
 

 

UCHWAŁA NR 118/2021 

KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 

z dnia 26 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego” 

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2059) oraz art. 12 ust. 1b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Komisji Nadzoru Finansowego nr 106/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

„Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego” (Dz. Urz. KNF poz. 13) w załączniku 

do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie: 

„10. Sąd Polubowny używa okrągłej pieczęci zawierającej jego nazwę w pełnym brzmieniu. 

11. Postępowania określone w niniejszym regulaminie prowadzi się w postaci papierowej lub 

elektronicznej.”; 

2) w § 3: 

a) w ust. 3 po wyrazach „art. 1162” dodaje się wyrazy „oraz art. 11641”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli powstały spór nie został objęty umową lub zapisem, strona sporu, zwana dalej „stroną 

zainteresowaną”, może zwrócić się do Sekretarza Sądu Polubownego z wnioskiem o zwrócenie się do 

drugiej strony sporu z pytaniem, czy zgadza się ona na przeprowadzenie postępowania przed Sądem 

Polubownym. Strona zainteresowana określa rodzaj postępowania, które zamierza wszcząć, stosownie do 

§ 2 ust. 2. Zgoda wyrażona w postaci papierowej lub elektronicznej przez drugą stronę sporu jest 

równoznaczna z zawarciem odpowiednio umowy o przeprowadzenie mediacji, umowy 

o przeprowadzenie uproszczonego postępowania arbitrażowego, bądź zapisu na sąd polubowny.”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Nieuzyskanie zgody, o której mowa w ust. 4, lub brak udzielenia odpowiedzi w terminie 

zakreślonym przez Sekretarza Sądu Polubownego, pociąga za sobą konieczność poinformowania strony 

zainteresowanej o braku zgody na postępowanie przed Sądem Polubownym.”; 

3) w § 8 w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyraz „arbitra”; 

4) w § 13 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„W posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”; 

5) w § 16: 
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a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) potwierdzenie, że wartość przedmiotu sporu o prawa majątkowe wynosi co najmniej 500 zł;”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku braków formalnoprawnych złożonej umowy o mediację Sekretarz Sądu 

Polubownego wyznacza termin do jej uzupełnienia. Jeżeli umowa o mediację nie zostanie należycie 

uzupełniona lub opłacona w wyznaczonym terminie, sprawie nie nadaje się dalszego biegu, o czym 

Sekretarz Sądu Polubownego powiadamia wnioskodawcę.”; 

6) w § 17: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Mediator niezwłocznie ujawnia stronom okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do 

jego bezstronności.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu: 

„1a. Od prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty 

innej niż waluta polska wyłączeni są mediatorzy będący aktualnie bądź w przeszłości kredytobiorcami 

takich kredytów. 

1b. Mediator zainteresowany prowadzeniem mediacji w sprawach, o których mowa w ust. 1a, 

obowiązany jest złożyć na ręce Prezesa Sądu Polubownego stosowne oświadczenie o braku przeszkody, 

o której mowa w ust. 1a. Do czasu złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

mediator jest wyłączony od prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub 

indeksowanych do waluty innej niż waluta polska. 

1c. Wzmiankę wyłączeniu mediatora od prowadzenia mediacji w sprawach, o których mowa 

w ust. 1a, umieszcza się na liście mediatorów. Za zgodą mediatora na liście mediatorów udostępnia się 

informację o braku przeszkód w prowadzeniu mediacji w sprawach, o których mowa w ust. 1a.”, 

c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Mediator lub zespół prowadzący mediację dąży do niezwłocznego wyznaczenia – w uzgodnieniu 

z uczestnikami mediacji – terminu wstępnych spotkań mediacyjnych oraz sesji wspólnej, podczas której, 

po zapoznaniu się ze stanowiskami stron, pomaga stronom uzgodnić warunki polubownego rozwiązania 

sporu. Nie jest wymagane wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego, jeżeli strony zgodzą się na 

przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego. Domniemuje się, że strona wyraża zgodę, 

jeżeli nie żąda wyznaczenia posiedzenia mediacyjnego. 

3. Mediacja może być prowadzona w całości lub w części przy wykorzystaniu zaakceptowanych 

przez strony mediacji środków porozumiewania się na odległość, w szczególności przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”; 

7) w § 18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd powszechny, ma moc prawną 

ugody zawartej przed sądem powszechnym. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez 

nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.”; 

8) w § 20: 

a) w ust. 1 po wyrazach „obu stron” dodaje się przecinek i wyrazy „z zachowaniem art. 11641 Kodeksu 

postępowania cywilnego”, 

b) uchyla się ust. 3, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku braków formalnoprawnych złożonych dokumentów, z wyłączeniem oświadczenia, 

o którym mowa w art. 2 pkt 6, Sekretarz Sądu Polubownego wyznacza termin do ich uzupełnienia. Jeżeli 

dokumenty nie zostaną należycie uzupełnione lub arbitraż uproszczony nie zostanie opłacony 

w wyznaczonym terminie sprawie nie nadaje się dalszego biegu, o czym Sekretarz Sądu Polubownego 

powiadamia powoda.”, 
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d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Sekretarz Sądu Polubownego po otrzymaniu kompletnych dokumentów niezwłocznie przekazuje 

je składowi orzekającemu.”; 

9) § 25 otrzymuje brzmienie: 

„§ 25. Wyrok Sądu Polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi 

z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechnym po ich uznaniu przez sąd 

powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności.”; 

10) w § 27: 

a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Do pozwu załącza się odpisy pozwu wraz z załącznikami dla każdego z arbitrów i strony 

przeciwnej, potwierdzenie uiszczenia opłaty zgodnie z taryfą opłat Sądu Polubownego, oświadczenia 

stron o wyrażeniu zgody na postępowanie przed Sądem Polubownym (zapis na sąd polubowny) oraz 

o wyborze arbitrów z listy arbitrów Sądu Polubownego, a w przypadku, gdy stroną postępowania jest 

konsument oświadczenie o poinformowaniu go o wiążącym charakterze rozstrzygnięcia i uzyskaniu od 

niego zgody na poddanie się takiemu rozstrzygnięciu. 

5. W przypadku braków formalnoprawnych złożonych dokumentów Sekretarz Sądu Polubownego 

wyznacza termin do ich uzupełnienia. Jeżeli dokumenty nie zostaną należycie uzupełnione lub arbitraż 

nie zostanie opłacony w wyznaczonym terminie, sprawie nie nadaje się dalszego biegu, o czym Sekretarz 

Sądu Polubownego powiadamia powoda.”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Sekretarz Sądu Polubownego po otrzymaniu kompletnych dokumentów niezwłocznie przekazuje 

je składowi orzekającemu.”, 

c) w ust. 6 uchyla się zdanie trzecie; 

11) § 43 otrzymuje brzmienie: 

„§ 43. Wyrok Sądu Polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi 

z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechnym po ich uznaniu przez sąd 

powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności.”; 

12) w załączniku nr 1 do Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego – Taryfa opłat 

za czynności Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Opłata za mediację wynosi 50 zł od indywidualnego wniosku. 

2. Opłatę uiszcza wnioskodawca, chyba że strony ustalą inaczej. 

3. W przypadku sprawy skierowanej do mediacji przez sąd powszechny opłatę, o której mowa 

w ust. 1, strony ponoszą solidarnie. 

4. W przypadku wniosku grupowego opłata w wysokości 50 zł pobierana jest od każdego 

z wnioskodawców, jednakże jej łączna wysokość nie może przekroczyć 1.000 zł. 

5. W przypadku mediacji dotyczącej umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty 

innej niż waluta polska opłata za mediację wynosi 500 zł, niezależnie od liczby współkredytobiorców. 

Opłatę uiszcza kredytodawca. 

6. Opłata za mediację nie podlega zwrotowi.”. 

§ 2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje 

się postanowienia Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w brzmieniu nadanym 

niniejszą uchwałą, z wyjątkiem § 2 Taryfy opłat za czynności Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru 

Finansowego, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru 

Finansowego, który stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

  

 

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego: Jacek Jastrzębski 
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