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USTAWA 

z dnia 23 października 1975 r. 

o Państwowym Arbitrażu Gospodarczym. 

Zadania 

Rozdział 

zakres działania Państwowego Arbitraźu 

Gospodarczego. 

Art. 1. Państwowy Arbitraż Gospodarczy jest powo-
łany do: 

umacniania pr aworządności i porządku prawnego w sto
s unkarh między jednostkami gospodarki uspołecznio
nej oraz dyscypliny wykonywania przez te jednostki 
planów społeczno·gospodarczego rozwoju kraju i pod
noszen ia efektywności gospodarowania, 

ochrony interesu społecznego oraz in teresów jednostek 
gospod arki uspolecznionej w stosunkach między tymi 
jednostkami, 

doskonalenia współpracy i systemu umó w w stosun
kach mIędzy jednos tkami gospodarki uspołecznione'j 
zgodnie z k ierunkami społeczno-gospodarczego rozwoju 
kraju. 

Art. 2. Państwowy Arbitraż Gospodarczy wykonuje 
swoje zadan ia przez: 

l) rozpoznawanie sporów o prawa majątkowe, o zawar
cie lub ustalenie treści umowy (spory prze d umowne), 
o zmi anę lub rozw iąza nie umowy oraz o ustalenie s to
sunku prawnego lub prawa, 

2) badanie przyczyn sporów między jednostkami gospo
darki uspołecznion e j oraz zawiadamianie właściwych 
organów o koni eczności p o djęcia ś rodków zmierzają- . 

cych do usunięcia tych przyczyn i zapobiegania ich 
pow stawaniu, 

.. 

3) upowszechnianie i pogłębianie znajomości prawa W 

zakresie stosunków między jednostkami gospodarki 
us połecznionej, 

4) inicjowanie regulacji prawnych normujących stosunki 
rri.iędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz 
współdziałanie w i,ch opracowywaniu, 

5) analizowanie działalności mediacyjnej jednostek nad
rzędnych i podejmowanie środków w celu zapobiega
nia zawieraniu w wyniku mediacji porozumień naru
szających prawo lub interes społeczny, 

6) współdziałanie w zapewnieniu należytej obsługi praw
nej państwowych jednostek organizacyjnych, organi
zacji spółdzielczych i społecznych, w szczególności 
przez przygotowywanie i doskonalenie kadr prawni
czych do wykonywania tej obsługi oraz czuwanie ndd 
należytym jej w'ykonywaniem, w trybie i zakresie 
ustalonych odrębnymi przepisami. 

Art. 3. 1. Państwowy Arbitraż Gospodarczy rozpozna-
je spory, w których stronami są: 

l) państwowe jednostki organizacyjne, 

2) spółdzielnie i ich związki, 

3) kółka rolnicze i ich związki, 

4) gospodarcze organizacje rzemiosła, . 
5) inne organizacje społeczne prowadzące dz iałal ność go

spodarczą, którym przepisy przyznają osobowość 
prawną, 

6) spółki, w których Państwo lub jednostki wymieni ane 
\V pkt 1-5 posi·adają udział wynoszący ponad 5011

/ 0 

kapitału zakładowego·, oraz spółki wodne . 
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"L Panstwowy Arbirraż ' C ospodarcz y ' nie rozpozna je 
spo ró w, w których chociażby jedna ze stron Je st o rganiza
cją związków zaw odowych, oraz sporów o roszczenia z ty
tułu ' przewozów w komunikacji międzynarodowej za bez
p ośrednimI dokume ntami prze wozowymi, jeżeli stroną w 
spo rze jest przewoźni·k. 

3. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia 
p rzekazać Panstw owemu Arbitrażowi Gospodarczemu roz
poznąwanie sporów, w których stronami są organizacje 
związków zawodowych , i jednostki wymienione w ust. 1" 
or?z silOrów o roszczenia i tytułu przewozów IN komuni
kacji międzynarodowej za bezpośrednimi dokumentami 
przewozowymi, jeżeli stroną w sporze jest przewoźnik. 

4. Do Państwowego Arbitrażu Gospoda rcz,ego nie na
leży rozpoznawanie sporów, o których mowa w ust. 1, je
że l i na podstawie prze flisów szczególnych zostały przekil
zane do właściwości innych organów. 

5. Umowa o poddanie pod rozstrzygnięcie sądu polu
bownego .sporu, którego rozpoznanie należy do Państwo
wego Arbitrażu Go'spodarczego, jest nie ważna. 

Art. 4. 1. Państwowy Arbitraż Gospodarczy - poza 
wypadkami przewidzianymi w przepisach szczególnych
rozpoznaje: 

1) spory o zawarcie, zmianę lub rozwiąz a nie umowy, je
żeli jedna ze stron odmawia zgody na za warcie, zmia
nę lub · rozwiązanie umowy, a odmowa może naraz i ć 

gospodarkę .narodową na stratę, 

2) spory o ustalenie treści umowy, jeżeli strony nie 
mogą ustali,ć jej treści. 

,2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do sporów 
o zawarcie, zmianę lub rozw i ązanie albo ustalenie treści 

porozumienia w sprawie współpra cy, określ a jącego tryb 
zawierania umów i zasady ich wyko~ywania. 

Art. 5. 1. Jedn ostki nadrzędne mogą - przed wszczę
ciem sporu arbitrażowego _- podejmować działalność me
diacyjną zm ierzającą do doprowadzenia do porozumienia 
między. podporządkowanymi im jednostkami gospodarki 
uspołecznione j .. 

2. PorozumIenie zawarte w wyniku media'cji nie za
myka drogi do wszczęcia postępowania arbitrażowego. 

Rozdział 2 

Organizacja Państwowego Arbitrażu Gospodarczego. 

. Art. 6. 1. Państwowy Arbitraż Gospodarczy działa 
przy Radzie Ministrów. 

2. Nadzór nad Państwowym Arbitrażem Gospodarczym 
sprawuje Prezes Rady Ministrów. 

./ 

J.. Prezes Rady Ministrów może powierzyć sprawowa
nie nadzoru nad Państwowym Arbitrażem Gospodarczym 
jednemu z członków Rady MinIstrów. 

" Art. 7.' t > Zadania Panslwowego ArbitrcH:u Gos-potlar-. 
czego wyko.nywane są przez Główną Komisj'ę- :i'\roilraiową ' 
-ocaz -okręgowe komisje arbitrażowe. 

; ... / 

2. Okręgowe 'komisje ' arbitrażowe obejinują swoją 

dzi'al a lilOścią obszar jednego lub kilku województw. 

3. Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia 

tworzy- i znosi okręgowe komisje arbitrażowe, ustala . ich 
siedzitJy j obszar właści wości. 

4. Organizację wewnętrzną Państwowego Arbitrażu 

Gospodarczego określa statut nadany przez Prezesa' Rady 
Ministrów. 

Art. 8. 1. Prezesa Państwowego Arbitrażu Gospodar
czego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów . 

2. Zastępcami Prezesa Państwowego Arbitrażu G0SpO
darczego są wiceprezesi, których powołuje i odwołuje Pre
ze s Rady Ministrów na wniosek Prezesa Państwowego Ar
bitrażu Gospodarczego. 

Art. 9. Prezes Państwowego Arbitrażu Gospodarczego 
k ieruje Główną Komisją Arbitr ażową oraz nadzoruje okrę
gowe komisje arbitrażowe. 

Art. 10. 1. Okręgową komisją arbitrażową kieruje' pre
zes okręgowej komisji arbitrażowej 

2. Prezes Państwowego Arbitrażu Gospodarczego po
wołuje i odwołuje prezesów oraz wicepre zesów okręgo

wych komisji arbitr(lżowych. 

Art. 11. 1. Do orzekania w po s tęp o waniu arbitrażo
wym uprawnieni są prezesi, wicepreze si oraz arbitrzy_ 

2. Prezes Państwoweg o Arbitrażu Gospodarczego może 
powierzyć orzekanl'e asesorom arbitrażu . 

Art. 12. 1. W Głównej Komisji ' Arbi~rażowej d ziała 

Rada Państwo wego Arbitrażu' Gospod a rcze go. 

2. W skład Rady Państwowego Arb i trażu Gospod ar
czego wchodzą Prezes jako przewodniczący, wiceprezesi 
Państwowego Arbitrażu Gospodarczego oraz dWLldz ie s t u 
członków, powołanych na okres trzech lat przez Prezesa 
Rady Ministrów na wni osek Prezesa Pa ństwoweg o Arbi
trażu Gospodarczego spośród pracownikó w na uki i pra k
tyków. 

3. Rada Państwowego Arbitr ażu Gosp odarczego usta
la ogólne wytyczne orz·ecznictwa arbitrażowego oraz d o
konuje oceny przedstawionych przez Prezesa Państw owego 

Arbitrażu Gospodarczego kierunków tego orzeczn ictwa. 

4. Ogólne wytyczne orzecznictwa arbitrażowego są 

ustalane na wniosek Przewodniczącego Komisji ' Pl a nowa
nia przy Radzi,e Ministrów , Ministra Finansów, Ministra 
Sprawiedliwości, Prokura t ora Generalnego Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej, Prezesa Państwowego Arbitrażu 

Gqspodarczego oraz z inicj a tywy Rady . 

5. Tryb dZIałania Rady Państwowego Arbitrażu Go
spodarczego określa ustalony pr'zez nią regulamin; regu.]a· 
min zatwierdza Prezes Państwowego Arbitrażu Gospodar
czego . 

Rozdział -3 

Arbitrzy I łnnlVracownlcy. 

' :Ał"ł~ 13: - t': Arbi1r.zy i asesorzy arbitrażu są pra-cowni. 
karni mianowanymI przez Prezesa Państwowego, Arb'itrażjl 

. Gospodarczego. 
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2. Prezes Państwowego Arbitrażu Gospodarczego 
określa zasady odbywania aplikacji arbitrażowej , zakres 
i tryb s k ładania egzaminu na arbitra oraz zasady wykony
wan ia asesury arbitrażowej, 

Art. 14. 1. Na st a nowisko arbitra okręgowej komisji 
arbitrażowej może być mianowany obywatel polski, który: 

l) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków 

arbitra, 

2) korzysta w pełni z praw cywilnych i publicznych, 

3) jest nieskazitelnego charakteru, 

4) uko ńczył wyższe studia prawnicze, 

5) odbył aplikację arbitrażową i - zl oży ł egzamin na ar
bitra. 

6) pracował w cha rakte rze asesora arbi trażu co najmniej 
dwa lata. 

2, Od wymagań określo nych w ust. I pkt 5 i 6 są 
zwolnione , osoby , które mog ą być powołane na s tanow isko 
sędz i ego luh mają kwal ifikacje radcy prawnego. 

3. Przepisy ust. l pkt l-S i ust. 2 stosuje się odpo
wiednio do mianowania na stanowisko asesora arb i tr aż u. 

Art. 15. 1. Arbitrem Głównej Komisji Arbitrażowej 

m oże być mianowana osoba , która odpowiada wymaga
n iom przewidz ia nym do m ia nowania na stanowisko arbitra 
okręgowej kom is ji arbit r a ż o wej, a ponadto przez okres co 
n ajmnie j dZ i eSięc i u lat byla zatrud niona w Państw owym 

Ar bl t rażu Gos pod arczym a I bo w i nn ych jednos tkach orga
nizacy jnych na slclnowiskilCh dających rękojmię należytej 
znajomości przepisów obow i ązujących w obrocie między 

jednostkami gospodarki uspo łecznionej. 

2. Z okresu lat pracy, o którym mowa w ust. t, co 
n a jmniej pięĆ la t powinno przypadać na pracę na stano
wisku arbitra okręgowej komisji arbitrażowej bądż na sta
nowiska ch kierowniczych, radcy prawnego lub innych sa
m odzielnych stanowis k ach pracy. 

Art. t6. Arbitrem m oże być m ianowa na w wyjątko

w yc h wypadkach osoba, która nie odpowiada wymaga n io m 
określonym wart. 14 ust. I pkt 5 i 6 i wart. 15, dotyczą
cym stażu pracy. jeżeli p osia da przygo towanie do wyko
nywan ia obowiązków arbitra. 

Art. 17. 1. Pracownicy Państwowego Arbitrażu Go
spodarczego przed obj ęc iem stanowiska, z którym łączy 

s ię uprawnienie do orzekania, składają wobec Prezesa Pań
stwowego Arbitrażu Gospodarczego lub prezesa właściwej 
okręgowej komisji arbitrażowej ślubowanie następującej 
treści: ' 

"Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku chro
nić i umacniać. ład oparty na spol.ec;znych; gospodarczych 
i P9litycznych zasadach ustrojowych P'61~kiejRzeczyp~spo
l itej Ludowej, ' w swej dZ la łarhośc'i umatniać zasady pra- ' 
worządności, spory rozstrzygać bezstronnie, zgodnie 
z przepisami prawa I interesem .społecznym, obowiązki 

moje w'ypełniać sumiennie i slaTannie". 

, ," -< 
2. Prezesi okręgowych komisji arbitrażowych składa-

ją · ślu_bQwanie. wobec Prezesa (Jańslwowego Arb~tr.a~lL'~o- . 

sp'odarc.zego. • ", . ,_ . >' ' 

...... .. :..<-

3. Przepis ust. I. slosuje się odpowiednio do asesorów 
Państwowego Arbitrażu Gospodarczego, którym powle.L.O
no orzekanie. 

Art. 18. 1. Prezes Państwowego Arbitrażu Gospodar
czego rozw i ązuje stosunek pracy z arbitrem, j e żeli arbiter: 

l) zrzekn ie s ię swego stanowiska, 

2) n ie daje r ękojmi należytego wykonywania obowiąz
ków arbitra, 

3) z powodu choroby lub lllomności zostal uznany one
czenlem komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i w· 
trudnienia za trwale niezd o lnego do pełni enia 8 b nwiąl.· 
ków arbitra, 

4) osiągnął wiek emerytalny, chyba że 

wego Arbitrażu Gospodarczego na 
wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie 
n owis ka, nie dłużej jednak n iż przez 

Prezes P iłli s IWo 
wn iose k arb Itra 
przez n le~Jo sta , 
okres pl ęci ll la t , 

5) zostal ukarany praw omocnym orzecze n iem kWlll<ji 
d yscy plIn arne j karą wydalen ia z pracy . 

2. Stosunek pracy z arbitrem może być rOZW lqLdlly, 
jeżeli arbiter: 

l) z powodu choroby nie pelnil obowiązków dłużej niż 

rok, 

2) z innych usprawiedliwionych przyczyn niż choroba 
nie pełnIł obowią;:ków dłużej n i ż jed e n miesiąc" 

3) odmówił bez uzas a dn ionyc h powodów p 0ddania Się 

badaniom lekarskim, mdjącym -na ' celu stwierdzen :e 
zdolności do pracy. 

3. Rozwiązanie stosunku pracy nie może nastąp ić w 
razie nieobecnOŚC I arbitra w pracy z pow odu sprawcJwan id 
opi ek i nad dzieckiem lub odosobnienia ze wzg lęd u na c h o
robę zakażną w okres ie po bierania z tego -tytułu zasiłku . 

4. Rozwiązanie stosunku pracy z arbitrem z przy cly'J1. 
o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 pkt 3, nasl (~p"Je 
za trz y miesięczn ym wypow iedzeniem. W ra zie uzeClGn ld 
się przez arbitra swego s tanowiska (ust. I 'pkiI) - - ["l' 

wiąza nie z nim stosunku p rac y n dslępu je w dn iU cJUl-! Ct.' 

nym w decyzji IJ rez,esa Państwowego A r b l tf clżU C;"Sp .<1:1 

czego o rozwiązaniu stosunku pracy, nie pó7.niel i -,I , ,~ 

niż w ciągu trze c h mies ięcy od dnia zrzeczenia 

5. Stosunek pracy z arb itrem wygasa w wypdJk .l ~ h, 

w których Kod ek s pracy przewiduje wygaśnięCie um n wy 
o p racę , Przep isy Kodeksu pracy o wyg a !;n ię ciu U[Jl il WY 

o pracę stosuje się odpowi'eclnio . 

Art. 19. Za czas niepe łn ienia obowiązków z _ po wodu 
choroby świa dcze n ia określone w przep is ac h o śWl adC7e

niach pieniężnych z ubezp ieczen ia spo łeczn ego w ri.lZ le 
choroby i ma c i erzyń stwa pr zys ługują arbitrowi przez okres 
do jednego rok u. 

Art. 20: l. Za naruszenie 
i uchybienie godności arbitra 
wiedzialność dys cyplinarną. 

obowiązków · służb'owych 
arb i trzy pon oszą odp,)-

2, Za naruszen,ie obowiązków lIlniejsz~ej wagi (lfęze .s 
Państwowego Arbitrażu 'Gospoda rczego może nałoży ć' · karę 
pq.r-ządi5-9Wą . l!Pol}l<nięni~ b,e.z w~zczynf1nia p ,,Jst ę p cl,wąnla 

o't\$cypl i!1ameWł' :. , . . ,; 

'::.'." , 
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Art. 21. Karami dyscyplinarnymi są: 

1) nagana, 

2) obniżenie wynagr()d~enia o jedną grupę na okres do 
jednego rok u, 

3) przenIesienie na bezpośrednio. niższe stanowisko 
z obniżeniem wy nagrodzenia o jedną grupę, 

4) wydalenie z pracy. 

Art. 22. 1. Nie mOżna wszcząć postępowa.nia dyscy
plin<frn ego po upływie sześciu- miesięcy od dnia Qhzyma
nia wiadomości o popełnieniu przewinienia ani po upływi e 

roku od d.r:iapopelnienia przewinienia. , 

2; Kary dyscyplinarne,z wyjątkiem kary przewidzia
nej wart: 21 pkt 4, uważa się za nie byłe po roku ' nie na
ganne} pracy. 

Art. 23. 1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają: _ 

1) Komisja Dyscyplinarna Państwowego Arbitrażu Go
:s'pOdarczego- w pierwszej instancji; 

2) , Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Państwowego Ar
bitrażu Gospodarczego - w drugiej instancji. 

2. Komisje dyscyplinarne działają przy Głównej Ko
mi?ji Arbitrażowej. 

3. Przewodn iczących i członków komisji dyscypl inar
nych p.owołuje Prezes Paflstwowego Arbitrażu Gospodar
czego na okres dwóch lat. 

4. Prezes Państwowego Arbitrażu Gospodarczego 
określa skład komisji dyscyplinarnych i sposób ich powo
ływania, zasa9Y stosowania kar dyscyplinarnych oraz tryb 
pos tę p ow an i a d y sc Y p linarn ego. 

Art. 24. Sprawy dotyczące rozwiązania i wygaśnięcia 
stosun k u pracy z arbitrami są rozstrzygane w trybie po
s tępowania administracyjnego. 

Art. 25. Przepisy art. 18-24 stosuje się odpowiednio 
do asesoróW arbitrażu. 

Art. 26. ' '1. Państwowy Arbitraż Gospodarczy zatrud
nia również pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Prezes Państwowego Arbitrażu Gospódarczego może 
ustalić szczególne wymagania kwalifikacyjne do zajmowa
nia określonych stanowisk przez pracowników administra
cyjnych. 

Art. 27. W sprawach nie unormowanych w ustawie 
do pracowników Państwowego Arbitrażu Gospodarczego 
stosuje s .ię przepisy szczególne dotyczące tych pracowni
kÓw, a także' - oppowiednio - przepisy wydane na pod
stawie art. 2~8 Kód,eksą pracy W, sprawie prawi obowiąz-
kqw pracownik,ów urzędów państwowych, . 

RozdziiH 4 

Postępowanie arbitrażowe. 

' .'~ Art. 28: PililstwOWy ':Atbitraż - Gost:rbdarczy ' pd-winień 
:W " PostęllOwaniu arlJitrażęwym dążyć ao' wszechstronnego 

~: ,- " "" "c',., " 

';~:,: : < <' o 

wy}aslllenia okoliczności faktycznych I stosunków praw
nych, na których , tle w,ynikłspór, do ustalenia przy:czyn 
tego sporu oraz. do Jego szybk ieg'o rozstrzygn ięcia, 

Art. 29. 1. Postępowanie a'rbHrażowe wszczyna się na 
wniosek strony; postępowanie mb:ż. e być wszczęte również 
z urzędu przez Prezesa Państwowego Arb:trazu Gospodar
czego lub prezesa okręgowej kom isji arbitr ażowej ; 

2. Strony są obowiązane wziąć udział w p o.stę p ow,aniu. 

Art. 30. Państwowy Arbitril ż Gospodarczy nie. Jest 
związany wnioskami stron, w szc z eg ól n ości m oże roz
strzygnąć co qo roszczenia, k ló re nie by ło przed rni,o tem 
żądallia albo co do któ/ego żądanie cbfn ię t o, oraz 'orzec 
ponad żądanie wniosku. ' 

Art. 31. 1. Okręgowa komisja arbitrażowa rozp o,znaję, 
spory w pierwszej instancji. 

2. Prezes' Państwowego ArbitrilzuGospod arczeg O, . ze 
względu na s7czególny charakter sporu, może aż docnwili 
wydania orzeczenia przez okrę gową komi sj ę ar bit rażo\vą 
zarządzić przekazanie sprawy ' Głó wnej Konli s j i Arbi trażo 
wej; sprawa jest rozpoznawana w tym wypadku w j: ,dnej 
instancji. 

Art. 32. 1. Od orzeczeń okręgowej komis ji a r b itrażo
wej oraz zarządzeń prezesa okręgowej komisji arb i trażo

wejl przewodniczącego ' zespolu orze kaj ącego pr z ysln'gują 
środki odwola wcze. 

2. Środkami odwoławczymi są: 

1) odwołanie - przysługujące od orzeczeń okręgowej 

komisji arbitrażowej, 

2) zażalenie - przysługujące na zarządzenia prezesa 
okręgowej komisji .arbitrażowej oraz przew odniczącego 

zespołu orzekającego. 

3. Rada Ministrów w drodze ' rozporządzenia, !TIoże 
ustalić, że od niektórych oneczeń i z a rządzeń n ie przy
sługują środki odwoławcze lub przysługują w ograniczo
nym zakresie. 

4. Środki odwoławcze od orzeczeń okręgowej k omisji 
arbitrażowej i zarządzeń prezesa okręg owej komisji arbi
tra'żowej rozpoznaje Główna Komisja Arbitrażowa,a od 
zarządzeń pr zewodniczącego zespołu orzekającego ---' Pre
zes Pań5'twowego Arbitrażu Gospo darczego. 

Art. 33. l. Środki odwoławcze od. orzeczeń okręgo
wej komisji arbit~ażowej i zarządzeń prezesa okręqowej 
komisji arbitrażowej wnosi się do okręgowej korri isji ar
hi'hażowej, w której zapadło zaskarżone orzeczenie lub 
wydano zarządzenie, w ter~inie' czternastu dni od ·' dnia 
d()ręczenia orZeczenia lub'Zarządzeriia. 

2. W sprawie zawiłej prezes okręgowej komisji "arbi
trażowej może z urzędu lub na wniose~ strony przedłużyć 
termin do wniesienia środka odwórawczego, · nie więcej 
je'dnak niż do dni trzydziestu. . 

3. Prezes okręgowej komisji arbitrażowej odrzuca śro
dek : "odwOławczy wnyesiony po terrriinie oraz gdy środek 
oawoławczy nie przysluglt'je. 
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4. Prezes okręgowej komisji arbitrażowej może przy
wrócić termin do :wniesienia środka od woła wczego, jeżeli 
uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony. Wniose k 
o przywrócenie terminu będzie rozpoznany, jeżeli zostan ie 
zgłoszony wraz ze środkiem odw oławczym najpóżniej w 
ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny, która spowodo
wała uchybienie .. 

5. Odrzucenie środka odwoławczego i przywrócenie 
terminu do jego wniesienia może nastąpić również w po
stępowaniu odwoławczym. 

Art. 34. Srodki odwoławcze od zarządzeń przewodni
czącego zespołu orzekającego wnosi się do Prezesa Pań
stwowego , Arbitrażu Gospodarczego w terminie 'siedmiu 
dni 'od dnia doręczenia zarządzenia . Do środków tych sto

,suje się odpowiednio przepisy art. 33 ust. 3 i 4. 

Art. 35. 1. Prawomocne orzeczenia Państwowego Ar
bitrażu Gospodarczego wiążą strony, organy Państwowego 
Arbitrażu Gospodarczego i inne organy i instytucje pań
stwo'we oraz ,organizacje spółdzielcze i społeczne. 

2. Orzeczenie Państwowego Arbitrażu Gospodarczego 
jest prawomocne, gdy nie przysługuje od niego, środek od
woławczy. 

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się od powiednio do zarzą~ 
dzeń Prezesa Państwowego Arb i trażu Gospodarczego,pre
zesów okręgowych komisj i arbitrażowych i przewodni czą

cych zespołów orzekając·ych. 

Art. 36. Państwowy Arb i traż Gospodarczy może, na 
wniose k strony lub z urzędu, wznowić postępowanie za
kończone pra womocnym orzeczeniem. 

Art. 37. 1. Od prawomocnego orzeczenia może być 

wni es io na rewizja nadzw ycza jna, jeżeli orzeczenie rażąco 

narusza pra wo lub podstawowe interesy gospodarki naro
dowej. 

2. Do wn ies ienia r e wiz ji nadzwyczajnej są upraw
nieni : Przewodniczący Kom isji Pl anowania przy Radzie Mi
nistrów, _Minister Sprawiedliwoś c i, Prokurator Generalny 
Polsk ie j Rzeczypospolite'j Ludowej i Prezes Państwowego 
Arbitrażu Gospodarczego. 

3. Do wnies ienia rewizji nadzwyczajnej od orzeczenia 
Głównej Komisji Arbitrażowej są uprawnieni również 
właściwi dla stron: ministrowie, k ierownicy urzędów cen
tralnych , terenowe organy administracji państwowej stop
nia wojewódzkiego, Prezydium Naczelnej Rady Spółdziel
czej lub zarząd centralnego związku spółdzielni, zarząd 

Centralnego Związku Kółek Rolniczych, zarząd Centralne
go Związku Rzemiosła i zarządy glówne innych organizacji 
społecznych. 

4. Strona może złożyć podanie o wniesienie reWIZJI 
nadzwyczajnej tylko do jednego z organów wymienionych 
w ust. 2. 

Art. 38. 1. Rewiz.ję nadzwyczajną .rozpoznaje . Głów- , 
. na Komisja Arbitrażowa. Rewizję nadzwyczajną wnosi się 

do Głównej Komisji Arbitrażowej , w terminie trzech mie-

sięcy od dnia doręczenia stronom odpisu orzeczenia Głów
nej Komisji Arbitrażowej lub od dnia uprawomocnIenia Się 
orzeczenia okręgowej komisji arbitrazowej. 

2. Główna Komisja Arbitrażowa oddala rewizję nad
zwyczajną wniesioną po terminie. 

3. Główna Komisja Arbitrażowa może rozpoznać re
wizję nadzwyczajną wniesioną przez Przewodniczącego Ko
misji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministra Spra
wiedliwości, Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowej lub Prezesa Państwowego Arbitrażu Go
spodarczego po terminie wskazanym w ust. l, jednak me 
póżniej niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia doręczen i a 

odpisu orzeczenia Głównej Komisji Arbitrażowej lub .upra
womocnienia się orzeczenia okręgowej komisji arbitrażo
wej, jeżeli zaskarżone orzeczenie w sposób szczególnie ra
żący narusza prawo lub podstawowe interesy gospodarki 
narodowej. 

Art. 39. 1. Sąd Najwyższy i Główna Komisja Arbitra
żowa wspólnie wyjaśniają przepisy prawa, których stoso
wanie budzi wątpliwości w orzecznictwie sądowym i arbi
trażowym. 

2. Sąd Najwyższy i Główna Komisja Arbitrażowa 

udzielają wyjaśnień w składzie pięciu sędziów Sądu Naj
wyższego i pięciu arbitrów Głównej Komisji Arbitrażowej 
pod przewodnictwem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyż

szego lub wyznaczonego przez niego sędziego Sądu Naj
wyższego, przy udziale przedstawiciela Prokuratora Gene
ralnego Polsk iej Rzeczypospolitej Ludowej. 

3. - Wniosek o udzielenie wyjaśnień może być przed
stawiony przez Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Ge
neralnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Państwowego Ar
bitrażu Gospodarczego. 

Art. 40. 1. Spory o właściwość między sądami pow
szechnymi a Państwowym Arbitrażem Gospodarczy m roz
strzy gają ostatecznie Sąd Najwyższy i Główna Komisja 
Arbitrażowa w składzie trzech sędziów Sądu Najwyższego 

oraz dwóch arbitrów Głównej Komisji Arbitrażowej . 

2. Spory o właściwość między Państwowym Arbitra
żem Gospodarczym aorgan'ami innymi niż wskazane w 
ust. l rozstrzyga ostatecznie Państwowy Arbitraż Gospo
darczy w zespole składającym się z trzech arbitrów Głów
nej Komisji Arbitrażowej oraz dwóch przedstawicieli za. 
interesowanego naczelnego lub centralnego organu admi
nistracji państwowej. 

> Art. 41. 1. Orzeczenia oraz ugody zawarte przez stro
ny w toku postępowania arbitrażowego I zatwierdzone -
orzeczeniami arbitrażowymi, jak również ' zarządzenia Pre
zesa , Państwowego Arbitrażu Gospodarczego i prezesów 
okręgowych ~omisji arbitrażowych są natychmiast wyRo
nalne i stanowią tytuły egzekucyjne; tytułem egzekucyj
nym jest także prawomocny nakaz zapłaty. 

2. Okręgowa komisja arbitrażowa może ustalić Vi 

orzeczeniu, że będzie ono wykonalńe dopiero po ,uprawo
I.nocnieniu się;> jeżeli wskutek wykonania orzeczenia . mo
głaby wyniknąć dla strony niepowetowana szkoda. 



Dziennik U.staw Nr 34 ~ 430 Poz. 183 

3. Przepis ust. 2 stosuje się o.dpowiednio do zarządzeń 
prezesów okręgowych komisji arbitrażowych. 

4. Tytuły egzekucyjne zaop atr zone w kla uzulę wyko
nalności (tytuły wykcmawcze) powinny być wykonywane 
bezzwloczgie, bez uprzedniego wszczynania postępowa,niil 
egzekucyjnego. 

Art. 42. L Główna Komisja Arbitrażowa i okręgowe 
komisje arbitrażowe rozpoznają s-pO'ry w trzyosobo wych 
zespołach orzekających. 

2. Prezes Państwowego Arbitrażu Gospodarczego lub 
prezes okręgowej komisjtarbitrażowej może zarządzić roz
poznanie sporu o szcze.gólnym znaczenfu gospodarczym lub 

'I.. o ,charakterze.'preeedensowym przez zespół, orzekający . po
większon y o dwie o~ . 

3. Rewizje nadzwyczajne są rozpoznawane w pIęcio
osobowym z€spole orzekającym. 

Art. 43. 1. Czło'nek zespołu orzekającego podlega 
wyłączeniu od udziału w rozpoznawaniu sporu, jeżelf; 

1) sam lu b jego osoba najbliższa jest pracownikiem 
strony, 

2) wynik sprawy maże mieć, wpływ na, jego prawa Tub 
obowiązki- arbo, na odpowied'z1alność karną, służ1)Q,wą 

lub dyscypHnamą, 

3) w instancji niższej brał udział w wydaniu orzeneuia, 
od którego złożono odwolanie, 

4} miarł wpływ na h re'g sprawy będącej przedmiotem 
sporu. 

2. O wyłączeniu prezesa okręgowej komisji arbitrażo
wej oraz członka zespołu orzekającego Głównej Komisji 
Arbitrażoiwej decyduje Pt ezes Państwowe'go Arbitrażu Go
spodarrcz.ego, o wylą;cze'ni'u zaś członka zespobu 0,rzekaj;ą

cego okręgo'wej komisji BFb-itr.ażowej - prezes okręgowej 
komisji arbJtrażo\';tej. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje s ię odpowiedni0 dopra
eowników Państwowegcl ArbEtrażu GÓsp.odi;łfczeg,o, rozpo
znających ' spory jednoosobo,wo·. 

Art. 44. 1. Okręgowa komis.ia arbitrażowa rozp.oznaJe 
jednoosobowo spór, w którym strona pozwana nie złożyła 
odpowiedzi na wniosek tub uzrrała jego żądanie. 

2. Rada Ministrów może. w drodze rozporządzenia 

ustalić inne wypadki niż wskazane w ust. '1, w których 
spory rozpoznaje się, jedno-oso'DOWO. 

3. Prezes okręgowej komisji arbitrażowej może zaną- , 
dzić rozpoznanie sporu, o którym mowa w usL 1 i 2, w 
zespole określonym wart. 42 ust.l lub 2. 

Art. 45. 1. Członkami zespolów orzekających Głów
nej Komisji Arbitrażowej mogą być: 

2} osoby powolane przez: 

a) Przewodniczące.go Komisji ' Planowan ia pfZ]l Radzie 
Ministrów, 

b) miRistrów i kierowników urzędów centralnych, 

c) Prezyd ium Naczelnej Rady Spółdzielczej i zarz.ądw 
centralnych związków spółdzielni, 

d) zarząd Centralnego Związku Kótek Roln-iczycn, 

e) zarząd Centralnego Związk.u Rzemiosła -

spośród osób posiadających znajomość zasad obrotu 
między je'dnostkami gospO'da·rki uspoł-ec:zmioonej. 

2. Członkami zespołów orzekających okręgowej ko
misji arbHraiowej. m0g.'l' byb 

l) pracownicy Państwowego Arbitrażu Gospodarczego 
up.rawn.ieni do o,rze,kania,. 

2) OSOoby po,wołane przez wła,ściwy terenowy organ admi
nistracji państwowej stopnia wojewódzkiego,. dyre.k1o
rów zjednoczeń (w ie lk ich przedsiębiorstw p lństwo 

wych) ord.Z zarządy wła.ściwych woJewódzkich (okrę

gowych) związków spófcfziefni (terenowy ch jednostek. 
organizacyjnych centralnych związków spółdzieLni),. 

kółek rolniczyc h i izb rzemieślniczych - SPOSTÓd' 0sób 
posiadających znajomość zasad obrotu między jednost
kami gos poda.rk i uspołe'cznionej. 

3. Prezes Państwowego Arbitraż.u Gos.podarczego wy
stępuje do organów wymienionych w ust. 1 pkt 2, a p r.ezes 
okręgowej kom isji arbitrażowej - do org.anów wymienio
nych w ust 2 pk[ 2 o' powoła-nie osób- nill €zf,onk&w: ze-s·po
ł'!!iw oueka:jąc-rch, określając frczfuę tych osi'" 

Art. 46. Osoby wym Le nione wart. 45 ust. 1 pkt 2 
i mst. 2 p,kt 2 s,kŁadól<ją wc>b:ec IP-re-zesa PaństwowegO' Arbi
trażu Go:spod,a,rczego· lub prezes.a właściwej o'kręgowej ko'
misji' ćuhLtIa.żowej ś,fubowani:e Q tres.cr ustalonej w fr~t. ~? 

ust. 1. 

Art. 47. t. P1!ezes PGlńs.~wowego Arbitrażu Gillspodar
czeg0 i p:rezesi okr:ę.gowycfu komi:sjl arbitra.żowych wyzl'lIac
czają Lmienroi;e, cz!i,mkó-w zesw:ołu 0rz'eka;j~e.g,o· w' s.p,ra·wie. 
u<wzglf;Qo;iając w miarę m.Q,żnoś;ci kh szc"llegÓ'iną waj:omość 
tej dziedziny gospodarki narodowej" kti.0r-ej: sp·r:a:wa d.o
tyczy. 

2. Pr:z:ewodn.iczącyll'l zes.p'ooł-u oJf"Eekając:eg,o' je.s;t pre-
7ieS' a,l,ba wyznaczony przez niego wice:prezes: lub i'm'l'jf 
upuwni-o,ny do orzekania pra:cownik Pa,ństw0'wego' Arht
tFażu Gos;pod'arczegi0'. 

Art 411. Członek zespołu orzekającego' jest obowią
zany zaeho,wać w tajemnicy ekoriczności sprawy, o któ
rych dowiedział się w związku z udziałem w rozstrzyga
niu sporu. 

Art. Mł. Od' stroR uczes tniczących w postępowani'u ar
bitrażowym pobiera się opłaty arbitrażowe . 

Art. 50. Rada Ministrów w d'rodze rozporządzenia 
' .. . ... 'Y" : ;,,,-';;':·,f~B:c.'6Włli-Cy ' , Pań's'two ,wegoArbit-rażu ',·Gosllodali.c:z:ego- ' ' 0<kreśli >'Szczegółowe -,zasady." pestęp0wa·ni'il .arbi'br'awwe'§,o ", -,-("'-,,,' 

~ , . o.;~; -"",upł'itow.nierti odó orzekania, " . - oraz rodzaJe i wysokość 'epła.t arbitraź'Owy-ch: , ~. 
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Rozdział 5 

Współpraca Państwowego Arbitrażu Gospodarczego 
z ill'nymi organami i jednostkami gospodarki 

uspołecznionej. 

Art. 51. Pa!1 stwOWy Arbitraż Gospodarczy współdzi a ła 
z organam i a.clmi ni strac ji państwowej i jednostkami gospo
d ark i us połecznione j w zakres ie doskonalenia współpracy 

system u umó w w s tosunkach mi ędzy tymi jednostkami. 

Art. 52. 1. Prezes Pa ństwowego Arbitrażu Gospod ar
czego info rm uje n<lcze]ne i centr alne organy admin istracji 
państwowe j o s twierdzonych w wyn iku analizy sporów 
ni e pr a widło w o$cia c h w funkcjonowaniu gos podarki naro
dowe j. 

2. Pa ństwowy A rb i traż Gospodarczy za wiad amia wła ś

c iwe org'o ny i j-ednostki na'drzędne Q dostrzeżonych uchy
bie niach w dzia ła lności jednos tek gospodarki uspołecznio
nej. 

3. O uchyb ie niach wymi e nionych w ust. 2 Państwowy 
Arbitra ż Gospoda rczy za wiad.a mia t a kże kierownika j ed
n os tki gospodarki us p ołe czni onej, w której d z iałalności do
str zeżono uchy bien ia. 

4. Organy i jednos tki organizacyjne wymienione w 
ust. 2 i 3 są obowiązan e p oi nformować Państwowy Arbitraż 

Gospodarczy o cz y nn oś ciach podjęt ych w celu usuni ęcia 
uchyb i eń. . 

A rt. 53. Organy administracji p a ństwowe j, organy 
k O'ntro li pa ństwowej oraz banki i inne jednostki gospo
darki us połe c znion ej są obowiązane w zakres ie swegO' 
działa·n i a ud z i e lać organom PaństwowegO' Arbitrażu Gospo
darcze90 inform acji po trze bnych do wyjaśnienia przyczyn 
występuj ących spo rów, a także udz i elać pomocy w zb ie
raniu. materia łów kon iecznych do wszczęcia postępowania 
z urzę du, 

Rozdział 6 

Przepisy p.rzejściowe i końcowe. 

Art. 54. O s.oby zatrudnione w dniu wejścia w . życie 
ustawy w pańs twowych ko-roisjach-: arhi trażowych i będące 

arbitrami p a ń s twowy mi , arbitrami okręgowymi i asesora
mi s ta ją s i ę odp o wiednio arbitr a mi Głów ne j Kom isji Arbi
traż owej, arbi trami okr ęg'owych komis ji arbitrażowych 

as esorami arbitrażu. 

Art. 55. Sprawy z a strzeżone w do ty chcza s owych prze
pisa ch do właśc iwości Gł ó wnej Komisji Arbitrażowej przy 
Ministrze Finansów oraz okręgowy ch knm is ji arbitrażo

wych przech od zą odpowiednio do wł a ściwości Głównej 

Kom is ji Arb it r a żo wej i okręgowych kom is ji a r bitrażowych 

Państwowego Arbitrażu Gospod arczego dzia łająceg'D na 
pods ta wie nini e jszej usta wy, 

Art. 56. Spory, które według przep ' sow niniejszej 
us ta wy nale żą do właściw o ści Pa ń s twoweg o Arbitrażu Go
spod arczego, a które prze d wejśc i e m w ż yc ie tej ustawy 
został y wszczęte w sądach powszec hn ych, b ędą rozpozna
wa ne aż do ukończen i a post ępowan ia wed ł u g p,rzepisów 
dot yc hczas owych. 

Art. 57. W P'rawie o ustr oju . są d ów p:J wszechnych 
(Dz. U. z 1864 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55, 
z 1969 r. Nr 13, poz. 98 i z 1974 r. Nr 50, poz. 316) w 
art. 51 § l lit. f) otrzymuje brzm ienie: 

"f) prezesi, wi ceprezesi, at.bitrzy Głównej KolnlsjL Arbi
tr ażowe j i okręgowych komisji arb i tr a żowych oraz 
by li radc o wie prezesa do spraw orze cznictwa w pań
stwowych k omisj ach arbitrażo wych, którzy zajmowa
li te stanowiska co najmniej przez trzy la ta". 

Art. 58. 1. Traci moc dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. 
o państwowym arbitr aż u gospodarczym (Dz. U. z 1961 r. 
Nr 37, poz. 195). 

2. Spra wy wszczęte przed komisjami arbitrażowymi 

na podstawie przepisów dekretu wymien ionego w ust. 1 
i nie zakończone wydaniem orzeczenia przed dniem wejś
cia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpoznaniu przez 
organy Państwowego Arbitrażu GospodarczegO' działają

cego na podstawie tej ustawy. 

3. Do spraw, o których mowa w ust. 2, stosuje się 

prze pisy ninie jszej ustawy ze zmianami ustalonymi przez 
Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, 

. Art. 59. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 
1975 r. 
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USTA WA 

z dnia 23 października 1975 r. 

o zmianie ustawy 9 prawie autorskim. 

Ar t. t. IN usta w ie z dnia 10 lipca 1952 r, C prawie 
autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234) art. 26 ' otrzymuje 
brzm ien ie: 

"Art. 26. Z za strzeżeni em wyjątków w ust awie przewidzia
n ych autorski e ' pr a wa majątkowe g a,sną z upl:y, 
wem la t d wudziestu pi ęciu: 

l) od śmierci twórcy, przy dziełach zaś wspól-
n yc h i łączn ych od śmierci twórcy, któ ry 
innych przeżył, 

2) od opubli ko wania utworu ano ni mowo lub pod 
pseudoni me m, ch yba że tw órca w C7eś n i ej 

uj a-w n{j- publ iczn ie swo je a utors! wo, 

3) od opub li k owania ut woru, j e·ż. eli autorskie 
prawa ma j ątkowe służą osobi e pra wne j." 

·'Art. 2. Ustawa' wch odzi w życ i e z d n iem 1 stycznia 
1976 r. i stosuje się także do utworów ,' do któr yc h aut or- . 
skie prawa m a j ątkow e is tniały w dniu je j w e jś c ia w ż y Cie. 

Pr zewod n iczący Rad y Państw a : H. Ja błoński 
Se kr e tar z Rady Pańs twa: L. Slasiak 


