
 

  

 

 

 

 

00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1, tel. (022) 26 24 054, fax (022) 26 24 074, sad.polubowny@knf.gov.pl 

 
Sygn. ............................................... 

(wypełnia Sekretarz Sądu) 

 
....................................., dnia ........................ r. 

 (miejscowość)  (dd-mm-rrrr) 

 
 

            UMOWA - ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY PRZY KOMISJI NADZORU       
                                                            FINANSOWEGO 
 
 
 

 
Sąd Polubowny 
przy Komisji Nadzoru Finansowego 
pl. Powstańców Warszawy 1 
00 - 030 Warszawa 

 
 

 
1. Powód......................................................... 

(imię, nazwisko lub nazwa) 

 
......................................................... 

......................................................... 
(adres zamieszkania lub siedziby) 

 
......................................................... 
(telefon kontaktowy) 

 
......................................................... 
(adres e-mail)*  

 
......................................................... 
(fax) 

......................................................... 

......................................................... 

Jeżeli adres korespondencyjny (do doręczeń) jest inny niż 
adres zamieszkania również należy go wskazać. 
 
 

2. Pozwany....................................................... 
(imię, nazwisko lub nazwa) 

 
.......................................................... 

.......................................................... 
(adres zamieszkania lub siedziby) 

 
......................................................... 
(telefon kontaktowy) 

 
......................................................... 
(adres e-mail) 
 

......................................................... 
(fax) 
 

 

 

 

 

* Podanie adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt drogą elektroniczną celem usprawnienia komunikacji, 
związanej z prowadzonym postępowaniem mediacyjnym. 
 
  
3. Wartość przedmiotu sporu: .......................................... zł. 
(Tu należy wpisać wartość przedmiotu sporu, lub szacowaną wartość przedmiotu sporu. W przypadku spraw o prawa 
niemajątkowe pole należy pozostawić niewypełnione) 
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4. Wskazanie przedmiotu sporu lub stosunku prawnego, z którego spór wyniknął lub 
może wyniknąć 

 
..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

5. Wyrażam zgodę na poprzedzenie postępowania arbitrażowego mediacją 
 

5A. Powód 
 

    TAK        NIE (przejdź  do pkt 6) 

Jako mediatora wskazuję: ................................................................................................................. 
(Tu należy wpisać imię i nazwisko mediatora wybranego z listy mediatorów Sądu Polubownego przy KNF) 

 

5B. Pozwany 
 

     TAK       NIE (przejdź  do pkt 6)  

Jako mediatora wskazuję: .................................................................................................................. 
(Tu należy wpisać imię i nazwisko mediatora wybranego z listy mediatorów Sądu Polubownego przy KNF. Jeżeli strona 
pozwana akceptuje wybór mediatora dokonany przez stronę powodową wystarczy powtórzyć nazwisko mediatora) 
 

 

6. Wybór arbitra przez powoda 
 
6.A Wybór arbitra przez powoda 

Jako arbitra wskazuję: ............................................................................................................................ 
(Tu należy wpisać imię i nazwisko arbitra wybranego z listy arbitrów Sądu Polubownego przy KNF) 
 

6.B Wybór arbitra przez pozwanego 

Jako arbitra wskazuję: ............................................................................................................................. 
(Tu należy wpisać imię i nazwisko arbitra wybranego z listy arbitrów Sądu Polubownego przy KNF. Jeżeli spór ma być 
rozstrzygany przez jednego arbitra a strona pozwana akceptuje wybór arbitra dokonany przez stronę powodową, wystarczy 
powtórzyć nazwisko arbitra) 
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7. Wskazanie rachunku bankowego 
Proszę o wskazanie rachunku bankowego, na który ma być zwrócona kwota opłaty –  
w przypadkach określonych w Regulaminie Sądu Polubownego przy KNF: 
 

7.A Powód: 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
7.B Pozwany: 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 
8. Zgoda na poddanie rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Polubowny przy KNF 
 
Oświadczenia stron: 

8.A Powód: 
- Składam wniosek do Sekretarza Sądu o zapytanie drugiej strony - poprzez przekazanie 
niniejszego dokumentu - czy zgadza się ona na postępowanie polubowne przed Sądem 
Polubownym przy KNF. 

- Wyrażam zgodę na poddanie wskazanego powyżej sporu lub sporu, który może wyniknąć ze 
wskazanego powyżej stosunku prawnego pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy KNF. 
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem Sądu Polubownego przy KNF, który 
znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie. 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z 
prowadzeniem postępowania polubownego przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru 
Finansowego. Przyjmuję do wiadomości, iż dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Komisji 
Nadzoru Finansowego posiadającym swoją siedzibę przy Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 - 030 
Warszawa, w zbiorze danych „Wnioski składane do Sądu Polubownego przy KNF”. 
Administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Komisja Nadzoru 
Finansowego. Oświadczam, iż jest mi wiadome, że podanie danych jest dobrowolne, a także, że 
mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 

............................................................................................................................. .............................................. 
(Tu należy złożyć czytelny podpis) 

8.B Pozwany:  

- Wyrażam zgodę na poddanie wskazanego powyżej sporu lub sporu, który może wyniknąć ze 
wskazanego powyżej stosunku prawnego pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji 
Nadzoru Finansowego. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Sądu Polubownego przy 
KNF, który znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie. 
 

............................................................................................................................. .............................................. 
(Tu należy złożyć czytelny podpis) 


