ZAŁĄCZNIK VI
REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DLA POSTĘPOWANIA W SPORACH
[O UNIEWAŻNIENIE UCHWAŁ LUB ROZWIĄZANIE SPÓŁKI
KAPITAŁOWEJ] [KORPORACYJNYCH]
Regulamin Uzupełniający znajduje zastosowanie, jeżeli w umowie (statucie) spółki handlowej,
spółdzielni lub stowarzyszenia został zamieszczony zapis na Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji
Lewiatan w Warszawie (Sąd Arbitrażowy).
Zaleca się uzupełnienie modelowej klauzuli arbitrażowej Regulaminu Sądu Arbitrażowego
zamieszczonej w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub w statucie spółki akcyjnej
o następujące postanowienia:
„1. Pozwana spółka jest zobowiązana podnieść zarzut istnienia zapisu na sąd arbitrażowy, jeżeli
powództwo w sprawie objętej klauzulą arbitrażową zostanie wniesione przeciwko niej przed sądem
powszechnym.”
„2. O wszczęciu postępowania w sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały
zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo walnego zgromadzenia
spółki akcyjnej zarząd spółki ogłasza w sposób wymagany dla ogłoszeń spółki najpóźniej w terminie
miesiąca od dnia jego wszczęcia. Ogłoszenie może zamieścić również powód.”
„3. Miejscem postępowania arbitrażowego będzie siedziba rejestrowa spółki. Postępowanie
arbitrażowe będzie prowadzone w języku polskim, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej. Skład
orzekający będzie składał się z … arbitrów.”
Zgodnie z przepisem art. 1163 § 2 zd. 1 k.p.c.: „W sprawach o uchylenie lub stwierdzenie
nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo
walnego zgromadzenia spółki akcyjnej zapis na sąd polubowny jest skuteczny, jeżeli przewiduje
obowiązek ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sposób wymagany dla ogłoszeń spółki najpóźniej
w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia; ogłoszenie może zamieścić również powód.”

§ 1 ZAKRES ZASTOSOWANIA
1.

Regulamin Uzupełniający znajduje zastosowanie w sporach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności
uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) spółki kapitałowej („unieważnienie
uchwał”) oraz w sporach o rozwiązanie spółki kapitałowej.

2.

Postanowienia Regulaminu Uzupełniającego w zakresie powoływania arbitra (arbitrów) stosuje się
odpowiednio do rozstrzygania sporów:
(a) o rozwiązanie spółki osobowej,
(b) o wyłączenie wspólnika spółki handlowej, oraz
(c) o pozbawienie wspólnika spółki osobowej prawa do prowadzenia spraw spółki lub prawa
do jej reprezentacji.

3.

Postanowienia Regulaminu Uzupełniającego stosuje się odpowiednio do rozstrzygania sporów
o ustalenie istnienia (nieistnienia) uchwał wspólników spółki osobowej oraz uchwał zarządu lub rady
nadzorczej spółek handlowych.

4.

Postanowienia Regulaminu Uzupełniającego stosuje się odpowiednio do rozstrzygania sporów
wynikających ze stosunku członkostwa spółdzielni lub stowarzyszenia.

§ 2 STOSUNEK REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO REGULAMINU SĄDU ARBITRAŻOWEGO
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Uzupełniającym do postępowania stosuje
się Regulamin Sądu Arbitrażowego.

2.

Postępowanie prowadzone według Regulaminu Uzupełniającego jest jednoinstancyjne.

3.

W postępowaniu prowadzonym
przyspieszonego jest wyłączone.

według

Regulaminu

Uzupełniającego

zastosowanie

trybu

§ 3 POZEW
1.

Pozew powinien zawierać:
(a) jeżeli Zespół Orzekający składa się z trzech arbitrów, wskazanie arbitra proponowanego przez
powoda wraz ze wskazaniem jego adresu,
(b) wskazanie adresu poczty elektronicznej powoda do doręczeń.

2.

Do pozwu należy dołączyć odpisy pozwu wraz z załącznikami dla każdego z arbitrów, pozwanej spółki
oraz dla Sekretariatu Sądu Arbitrażowego.

§ 4 WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA
1.

Postępowanie arbitrażowe
Arbitrażowego.

2.

Sekretarz Generalny niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od złożenia pozwu w
Sekretariacie Sądu Arbitrażowego, zawiadamia spółkę o wszczęciu postępowania. W zawiadomieniu
Sekretarz Generalny poucza o obowiązku ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sposób wymagany
dla ogłoszeń spółki najpóźniej w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia.

3.

Jeżeli pozew został należycie opłacony i nie ma braków formalnych, Sekretarz Generalny:
(a)

zostaje

wszczęte

przez

złożenie

pozwu

w

Sekretariacie

Sądu

niezwłocznie publikuje informację o wszczęciu postępowania w serwisie internetowym
dostępnym pod adresem [www. …],

(b) doręcza odpis pozwu pozwanej spółce na adres jej siedziby ujawniony w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
(c)

wzywa pozwaną spółkę do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni od otrzymania przez
spółkę odpisu pozwu.

4.

O wszczęciu postępowania o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia
wspólników (walnego zgromadzenia) albo postępowania o rozwiązanie spółki zarząd spółki jest
zobowiązany zawiadomić wszystkich wspólników (akcjonariuszy) w sposób przyjęty dla zwoływania
zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia), nie później niż w terminie 7 dni [] od dnia
doręczenia Spółce odpisu pozwu przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie.

5.

Zawiadomienie, o którym mowa w § 4 ust. 4 powinno obejmować wskazanie stron postępowania,
wskazanie przedmiotu żądania pozwu, informację o możliwości zapoznania się przez wspólników
z aktami sprawy oraz wezwanie do złożenia w Sądzie Arbitrażowym w terminie i pod rygorem
określonym w § 6 ust. 3 [1] pisemnego oświadczenia, czy dana osoba przystępuje do postępowania.

6.

Jeżeli z powództwem wystąpił zarząd spółki lub członek zarządu spółki, a brak jest uchwały
zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) o ustanowieniu pełnomocnika do
reprezentowania spółki w tym sporze, Sekretarz Generalny wstrzymuje dalsze czynności do czasu
ustanowienia pełnomocnika lub wyznaczenia kuratora spółki.

§ 5 ODPOWIEDŹ NA POZEW
Odpowiedź na pozew powinna zawierać w szczególności:
(a)

jeżeli Zespół Orzekający składa się z trzech arbitrów, wskazanie arbitra proponowanego
przez stronę pozwaną wraz ze wskazaniem jego adresu,
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(b)

oświadczenie zarządu spółki o wywiązaniu się przez spółkę z obowiązku zawiadomienia
wspólników (akcjonariuszy) o wszczęciu postępowania, zgodnie z § 4 ust. 4,

(c)

wskazanie adresu poczty elektronicznej pozwanej spółki do doręczeń.

§ 6 PRZYSTĄPIENIE DO POSTĘPOWANIA
1.

Wspólnik (akcjonariusz) spółki może w każdym czasie przystąpić do postępowania w charakterze
interwenienta ubocznego, składając w Sądzie Arbitrażowym pisemne oświadczenie o przystąpieniu
do postępowania. Wspólnik (akcjonariusz), który przystąpił do postępowania po stronie pozwanej,
ma uprawnienia interwenienta ubocznego samoistnego.

2.

Oświadczenie o przystąpieniu do postępowania powinno zawierać:
(a)

stanowisko przystępującego w przedmiocie propozycji arbitra zgłoszonej w pozwie
lub odpowiedzi na pozew, jeśli taka propozycja została już zgłoszona przez stronę, do której
przystępuje,

(b)

wskazanie adresu poczty elektronicznej do doręczeń.

3.

Wspólnikom (akcjonariuszom), którzy złożyli oświadczenie o przystąpieniu do postępowania po
upływie terminu miesiąca od dokonania przez spółkę ogłoszenia o którym mowa w art. 1163 § 2 zd.
1 k.p.c, nie przysługuje prawo do wnoszenia zarzutów dotyczących składu orzekającego.

4.

O przystąpieniu wspólnika (akcjonariusza) do postępowania Sąd Arbitrażowy informuje strony.

5.

Wspólnikom (akcjonariuszom), którzy nie przystąpili do postępowania, Sąd Arbitrażowy udziela
informacji o dalszym toku postępowania arbitrażowego na ich pisemne żądanie. Wspólnicy
(akcjonariusze) mogą w szczególności żądać doręczenia im odpisów pism procesowych stron
i interwenientów, jak również odpisów decyzji i zarządzeń na podany adres poczty elektronicznej do
doręczeń. Wspólnicy (akcjonariusze), którzy nie przystąpili do postępowania arbitrażowego, nie są
uprawnieni do uczestniczenia w rozprawach.

6. Przepisy o przystąpieniu do postępowania przez wspólnika stosuje się odpowiednio do osoby trzeciej,
która posiada legitymację procesową do udziału w postępowaniu.
7.

Przepisy o przystąpieniu do postępowania przez wspólnika stosuje się odpowiednio do osoby trzeciej,
która posiada legitymację procesową do udziału w postępowaniu.

§ 7 UZNANIE POWÓDZTWA PRZEZ SPÓŁKĘ
Uznanie powództwa przez spółkę wymaga zgody wspólników (akcjonariuszy), którzy przystąpili
do postępowania po jej stronie.

§ 8 POWOŁYWANIE JEDYNEGO ARBITRA
1.

Jeżeli spór rozstrzyga jedyny arbiter, strony i interwenienci uboczni wskazują jedynego arbitra
jednomyślnie w terminie 14 dni od upływu terminu do przystąpienia określonego w § 6 ust. 3 , po
dokonanym przez spółkę zawiadomieniu, o którym mowa w § 4 ust. 4.

2.

Po bezskutecznym upływie tego terminu jedynego arbitra wyznacza w terminie 7 dni Komitet
Nominacyjny.

§ 9 POWOŁYWANIE ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO TRZECH ARBITRÓW
1.

Jeżeli spór rozstrzyga Zespół Orzekający składający się z trzech arbitrów, strona powodowa w pozwie
a strona pozwana w odpowiedzi na pozew wskazują arbitra proponowanego przez stronę.

2.

Wspólnik (akcjonariusz) przystępujący do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego
obowiązany jest do ustosunkowania się do kandydatury arbitra proponowanego przez stronę, do
której przystępuje, zgodnie z treścią § 6 ust. 2 lit. a.

3.

Jeżeli choćby jeden ze wspólników (akcjonariuszy), który przystąpił do postępowania przed upływem
terminu określonego w § 6 ust. 3 , sprzeciwi się kandydaturze arbitra proponowanego przez stronę,
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do której przystąpił, strona i interweniujący po jej stronie wspólnicy (akcjonariusze) mogą w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od chwili upływu terminu określonego w § 6 ust. 3 porozumieć się
i jednomyślnie wskazać osobę arbitra.
4.

W razie niedokonania jednomyślnego wskazania osoby arbitra przez którąkolwiek ze stron w terminie
oznaczonym w ust. 3, wskazania całego składu Zespołu Orzekającego dokona Komitet Nominacyjny
w terminie 7 dni.

5.

Jeżeli w terminie określonym w § 6 ust. 3 żaden wspólnik (akcjonariusz) nie przystąpi do
postępowania lub żaden z przystępujących podmiotów nie sprzeciwi się proponowanej w pozwie
lub odpowiedzi na pozew osobie arbitra, wraz z upływem terminu określonego § 6 ust. 3 propozycję
osoby arbitra traktuje się jak wskazanie arbitra przez stronę.

§ 10 ŁĄCZENIE POSTĘPOWAŃ
1.

Jeżeli do Sądu Arbitrażowego wpłynie drugi lub dalszy pozew o unieważnienie tej samej uchwały,
to zostaje on połączony do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia z postępowaniem wszczętym
wcześniej, które pozostaje w toku.

2.

Dla określenia pierwszeństwa brana jest pod uwagę chwila wpływu pozwu do Sądu Arbitrażowego.
W razie wątpliwości Sekretarz Generalny ustala czasowe pierwszeństwo pozwów.

3.

Podmiotowi, który wnosi drugi i dalszy pozew o unieważnienie tej samej uchwały, co do której
postępowanie przed Sądem Arbitrażowym już się toczy, po upływie terminu określonego w § 6
ust. 3, nie przysługuje prawo do wnoszenia zarzutów dotyczących składu orzekającego.

4.

O połączeniu spraw Sąd Arbitrażowy informuje strony.

§ 11 DORĘCZANIE PISM W TOKU POSTĘPOWANIA
1.

Jeżeli strony lub Zespół Orzekający nie postanowiły inaczej, wszelkie pisma w postępowaniu doręcza
się drogą elektroniczną: (i) dla uczestników postępowania na adres elektroniczny wskazany
w umowie o arbitraż lub w późniejszym piśmie uczestnika postępowania; (ii) dla Sądu Arbitrażowego
na adres Sądu.

2.

Wszystkie doręczenia dokonywane są z kopią do wiadomości Sekretarza Generalnego, Arbitra
Doraźnego, jeśli został powołany w postępowaniu, lub strony, jeśli nie są adresatami.

§ 12 PRZEBIEG POSTĘPOWANIA I WYROK
1.

Rozprawa wyznaczana jest nie później niż w terminie 30 dni od dnia ukonstytuowania się Zespołu
Orzekającego.

2.

Wyrok jest wydawany w terminie 3 miesięcy od chwili ukonstytuowania się Zespołu Orzekającego.
Prezes Sądu Arbitrażowego, na wniosek Zespołu Orzekającego, może przedłużyć termin na wydanie
wyroku stosownie do okoliczności sprawy, nie dłużej niż o 3 miesiące.

3.

Ograniczenie możliwości przedłużenia terminu na wydanie wyroku nie dotyczy sytuacji, gdy strona
pozwana nie ma organu lub pełnomocnika upoważnionego do jej reprezentacji w tym sporze.

§ 13 PONOWNE PODJĘCIE POSTĘPOWANIA
1.

W razie uchylenia wyroku Zespołu Orzekającego wydanego w sprawie o unieważnienie uchwały
powód może w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku uchylającego złożyć wniosek
o ponowne podjęcie postępowania.

2.

Jeżeli przyczyną uchylenia wyroku było niezachowanie wymagań co do składu sądu polubownego,
wskazania nowego Zespołu Orzekającego dokona Komitet Nominacyjny.

3.

W razie odmowy uznania wyroku Zespołu Orzekającego wydanego w sprawie o unieważnienie
uchwały z powodu jego sprzeczności z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej
Polskiej, ust. 1 stosuje się odpowiednio.
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