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Orzecznictwo

sądu polubownego nie podlega ocenie sądu państwowego 
w ramach postępowania wywołanego skargą o uchylenie 
wyroku arbitrażowego.

  Obie spółki wywiodły skargę kasacyjną do Sądu Naj-
wyższego od wyroku sądu apelacyjnego. Zarzuciły m.in. 
niewłaściwe zastosowanie art. 1206 § 2 pkt 2 KPC, który 
wyznacza klauzulę porządku publicznego jako podstawę 
skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Stanowisko Sądu Najwyższego

  Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną. Przypomniał 
przy tym, że skarga o uchylenie wyroku arbitrażowego nie 
służy dokonywaniu merytorycznej kontroli poprawności 
rozstrzygnięcia sądu polubownego przez sąd powszechny, 
podobnej do kontroli instancyjnej w postępowaniu sądo-
wym. Sąd powszechny nie może w ramach postępowa-
nia o uchylenie wyroku sądu polubownego rozpoznawać 
merytorycznie sporu pomiędzy stronami postępowania 
arbitrażowego. Sprzeciwiałoby się to istocie sądownic-
twa polubownego, czyniłoby jego istnienie bezcelowym 
i sprzeciwiało się autonomii woli stron, które poddały 
rozstrzygnięcie swojego sporu jurysdykcji sądu polubow-
nego, rezygnując z kognicji sądu powszechnego.

  Klauzula porządku publicznego pozwala na kontrolę 
orzeczenia sądu polubownego jedynie w ograniczonym 
zakresie. Ma ona na celu zbadanie zgodności tego orze-
czenia z podstawowymi zasadami polskiego porządku 
prawnego, aby wprowadzenie go do obrotu prawnego 

Stan faktyczny

  Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wy-
dał wyrok, który został zaskarżony przez dwie spółki 
do sądu apelacyjnego. Wniosły one skargę o uchylenie 
wyroku sądu polubownego, zarzucając m.in. zasądzenie 
roszczenia pomimo podniesienia przez dłużnika zarzutu 
przedawnienia, naruszenie ustawowego standardu wy-
kładni postanowień umowy, dozwolenie na nadużycie 
prawa podmiotowego, przełamanie zakazu retroakcji 
przepisu prawnego oraz naruszenie zasady autonomii 
woli podmiotów stosunków cywilnoprawnych.

  Sąd apelacyjny oddalił skargę i wskazał, że nie jest kom-
petencją sądu państwowego przy skardze o uchylenie 
wyroku sądu polubownego merytoryczne rozpoznawa-
nie sporu między stronami postępowania arbitrażowego. 
Sąd ten podniósł też, że jedną z podstaw skargi może być 
naruszenie klauzuli porządku publicznego. Pomimo że 
przepisy o przedawnieniu roszczeń służą zapewnieniu 
pewności obrotu, a pewność ta pozostaje w interesie po-
rządku publicznego, to jednak zespół norm regulujących 
przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych nie stanowi 
podstawowych zasad porządku prawnego. Podobnie 
sąd apelacyjny odniósł się do zarzutu nadużycia prawa 
podmiotowego oraz standardu wykładni postanowień 
umowy. Co do zakazu retroakcji sąd apelacyjny wskazał, 
że stosowanie prawa do starych stanów faktycznych nie 
jest retroakcją, a jedynie może być niewłaściwym zasto-
sowaniem normy intertemporalnej. Ocena takiego błędu 

Klauzula porządku publicznego jako podstawa skargi
o uchylenie wyroku sądu polubownego

W postępowaniu dotyczącym wyroku sądu polubownego sąd powszechny nie jest uprawniony do oceny, czy doszło 
do przedawnienia roszczenia, jeżeli było to przedmiotem oceny sądu polubownego.

Wyrok SN z 15.6.2021 r., III CSKP 102/21, Legalis



ORZECZNICTWO  Monitor Prawa Handlowego Nr 4/2021

38

prawnej (postanowienie SN z 19.6.2019 r.1). Co do za-
sady, sąd państwowy jest związany przytoczonymi przez 
skarżącego podstawami z wyjątkiem tych wskazanych 
w art. 1206 § 2 KPC (wyrok SN z 3.9.2009 r.2). Skarga ma 
obecnie charakter prawny zbliżony bardziej do środka 
zaskarżenia.

  Prawie wszystkie podstawy skargi są natury formalnej 
(procesowej), z jednym wyjątkiem. Wyrok arbitrażowy, 
który sprzeciwia się podstawowym zasadom porządku 
prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, podlega uchyleniu. 
Mowa o klauzuli porządku publicznego (ordre public). 
W ramach podstawowych zasad porządku prawnego 
i tylko nich sąd państwowy może dokonać oceny mate-
rialnoprawnej wyroku arbitrażowego. Możliwość takiej 
oceny jedynie w ramach klauzuli porządku publicznego 
ukazuje, że prawo polskie honoruje trwałość wyroku sądu 
polubownego. Wzruszenie wyroku arbitrażowego z przy-
czyn materialnoprawnych może mieć miejsce jedynie 
wyjątkowo, gdy skutki wyroku prowadzą do naruszenia 
podstawowych zasad porządku prawnego.

  Sąd Najwyższy w glosowanym wyroku podkreślił, że postę-
powanie postarbitrażowe dotyczące skargi o uchylenie 
wyroku sądu polubownego nie stanowi postępowania 
apelacyjnego. Kontrola merytoryczna wyroku arbitra-
żowego — w szczególności odnosząca się do błędnej 
wykładni prawa lub jego zastosowania — może skut-
kować jego uchyleniem tylko, gdy naruszenie przez sąd 
polubowny prawa materialnego stanowi oczywiste na-
ruszenie fundamentalnych zasad porządku prawnego.

  Rozstrzygnięcie to jest trafne. Klauzula porządku pu-
blicznego pozwala w ograniczonym zakresie na kontrolę 
merytoryczną wyroku sądu polubownego. Kontrola ta nie 
może jednak stanowić pełnej oceny zasadności wyroku 
arbitrażowego. Przy stosowaniu klauzuli porządku pu-
blicznego nie chodzi o to, aby oceniany wyrok był zgodny 
ze wszystkimi bezwzględnie obowiązującymi przepisami 
prawa, lecz o to, czy wywarł on skutek sprzeczny z pod-
stawowymi zasadami porządku prawnego.

  Na marginesie, tego samego dnia (15.6.2021 r.) Sąd Naj-
wyższy wydał również wyrok w sprawie V CSKP 39/213, 
w którym podkreślił funkcję i cel postępowania wywoła-
nego skargą o uchylenie wyroku sądu polubownego, jak 
również zakres sprawowanej kontroli sądu państwowego 
w ramach oceny naruszenia klauzuli ordre public. Oceny 
prawne wyrażone przez Sąd Najwyższy w obu wyrokach 
są zbieżne.

Marcin Michalik
radca prawny, Kancelaria RKKW

nie stanowiło zaprzeczenia głównym założeniom całego 
systemu prawnego.

  Naruszenie przez sąd polubowny przepisów prawa ma-
terialnego, tj. ich błędna wykładnia, czy wadliwe zasto-
sowanie samo w sobie nie stanowi naruszenia zasady 
praworządności, albowiem naruszenie przepisów prawa 
materialnego musi być tego rodzaju, że doprowadziło 
do wydania orzeczenia, które swoją treścią narusza pod-
stawowe zasady państwa prawa. Nie każde naruszenie 
określonych zasad prawnych automatycznie oznacza na-
ruszenie klauzuli porządku publicznego w ramach skar-
gi o uchylenie wyroku sądu polubownego. Musi to być 
oczywiste naruszenie fundamentalnych zasad porządku 
prawnego.

Komentarz 

  Wydanie przez sąd polubowny wyroku wiąże się nie-
jednokrotnie z potrzebą wszczęcia postępowania przed 
sądem państwowym. Mowa o tzw. postępowaniach po-
starbitrażowych (post-arbitration litigation). Istota tych 
postępowań sprowadza się do kontroli sądu państwowego 
nad orzecznictwem sądów polubownych. Kontrola taka 
ma miejsce, co do zasady, w dwóch przypadkach: 
1) strona nie chce podporządkować się wyrokowi sądu 

polubownego;  
2) wyrok sądu polubownego narusza porządek pub liczny. 

  W pierwszym wypadku kontrola jest sprawowana 
w ramach postępowania o uznanie albo stwierdzenie wy-
konalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed 
nim zawartej. W drugim wypadku kontrola jest sprawo-
wana w ramach postępowania o uchylenie wyroku arbi-
tra żowego.

  Przedmiotem skargi o uchylenie jest ostateczny wyrok 
sądu polubownego wydany w Rzeczypospolitej Polskiej 
rozstrzygający o żądaniach stron. Prawo przewiduje 
szereg podstaw (zarzutów), jakie mogą być przyczy-
ną uchylenia wyroku arbitrażowego (art. 1206 KPC), 
np. brak, bezskuteczność lub nieważność zapisu na sąd 
polubowny, pozbawienie strony możności obrony swoich 
praw przed sądem polubownym, res iudicata, uzyska-
nie wyroku arbitrażowego za pomocą przestępstwa itd. 
W ramach postępowania o uchylenie wyroku arbitra-
żowego sąd państwowy nie rozpoznaje i nie rozstrzyga 
merytorycznie sporu pomiędzy stronami postępowania 
arbitrażowego. Bada sprawę tylko pod kątem istnienia 
przyczyn wymienionych w art. 1206 KPC. Stwierdziwszy 
istnienie podstawy, sąd państwowy uchyla wyrok sądu 
polubownego w całości lub części. Kontrola sprawowana 
nad sądownictwem polubownym przez sąd państwowy 
nie jest zatem równoznaczna z rozstrzyganiem sprawy 
ex novo, nie tylko w płaszczyźnie faktycznej, lecz także 

1 I CSK 23/19, Legalis.
2 I CSK 53/09, Legalis.
3 Legalis.
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zując, że wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym doty-
czące sposobu reprezentacji spółki nie mogą ograniczać 
podstawowej reguły reprezentacji spółki akcyjnej przez 
zarząd. Gdy zaś zarząd ten jest jednoosobowy, wówczas 
na mocy art. 368 § 1 KSH jedyny członek zarządu upo-
ważniony jest, działając jako zarząd spółki, do składania 
oświadczeń woli w imieniu spółki, w tym również do 
podpisywania pełnomocnictw.

Komentarz 

  Pogląd przedstawiony przez NSA w komentowanym 
orzeczeniu stanowi potwierdzenie poglądów dotych-
czas wyrażanych w doktrynie2, w orzecznictwie NSA3, 
a także w orzecznictwie SN. 

  Przykładowo kwestia sposobu reprezentacji spółki ka-
pitałowej, której zarząd jest jednoosobowy, stanowiła 
przedmiot analizy SN w postanowieniu z 6.4.2006 r.4, 
w którym SN orzekł, że członek jednoosobowego za-
rządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może 
samodzielnie udzielić pełnomocnictwa procesowego, co 
wynika z treści art. 204 § 1 KSH. Podobnie w postano-
wieniu SN z 24.7.2013 r.5 wyrażone zostało stanowisko, 

Stan faktyczny
  Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasa-

cyjną spółki X S.A.1, stwierdzając, że pełnomocnictwo dla 
adwokata reprezentującego Spółkę, podpisane wyłącznie 
przez Prezes Zarządu Spółki, udzielone zostało wbrew 
zapisanej w KRS reprezentacji Spółki.

  W momencie udzielania pełnomocnictwa zarząd Spółki 
był jednoosobowy, a jedynym członkiem zarządu była 
Prezes Zarządu, która samodzielnie podpisała pełno-
mocnictwo. Ponadto powołany był prokurent samoistny. 
W świetle wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym nato-
miast Spółka reprezentowana powinna być przez dwóch 
członków zarządu lub współdziałającego członka zarzą-
du z prokurentem. Wpis powyższy dokonany został w cza-
sie, gdy jako zarząd Spółki ujawnione były więcej niż dwie 
osoby. Pomimo faktu, że zarząd Spółki w rzeczywistości 
stał się jednoosobowy, w statucie nie poczyniono zmian.

  Zdaniem WSA pomimo tego, że zarząd był jednooso-
bowy, w świetle jednoznacznych wpisów w Krajowym 
Rejestrze Sądowym Spółkę nadal obowiązywał wymóg 
współdziałania dwóch członków zarządu spółki albo jed-
nego członka zarządu i prokurenta.

  Spółka złożyła zażalenie na postanowienie WSA od-
rzucające skargę kasacyjną, zarzucając naruszenie m.in. 
art. 373 § 1 KSH poprzez jego niewłaściwe zastosowa-
nie w momencie, gdy zarząd Spółki był jednoosobowy. 
Spółka wskazywała, że sposób reprezentacji wpisany do 
Krajowego Rejestru Sądowego obowiązuje wyłącznie 
w sytuacji, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy. W mo-
mencie natomiast, gdy zarząd spółki jest jednoosobowy, 
niezależnie od sposobu reprezentacji spółkę reprezentuje 
zawsze jedyny członek zarządu.

Stanowisko Naczelnego Sądu 
Administracyjnego

  Naczelny Sąd Administracyjny, uwzględniając zażalenie, 
podzielił wyżej przytoczoną argumentację Spółki, wska-

Reprezentacja spółki akcyjnej przez członka 
jednoosobowego zarządu

Przepis art. 373 § 1 KSH będzie miał zastosowanie wyłącznie do zarządu wieloosobowego. Gdy bowiem w skład 
zarządu spółki akcyjnej wchodzi tylko jedna osoba, wówczas na mocy art. 368 § 1 KSH będzie ona upoważniona, 
działając jako zarząd spółki, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, w tym również do podpisywania peł-
nomocnictw. W takiej sytuacji bez znaczenia pozostają wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczące sposobu 
reprezentacji spółki, nie mogą one bowiem ograniczać podstawowej reguły reprezentacji spółki akcyjnej przez zarząd.

Postanowienie NSA z 28.9.2021 r., II GZ 305/21, Legalis

1 Dalej jako: Spółka. 
2 Tak np. W. Popiołek [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 

pod red. J. Strzępki, 2015, wyd. 7, Legalis, kom. do art. 373; T. Szczurowski 
[w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. Z. Jary, 2020, wyd. 3, 
Legalis, kom. do art. 373; A. Kidyba [w:] Kodeks spółek handlowych. T. II. 
Komentarz do art. 301–633, pod red. A. Kidyby, 2017, wyd. 13, Lex/el, kom. 
do art. 373; J.P. Naworski [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Ty-
tuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, pod red. R. Potrzeszcza, T. Siemiątkowskiego, 2011, Lex/el, kom. do 
art. 205; M. Dumkiewicz [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod 
red. M. Dumkiewicz, 2020, Lex/el, kom. do art. 205; A. Nowacki [w:] Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. T. I. Komentarz do art. 151–226 KSH, 
pod red. A. Nowackiego, 2018, Legalis, kom. do art. 205.

3 W podobnym stanie faktycznym NSA wydał postanowienie 
z 22.10.2020 r. (II GZ 302/20, Legalis), przedstawiając zbieżny pogląd. Por. 
również np. postanowienie NSA z 6.12.2007 r. (II OSK 1661/07, Legalis), 
w którym NSA stwierdza, że w przypadku zarządu jednoosobowego spółki 
z o.o. wystarczające jest działanie osoby piastującej funkcję tego organu.

4 II PZ 4/06, Legalis.
5 III CNP 1/13, Legalis.
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zgodnie z którym łączny sposób reprezentacji dotyczyć 
może jedynie wypadków, kiedy zarząd w spółce jest wie-
loosobowy, bowiem a contrario z art. 205 KSH wynika, 
że jeżeli zarząd jest jednoosobowy, osoba stanowiąca 
zarząd ma prawo samoistnego reprezentowania spółki, 
a ograniczanie jej prawa przez ustanowienie obowiązku 
działania z inną osobą (np. prokurentem) jest bezskutecz-
ne. Jak wskazał SN w uzasadnieniu ww. postanowienia 
z 24.7.2013 r., za przyjęciem takiego poglądu przemawia 
ocena skutków takiego określenia sposobu reprezentacji, 
która w wypadku niepowołania prokurentów prowadzi-
łaby do uniemożliwienia prawidłowo ustanowionemu 
zarządowi reprezentowania spółki. Zdaniem SN za taką 
wykładnią przepisów KSH przemawia ocena skutków 
takiego określenia sposobu reprezentacji, która – w wy-
padku niepowołania prokurentów – prowadziłaby do 
uniemożliwienia prawidłowo ustanowionemu zarządowi 
reprezentowania spółki. W postanowieniu z 15.12.2016 r.6 
SN stwierdził ponadto, że w przypadku gdy zarząd jest 
jednoosobowy, nie ma podstaw do określania sposobu 
reprezentacji w umowie spółki, jej zmiana bowiem nie 
wnosi nic poza deklaratywnym tego potwierdzeniem. 6 II CSK 163/16, Legalis.

Wnioski dla praktyki

  Ze stanowiskiem NSA wyrażonym w omawianym posta-
nowieniu należy się zgodzić. W przypadku ustanowienia 
w spółce z o.o. bądź akcyjnej zarządu jednoosobowego 
nie jest dopuszczalne skuteczne umowne uzależnienie 
przy reprezentowaniu tej spółki od współdziałania tego 
jednego członka zarządu np. z prokurentem. Przyjęcie 
odmiennego poglądu doprowadziłoby do ograniczenia 
reguły reprezentowania spółki przez zarząd oraz faktycz-
nego paraliżu działalności spółki, która wobec niemożno-
ści reprezentowania spółki przez jej zarząd nie mogłaby 
dokonywać żadnych czynności.

Piotr Letolc
adwokat, Partner w Kancelarii RKKW

Anna Urbaniak
aplikantka adwokacka, Kancelaria RKKW
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