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§ 2  
WŁAŚCIWOŚĆ I R EGULA MIN SĄ DU AR BITRAŻOWEGO 
– dodaje się ust.6

6. Na wniosek Zespołu Orzekającego Prezes Sądu Arbitrażowe-
go wydaje interpretację przepisu Regulaminu w danej spra-
wie, po konsultacji z członkami Komitetu Arbitrażowego.

§ 41  
SKUTKI W YROKU  
– dotychczasowe brzmienie zastępuje się jak następuje:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 wyrok jest ostateczny i wiążący pomię-
dzy stronami postępowania. Strony zobowiązują się wykonać 
wyrok bez zbędnej zwłoki. Nie uchybia to przepisom dotyczą-
cym skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego. 

2. Jeżeli strony przewidziały w umowie o arbitraż postępowanie 
dwuinstancyjne, w braku odmiennych postanowień stron 
stosuje się postanowienia Załącznika V Regulaminu.

§ 43  
UGODA  
– ust. 2 zastępuje się treścią jak poniżej

1. Na zgodny wniosek stron o nadanie formy wyroku ugodzie 
zawartej w postępowaniu mediacyjnym, Komitet Nomina-
cyjny wyznaczy mediatora arbitrem. Zgodnie z Regulami-
nem Sądu Arbitrażowego przy Lewiatanie, arbiter jest upraw-
niony do wydania wyroku w sprawie.
Sekretarz Generalny wezwie strony postępowania do uisz-
czenia w oznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 
7 dni, opłaty arbitrażowej w wysokości wynikającej z Taryfy 
Opłat Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan obo-
wiązującej w chwili złożenia wniosku o nadanie ugodzie for-
my wyroku. 

2. Dotychczasowemu § 43 ust 2 nadaje nr „ust. 3”.
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Dodaje się

ZAŁĄCZNIK V 
Regulamin postępowania apelacyjnego

przepisy wstępne
§ 1

1. Jeżeli strony przewidziały w umowie o arbitraż postępowanie 
dwuinstancyjne, w braku odmiennych uzgodnień pomiędzy 
stronami, postępowanie w drugiej instancji („Postępowa-
nie Apelacyjne”) toczy się na podstawie niniejszego Regu-
laminu Postępowania Apelacyjnego („Regulamin Postępo-
wania Apelacyjnego”). 

2. Niniejszy Regulamin Postępowania Apelacyjnego ma także 
zastosowanie w przypadku rozpoznania sprawy na podstawie 
regulaminu innego stałego sądu polubownego lub w trybie 
arbitrażu ad hoc jeżeli strony umowy o arbitraż przewidziały 
w umowie apelację od wyroku wydanego w ten sposób do Sądu 
Arbitrażowego Lewiatan lub w inny sposób ustaliły, że postępo-
wanie arbitrażowe będzie obejmować dwie instancje, a postę-
powanie w drugiej instancji ma być administrowane przez Sąd 
Arbitrażowy Lewiatan lub toczyć się ma na podstawie niniej-
szego Regulaminu Postępowania Apelacyjnego. 

3. Zawarte w niniejszym Regulaminie Postępowania Apelacyj-
nego odniesienia do Zespołu Orzekającego oznaczają sąd 
polubowny (zespół orzekający), który w ydał w yrok w I  in-
stancji.

Apelacja
§ 2

1. W terminie 21 dni od daty doręczenia wyroku stronie postę-
powania przed Zespołem Orzekającym, może ona wnieść 
do Sądu Arbitrażowego Lewiatan apelację. 

2. W przypadku złożenia wniosku o uzupełnienie wyroku, jego 
wykładnię lub sprostowanie, termin do wniesienia apelacji 
rozpoczyna bieg od daty doręczenia rozstrzygnięcia w przed-
miocie uzupełnienia, wykładni lub sprostowania wyroku.
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§ 3

1. Apelacja od wyroku Zespołu Orzekającego winna zawierać:
a.  oznaczenie stron z podaniem ich adresów, numerów tele-

fonów oraz adresu poczty elektronicznej, jeżeli informacje 
te są znane stronie wnoszącej apelację;

b. oznaczenie pełnomocników, jeżeli zostali oni ustanowieni, 
a także adresy poczty elektronicznej oraz numery telefo-
nów, jeżeli informacje te są znane stronie powodowej;

c. sygnaturę akt postępowania przed Zespołem Orzekającym;
d. wskazanie czy wyrok Zespołu Orzekającego jest zaskarża-

ny w całości, czy w części;
e. wartość przedmiotu zaskarżenia;
f. zarzuty wraz z uzasadnieniem;
g. wnioski apelacji;
h. wskazanie umowy o arbitraż albo inne uzasadnienie wła-

ściwości Sądu Arbitrażowego do rozpoznania apelacji; 
i. wyznaczenie arbitra powoływanego przez stronę wraz 

ze wskazaniem jego adresu, jeżeli Zespół Orzekający skła-
da się z trzech arbitrów i strony nie postanowiły inaczej.

2. Do apelacji należy dołączyć:
a. odpisy apelacji wraz z załącznikami dla każdego z arbitrów 

oraz strony przeciwnej;
b. oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, jeśli 

ustanowiono pełnomocników;
c. oryginał lub uwierzytelniony odpis wyroku Zespołu 

Orzekającego.
3. Po złożeniu apelacji, Sekretarz Generalny wzywa stronę 

do opłacenia apelacji w terminie zakreślonym.
 
§ 4

1. Jeżeli apelacja nie czyni zadość wymaganiom formalnym okre-
ślonym w § 3 ust. 1 lub 2, Sekretarz Generalny niezwłocznie we-
zwie stronę do uzupełnienia braków apelacji w terminie 7 dni. 

2. Po wniesieniu apelacji oraz jej opłaceniu, a w przypadku określo-
nym w § 4 ust. 1 – po uzupełnieniu braków apelacji, Sekretarz Ge-
neralny niezwłocznie zawiadamia strony o wpłynięciu apelacji 
do Sądu Arbitrażowego, przesyłając stronie przeciwnej jej odpis. 
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3. Jeżeli apelacja nie zostanie należycie uzupełniona lub opła-
cona w wyznaczonym terminie, Sekretarz Generalny nie-
zwłocznie zwraca apelację skarżącemu, o czym równocze-
śnie zawiadamia obydwie strony. 

Wyrok ostateczny
§ 5

1. Jeżeli w terminie określonym w § 2 nie wniesiono żadnej ape-
lacji, wyrok Zespołu Orzekającego staje się ostateczny z upły-
wem terminu do wniesienia apelacji. 

2. Jeżeli wszystkie złożone apelacje zostają zwrócone zgodnie 
z § 4 ust. 3, wyrok Zespołu Orzekającego staje się ostateczny 
z chwilą doręczenia zawiadomienia o zwrocie.

3. W przypadku umorzenia Postępowania Apelacyjnego, wyrok 
Zespołu Orzekającego staje się ostateczny z chwilą doręcze-
nia postanowienia o umorzeniu Postępowania Apelacyjnego 
– w całości lub w odpowiedniej części.

4. Wyrok Zespołu Apelacyjnego jest ostateczny. 

Zespół apelacyjny
§ 6

1. Zespół Apelacyjny oznacza arbitra jedynego lub wszystkich 
arbitrów powołanych do rozpoznania apelacji.

2. Apelację rozpoznaje Zespół Apelacyjny składający się z trzech 
arbitrów, chyba że strony postanowiły inaczej. 

3. Przeciwnik apelacji może powołać arbitra we własnej apelacji, 
jeśli została ona wniesiona. Jeżeli została złożona tylko jedna 
apelacja, przeciwnik apelacji powinien powołać arbitra nie 
później niż w odpowiedzi na apelację. 

4. Żaden z członków Zespołu Orzekającego nie może być człon-
kiem Zespołu Apelacyjnego. 

Odpowiedź na apelację
§ 7

O ile strony nie postanowią inaczej, przeciwnik apelacji może 
wnieść odpowiedź na apelację w terminie 21 dni od dnia dorę-
czenia mu odpisu apelacji.
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Posiedzenie wstępne i postępowanie dowodowe
§ 8

1. Niezwłocznie po ukonstytuowaniu się Zespół Apelacyjny 
zarządza posiedzenie wstępne. Posiedzenie wstępne może zo-
stać zorganizowane za pomocą środków komunikowania się 
na odległość lub innych stosownych środków.

2. Zespół Apelacyjny co do zasady nie przeprowadza i nie po-
wtarza postępowania dowodowego, bada jednak dokumenta-
cję przedstawioną przez strony Postępowania Apelacyjnego. 
Zespół Apelacyjny nie ma obowiązku badania akt postępo-
wania przed Zespołem Orzekającym w zakresie, w jakim nie 
zostały one przedstawione przez strony.

3. Strona może przedstawić Zespołowi Apelacyjnemu istotne 
dla rozpoznania apelacji protokoły rozpraw przed Zespołem 
Orzekającym, pisma procesowe złożone Zespołowi Orzeka-
jącemu, opinie biegłych oraz inne dokumenty, które zostały 
przedłożone Zespołowi Orzekającemu. 

4. Zespół Apelacyjny może, jeśli uzna to za uzasadnione, po-
nowić przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego przed 
Zespołem Orzekającym lub dopuścić dowód powołany, a nie-
dopuszczony przed Zespołem Orzekającym.

5. Jeżeli powołanie dowodu przed Zespołem Orzekającym było 
niemożliwe lub gdy potrzeba jego powołania wynikła po wy-
daniu wyroku przez Zespół Orzekający, Zespół Apelacyjny 
może dopuścić dowód niepowołany przed Zespołem Orze-
kającym. 

Rozprawa
§ 9

1. O ile strony nie postanowią inaczej, Zespół Apelacyjny roz-
strzyga w przedmiocie apelacji bez przeprowadzenia rozpra-
wy, na podstawie dokumentów przedstawionych przez strony. 

2. Zespół Apelacyjny może jednak wyznaczyć rozprawę z urzę-
du lub na wniosek strony, jeżeli uzna to za stosowne. 

Orzekanie o właściwości
§ 10

1. Zespół Apelacyjny może orzekać o swojej właściwości na za-
sadach ogólnych, przy czym, w przypadku stwierdzenia braku 
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swojej właściwości, Zespół Apelacyjny umarza Postępowanie 
Apelacyjne – w całości lub w odpowiedniej części.

2. Zespół Apelacyjny może orzekać w sprawie właściwości Zespołu 
Orzekającego tylko, jeśli zarzut został zgłoszony w odpowiednim 
czasie przed Zespołem Orzekającym, przy czym w przypadku 
stwierdzenia braku właściwości Zespołu Orzekającego, Zespół 
Apelacyjny uchyla wyrok Zespołu Orzekającego i umarza Postę-
powanie Apelacyjne – w całości lub w odpowiedniej części.

Granice rozpoznania,  
wyrok zespołu apelacyjnego

§ 11

1. Zespół Apelacyjny rozstrzyga w przedmiocie apelacji w gra-
nicach zaskarżenia oraz w granicach postawionych zarzutów, 
w  szczególności Zespół Apelacyjny nie może uchylić lub 
zmienić wyroku na niekorzyść strony wnoszącej apelację, 
chyba że strona przeciwna również wniosła apelację. 

2. Po upływie terminu do wniesienia apelacji, rozszerzenie ape-
lacji oraz podnoszenie nowych zarzutów jest niedopuszczalne. 

 
§ 12

1. Zespół Apelacyjny w wyroku:
1) przyjmuje wyrok Zespołu Orzekającego za własny, włą-

czając jego treść do wyroku Zespołu Apelacyjnego;
2) zmienia zaskarżony wyrok Zespołu Orzekającego i orzeka 

co do istoty sprawy, jeżeli którakolwiek z apelacji okaże się 
zasadna oraz, w odniesieniu do tej części wyroku Zespołu 
Orzekającego w odniesieniu do której apelacje okażą się 
bezzasadne lub w odniesieniu do której wyrok Zespołu 
Orzekającego nie był zaskarżony apelacją, przyjmuje tę 
część wyroku Zespołu Orzekającego za własny, włączając 
odpowiednią jego część do wyroku Zespołu Apelacyjnego.

2. Zespół Apelacyjny nie może przekazać sprawy do ponowne-
go rozpoznania przez Zespół Orzekający.

 
§ 13

W przypadku cofnięcia apelacji, Zespół Apelacyjny umarza Po-
stępowanie Apelacyjne, chyba że wyrok pozostaje zaskarżony 
inną apelacją.
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Postanowienia końcowe
§ 14

W Postępowaniu Apelacyjnym, w kwestiach nieuregulowanych 
w Regulaminie Postępowania Apelacyjnego odpowiednie za-
stosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz Taryfy Opłat. 
W  szczególności do Zespołu Apelacyjnego stosuje się odpo-
wiednio przepisy dotyczące Zespołu Orzekającego.


