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'z ,dnia 20 lipca 1961 r. 

wsp,rawie ogłoszenia Jednolitego ' tekstu' 'dekretu z dnia: 5 sierpnia 1949 r., 9 państwowym arbitrażu gospodarczym; . . ". :. , ' . , . . , . 

l. Na podstawie art. 2 u5tawvz dnia . 16 lutego 1960 r. 
o zmianie dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. D pallslwDwym ' 

' arbitrażu gospDda'rczym (Dz. U. Nr 9, pDZ. 58) ogłasza się 
" w załączniku ' dO' niniejszego Dbwieszczenia jednolity tekst 
. , dekretu z dnia '5 ' sierpnia 1949 r. o państwowym arbitraż~ 

gospodarczym (Dz. U. :t 1958 r, Nr 29, poz. 132 . i z 1960 r. 
• , Nr ,9. poz. 58) /Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych usta
:;<," wą z dnia 16 lutegO' 1960 ,!.. o zmianie dekretu z dnia 5 sierpnia 

:.!:~,",'~,;~,.~,.,'",." 1949 r. D państwDwym arbitrażugospodarcz,ym (Dz. l,T. hŃf 9, i 

~,,- poz. 58) oraz zmian wynikających z przepisow prawnye wy-
, łl-anych przed dniem DgłDszenia' jednol,itego tekstu, z za~tosD

f·""' Wdliiem ciągłej numeracji artykułów, ustępóv./ i punktów. 

~~:'~ ' ł> 
r:;.r. 

2. Jednolity tekst dekretu z. dnia 5 si er p.ni a 1949 r. 
państwowym arbitrażu gDspO'darczym nie Dbejmuje: 

1) art. 39, 40 i 41 d~retu z dnia 5 sierpnia 1949 r. D pi'ń

siwowym arbitrażugospDd·arczym (Dz. V.z .1958 r. Nr 29" 
poz. 132) w brzmieniu: 
"Art. 39.1. Sprawy ' ws,zczęte ,w sądac!) pow,>ze.'hnych 

przed dniem , wej~cia '1 życie I;l,ini:jszEj .usta
wy rDzpoznawane będą az dDukonczenla po
stępDwania ' )Vedług prZtplSÓW doty~hczaso-

. wych. 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów ustali, 
które okręgowe ' komisje arbitrażowe, w ja
kim terminie i zakresie rozpoczną swoją 
działalność . 

3. Do czasu podjęcia . działalności , okręgowej 
komisji arbitrażowej sprilwy nalp.żąe€ dO' 
właściwości tej komisji rozpoznawnll€ będą 
w jednej instancji przez Główną Kom:sjt, Ar
bitrażDwą· 

Art. 40. Wykonan ie dekretu nJllle]SzegD porucza się Pre
zesowi Rady Ministrów i wszystkim mini.,o;trom. 

Art. 41. Dekret niniejszy WChDdzi )IV życie .z dn;em l , paź-
dziernika 1949 r.", ' 

2) art. 3 ustawy , z dnia 16 lutegO' 1960 r. o zmianie dekretu 
z dnia 5 sierpnia 1949 r; o państwowYID arbit,raii] gospo
darczvm w hrzmieniu: 

.. Art. ·3 U5ta~a ~chodzi w życie z dniem DgłDszenia". 

Minister Finansów: J. Albrecht 

Zillącznik do obwies7uenia Mir;islra 
Finilnsów z dnia 20 lipca l!l61 r. 
Ipoz. 195). 

DEKRET 

z duia ,5 sierpnia 1949 r. 

o państwowym arbitrażu gospodarczym. 
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Cel. i zakres ezialania pańslw&wego arbitrażu gospodcHczego. , 

.Art. t. Celem ' zapewnienia dyscyplirw wykon'lnia naro.' 
i> dDWy{:h planów gDspodarczych, przestrzegania i ugruntowa
'5<.- ',< niazasad rozrachunku ,gospodarczego oraz zabezpieczenia 
f:;.. , 
t...: j wykDnania Umów tWDrzy siępanstwowe komisje arbitrażowe. 
~~. 

~ 
t;:' 
r!",t": .l..l f< , 
t: :, 
~:''' 

Art. 2. 1. PaństwDwe komisje arbitrażDwe I:ozpO-znają 
spo,ty o prawa majątkowe: 

a) pomiędzy państirDwymi przedsiębiDrstwilmi, hankami, 
zakładami i instytucjami, przedsiębiDrstwami pod za
rządem państwowym, Naczelną Radą Spółdzielczą, 
związkami spółdzielczymi oraz spółkami ' prawa cy
wilnegO' ,i' handlDwego, w których Skilrb p.ulstwa; 
przedsiębiorstwa państwowe albo osoby prawa pu
blicznegO' posiadają udział wynoszący" ponad 50%ka-
pitału zakładowego; , 

bl pomiędzy władzami i urzędami państwDwvmi z jednej 
strony a - jednostkami wymienionymi , w pkt aj z dm' 
giej strDny.' ' 

.\ ' 

i .. 

" ~:'- "'. :f. 

, ; "",~ 

"--.,; 

,'j 

, ," 

't 

" 

. , - . 

'-c-:: 

, l 



/ ' 

, 

l. 

.~-

[)siennik Usław Nr 'n - 40l 

2. " Komisje .at.bftraiDwe Drzekają również w sprawach 
dDty-CZącyc'h ustalenia treści umów zawieranych w wykDna

.. Jliu narDdDwych pląhów gospooarczych(spDry przednmowne) 
D raz w sprawach D ustalenie stosunku prawnego .lub prawa. 

Minister Finansów mianuje i odwołuje ' jednego' lub ' więcej 
wiceprezesów jakO' .. zastępców Prezesa . 

3. DowłaściwDśd .- państwowych kDmisji ,!rbitr,1żowych 
ni@ ·należą· spra wy określDne w ust. 1 i 2, jeżeli. sprawy te 
z mocy usta w szczególnych są prze~azime Innym władzom 
lub innym sądDm niż sądy powszechne. . 

2. Prezes· i wiceprezesi Głównej Komisji Arbjtra~owet 
powinni mieć kwalifikacje sędziowskie. W uzasadniDnych 
przypadkach mDgą być mianowane na powyższe stanowiska> 
osoby nie pDsiadające tych kwalifikacji, Jeżeli ich dotychcZll-

. SOwe przygotowanie zawodowe daje rękojmię należytej zna.
jO~Ci przepisów obDwiązujących W gospDdarce narDdDwej. -

. ' . 
Arl 3. L Rada' Min istrów może przekazać w drO'dze roz-

pDrządzenia dO' pO'stępDwaniaarbitrażąwęg~ spo~y .0' prawa 
majątkDwe, D ustaleniestDsunku prawnego . l~b pr~Wil oraJ 
spory przed ' lm()wne: .. 

aj pDmiędzy jednDstkamipaństwO'wymi nie wymieniony- L 
mi wart. 2 ust. 1 pkt al, 

, bl pDmiędzy spółdzieIlli.ami, Drganizacjami społecznymi 

uprawnionymi .dD prDwadzenia działalnDści gospDdar
czej w zakresie tej działalnDści Draz spółkami handlD
wymi, w których' takie Drganizacje pDsiad:tjąudział 
alb~ w któryc'h spółdzielnie pDsiadają udział wynoszą
cy pDnad 50% kapitału zakładDwegD, a także spółka
mi handlDwymi, w których wszystkie udziały należą 

dO' spółdzielni i dO' spółek handlowych o ca~kDwitym 
kapitale państwDwym lub spółdzielczym, 

c) pomiędzy jednDstkami wymienionymi wart. 2 ust. l 
. pkt aj i jednostkami państwDwymi, D których mDwa 
w pkt al niniejszegO' ustępu - z jednej strony, a spół
dziewiarni, organizacjami społecznymi uprawniDnymi 
do prDwadzenia I działalnDści gospodarczej w zakresie 
tej działalnDści Draz spółkami handlowymi, w których 
takie organizacje posiadają uqziałalbo w których 
spółdzielnie -pO'siadają udział wynoszący ponad 50% 
kapitału zakładDwegD, a także spółkami hanti!owymi, 
w których wszystki~' udziały należą do spółdZIelni i do 
spółek handlowych ' o całkowitym kapitale państwO'

wym lub spółdzielczym- z drugiej strony. 

2. Rada Ministrów może zlecić państwowemu nbitrażo
wi gospDdarczemu uzgadnianie rDzbieżności wynikJycl} po
między jednostkami gospDdatkiuspoł€czniDnej c:O' .dD warun
·kó.w zawierani_a i wykonywania umówo. dDstawy, mboty 
i usługi. 

Art. 4. Rada Ministrów mDże w drodze rDzporządzenia 
. przekazywać innym władzom rozstrzyganie spor.ów należą~ 

cych dO' właściwości państwowych kDmisji arbitrażowych oraz 
określić tryb pDstępDwania przed tymi władzamL 

Art. 5. 1. SpDry, ulegające rDzpoznaniu w trybie przepi
sanym niniejszym dekretem, wyłącza' się spDd D.rzecznictwa 
sądów pDwszechnych. 

2. Umowa ' D pDddanie tychspDrów pDd rozstrzygnięcie 

sądu polubDwnego jest nieważna. 

R D Z d z i a ł 2. 

Organi.zacja państwowego al'bitrażu gO!1podarczego. 

Art. 6. 1. TWDrzy się Główną Komisję Arbitrażową przy 
Ministrze Fina.nsów Draz DkręgDwe komisje arbitrażnwe przy 
prezydiach wojewódzkich rad narDdDwych(rad narodowych 
miast wyłączonych z województw). 

2. Minister Finansów mDże zarządzić. że tworzy s i ę jed
ną okręgDwą kDmisję arbitrażDwą dla kilku województw 

miast wyłączDnych _z wDjewództw. 

Art. 7. 1. Na czele Głównej Komlsji ArbitrażDwej stO'I 
Prezes, k,tórego mianuje i \OdwDlujePrezes Rady Ministró w. 

L .. / • 

/ 
".. 

Art. 8. 1. Członków Głównej Komisji Arbitrażowej w 
ilości określDnej -przez Ministra Finansów powołuje: 

a) Pr~zes . Rady Ministrów, 

b) każdy' z ministrów, 

cJ Naczelrra Rada · Spółdzielcza i każdy z centralnych 
związków spółdzielczych. 

2. CzłDnków Główtlej KDmisji Arbitrażowej odwDłują 
te same władze, które ich powDlały. 

Art. 9. l. Na czele . okręgowej komisji arbitrażowej sto,i 
pr6'les. Minister Finansów na wniosek Prezesa Głównej Ko~· : · 

misji Arbitrażowej mianuje i DdwDłuje prezesa i jennegD lub 
więcej wiceprezesów, jako jegO' zastępców. Przepis art. 7 - ,' 
usl. 2 stosuje się odpowiednio. 

2. Członków zespDłów orzekających okręgowej kDmisji 
arbitrażDwej wyznaczają po jednym ·strony spór wi.odące; Je
że~ w terminie określonymptzez prezesa Qkręgowel komisji 
strona ni~ skorzysta z tego uprawnienia, członkil zespołu 
orzekającego wyznacza prezes. 

Art. 10., Prezes Głównej KDmisji ArbitnżDwej sprawuje 
. / 

nadzór nad okręgowymi komisjami arbitrażDwymi. 

A.rt. 11. Wydatki l ptzych{)dy Głównej Komisj! Arbitra-
żDwej oraz okręgDwych kDmisji arbitrażowych objęte są , 
budżetem centralnym Państwa. 

Art. 12. L Prezesi i wiceprezesi oraz inni mianowani pra
cownicy państwDwych komisji arbitrażDwych ~ą pr'!\cownika- -
mi państwO'wymi, podlegającymi przepisDm ustawy o pań-
stwowej służbie cywilnej. .. 

2. Rada Ministrów określi w drDd'Ze rDzporzą,henia ta-' 
belę stanDwisk służbowych i zasady zaszeregDwania pracow
ników, o których mowa w ust. l, oraz zasady przyznawania 
im dodatków do uposażęnia . 

3. Członkowie zespołów orzekających , państwowych kD
misji arbitrażDwych otrzymują wynagrodzenie za u{!ziaJ w 
sprawie w wysDkDŚci Dkreślonej przez Radę Ministrów w drD
dze rozpDrządzenia. 

Ro z d z i a ł 3. 

PostępowanIe ' arbitrażowe. 

Art. 13.1. Komisja arbitrażowa przystępuje do rDzpozna.;· 
nia sprawy ~a wniosek strony. . . 

2. RDzpoznanie sprawy może nastąpić również na wnio
sek Ministra Finansew lub prezesa komisji arbitrażowej; w J " 

tym przypadku prezes komisji arbitrażDwej oznacą strony 
i ich rolę w sprawie. . 

3. Strony' wezwane przez prezesa DbDwiązane są wziąć 
udział w sprawie pDd rygorem zaocznego jej rozpDznania. 

. ~ 

Art. 14. 1. Jednostki wymje'nione wart. 2 i 3 mogą przy
stąpić dD - toczącegO' się postępowania w charakterze współ
uczestników, jeżeli wykażą, że mają w tym interes prawny. 

2. Prezes może wezwać jednostkę, która v.: myśl -przepi
su a rt. 2 i 3 może być strDną w pDstępDwaniu arbitrażDwym. ' 
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d() .wzięcia ud;ziałuwAoc~ąóy.m sif: postępQwa.nlu , w chara)cte
Tze współuczestnika. Prze,pis art • . 13 .ust. 3 stosuje .s i ę . wów-
~,z~s o,dp~w.iednio. ;. , 

, , . 3. Je±eli interes publiczny tego wymaga, prezes zawia
domi właściwy organ' państwowy o · toczącym się P ,)sŁę,P0wa
Il'iu, · wskazując na celowość wydelegowania przedst,awiciela 
dla -- złożenia wniosków w sprawie. 

. .... 

,Art. 15. Spory o "właściwość między są1ami powszechny
mi lub inńymi organami a państwowymi komisjami arbitrn
żowymi rozs~rzyga · ostatecznie Główna Komisja Arhitrażowa 
z udziałem dwóch delegatów P'ierwszego Prezesa Sądu Naj
wyższego. 

Art. 16. · 1. Okręgowe komisje rozpoznają · sptawy w 
, pierwszej instancji. 

·2. Rada Ministrów może "W drodze rozporządzenia okre
ślić sprawy, które podlegać będą rozpoznaniu Głównej Ko
';Disji Arbitrażowej w jednej instancji~ 

Art. 17; 1. Wniosek o rozpoznanie sprawy kierować na
. leży do okręgowej komisji ' arbitrażowej, właściwej według 
' siedziby strony pozwanej lub miejsca wykonania umowy. 

2. Jeżeli wł~ciwQści okręgowej komisji arbitrażowej nie 
da się ustalić · w sposób przewidziany w 'ust. 1, wów·:zas ko- . 
inisjęarbitrażową właściwą dla Fozpoznania sprawy wyzna
cza Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej. ,. . . 

' 3. Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej może p~zekazać 
sprawę do rQzpoźnania innej okręgowej komisji arbitrażowej, 
jeżeli przyczynić s i ę to może do oszczędności i szybkości w 
postępowaniu . 

Art. 18. Spory o właściwość mle]SCową między okręgo
'wymi komisjami arbitrażowymi rozstrzyga ostateczni.c GIQw
na Komisja ArbitrażOwa. 

Art. 19. 1. Główna Komisja Arbitrażowa orzeka w skła
(}zie prz e wodniczącego oraz dwóch członków wyznaczonych 
przez Prezesa. Przewodnicz·ącym zespołu orzekająC't;go jest 
Prezes lub wyznaczony przez niego wiceprezes alb0 człon·ek 

komis ji, do , którego stosuje się także odpowiednlO art. 7 
'Ust. ' 2. 

2. Okręgowa komisja . arbitrażowa orzeka w składzie . 
trzech osób: przewodniczącego, ktprym jest prezes komisji 
lub wyznaczony przez niego wiceprezes, oraz dwó~h człon

. ków zespołu · orzekającego . 

. 3. Rada Ministrów może .określić w drodze rozpl;rządze
nia sprawy, które rozpoznawane będą jednoosobowu. 

Art. 20. 1. Ogólne wytyczne orzecznictwa arb;trażowe
go , ustala kolegium arbitrażu Głównej Komisji Arb : ir1!. żowej 

.. na wniosek Ministra Finansów, Prokuratora Generainego Pol
i sk lej Rzeczypospolitej Ludowej lub Prezesa Głównej Komisji 
~ibitrażowej . . 

2. Kolegium arbitrażu tworzą: · Prezes i wiceprezesi Głów
neJ Komisji Arbi'trażowej ora.z 12 członków powołariych przez 
Ministra Finansów na wniosek Prezesa · Głównej K;)misji Ar- . 
bitrażowej spośród osób posiadających praktyczną znajomośĆ 
orzecznictwa arbitrażowego i potrzeb uspołecznionego obrotu. 

3. Kolegium . arbitrażu . podejmuje uchwały w składz i e 

Prezesa lub wice prezesa Głównej Komis ji Arbitrażcwej jako 
przewodniczącego i co najmniej 6 członków kolegium. Uchwa
ły zapadają zwykłą większością głosów, a w razie r:1wności 
głosów decyduje głos przewodniczącego . 

4. Kolegium arbitrażu 11Stalawytyczne po za :;ię gn i ęciu 

'op inii za interesowariych resortów i organizacji · g05podar
. 'Czych . 

• f· 

Ar~. 21. Minister ~inansów ląb Pre'zes Głównej . Komisji 
Arbitrazówej mo~e aŻ , Qo c!lwili wydan'ia orzecżeniąprze~ 
.okręgową ·. kWnisję arbJtra~ow.ązażądać pr:l.ekazania . 'sprawy 
Głównej Komisji Arbitrażowej, która rozpoznaje wówczas 
sprawę w jednej instancji. ' 

Art.' 22. Przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych 
o utrzymaniu powagi sądu oraz przepisy kodeksu poiitępowa
nia cywilnego o środkach .przymusowych i karach stosuje 
się odpowiednio w postępowaniu przed ko:nisją arbitrażową . 

Art. 23. 1. Komisja arbitrażowa nie jest związana wnio· 
iskami stron: . 

2, Dla wyjuśJ;l i enia okoliczności sprawy komisja arbitra
żowa zarządza z urzędu przeprowadzenie d'ochodzeń i dowo
dów. Komisja ai'bitrażowa może przeprowadzić bez zgody 
stron dowody, których dopuszczenie według obowiązujących 
przepisów uzależnione jest cd zgody stron. 

3". Władze, urzędy oraz jednostki gospodarcze Państwa 
j . osób ·prawnych prawa publicznego .obowiążane są dostar
czyć potrzebnych dokumentów i informacji. 

Art. 24. 1. Komisja arbitrażowa może przesłuchać świad
ków, biegłych i strony, stosując odpowiednio przepisy ko
deksu postępowania cywilnego. · 

.. ' 2. · Komisja arbitrażowa może wezwać świadków j bie
'głychdo 'złożen ·ia zeznań lub opinii na piśmie. uprzedzając 
"ich Zarazem o odpowiedzialności za · fałszywe· 'zeznania. 

. 3. Komisja arbitrażowa może zwrócić się o przpprowa
ozenle dowodu do sądu lub właŚciwego organu prezydium 
ra.dy .narodowej. 

Art 25. 1. przeczenie 'komisji arbitrażowej zapada więk
szością głosów; W braku większościprteważa · zd~il'ie prze-
wodniczącego . ' . 

2 .. Orzeczenia kończące postępowanie powinny być umo
'Ływowane . Odpisy ' tych orzeczeń z uzasadnieniem dGIEfcza się 
stronom z urzędu. 

, Art 26. Komisje arbitfnżowe rozstrzygają sprawy, kieru
jąc się Zilsadami praworządności Polskiej Rzeczy?ospolitej 
Ludo·wej i przepisami oraz wytycznymi planów qospodar
czych, przestrzegając w szqególności dyscypliny ,w -..vykona
niu tych planów oraz umów zawartych dla ich realizacji, jak 
rówri : eż zasad rozrachunku gospodarczego . 

Art. 27. 1": Od kończących postępowanie o rzeczeń okrę
gowych kumisji arbitrażowych służy stronom odwołanie do 
Głównej Komisji ' Arbitrażowej . · 

2. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem okręgo
wej komisji w te rminie 2-tygodniowym od dnia doręczenia 

orzeczenia. 
3. Rada. Ministrów oznaczyć może· w drodze rozporzą

dzenia sprawy, w który{,;h nie służy odwołanie . 

Art. 28 .. 1. Główna Komisja Arbitrażowa orzeka na pod
stawie przewodu w komisji okręgowej. Może ona -,jednak 
przeprowadzić dochodzenia i dowody uzupełnia iące. Główna, 
Komisja może zl ecić p~zeprowadzenie dochodze6 i dowodów 
prezesowi okręgowej komisji. 

2. Główna Komisja Arbitrażowa może bądż zatwierd.zić, 
bądź zJ;ńienić , w całości lub w części zaskarżone orzeczenie, 
bądż też je uchylić i przekazać sprawę do ponowne.go roz
poznaniakorriisji okręgowej. 

3. Ro.zpoznając sprawę ponownie- okręgowa ' komisja· ar-
bitrażowa związana jest wykładnią wytycznymi zawartymi 
w .orzeczeniu Głównej Komisji. . , 

/ 
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Art. 29. Komisja arbitrażowa zawIadamia 'właściwe orga
ny na dzorcze, a w odpowiednich przypadkach organy powoła
ną do ścigania przes~ępstw, o dostrzeżónych .. uchy bieniach 
w . wykonaniu narodowych planówgospoQ.arczych. 

Art. 3a; l. oa orzeczpń Głównej Komisji Arh i trażowej 
oraz resortowych komisji arbitrażowych może być założona 

r~wizja nadzwyczajna. Podstawą do rewizji mogą !:.yćwy
łącznie zarzuty isto.tnego nan.iszenia prawa. 

2. Dowriiesienia nildzwyczi\jnej rewizji uprawn:.eni są 

Prókuralor G en.eralny Polskiej Rzeczypospolitej LudoweJ, Pre
zes Głównej K0lI!isjiArbitrażowej oraz w)aściwi . dla stron 
ministrowie, ił w przypadl<u gdy stronami w sporz~ są · spół

d):ielnie, również Naczelna Rada Spółdzielcza oraz zarządy 
właściwych dla stron centralnych związków spółdz;elczych. . . 

3. R.ewizję nadzwyczajną składa się 'do ~Iównej Komisji 
Arbitrażowej na piśmie . w terminie żawitym trzech miesięcy 
od dn ia doręczenia stronom odpisu orzeczenia .. 

.Rozdziai 4. 

Arbitraż resortowy_ 

Art. 34. 1. . Właściwy minister może ,w . dr-odze r0zpori~ .. 
dzeniaza zgodą Ministra Finansów ustanjwić arbitraż dla 

. sporów określonych wart. 2 między stron~mi, na.l k.tórymj. 
&prawuje nadzór. . 

2: Rozporządzenie to ~k reśU organizację resort"wychks •. 
miSji arbitrażowych, ich właś.ciwość rzeczo~ ą i miejscawit 
oraz tryb postępowania przed nimi. 

Art. 35. 1: W arbitrażu resortowy~ uprawnieni" Mini
stra Finansów należą odpowiednio' do właściwych ministrów:' 
Wydatki i przychody resortowych komisji arbitwżowy,ch ' 
objęte , są budżetem właściwych mini~terstw. 

2. Przepisy rozdziału 3 o postępowaniu 'arbitta'Żowyrn, 
stosuje się odpowiednio do arbitrażu resortowego, tryba że . 

rozporządzenie, wydane na podstawie artykułu poprzedzają- . 
cego, stanowi inaczej. 4. Nadzwyczajną rewizję rozpoznaje Główna Komisja 

Arbit rażowa w zespole orzekającym, złożonym ż 5 :złonków, 
pod: przewodnictwem ·Prezesa lub wyznaczonego przez niego 
wiceprezesa KomisjI, 

Art. 36. Minister Finansów może ustanow;ć 'Ą' drodze' ".' 
rozporządzenia po wysłuchan i u opinii Nacze1nejR ',dY SpÓt-· ,,,1-

. dzielczej odrębny arbitrąż dla rozpoznawanii' spraw określG- . :- ~ 
nych wart. 2 pomiędzy Naczelną Radą Spółdzielczą, :?:wiązka- ., ' .. ~ 
mi spółdzielc"zymioraż spółdzielniami. ' r . -:q 

5. , Prezes Głównej . Komisji Arbitrażowej możi! w~trzy

mać wykonani~ orzeczenia, na które została wniesiona nad
. zwyczajna rewizja. 

. Art: 31. 1. Zapadl.e VI . postępowaniu arbitrażowym orze
czen ila kończące sprawę mają moc wyroków sądowych. 

'\T .... 

Art. 37. Celem zapewnienia jednolitości orzeczniotw",:., 11{ 
i zabezpieczenia sprawności organizacyjnej ,prganów arbitra- ~ 

2. Ugoda zawarta ·prz,ez strony w toku postępowiłnia ' ar
bitrażowego wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez' 

. komisję arbitrażpwą. 

Art. · 32. Orzeczenia zapadłe w pierwszej instam:ji są na
tychmiast wy~enalne . Główna Komisja ArbitrażnwC\może 

wstn;ymać wykananie aż do uprawomocnienia· się aizeczenia. , 

żu resortowego Gtówna Komisja Arbitrażowa udzL,ela im w;<ł-~
żącycb' wytycznych, 

R·o z d z i ił ł 5 . 

P-rzepisy przejściowe i końcowe. 

Art.~, . 1. Radil Mlri.is~ró.w wy{,ław drodze roz;lotządze- ' . 

Art. 33. 1. . Orzeczenia zapadłe w postępowaniu arbHra
. t9wym. .p()winny ,bezzw.ło.cZflię być wyk()nIĆlIie b(,l; wąrożenia 

' ~Gatęflo.wani a egzeku cy i nege. 

·nia . szczegółowe prżepisy dotyczące !*.ganizacjł Komisji a'rbi-.. 
trażowysh, postępawania arbitrażow~go, opłat w tyHI łJlts.tę
powan:iw,:" GraZl praw 'iobowiązokó""·człołłków ·";'B._poIe-w ..en:e· '.,,' ,}j~ 
kającyctJ komi.ijł" arbiważowycb. i· '. 'l 

2. Rada Ministrów Określi .w drodze rozporządzenia tryb 
postępowania egzekucyjnego.. 

.2. Rada Ministrów określi. . ;- tryb post~pow-ani'iłW:,,~~- ' ''!j 
wacp zleconych na. podslawieart. 3 ust. 2. :';l 

Reklamacje z ' powodu nied6ręczenia . poszczególnych numerów wnosić naJeży ·do Admini~tracji Wyqawnictw Urzędu Rady Mi~ 
stTÓW (Warszawa, uL Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni · po otrzymaniu następnego kolejneg-o numeru, 

Opłata za pren)lmimltę Dziennika' Ustaw wynosi: . rocznie 75,- zł, półrocznie 45,- zł. . 
Opłata za prenumeratę załącznika do Dzjennika Ustaw wynosi : rocznie 45,-'- zł, półrocznie 27,- zł. 

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczriy (od 1,1) lub na okres półroczny (od !.Ii od I.VUJ. Oplata powinna być uisz
czona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub -za I półrocze - do dnia 30 listopada, za 
II półrocze - do dnij! 3\ maja. Do abonentów, któ{zy opł"cą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pie~wsz';"ch numerów do
konana zostanie ż ' ópóźnieniem, JednQs,tki na rozrachunku gospodar-czym i inni abonenci pOWinni dokonać wpłat za prenum'o'rilłę 
ua konlo Na.rodowego Banku ' Polskiego, Oddział. IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91=903, cz. 3, dz. 1, rozdz. 4,§ 5 . . poz. Ą. . RachunkÓW 
za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skl:ótów), nazwę i numer doręcza
jącego urzędu pocztowego (jak Warszawa IG . . Poznań 3 itp.), powia't, ulicę, nr domu, nr s\<rytki pocztowej oral ilość zamawi'lnł ·ch 

. . egzell)plarzy Dziennika Ustaw. ' . 

. ' Pojedyncze egzemplar7e Dziennika Ustaw n~bywaĆ', . można w Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrow, Warszawa-, 
Krakowskie Przedmi.Qści.e. 50, w punktach sj)rledaiy w 'Warszawie:' "Dom Książki", Księgarnia Prawno-Ekonomiczna, uLNewy Swiat t, 
kiosk ,iD6mu Ks4ążki" w gmachu sądów a\. Gen. Swierczew5kiege 127,w l<.asach S'ądaw Wojewódzkich w: "Białymstoku, Kałowicadt .. 
Koszalinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, WrocłaWIU i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów P9wiat9wych w: lIydqoszczY . .Bytomiu, Cie
szynie, CZęst9chowie. qdańsku, Gdyni, Gliwicach, Gnieinie, Jele\liej Górze, Kaliszu, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączlł, 

Olsztynie. Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, . Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarilowie, Taruniu i Zamościu. 

Redakcja: Urząd Rady . Ministrów - Biuro· . Prawne, Wars.zawa, al. ' Ujazdowskie 1/3. " 
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie-.. :Przedmieście 50. 
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