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……………........, data …………………… 

 

Kolegium Arbitrów  

przy Izbie Gospodarczej Handlowców,  

Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz w Warszawie  

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa 

 

POZEW  

 

O ……………………………………………………………………………… 

 

1. Dane kontaktowe: 

 POWÓD POZWANY 

 
 
 

Imię i nazwisko 
(nazwa) 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 
 
 
 

Adres 
 

 

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

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

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

 

 

 

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

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

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

 

 
 

*Adres do 
korespondencji 
(jeżeli jest inny 

niż podany 
wyżej) 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

Adres poczty 
email oraz 

numer telefonu, 
niezbędne do 
komunikacji,  
w związku  

z 
postępowaniem 
arbitrażowym 

 

 

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

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

 

 

 

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

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

 

*Imię i 
nazwisko oraz 

dane 
kontaktowe 
(adres do 
doręczeń, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................... 
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adres poczty 
email oraz 

numer telefonu) 
pełnomocnika 
(jeżeli dotyczy) 

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

 

2. Właściwość Kolegium Arbitrów przy Izbie Zbożowo-Paszowej ustalono na 

podstawie1:………………………………….................................................................................. 

 

3. Wybór postępowania arbitrażowego: 

 Postępowanie uproszczone 

 Postępowanie zwykłe  

 

 ARBITER GŁÓWNY 

WSKAZANY PRZEZ POWODA 

 

Imię i nazwisko 

 

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

 

 

 

Adres 

 

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

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

 

 

Adres poczty elektronicznej 

 

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

 

 

 ARBITER ZAPASOWY 

WSKAZANY PRZEZ POWODA 

 

Imię i nazwisko 

 

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

 

 

 

Adres 

 

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

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

 

 

Adres poczty elektronicznej 

 

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

 

 

 

 

3. Wartość przedmiotu sporu:2…………………….  

 

4. Wnoszę o:  
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1. ……….......…………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………....... 

2. ……….......…………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………....... 

3. ……….......…………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………....... 

UZASADNIENIE3 

 

………………………………………………………………………………………………...………………...……

……………………………………………………………………………………………...…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dowód:4…………………………………………………………………....…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………...…………………………………………

………………………………………………………...…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………...………………...……

……………………………………………………………………………………………...…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dowód: …………………………………………………………………....………………………………………. 

……………………………………………………………………………...…………………………………………

………………………………………………………...………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

W związku z powyższym, wnoszę jak na wstępie. 

 

 

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

czytelny podpis 

Załączniki5: 

1. kopia umowy o arbitraż,  
2. odpisy pozwu wraz z załącznikami6, 

3. propozycja i warunki na jakich powód może zawrzeć ugodę z pozwanym,  

4. oświadczenie o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na prowadzenie postępowania wyłącznie drogą 

elektroniczną.  
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1 Należy wskazać zapis na sąd polubowny zawarty z drugą stroną sporu. Na potwierdzenie dokonania zapisu do 

pozwu należy dołączyć dowód zawarcia zapisu. 
2 Oznaczenie wartości przedmiotu sporu następuje przez podanie kwoty pieniężnej w złotówkach, gdy 

przedmiotem sporu jest roszczenie pieniężne wartość przedmiotu sporu stanowi żądana kwota. Jeżeli pozwem 

dochodzonych jest kilka roszczeń należy zliczyć wartości przedmiotu sporu wszystkich roszczeń. Do wartości 

przedmiotu sporu nie wlicza się żądanych obok roszczenia głównego: odsetek, pożytków i kosztów. W sytuacji, 

gdy pozwem dochodzone są świadczenia powtarzające się, należy podać sumę świadczeń za okres sześciu 

miesięcy, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż sześć miesięcy - za cały czas ich trwania.  
3 Należy przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie.  
4 Należy podać dowody na przytoczone podanych okoliczności. 
5 Należy w kolejności wymienić dołączone do pozwu dowody. 
6 Należy dołączyć odpisy pozwu wraz z załącznikami dla każdego z arbitrów, pozwanego oraz Sekretarza 

Kolegium Arbitrów.  


