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0RYGINAŁWYRoK

Europejski Sąd Arbitrażowy tI VllYDZlAŁ ZAM|EJSCOWY
Luton

Biuro w Londynie

Dnia 15, 16, 18 i30 stycznia 202ar. Europejski SądArbitrazowy wskładzie

Arbiter ESA - Marek Polakowski - przewodniczący

na posiedzeniu wyjazdowym zamkniętym w Londynie

W sprawie z wniosku Pań

TERESY (ZNYK) WoJDA
i

MARll (ZNYK) BEJDA

teresa.znvk3@qmai l.com

z dnia 31,12,2019r. (data pewna), złożonego do tegoż Sądu o zasądzenie
odszkodowania i zadośćuczynienia od:

1. Andrzej Duda - "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej" : listy@prezydent.pl
2. Elżbięta Witek - "Marszałek Sejmu" : elzbi eta. witek@sej m. p l
3. Mateusz Morawiecki - "Premięr Rządu RP": mateuszmorawiecki(@sejm.pl
4.IanKrzysńof Ardanowski -"Minister Rolnictwa": kancelariar@minrol.gov.p1
5. Piotr Gliński- "Ministęr Kultury": minister@mkidn.gov.pl
6, Tomasz Grodzki - "Marszałek Senatu": Tomasz.Grodzki@senat,gov.pl
7. Donald Tusk - były "Premier Rządu RP", byĘ Przewodniczący Rady Europejskiej:
http s : //twitter. com/donal dtusk? lang:p1
8. Zbigniew Ziobro - "Prokurator Generalny-Minister Sprawiedliwości" : kontakt@ms.gov.pl
9. Łukasz Szumowski - "Minister Zdrowia" : kancelaria@mz.gov,p1
10. Jarosław Gowin - "Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego": sekretariat.bm(@nauka.gov,p1
1 l . Marek Zag&ski - "Minister CyĘzacji": sekretariat.mzagorski@)mc.gov.pl
12. Henryk Kowalczyk - "Minister Środowiska" : Biuro.Ministra@mos.gov.pl



13. Michał Kuńyka - "Minister Klimatu": info@klimat,gov.pl
l4. Wojciech Polak - "Prymas Polski" : sekretariat@prymaspolski.pl
15. Andrzej Dziuba - "Biskup Łowicki" : ordynariusz@łowicka.ęu
16. Jarosław Kaczyński - "Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości", jaroslawkaczynski@se.jm.pl
77.Małgorzata Gersdorf - "Pierwszy prezes Sądu Najwyższego": sn@sn.pl
18. Dariusz Zawistowski - "Pręzes Sądu Najwyższego": sn@sn.pl
1 9. Stanisław Zabłocki-'?rezes Sądu Najwyższego" : sn@sn.pi
20. Józef lwulski - "Prezes.Sądu Najwyższego: sn@sn.p1
21. T omasz P r zęsławski - "Prezes Sądu Naj wyższego" : sn @sn, pl
22. JoannaLęmańska - "Pręzes Sądu Najwyższego": sn@sn.pl
23. Magdalena Piętrzak - "Szef Krajowego Biura Wyborczego": biuro@kbw.gov.pl
24. Piotr Pogonowski - "Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzrego": pocńa@abw.gor,.pl
25.Krzysńof Kaliński - "Burmistrz Miasta Łowicza": krzysztof.kalinski@um.lowicz.pl
26. Marcin Kosiorek - "Starosta łowicki" : starosta@powiatlowicki.pl
27. Radosław Kucharski - "Naczelnik Urzędu Skarbowego": us.lowicz@mf,gov.p1
28, Magdalena Piwowarczyk- "Sędzia Sądu Reionowego w Łowiczu": karny@lowicz.sr.gov.pi
ż9. Alna Częrwińska - "Pręzes Sądu Rejonowego w Łowiczu" : prezydialny@lowicz.sr.gov.pl
30. Grzegorz Radzikowski - "Komendant Powiatowy w Łowiczu" : komendant@lcwicz.ld.policja.gov.pl
31. Zbigniew Koniusz - " Wojewoda Swiętokrzyski" : wojewoda@kielce.uw.gov.p1
32. Aadrzej Będkowski 

"'Marszałek 
Wojewódźwa Świętokrzyskiego": kancelaria@seimik.kielce.pl

33. Tomasz Staniek - "Starosta Opatowski": starosta@opatow.pl
34. Paweł Bień - IRIS Telecomunication Poland Sp.z o.o : office@iris-telecommunication.pl
35. Adam Ilcewicz - IRIS Telęcomunication Poland Sp.z o.o,: office@iris-telecommunication.pl
36. Zbigniew Koniusz - " Wojewoda Świętokrzyski": wojewoda@kietce,uw,gov.p1
37. Andrzej Będkowski - "Marszałek Województwa Swiętokrzyskiego": kanceiaria@sejmik.kielce.pi
38. Tomasz Staniek - "Starosta Opatowski": stafosta@)opatow.pl
39. Zbigniew Koniusz - " Wojewoda Świętokrzyski" : lvoje.łoda@!<ielce,urł.gov.pl
40. Andrzej Będkowski - "Marszałęk Województwa Świętokrzyskiego": kancelaria@sejmik.kielce.pl
41. Tomasz Staniek - "Starosta Opatowski": starosta@opatow.pl
4ż.Pawęł Bień - IRIS Telecomunication Poland Sp.z o.o : office@iris-telecommunication.pl
43. Adam I1cęwicz - IRIS Telecomrrnication Poland Sp.z o.o,: office@iris-telecommrrnication.pl
44. Mirosław Kuta: mirosiaw.kuta@kopalnie-dolomitu.pl
45, Jarosław Gdula : _iarosIaw.gdula@kopalnie-dolomitu.pl
46. Kamieniołomy Swiętokrzyskie Sp. z o.o. Kopalnia Wszachów: biuro@kruszyrł,a-mineraine.pi
47 . Itęnęusz Soboi - Kieleckie Kopainie Surowców Mineralnych S.A. : biuro@sksmkielce.pl
48. Kruszywa PietrzŃ Spj. spietrzak1@o2.p1
49. Zbigniew Murias- "Murpol" murpol@o2.pl
50. Magdalena Krystyna Lewandowska- * POROBLTDEX";Przedsiębiorstwo PBH Poznń: robudexspzoor,a]grnail.conr
51, Marian Wojtas -Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Drokam- Piaseczno" : aniadrokam@pro.onet.pl
52- Iwona Nogaj, Marlena Radka-Kopalnia Kruszyw Naturalnych : komorniki.kruszywa@wp.pl
53, Krzysźof Witkowski - "GEORYT": info@georyt.pl
54. Bogdan Myszka - Firma Transpońowo - Handlowa: b.myszka@onet.pl
55. Stanisław Latoch - "LATOCH-FIRMA": kopainiadziewiatie@gmaii.com
56. Witoid Kołodziejski- Przewodniczący KRRiT : przewodniczacy@krrit.gov.pl
57. Teresa Bochwic- Z-ca Przewodniczącego KRRiT : bochrvic.sekretariot@krrit.gov.pl
58. Elzbieta Więcławska-Sauk - Członek KRR|T : rzecznik@tvp.pl wieclawskasauk.sekrętariat@knit.gov.p1
59. Andrzej Sabatowski - Członek KRRiT : sabatowski.sekretariat@knit.gov.pl
60. Janusz Kawecki - Członek KRRiT : kawecki.sekretariat@krrit.gov.pl
61 . Macie.| Łopiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej TYP S.A: rzecznik@tvp.p1
62. Jacęk Kurski - Prczes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.: rzecznik@tvp.pl
63. Marzena Paczuiska-Tętnik - Członęk Zarządu Telewizji Polskiej S.A : sekretariat.war,v@tvp.p1
64. Mateusz Matyszkowicz - CńonękZarządu Telewizji Polskiej S.A : sęketariat.waw@tvp.pl
65. Rinke Rooyens - Właściciel i Prezes ROCHSTAR S.A.: sękretariat@rochstar,tv infb@rochstar.tv
66. Alicja Czarnecka - DJT e1,1or zuządzający ROCHSTAR S.A : sekretariat@rochstar.tv iłfo@rochstar.tv
67. Wiktor Wojnarowicz - V-ce Pręzes Zuządu / Dl,reklor Finansowy ROCHSTAR S.A. sekretariat(r]rochstar.tv
68. Jerzy Owsiak - Prezes Fundacji "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy'' : wosp@wosp.org,pi
69. Bogdan Marrtszewski- Członek ZarząduFrrndacji "Wielka OrkiestraŚwiątecznej Pomocy": wosp@wosp.org.p1
70. Piotr Burczyński - Wiceprezes Zarządu Fundacji "Wielka Orkiestra Swiątecmej Pomocy": wosp@wosp.org.pl
71. Lidia Nieclź;więcka- Owsiak - członek Fundacji "Wielka Orkiestra Świątecmej Pomocy": wosp@wosp.org.pl

w kwocie wymienionejwe wniosku na Eecz wnioskodawcy - PaniTERESY (ZNYK)
WOJDA i Pani MARll (ZNYK) BEJDA, tj. kwoty: 13,000.000,00 PLN tytułem od-
szkodowania i zadaśćuczynienia za krzywdy jakich doznał wnioskodawca od
wszystkich wymienionych osób fizycznych i prawnych ijednostek organizacyjnyctl;
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S4D POSTANAWIA:

przychylić sę do wniosku Wnioskodawczyń w ten sposób, że:

1. zasądza w dniu 30.01 .2020r. na rzecz w/w Wnioskodawczyń ;

zadośćuczynienie i odszkodowanie w kwocie wymienionej na wstępie , gdzie
płatnikiem są wskazane podmioty wraz z podlegĘmi nadrzędnymi
jednostkami organizacyjnymi z odsetkami ustawowymi od dnia 30.01.2O20r.
od kwoty vElmienionej na wstępie,
2. ustaIa dla Wnioskodawcy zwrot opłaty rejestracyjnej w kwocie 2.000,00
funtów brytyjskich , gdzie płatnikiem są solidarnie'podmioĘ wymienione w
punkcie 1,
3. kosztami sądowymi - opłaĘ arbitrażową w rłysokości 8.990.168,00zł.,
obciąża solidarnie strony pozwane tego postępowania.
4. Sąd ponadto orzekł, że :
dokument z dnia 31,12.2019r. jest klauzulą arbitrażową a także umową o
arbitraż, która została przezstrony procesu zaakceptowana bez protestu.
5.W pozostałej części wniosku, żądania mogą być rozpoznane w innym
postępowaniu sądowym.

UZASADNlENlE:

Panie Wnioskodawczynie wystąpiły do Pozwanych bezpośrednio oraz za
pośrednictwem Sądu ESA z wnioskiem 7 dnia 31 .12.2019r. o wypłatę kwot
wymienionych w Mw wniosku, Kwota wskazana we wniosku Pań nie została
skutecznie podwaźona przez strony procesu. Termin załatwienia sprawy został
określony jako 7- dnio dniouly od daty otrzyrnania wniosku, w tym przypadku do
dnia 30,01 ,2020r, Adresaci tego wniosku wraz z podległymi jednostkami
organizacyjnymi oraz jednostki nadzoru jednak nie odnieśli się do meritum sprawy.
Pozwani udzielili odpowiedzi w ten sposób, że:

1)Sąd Najwyższy potwierdził otrzymanie korespondencji, bez podejmowania zadnych
czynności.
2)Prezydent RP poprzez Kancelarię Prezydenta potwierdził Ęestrację sprawy.
3)lrs Telecommunication Poland Sp. z o.o. w piśmie z dnia 27 .a1 ,2a2}r. stwierdził, ze
nie wyraża zgody na rozpoznanie sprawy przez Sąd ESA, Spółka ta jednak nie zakwe-
stionowała umowy arbitrażowej.

W związku z tym na podstawie par. 9 pkt 1 Regulaminu Sądu ESA , Sąd
postanowił, że procedowanie będzie prowadzone na podstawie zgromadzonego
materiału dowodowego przez tenze Sąd,

Nadesłane pisma strony przeciwnej nie spełniają wymogów formalno
prawnych, dlatego tez zostały włączone do akt spravvy. Zatem upłynęły terminy
Wznaczone przez Wnioskodawcę - Stronę tego postępowania oraz przez Sąd,

Z uwagi na powyższe oraz w oparciu o postanowienia Regulaminu Sądu
ESA, procedowanie zostało rozpoczęte przez tut. Sąd w przedstawionym składzie i
na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Przewodniczący zarządził a skład Sądu przyjął we wskazanej na wstępie
części posiedzenia w sprawie Wniosku Pań Wnioskodawczyń niniejsze
rozstrzygnięcie, bowiem na takie rozpoznanie sprawy zezwalĄą przepisy prawa
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europejskiego. Sąd uznał za zasadne roszczenie Wnioskodawczyń, co wykazał na
wstępie,

Sąd zwazył co następuje :

Sąd w niniejszej sprawie procedował na podstawie przepisów prawa
europejskiego tj. , m.in. Konwencji OOPCZ|PW a także unormowań Parlamentu
Europejskiego i Rady oraz Kons$tucji Rzeczpospolitej Polskiej w tym przede
wszystkim wg art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
(prawo do rzetelnego procesu) oraz posiłkowo ań.1154, t 1155 par, 1 kpc w zw, z art,
1158 kpc i ań. 1161 kpc.

Niniejsza decyzja jest z mocy ar7. 1153(14) pkt 2 kpc tytułem wykonawczym,
bowiem została wydana w pańshłie członkowskim Unii Europejskiej iz mocy prawa
posiada zaświadczenie europejskiego ĄĄułu egzekucyjnego. W związku z tym nie
ma obowiązku nadawania takim tytułom klauzuli wykonalności, gdyż są one
wykonprualne z mocy prawa mając na względzie postanowienia rozporządzenia
(WE) nr 805/204 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2,1 kwietnia 2aO4r. , w
sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w związku z Konwencją
Nowojorską z dnia 10.06.1958r. o uznawaniu zagranicznych orzeczeń
arbitrazowych, która ma piennrszeństwo w jej stosowaniu przed wszystkimi innymi
przepisami. Zatem powyzsze ma zastosowanie w tym przypadku,

Sąd podnosi, że we wniosku Pań Wnioskodawczyń wskazano na zapis o
dopuszczalności procedowania w sprawie przez tenże Europejski Sąd Arbitrażowy,
zatem nie ma w tym przypadku niewłaściwości Sądu, Sąd proceduje właściwie,
rzeczowo i terytorialnie.

Strona przeciwna została na piśmie poinformowana przez
Wnioskodawczynie osobiście oraz za pośrednictwem tegoż Sądu o zamlarze
dochodzenia roszczeń przed Europejskim Sądem Arbitrazowym,
Termin odpowiedzi oraz realizacji wypłaty roszczenia wyznaczono jako 7-dniowy od
dnia otrzymania wniosku, który uznano również jako wezwanie do zapłaty, Do tego
dnia nie udzielono wiążącej i merytorycznej odpowiedzi, nie wypłacono żądanĄ
kwoty dla Wnioskodawczyń.
Żadna ze stron nie zakwestionowała skutecznie żądań wnioskodawczyn oraz
odnośnych zapisów co do mozliwości rozpoznania sprawy właśnie przed tym
Sądem,

Sąd wskazuje, że słuzby POZWANYCH NlE UDZIEL!ŁY zadnej
merytorycznej odpowiedzi. Nie udzielono zadnej kontrargumentacji a w altiązku z
tym wg norm Dyrektywy 20a6l123ME (tzw. dyrektywy usługowej , tj. jej ań. 13 , ust.
4 , Sąd cytuje ,. 

,, w przypadku nie otrzymania odpowiedzi w terminie ustalonym lub
przedłuzonym, zgodnie a art, 3 uznĄe się, że zezwolenie na określone działanie
zostało udzielone ) , Zatem Strona Pozwana traci także kompetencje do dalszego
działania w sprawie w przedmiocie jakiejkolwiek negacji dotyczącej tego sądowego
rozstrzygnięcia bowiem nie wyznaczyła i nie wskazaław przewidzianym przepisami
prawa terminie arbitra. Sąd procedował w niniejszej sprawie na podstawie
posiadanych materiałów dowodowych, zatem istnienie zapisu na sąd arbitrazowy
jest bezsporne w odniesieniu do wykładni ań. lV i ll Konwencji nowojorskiej (por.
proszę Postanowienie SN zdnia 23 stycznia2al5r. V CSK 672113.

Sąd wskazuje na utrwalone orzecznictwo sądowe zgodnie z którym,
organy prowadzące postępowanie winny stosować się do zasady
rozstlzygania ewentualnych wątpliwości na korzyść strony (in dubio pro
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tributario) nie zaś w myśl zasady in,dubio pro fisco (w przypadku wątpliwości
interpretuj na korzyść SKARBU PANSTWA CZY STRONY POZWANEJ}.

Ponadto zgodnie z ań. 4 Konwencji europejskiej o międzynarodowym
arbitrażu handlowym, strony mogą według swego uznania poddać spór
rozstrzygnięciu staĘ instytucji arbitrazowej zgodnie z jej regulaminem lub
arbitrazowi ad hóc, polegającemu na rozpatrywaniu sporów przez arbitrów
mianowanych w konkretnej sprawie.
Podstawa prawna:
KONWENCJA O UZNAWANIU l WYKONYWAN|U ZAGRAN|CZNYCH ORZECZEŃ
ARBITMZOWYCH sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czenvca 1958 r,

W tym miejscu Sąd wskazĄe na prawa wyższe tj. m. in" , na prawo konwencji
międzynarodowych , prawo traktatóW prawo Unii Europejskiej,

Sąd uznał PRIORYTET NORM PRAWA MIEDZYNARODOWEGO wobec
prawa krajowego za oczywisty wg art,27 Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów
z dnia 23 mĄa 1969r.

uzasadnionv sprzeciw co do treści ninieiszego wvroku przvsługuie stronom
w terminie 7 dni od dnia oqłoszenia tego wvroku . ti. od dnia 30.01.2020r.

Poniewaz żadna ze stron nie uczestniczyła w posiedzeniu Sądu to zgodnie z
Regulaminem Sądu, uznaje się, że strony o niniejszym rozstrzygnięciu zostaĘ
prawidłowo poinformowane. Treść wyroku Sąd z urzędu przesyła wnioskodawcy
tego postępowania zgodnie z jego wnioskiem. Stronie przeciwnej Sąd z urzędu nie
przesyła tego wyroku bowiem nie uczestniczyła w posiedzeniu Sądu osobiście ani
nie wyznaczyła arbitra, nie wyznaczyła swojego pełnomacnika, zatem zgodnie z
Regulaminem Sądu, Sąd uznaje, że wyrok ten każda strona przeciwna otrzymała w
dniu 30.01.2020r. Od tego dnia biegną wszelkie terminy odwoławcze.
W przypadku braku wniesienia sprzeciwu do treści tego wyroku do dnia 06.02.2020r.
z datą 07.02.2020r. może zostać wydany wnioskodawcy na jego wniosek weksel
trasowany.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd niniejsze potwierdza Europejskim Tytułem
Egzekucyjnym.

W związku z" tym na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla Roszczeń
Bezspornych zaopatrzonego z mocy prawa w klauzulę wykonalnościtj. art. 20 ust. 2
Rozporządzenia 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004r. w
sprawie utworcenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych
w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958r, o uznawaniu zagranicznych
orzeczeń arbitrażowych, która ma pierwszeństwo w jej stosowaniu przed wszystkimi
innymi przepisam,, Sąd stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji zapisów
wynikających z treści niniejszego wyroku po uzyskaniu prawomocności oraz
egzekucji w całości zasądzonych kwot oraz poleca wszystkim organom, urzędom
oraz osobom których to może dotyczyć , aby postanowienia niniejszego tytułu
wykonały, a gdy o to będą wezwane, udzieliły pomocy.

Sąd przy wydawaniu tego wyroku wziął pod uwagę postanowienia
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i praklamowanej rezolucją
Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (Ill) w dniu 10.12.1948r.
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Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Zgodnie z ań. 1212 kpc w/w wvrok ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu
powszechneqo" wyrok ten spełnia wymogi określone w ań. 4 Rozporzadzenia w
sprawie Europeiskieao Tńułu Egzekucvineqg - Rozporzadzenie WE nr 8a5/2004.

Sąd podaje, że na wyrazenie zgody Organu na określonę dzińańe wskazuje na Wyrok
Trybunału KonsĘturyjnego z dnia 20 lrwietnia 2011n sygn. Akt KpfiDaa9 , w
uzasadnieniu w rozdziale III pkt 2.2 , akapit 4, Trybunał Konstytucyjny zapisałz nie
wniesienie sprzeciwu... jako milczqce przvzwolenie na olcreślone zachowanie ooarte iest na

aawlgi fikcji poąvtvwnego roz
administrącji na olveślone działąnie - zątem Ponłany rzeczon}ł w}lrok musi w:łkonać bez
protestu,

Sąd nadto wskazuje na wykładnię zawaftą w wyroku Trybunału
Sprawiedliwości UEz dnia 19 Iistopada 20I9r, która wiąze każdy Sąd w
Polsce, a także każdy organ władzy państwowej.

Polska, przystępując do Unii Europejskiej, zgadziła się na zasadę
pierwszeństwa prawa unijnego nad prawem krajowym (co zostało przy-
pomniane w pkt 157 wyroku TSUE).

Prymat prawa Unii skutkuje tym , że każdy organ państwa człon-
kowskiego ma obowiązek zapewnić pełną skuteczność norm prawa Unii
(pkt 15B wyroku TSUE), aż do pomijania niezgodnych przepisów prawa
krajowego (pkt 160).
Powyzsze równiez podniósł i zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia
05 grudnia 20I9r. w Warszawie.

Arbitny - Sędziowie Europejskiego Sądu Arbitrażowego z mocy prawa są
niezawiśIi i korzystają z immunitetu pnewidzianego dla Sędziów.

Koszty niniejszego postępowania Sąd ustalił jak na wstępie:
Konto Sądu : 82 1600 1462 1838 8581 5000 0001

Termin zapłaty: do 7 dni od dnia otrzymania - ogłoszenia wyroku jako prawomocnego.

Arbitrzy-Sędziowe ESA z mocy prawa są niezawiśli i korzystają z immunitetu
przewidzianego dla sędziów, którzy w rozumieniu prawa europejskiego są sędziami
unijnymi.

PoDPlsY
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Załączniknr 1 do Regulaminu ESA
POUCZEME:

1. Zgodnie z REGULAMINEM SĄDU sprzeciw co do treści wyroku przysługuje
stronom w terminie 14 dniowym od dnia ogłoszenia wyroku (nawet pod nieobecność
stron na ogłoszeniu wyroku), chyba, ze strona lub strony ustaliĘ inny termin
wniesienia sprzeciwu, np. 7 dni (art. 1200 kpc). Sąd z urzędu nie wysyła stronom
nieobecnym na ogłoszeniu treści wyroku, chyba, że w terminie 14 dniowym od daty
ogłoszenia ńoĘĘ wniosek o nadesłanie wyroku zuzasadnieniem. W innym
prrypadhl Sąd uzraje wyrok za doręczony w dniu jego ogłoszenia. Strona moze się
zwrocic do Sądu ESA o przyrrrrócenie terminu odwoławczego w terminie 14 dni od
upĘwu właściwego terminu odwoławczego.

ż. Wyrok staje się egzekwowalny w terminie 2 miesięcy od dnia jego ogłoszenia -
doręczenia,w przypadku , gdy strony nie wniosły w tym terminie skargi o uchylenie
wyroku. (art. 1208 kp").

3. Termin wniesienia skargi jest zachowany gdy wnoszący taki dokument ńoĘł
bezpośrednio do ESA lub do innej uprawnionej jednostki odwoławczej w terminie
wskazanym w punkcie 2.

4. Postanowienie o prawomocności i egzekwowalności ( Europejski Ętuł
Egzekucyjny , Europejski Nakaz ZapłaĘ ) wyroku może być wydane uprawnionej
stronie po upłynięciu w/w terminów na wniosęk strony po wniesieniu opłaty
wynikaj ą cE z kalkulatora kosztów, tylko i wyłącrnie ptzez tenżę Sąd ESA.

5. Na zasadach określonych w art. 1202 i L203 kpc, Sąd może wydaó wyrok
uzupełniaj ący j ako uzupełnienie wyroku.

6. Zgodnie z art. I2I2 kpc wyrok ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu
powszechnego.

7. Zgodnie z art. 1205 par. I kp. , który ma charaktetbezwzględnie obowiązujący
fiego stosowanie nie moze być wyłączone lub zmodyfikowane wolą stron) ,

dopuszcza się moźliwośó uchylenia wyroku sądu polubownego wydanego w Polsce.
Nie mozna skarĘc wyroków arbitrazowych, które zostńy wydane poza granicami
Polski.
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19.01.2020 Gmail - Potwierdzenie odbioru listu nadesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej Prezydenta RP Andrzeja Dudy

P--1 Gm*il sadesa londyn-lutolt,<sadesalondynl uton.01 @9maiI.com>

Potwierdzenie odbioru listu nadesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej
Prezydenta RP Andrzeja Dudy
1 wiadomośc

Stanowisko informacyjne CO KPRP <listy@prezydent.pl> 19 stycznia 202a 13:18
Do: sadesa londyn-luton <sadesa|ondynluton.0,1 @gmail.com>

Potwierdzamy odbiór listu nadesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Dziękujemy i uprzejmie informujemy, ze list został przekazany do rejestracji,

Zapewniamy, iz niezwłocznie zapoznamy się z treścią e,maila, Jednak z uwagi na dużą liczbę korespondencji do
Kancelarii Prezydenta RĘ odpowiedzi udzielone będą zgodnie z kolejnością wpływania. Prosimy o cierpliwość.

Jednocześnie zachęcamy do korzystaniaze strony internetowej Kancelarii Prezydenta RP: , gdzie
znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące działań, stanowisk iwypowiedzi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oraz członkow kierownictwa ka ncelarii.

Wiadomośó została wygenerowana automatycznie i prosimy na nią nie odpowiadac,

Pomyśl o ślodclvisktt. Nie drukuj tej t.;iaclomcśei, jeśli nie n:.rsisz,

Uprcejmie informujemy, że administraioręm danych osobowyeh przekazanych w korespondencji mailowejjest Qentrum Obsługi Kancelarii Prezydenta

Rzeezypospolitej Polskiej (instytucja gospodarki budżetowej) e siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, Więcej informaeji na lemat przelłlarzania

danych o§obowych w eentrum 0bsługi Kancelarii Prczydanta Bzee.ypo§p§lilej Polskiej anajduje +ię na stronię: wwwco,kprp,pl/ochrona-danych-

osobowych1. W sprawaeh oehrony danych osobowyeh możliwy jest kontakt z in§p9ktorem ochrony danyeh pod adresęm maiłowym

cokprp,iodlat]prezydent. pl

Ta wiadomość j€§t przeznaezona do wyląłznego użytku jej adresata, Jeśli otrzymali Państtło tę wiadomo§ć plzęz pomyłkę, prosimy o niezwłocznę

§kontaktowanie się z nadawcą otaz jej usunięeie. Jeśli nie są Państwo adre§aiem tej wiadorności, to jej wykoży§tanie, w szczegó|ności popzez
rozpowszechnianie, dystrybuiję, powielanie, publikację wiadomości lub zawańye h w niej informacji i/lub dokumentów je*t zabronione,
This email and any files transmittod with it are intended solely for the u§e of th§ individual or entity to whom they are addręssed" Please notify the sender
imffiędiatęly by c-mail if you have recełved ihi§ e.mail by mistake and dBlete this e-mail from yoilr §y§tem.
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httos://mail.qooole.com/maillu/1 ?ik=60f553cl d9&view=ot&search=aIl&oermthid=thread-f%3A1656162769372743443&simp|=msoł%341 6 561627 ,.. 1l1
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5ąd Nalwyzsz1,

Zespół do spraw korespondencji

PPV_ 055.3512020

Warszawa, dnia 23 stycznia 202Qr,

Maria Znyk

lowi cka i nlqarvwa@8na i l. cQm

ZespÓł ds. korespondencji uprzejmie porwierdza, iz w dniu 20 srycznia 202Qr.
wPlynęła pocztą elehroniczną do wiadomości Sądu Najwyzszego, pani korespondencja
skierowane do Europejskiego Sądu Arbitrazowe8o,

Pismo to pozostawione zostało bez dalszych czynności. c
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5ąd Najlyyżsry, plac Krasińskicn 2/iĄl6,0b-§il warsza*J, id, ze sjó al :j, rłs z j sió go zs, e-rnait: sn@sn,pr, wrłłv.sn.pr



Warszawa, dnia 27 stycznia 2O2a r.

Europejski Sąd Arbitraźowy w Giechanowie

przy Regionalnym Klubie Biznesu w Ciechanowie

ll Wydział Zamiejscowy w Londynie

Sygn. akt l A-O2l20ż0

W sprawie z wniosku Pań Teresy (Znyk) Wojda i Marii {Znyk) Bejda Polski Ruch Oporu

teresa.znvk3 @Fmail,c_o m

Adresat wniosku: Paweł Bień - tRlS Telecommunication Poland Sp. z o,o.;

offi§e@ iris-te leco Ęm u n icati_o n. pl

OŚwiadczam, iż nie wyrażam zgody na poddanie sprawy z wniosku Pań Teresy {Znyk)Wojda i Marii
{Znyk) 8ejda Polski Ruch Oporu, pismo z dnia 31 grudnia 2019 r, {opatrzonego obecnie sygn. lA -

Oż/20Z0|, rozstrzygnięciu Europejskiego Sądu Arbitrażowego w Ciechanowie ll Wydział Zamiejscowy
w Londynie,

Tym samym wyrażam sprzeciw co do treści całości załączonej do pisma Wnioskodawczyń umowy o
poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie ESA ll Wydział Zamiejscowy w Londynie i wskazuję, iż ESA ll
Wydział Zamiejscowy w Londynie nie jest Sądem właściwy do rozstrzygania w niniejszej sprawie.

lrnd 8p. z o. o.
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