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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664)  zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. 1. Podstaw´ do ustalania wynagrodzenia za
czynnoÊci arbitrów przy rozpoznawaniu odwo∏aƒ wno-
szonych w post´powaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego stanowi, po zaokràgleniu do pe∏nego z∏ote-

go, kwota bazowa, ustalona  w ustawie bud˝etowej na
dany rok, na podstawie art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ
w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080
i Nr 154, poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)
dla pracowników paƒstwowej sfery bud˝etowej, o któ-
rych mowa w art. 5 pkt 1 lit. b) tej ustawy.
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2. Zmiana podstawy, o której mowa w ust. 1, nast´-
puje po up∏ywie 30 dni od dnia og∏oszenia w Dzienni-
ku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawy bud˝etowej
na dany rok.

§ 2. 1. Wynagrodzenie za czynnoÊci arbitra przy roz-
poznaniu jednego odwo∏ania wynosi 50% podstawy,
o której mowa w § 1. 

2. Je˝eli odwo∏anie zostanie odrzucone z przyczyn
okreÊlonych w § 4 rozporzàdzenia Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie regulaminu post´powania przy rozpatrywa-
niu odwo∏aƒ w sprawach o udzielanie zamówieƒ pu-
blicznych (Dz. U. Nr 85, poz. 772), wynagrodzenie arbi-
tra wynosi 25% podstawy, o której mowa w § 1.

3. Je˝eli odwo∏anie zostanie wycofane i post´po-
wanie odwo∏awcze zostanie przez zespó∏ arbitrów
umorzone stosownie do postanowieƒ § 17 ust. 2 roz-
porzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-

stracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie regulaminu
post´powania przy rozpatrywaniu odwo∏aƒ w spra-
wach o udzielanie zamówieƒ publicznych, wynagro-
dzenie arbitra wynosi 10% podstawy, o której mowa
w § 1.

§ 3. Przewodniczàcemu zespo∏u arbitrów przy roz-
poznaniu jednego odwo∏ania przys∏uguje wynagro-
dzenie ustalone odpowiednio wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w § 2, powi´kszone o po∏ow´.

§ 4. Do post´powaƒ wszcz´tych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2002 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


