mediacyjnym.  


