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DZIENNIK URZĘDOWY
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

UCHWAŁA Nr 703/2016
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie ustanowienia wyróżnienia pod nazwą „Ambasador mediacji na rynku finansowym”  
i zasad jego przyznawania 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 174, 615, 888 i 996) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się wyróżnienia pod nazwą „Ambasador mediacji na rynku finansowym”, zwane dalej „Wyróżnieniem”. 

§ 2. Celem przyznawania wyróżnienia jest przyczynianie się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku 
finansowego oraz propagowanie polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy instytucjami finansowymi a odbiorcami 
świadczonych przez nie usług poprzez nagradzanie otwartych postaw mediacyjnych w postępowaniach mediacyjnych 
w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz wyróżniających się działań, których 
celem jest upowszechnienie idei polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym.

§ 3.1. Wyróżnienie może być przyznawane przez Kapitułę Wyróżnienia, zwaną dalej „Kapitułą”: 

1)  osobom fizycznym, osobom prawnych, a także innym podmiotom, które podejmują wyróżniające się wagą, zakresem 
lub skutecznością działania na rzecz upowszechnienia idei polubownego rozwiązywania sporów na rynku finanso-
wym;

2)  pełnomocnikom stron w postępowaniach mediacyjnych prowadzonych w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy 
Komisji Nadzoru Finansowego, którzy swoją postawą i zaangażowaniem w sposób istotny przyczyniają się do polubow-
nego rozwiązywania sporów.

2. Wyróżnienie przyznawane jest w drodze uchwały Kapituły. 

3. Wyróżnienie może zostać przyznane na uzasadniony wniosek złożony przez co najmniej trzech mediatorów.

4. Kapituła może przyznać maksymalnie trzy wyróżnienia w danym roku kalendarzowym. 

§ 4.1. Kapituła działa w składzie:

1) Przewodniczący KNF – Przewodniczący Kapituły; 

2) Prezes Sądu Polubownego przy KNF;

3)  trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF wybranych przez to 
zgromadzenie.

2. Kapituła podejmuje uchwałę o przyznaniu wyróżnienia zwykłą większością głosów, w obecności Przewodniczącego 
Kapituły i co najmniej trzech osób wchodzących w skład Kapituły.

3. Kapituła może uchwalić regulamin pracy Kapituły.
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4. Uchwała o przyznaniu wyróżnienia podejmowana jest do końca września roku kalendarzowego, w którym wyróżnie-
nie jest przyznawane.

5. Kapituła może podejmować uchwały również w drodze głosowania korespondencyjnego w trybie obiegowym. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego: Andrzej Jakubiak


