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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

z dnia 13 października 1995 r. 

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów. 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 
czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. 
Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645 oraz z 1995 r. Nr 99, 
poz. 488) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wysokość wynagrodzenia za czynności arbi
trów określa się w oparciu o podstawę, którą stanowi 
kwota najniższego wynagrodzenia pracowników, 
określona przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na 
podstawie Kodeksu pracy. 

§ 2. 1. Wynagrodzenie za czynności arbitra wynosi 
100% podstawy. 

2. Jeżeli odwołanie zostało oddalone z przyczyn 
formalnych, wymienionych w przepisach szczegól
nych, wynagrodzenie za czynności arbitra wynosi 50% 
podstawy. 

3. Przewodniczący zespołu arbitrów otrzymuje 
wynagrodzenie za czynności arbitra powiększone o 
50% podstawy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych: J. Żuk 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 24 października 1995 r. 

w sprawie ogłoszenia statutu fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 grud
nia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypo
spolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypo
spolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, 
poz. 524, z 1991 r. Nr 94, poz. 420 oraz z 1993 r. Nr 7, 
poz. 34) ogłasza się statut fundacji - Zakład Narodo
wy imienia Ossolińskich, nadany w dniu 14 czerwca 
1995 r. przez Ministra Edukacji Narodowej na podsta-

wie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. 
o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 
(Dz. U. Nr 23, poz. 121), zarejestrowanej w Sądzie Re
jonowym dla m. st. Warszawy (Wydziale Gospodar
czym) - rejestr fundacji nr 4668, stanowiący załącznik 
do obwieszczenia. 

Minister Edukacji Narodowej: R. M. Czarny 

Załącznik do obwieszczenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 24 paź

dziernika 1995 r. (poz. 626) 

STATUT FUNDACJI - ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Fundacja - Zakład Narodowy imienia Osso
lińskich (Ossolineum), zwana dalej "Zakładem", dzia
ła na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o fun
dacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. 
Nr 23, poz. 121), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejsze
go statutu. 

§ 2. 1. Zakład jest osobą prawną i działa przez usta
nowione w ustawie organy. 

2. Siedzibą Zakładu jest miasto Wrocław. 

§ 3. 1. Zakład działa na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

, 

2. Dla właściwej realizacji celów Zakład może pro
wadzić działalność poza granicami kraju zgodnie 
z obowiązującym porządkiem prawnym. 

§ 4. Znakiem Zakładu jest znak historyczny, które
go wzór stanowi załącznik do ustawy. 

§ 5. 1. Zakład prowadzi Księgę Honorowych Dona
torów, do której wpisuje się donatorów, którzy 
w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju dzia
łalności Zakładu. 

2. Rada Kuratorów może ustalić medale honorowe 
i inne wyróżnienia, które będą przyznawane osobom 
fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom spo
łecznym zasłużonym dla Zakładu. 

3. Rada Kuratorów określa zasady wpisywania do 
Księgi Donatorów i zasady wyróżniania osób i organi
zacji, o których mowa w ust. 2. 


