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Załącznik nr 2 do Regulaminu Sądu  Polubownego 

przy Komisji Nadzoru Finansowego 

 

 

 

ZASADY ETYKI ARBITRÓW I MEDIATORÓW  

SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 

 

 

 

 

 

Mając na względzie,  że postępowaniu przed Sądem Polubownym przy Komisji  

Nadzoru Finansowego ,  jako alternatywnej formie rozstrzygania sporów 

stanowiącej uzupełnienie drogi sądowej,  powinien towarzyszyć zarówno wysoki 

poziom merytoryczny, jak i  rzetelność proceduralna oraz wysoki poziom 

etyczny, niniejszy dokument wyznacza standardy dotyczące postaw i  zachowań 

oczekiwanych od osób podejmujących się pełnienia funkcji arbitrów i 

mediatorów.  

 

§ 1. 

 

1. Arbitrzy i mediatorzy, zwani dalej „członkami Zgromadzenia Ogólnego”, są obowiązani 

wykonywać swoje funkcje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami 

regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, z najwyższą starannością, 

w sposób niezależny, bezstronny, uczciwy, według najlepszej woli i wiedzy, a także zgodnie z 

powszechnie przyjętymi normami moralnymi. 

2. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego nie są rzecznikami żadnej ze stron. 

3. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego przy realizacji swych funkcji nie mogą poddawać się 

naciskom zewnętrznym, ani kierować się osobistym interesem.  

 

§ 2. 

 

1. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego powinni niezwłocznie wyjawić wszelkie informacje i 

powiązania zawodowe, handlowe, finansowe, rodzinne, towarzyskie lub inne, które mogłyby 

uprawdopodabniać brak ich bezstronności lub niezależności. 

2. Członkom Zgromadzenia Ogólnego nie wolno przyjąć jakiegokolwiek innego 

wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji arbitra lub mediatora, poza wynagrodzeniem 

określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wydanym na 

podstawie § 6 ust. 9 regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, ani 

jakiejkolwiek innej bezpośredniej lub pośredniej korzyści majątkowej lub niemajątkowej od 

którejkolwiek ze stron. 

 

 

§ 3. 

 

1. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego powinni podejmować wszelkie rozsądne działania dla 

zapewnienia uczciwego, efektywnego, szybkiego i oszczędnego zakończenia postepowania 

oraz nie powinni dopuszczać do jego przewlekłości.  

2. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego powinni dążyć do formułowania orzeczeń oraz innych 

dokumentów w sposób jasny, przejrzysty i kompletny. 
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§ 4. 

 

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego obowiązani są unikać publicznego demonstrowania 

swojego stosunku do stron postępowania, arbitrów, mediatorów oraz innych osób 

uczestniczących w postępowaniu. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego nie mogą publicznie 

oceniać udziału swojego oraz innych arbitrów lub mediatorów w prowadzonym postępowaniu. 

 

§ 5. 

 

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego okazują stronom należytą cierpliwość i szacunek. 

 

§ 6. 

 

Niniejsze zasady mają zastosowanie także do arbitrów ad hoc. 

 

§ 7. 

 

Naruszenie niniejszych zasad może stanowić podstawę do odwołania członka Zgromadzenia 

Ogólnego w trybie § 9 pkt 7 lit. a regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru 

Finansowego.  

 

 

 


