
Dz.U.91.73.324

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 16 sierpnia 1991 r.

w  sprawie  trybu  postępowania  przed  kolegiami  arbitrażu społecznego.

(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1991 r.)

Na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. 
U. Nr 55, poz. 236) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Kolegium Arbitrażu Społecznego przy Sądzie Najwyższym rozstrzyga spory wielozakładowe.
2. Kolegia arbitrażu społecznego przy sądach wojewódzkich, w których są utworzone sądy pracy i 

ubezpieczeń  społecznych  -  miejscowo  właściwe  dla  siedziby  zakładu  pracy  -  rozstrzygają  spory 
zakładowe.

§ 2. W skład kolegium arbitrażu społecznego wchodzą: przewodniczący wyznaczony przez prezesa 
właściwego sądu spośród sędziów tego sądu oraz po trzech członków wyznaczonych przez każdą ze 
stron.

§ 3. 1. Postępowanie  przed  kolegium  arbitrażu  społecznego  wszczyna  się  na  wniosek  strony 
prowadzącej spór zbiorowy w interesie pracowników.

2. Wniosek  powinien  zawierać  określenie  stron,  przedmiotu  sporu  oraz  wskazywać  osoby 
wyznaczone przez strony na członków kolegium. Do wniosku należy dołączyć protokoły rozbieżności z 
rokowań i z postępowania mediacyjnego, a także dokumenty istotne dla rozstrzygnięcia sporu.

§ 4. 1. Jeżeli wniosek nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek braków formalnych, prezes 
sądu wzywa stronę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.

2. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu do usunięcia braków formalnych prezes sądu 
zarządza zwrócenie wniosku stronie.

3. Jeżeli  wniosek może otrzymać dalszy bieg,  prezes sądu zarządza  doręczenie odpisu wniosku 
drugiej stronie sporu, z wezwaniem do wskazania członków kolegium w terminie 3 dni.
tezy z piśmiennictwa

§ 5. 1. Jeżeli strony sporu nie wskazały członków kolegium, prezes sądu wzywa je do usunięcia tego 
braku w terminie 7 dni.

2. W razie niewskazania członków kolegium przez strony sporu w zakreślonym terminie, prezes sądu 
zarządza zwrócenie wniosku stronie.

§ 6. Prezes  sądu  wyznacza  bezzwłocznie  przewodniczącego  kolegium i  termin  posiedzenia  oraz 
zawiadamia strony i  wyznaczonych  członków kolegium o terminie  i  miejscu posiedzenia.  Wezwanie  i 
zawiadomienie doręcza się w sposób najbardziej celowy dla przyspieszenia rozstrzygnięcia sporu.

§ 7. 1. Posiedzenie  kolegium  wyznacza  się  w  budynku  sądu,  chyba  że  szczególne  względy 
przemawiają za wyznaczeniem posiedzenia w innym miejscu.

2. Posiedzenia kolegium są jawne. Kolegium może postanowić, że rozpatrzenie sporu nastąpi przy 
drzwiach zamkniętych, jeżeli jest to niezbędne do zachowania tajemnicy państwowej lub służbowej.

3. Z posiedzenia kolegium sporządza się protokół. Protokolanta wyznacza prezes sądu.



§ 8. 1. Przewodniczący kolegium może przed posiedzeniem wezwać strony do złożenia wyjaśnień i 
dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sporu bądź też przedstawienia ich na posiedzeniu.

2. Kolegium  może  przeprowadzić  w  razie  potrzeby  także  inne  dowody,  stosując  odpowiednio 
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o dowodach.

§ 9. Po  otwarciu  posiedzenia  przez  przewodniczącego  strony  przedstawiają  swoje  stanowiska. 
Kolegium  skłania  strony  do  zawarcia  porozumienia.  Treść  porozumienia  zawartego  przez  kolegium 
powinna być zamieszczona w protokole posiedzenia i stwierdzona podpisami stron.

§ 10. 1. Jeżeli  nie  doszło  do  porozumienia,  przewodniczący  kolegium  zamyka  posiedzenie,  gdy 
kolegium uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną.

2. Po zamknięciu posiedzenia kolegium odbywa naradę, po której wydaje orzeczenie. Narada jest 
niejawna. W pomieszczeniu, w którym odbywa się narada, pozostają jedynie członkowie kolegium, a w 
razie potrzeby także protokolant.

§ 11. 1. Orzeczenie kolegium zapada większością głosów. Członek kolegium nie może wstrzymać się 
od  głosu;  może  jednak  -  jeżeli  przy  głosowaniu  nie  zgodził  się  z  większością  -  przy  podpisywaniu 
orzeczenia zgłosić zdanie odrębne.

2. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie kolegium.
3. Orzeczenie kolegium powinno zawierać:

1) nazwę i skład kolegium,
2) datę wydania orzeczenia,
3) określenie stron,
4) wskazanie przedmiotu sporu,
5) rozstrzygnięcie i jego uzasadnienie,
6) stwierdzenie, czy orzeczenie wiąże strony,
7) podpisy członków kolegium.

§ 12. 1. Orzeczenie kolegium ogłasza przewodniczący i podaje motywy rozstrzygnięcia.
2. Orzeczenie kolegium wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom z urzędu, nie później niż w ciągu 

7 dni od wydania orzeczenia.

§ 13. Każda ze stron ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, w tym 
wynagrodzenie  i  zwrot  wydatków  poniesionych  przez  wskazanych  członków  kolegium  w  związku  z 
wykonywaniem ich czynności.

§ 14. Do  rejestracji  wniosków  wszczynających  postępowanie  oraz  prowadzenie  akt  stosuje  się 
odpowiednio  obowiązujące  w  sądach  przepisy  Regulaminu  wewnętrznego  urzędowania  sądów 
powszechnych.

§ 15. Sprawy wszczęte na podstawie przepisów uchwały Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w 
sprawie regulaminu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego (Monitor Polski z 1983 r. Nr 1, 
poz. 1) przed dniem wejścia w życie rozporządzenia toczą się od tego dnia według przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


