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2) które na mocy dotychczasowych przepisów uzyskały 
uprawnienia wyłącznie z tytułu działalności w latach 
1944-1956 w charakterze "uczestników walk o usta

. nowienie i utrwalenie władzy ludowej". 

3. Uprawnienia uzyskane od Związku Bojowników 
o Wolność i Demokrację i Związku Kombatantów Rzeczypo
spolitej Polskiej po 31 grudnia 1988 r. podlegają weryfikacji. 

4. Decyzje w sprawie pozbawienia uprawnień kom
batanckich podejmuje Kierownik Urzędu do Spraw Kom
batantów i Osób Represjonowanych. W wypadku zaskar
żenia decyzji do sądu administracyjnego w czasie toczącego 
się postępowania uprawnienia kombatanckie ulegają zawie
szeniu. 

5. Decyzje, o których mowa w ust. 4, wydawane są 
z urzędu lub na wniosek stowarzyszeń kombatanckich albo 
Ministrów Sprawiedliwości, Obrony Na'rodowej lub Spraw 
Wewnętrznych, a także w wyniku weryfikacji. 

. 6. Szczegółowe zasady i tryb postępowania w spra
wach dotyczących pozbawienia uprawnień kombatanckich 
w stosunku do osób, o których mowa w ust. 2, oraz zasady 
przeprowadzania weryfikacji określi w drodze rozporządze
nia Prezes Rady Ministrów. 

Art. 28. Osoby, o których mowa wart. 25, pozbawione 
prawomocną decyzją uprawnień kombatanckich tracą upra
wnienia wynikające z ustawy, z tym że osobom, które w dniu 
wejścia w życie ustawy pobierały emerytury, renty inwalidz
kie lub renty rodzinne, zamiast tych świadczeń przyznaje się 
od dnia wejścia w życie ustawy: 

1) świadczenia na zasadach ogólnych, określonych 
w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 
i ich rodzin lub w innych przepisach o zaopatrzeniu 
emerytalnym, 

2) świadczenia w kwocie naj n iższej, jeżeli nie spełniają 
warunków do przyznania świadczeń, o których mowa 
w pkt 1. 

Art. 27. Zaświadczenia i legitY~';~J~vóv~p~awnien·i~ch 
kombatanckich, wystawione na podstawie dotychczaso
wych przepisów, do czasu wydania nowych zaświadczeń 
zachowują moc, jednak nie dłużej niż do . dnia 31 grudnia 
1992 r., chyba że została wydana decyzja o pozbawieniu 
uprawnień. 

Art. 28. Sprawy wsZczęte na podstawie dotychczaso
wych przepisów, a nie zakończone do dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy, podlegają rozpatrz~niu zgodnie z przepisa
mi tej ustawy. 

Art. 29. 1. Dodatek kombatancki w wysokości okreś
lonej wart. 15 ust. 1 przysługuje emerytom i rencistom: 

1) z dniem 1 stycznia 1991 r.: 
a) uprawnionym w 1990 r. do świadczenia pieniężnego 

na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
. 3 maja 1989 r. w sprawie świadczenia pieniężnego 
przysługującego kombatantom - emerytom i rencis-

tom odznaczonym orderem lub tytułem honorowym 
(Dz. U. Nr 27, poz. 143), 

b) pobierającym świadczenia, o których mowa wart. 16 
ust. 1, 

2) z dniem nabycia prawa do dodatku kombatanckiego, 
jeżeli prawo to uzyskali po dniu 31 grudnia 1990 r., 

3) przy rewaloryzacji emerytur i rent, o której mowa wart. 28 
ustawy z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych 
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U. Nr 36, poz. 
206, Nr 66, poz. 390 i Nr 92, poz. 540) - uprawnionym do 
dodatku kombatanckiego przed dniem 1 stycznia 1991 r. 
- zamiast dotychczasowego dodatku kombatanckiego. 

2. Przyznanie dodatku kombatanckiego, o którym mo-
wa, w ust. 1 pkt 3, powoduje ponowne ustalenie wysokości 
emerytury lub renty (bez uwzględnienia dotychczasowego 
dodatku kombatanckiego) oraz wysokości wskaźnika in
dywidualnego wymiaru świadczenia. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie zbiegu 
prawa do kilku świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym. 

Art. 30. 1. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń 
wojennych oraz innych odznaczeń upamiętniających udział 
w vvalkach o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej 
Polskiej przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Pols
kiej, z własnej inicjatywy lub na wniosek stowarzyszeń 
kombatanckich: 

1) Minister Obrony Naredowej - w stosunku do osób, 
o których mowa wart. 1 i 2, 

2) Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych - w stosunku do osób, o których 
mowa wart. 4 

- na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. 

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień Ministra Spraw 
Zagranicznych do przedstawiania wniosków o nadawanie 
tych orderów i odznaczeń. 

_ W~: . "PrzE;plśy-cTót\ićzijce postępowania w sprawach na
dawania odznaczeń, nie pozostające w sprzeczności z ust. 
1 i 2, stosuje się odpowiednio. 

Art. 31. Osobom, o których mowa wart. 4 ust. 1 pkt 
3 lit. b), określone w ustawie świadczenia finansowe przy
sługują od dnia 1 lipca 1991 r. 

Art. 32. Do czasu zorganizowania Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych kompetencje tego 
Urzędu określone w niniejszej ustawie Wykonuje Minister 
Pracy i Polityki Socjalnej. 

Art. 33. Traci moc ustawa z dnia 26 maja 1982 r. 
o szczególnych uprawnieniach kombatantów (Dz. U. Nr 16, 
poz. 122 i Nr 40, poz. 269, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 oraz 
z 1987 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 33, poz. 180). 

Art. 34. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1991 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 20 lutego 1991 r. 

w sprawie opłat za czynności adwokackie w post,powaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości. 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. 
- Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 

187, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 
i z 1990 r. Nr 36, poz. 2ą6) zarządza się, co następuje: 
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Rozdział 1 

Przepisy og61ne 

§ 1. 1. Opłata za czynności adwokackie w zespole ad
wokackim, zwana dalej "opłatą", obejmuje ustalone wyna
grodzenie adwokata oraz ryczałt w wysokości 100% tego 
wynagrodzenia. 

2. Wynagrodzenie adwokata ustala się na podstawie 
stawek określonych w rozdziałach 2, 3 i 4. 

3. Wysokość wynagrodzenia adwokata - członka ze
społu adwokackiego, zwanego dalej "zespołem", określa 
umowa między zespołem reprezentowanym przez kierownika 
zespołu a klientem. 

4. Przy określaniu wysokości wynagrodzenia adwokata 
bierze się pod uwagę charakter i stopień zawiłości sprawy 
oraz wymagany nakład pracy. 

§ 2. 1. Opłaty należą się zespołowi za ogół czynności 
związanych z prowadzeniem sprawy w danej instancji bez 
względu na wynik sprawy. 

2. W razie nie usprawiedliwionego odwołania pełno
mocnictwa lub w razie zrzeczenia się pełnomocnictwa przez 
adwokata z winy klienta, zespołowi należą się opłaty za 
prowadzenie sprawy w instancji, w której odwołanie na
stąpiło, oraz za prowadzenie sprawy w instancjach poprze
dnich, jeżeli adwokat brał w nich udział. 

3. Wwypadku przewidzianym w ust. 2 zespołowi należy 
się 50% opłaty oraz zwrot wydatków, jeżeli adwokat nie 
występował jeszcze w danej sprawie przed sądem albo innym 
organem państwowym . 

4. W innym wypadku zespołowi należą się opłaty za 
faktycznie wykonywane czynności . 

§ 3. 1. Wysokość wynagrodzenia adwokata w spra
wach nie określonych w rozporządzeniu ustala kierownik 
zespołu, przyjmując za podstawę wynagrodzenie w spra
wach o najbardziej zbliżonym charakterze. 

2. Kierownik zespołu adwokackiego może w szczegól
nie uzasadnionych wypadkach zwolnić klienta w całości lub 
w części z obowiązku uiszczenia opłaty. 

3. Decyzja kierownika zespołu w sprawie zwolnienia 
w myśl ust. 2 powinna być podjęta na piśmie . 

§ 4. W razie gdy zespołowi adwokackiemu zleca sprawę 
do prowadzenia osoba zagraniczna, opłata za czynności 
adwokackie może być podwyższona o 75%. 

§ 5. Jeżeli wskutek orzeczenia instancji wyższej doszło 
do ponownego rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, 
zespołowi należy się 75% opłaty za ponowne prowadzenie 
sprawy w tej instancji. 

§ 6. Klient może wpłacić do kasy zespołu adwokackiego 
do rozliczenia kwoty na-l>okrycie następujących wydatków: 

1) kosztów sądowych, 

2) opłat skarbowych, 

3) kosztów delegacji rozliczanych na zasadach przysługu
jących pracownikom za czas podróży służbowych na 
obszarze kraju, 

4) kosztów przepisywania i kopiowania akt - z tytułu 
odpłatnego zlecenia tych czynności, 

5) _ innych celowych udokumentowanych wydatków. 

§ 7. 1. W razie wyjazdu adwokata do innej miejscowo
ści w kilku sprawach, koszt przejazdu, noclegu i dietę dzieli 
się stosunkowo. 

2. W razie dokonywania czynności przez adwokata, 
który mieszka stale poza siedzibą zespołu , nie należą się 
koszty przejazdu i noclegu oraz dieta, jeżeli czynności doko-

nane zostały w mieJscu zamieszkania tego adwokata lub 
w siedzibie zespołu adwokackiego. 

§ 8. Klienci zespołów uiszczają opłatę i dokonują wpłaty 
kwot przyjętych do rozliczenia do kasy zespołu bądź bezpo
średnio, bądź za pomocą obowiązujących w obrocie sposo
bów uiszczania należności. Adwokatowi nie wolno pośred
niczyć w dokonywaniu wpłat do zespołu i przyjmować 
wpłaty, chyba że uchwałą zespołu zostało mu powierzone 
inkaso należności na rzecz zespołu. 

§ 9. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio 
do adwokata wykonującego zawód indywidualnie lub 
wspólnie z innym adwokatem. 

§ 10. Ryczałt, o którym mowa w § 1 ust. 1, przeznacza się 
w granicach 15% na pokrycie wydatków związanych ze 
szkoleniem aplikantów, a w pozostałej części - na pokrycie 
wydatków określonych regulaminem wydanym przez Nacze
lną Radę Adwokacką na podstawie przepisów Prawa o ad
wokaturze. 

Rozdział 2 

Wynagrodzenie adwokata w sprawach cywilnych, ze 
stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych 

§ 11. 1. Wynagrodzenie adwokata ustala się od warto
ści przedmiotu sprawy, a w postępowaniu egzekucyjnym 
- od wartości egzekwowanego roszczenia, chyba że przepis 
szczególny stanowi inaczej. W razie zmiany w toku po
stępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia wy
nagrodzenia, bierze się pod uwagę wartość zmienioną, 
poczynając od instancji następnej. 

2. Wynagrodzenie adwokata wynosi przy wartości 
przedmiotu sprawy: 

1) do 20.000 zł - od 3.000 do 10.000 zł, 

2) od 20.001 do 50.000 zł - od 6.000 do 20.000 zł , 

3) od 50.001 do 100.000 zł - od 8.000 do 30.000 zł, 

4) od 100.001 do 300.000 zł - od-20.000 do 60.000 zł, 

5) od 300.001 do 1.000.000 zł- od 50.000 do 400.000 zł, 

6) od 1.000.001 do 5.000.000 zł - od 100.000 do 
1 .000.000 zł, 

7) od 5.000.001 do 15.000.000 zł - od 500.000 do 
2.000.000 zł, 

8) od 15.000.001 do 50.000.000 zł - od 800.000 do 
5.000.000 zł, 

9) od 50.000.001 do 100.000.000 zł - od 1.000.000 do 
10.000.000 zł, 

10) ponad 100.000.000 zł - od 5.000.000 do 30.000.000 
zł . 

§ 12. 1. Wynagrodzenie adwokata wynosi w spra
wach: 
1) o rozwód i unieważnienie małżeństwa - od 50.000 do 

800.000 zł. 
2) o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 

- od 50.000 do 700.000 zł. 
3) o przysposobienie - od 20.000 do 400.000 zł. 
4) o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywró

cenie władzy rodzicielskiej oraz o odebranie dziecka 
- od 30.000 do 300.000 zł, 

5) o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważ
nienie uznania dziecka i rozwiązanie przysposobienia 
- od 30.000 do 300.000 zł, 

6) o ubezwłasnowolnienie - od 30.000 do 200.000 zł, 
7) o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu - od 

30.000 do 200.000 zł, 
8) o rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego- od 

30.000 do 500.000 zł, 
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9) o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co 
do zarządu majątkiem wspólnym - od 30.000 do 
500.000 zł. 

10) o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami 
- od 50.000 do 800.000 zł, 

11) o podział majątku wspólnego między małżonkami 
- stawkę obliczoną na podstawie § 11 od wartości 
udziału małżonka zastępowanego przez adwokata, 
a w wypadku zgodnego wniosku małżonków - 50% tej 
stawki, 

12) o alimenty, o nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za 
pracę do rąk drug iego małżonka - gdy zastępuje stronę 
dochodząc tych roszczeń - od 20.000 do 150.000 zł . 

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 obejmują również 
wynagrodzenie od roszczeń majątkowych, dochodzonych 
łącznie w sprawie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych 
wart. 58 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, od 
których pobiera się wynagrodzenie dodatkowe na zasadach 
ogólnych. 

3. Stawki określone w ust. 1 pkt 5 obejmują w sprawach 
o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony 
powodowej. 

§ 13. Za prowadzenie sprawy i zakresu własności i in
nych praw rzeczowych óraz z zakresu prawa o księgach 
wieczystych wynagrodzenie adwokata wynosi w sprawach: 

1) o stwierdzenie zasiedzenia własności lub użytkowania 
wieczystego nieruchomości - 50% stawki obliczonej na 
podstawie § 11 od wartości prawa, 

2) o rozgraniczenie - od 50.000 do 500.000 zł, 
3) dotyczących służebności - od 50.000 do 500.000 zł. 
4) o naruszenie posiadania - od 50.000 do 500.000 zł, 

5) o wpis w księdze wieczystej lub o założenie zbioru 
dokumentów albo o umorzenie hipoteki - od 50.000 do 
300.000 zł, 

6) o zniesienie współwłasności :": -stawkę -óbliczoną na 
podstawie § 11 od wartości udziału współwłaściciela 
zastąpionego przez adwokata, a w wypadku zgodnego 
wniosku uczestników - 50% tej stawki. 

7) związanych z korzystaniem lub zarządem rzeczą wspólną 
- od 50.000 do 400.000 zł. 

8) o usunięcie niezgodności między wpisem w księdze 
wieczystej . a rzeczywistym stanem prawnym - 50% 
stawki obliczonej na podstawie § 11 od wartości prawa 
dotkniętego niezgodnością. 

§ 14. Za prowadzenie spraw z zakresu prawa spad
kowego wynagrodzenie adwokata wynosi w sprawach: 

1) o zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, 
przyjęcie i odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu 
i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nie objętego 
i wyjawienie przedmiotów spadkowych - od 50.000 do 
300.000 zł, 

2) o stwierdzenie nabycia spadku - od 50.000 do 
200.000 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest 
również ważność testamentu - od 50.000 do 
500.000 zł, 

3) o dział spadku-stawkę obliczoną na podstawie§ 11 od 
wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowane
go przez adwokata, a w wypadku działu na zgodny 
wniosek uczestników postępowania - 50% tej stawki. 

§ 15. Wynagrodzenie adwokata wynosi w sprawach: 

1) o opróżnienie lokalu mieszkalnego - od 50.000 do 
400.000 zł, 

2) o opróżnienie lokalu użytkowego - od 50.000 do 
, 600.000 zł, 

3) o wydanie nieruchomości - od 50.000 do 750.000 zł. 

§ 16. Za prowadzenie innych spraw wynagrodzenie 
wynosi w sprawach: 

1) o uchylenie uchwały organu spółdzielni - od 50.000 do 
500.000 zł, 

2) o ochronę dóbr osobistych - od 50.000 do 
1.000.000 zł, 

3) o ochronę praw autorskich - od 100.000 do 
1.000.000 zł. 

4) dotyczących wynalazczości - stawkę obliczoną na 
podstawie § 11, jednak nie mniej niż 100.000 zł, 

5) z zakresu postępowania nieprocesowego, nie wymie
nionych odrębnie - od 50.000 do 500.000 zł. 

6) o uchylenie wyroku sądu polubownego-od 50.000 do 
500.000 zł, 

7) z zakresu postępowania upadłościowego i układowego 
- od 100.000 do 1.500.000 zł, 

8) o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych - od 50.000 
do 500.000 zł , 

9) egzekucyjnych - 50% stawki obliczonej na podstawie 
§ 11 przy egzekucji z nieruchomości, a 25% tej stawki 
przy egzekucji innego rodzaju, 

10) ze skargi na czynności komornika - od 50.000 do 
200.000 zł, 

11) rejestracji spółek i spółdzielni - od 50.000 do 
500.000 zł oraz zmiany w rejestrze - od 50.000 do 
300.000 zł. 

Stawki określone w pkt 1, 2: 3 i 4 nie obejmują wyna
grodzenia od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie 
w sprawie. 

§ 17. Za prowadzenie sprawy w danej. instancji należy 
się 75% opłaty, jeżeli sprawa toczyła się w postępowaniu 
nakazowym lub upominawczym, a nie doszło do rozprawy. 

§ 18. 1. W sprawach z zakresu prawa pracy wyna
grodzenie adwokata wynosi: 

1) o nawiązanie umowy o pracę, o uznanie wypowiedzenia 
umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do 
pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy 
- od 20.000 do 100.000 zł , 

2) o wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż 
wymienione w pkt 4 - 75% stawki obliczonej na 
podstawie § 11 od wartości wynagrodzenia lub od
szkodowania będącego przedmiotem sporu. 

3) o inne roszczenia niemajątkowe - od 20.000 do 
100.000 zł , 

4) o ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone 
z dochodzeniem odszkodowania lub renty - od 20.000 
do 100.000 zł, 

5) o świadczenia odszkodowawcZłl należne z tytułu wypa
dku przy pracy lub choroby zawodowej - 50% stawki 
obliczonej na podstawie § 11 od wartości odszkodowa
nia będącego przedmiotem sporu. 

2. W sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia 
społecznego i zaopatrzenia emerytalnego wynagrodzenie 
adwokata wynosi: 

1) w sprawach o emeryturę lub rentę - od 10.000 do 
100.000 zł, 

2) w sprawach o dodatki do emerytury i renty oraz o zasiłki 
z ubezpieczenia społecznego i rodzinnego - od 10.000 
do 100.000 zł. 

§ 19. 1. Za prowadzenie sprawy w postępowaniu rewi
zyjnym należy się 50% wynagrodzenia, a jeżeli w pierwszej 
instancji nie prowadzi sprawy ten sam adwokat - 75%, 
w obu wypadkach nie mniej niż 10.000 zł; za prowadzenie 
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sprawy przed sądem apelacyjnym lub Sądem Najwyższym 
należy się odpowiednio 75% i 100% wynagrodzenia, nie 
mniej jednak niż 10.000 zł. 

2. Za prowadzenie sprawy w postępowaniu zażalenio
wym należy się 25% wynagrodzenia, a jeżel i w pierwszej 
instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 50%, nie 
mniej jednak niż 1 0.000 zł; za prowadzenie sprawy przed sądem 
apelacyjnym lub Sądem Najwyższym należy się odpowiednio 
50% i 75% Wynagrodzenia, nie mniej jednak niż 10.000 zł. 

3. Za prowadzenie przed sądem apelacyjnym lub Sądem 
Najwyższym spraw określonych w § 18 wynagrodzenie 
wynosi 100% dolnych stawek wymienionych w tym .para
grafie. 

§ 20. Za prowadzenie sprawy w imieniu kilku osób 
należy się wynagrodzenie od każdej z nich, gdy zastępowanie 
więcej niż jednej osoby powoduje szczególne zwiększenie 
nakładu pracy. 

Rozdział 3 

Wynagrodzenie adwokata w sprawach karnych 

§ 21. 1. Za ogół czynności w pOstępowaniu karnym 
wynagrodzenie adwokata wynosi: 

1) w sprawach objętych dochodzeniem - od 30.000 do 
200.000 zł, 

2) w sprawach objętych śledztwem - od 50.000 do 
300.000 zł. 

2. Wynagrodzenie adwokata za obronę wynosi przed 
sądem: 

1) rejonowym w postępowaniach szczególnych - od 
50.000 do 300.000 zł, 

2) rejonowym w postępowaniu zwyczajnym - od 70.000 
do 600.000 zł, 

3) wojewódzkim jako II instancją - od 70.000 do 
450.000 zł, 

4) wojewódzkim jako I instancją oraz przed sądem apela
cyjnym lub Sądem Najwyższym - od 150.000 do 
600.000 zł, 

5) wojskowym jako I instancją - od 50.000 do 400.000 zł. 

3. Za czynności w sprawie o wznowienie postępowania 
oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umo
rzonego wynagrodzenie adwokata wynosi od 50.000 do 
300.000 zł . 

4. Za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego 
przed sądem rejonoWym i wojewódzkim wynagrodzenie 
adwokata wynosi od 30.000 do 300.000 zł. 

5. Za zastępstwa w sprawach o odszkodowanie za 
niesłuszne skazanie lub aresztowanie wynagrodzenie ad
wokata oblicza się od wartości przedmiotu sprawy według 
zasad przewidzianych W. rozdziale 2. 

6. Przepisy ust. 1-5 mają odpowiednie zastosowanie 
do wynagrodzenia na rzecz zespołu za czynności adwokata 
w charakterze pełnomocnika powoda cywilnego, pokrzyw-

dzonego (pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego) lub 
oskarżyciela prywatnego. 

. § 22. Za obronę przed Sądem w postępowaniu wykona
wczym wynagrodzenie adwokata wynosi w sprawach: 

1) o odroczenie lub przerwę wykonywania kary - od 
30.000 do 150.000 zł, 

2) o wykonanie warunkowo zawieszonej kary - od 30.000 
do 150.000 zł, 

3) o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwoła
nie takiego zwolnienia - od 30.000 do 150.000 zł, 

4) za czynności związane z wykonywaniem kary ogranicze
nia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpie
czających - od 30.000 do 150.000 zł, 

5) za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania -'- od 30.000 
do 150.000 zł, 

6) za prowadzenie sprawy o ułaskawienie - od 30.000 do 
150.000 zł, 

7) za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym 
- od 30.000 do 150.000 zł. 

§ 23. W sprawach, w których rozprawa trwa dłużej n iż 
jeden dzień, dolicza się za każdy następny dzień rozprawy 
20% opłaty. 

§ 24. Za obronę kilku osób lub za reprezentowanie kilku 
osób należy się opłata od każdej z nich. 

Rozdział 4 

Wynagrodzenie adwokata w sprawach administra
cyjnych 

§ 25. Wynagrodzenie adwokata w sprawach rozpoz
nawanych przez Naczelny Sąd Administracyjny: 
1) dotyczących należności pieniężnych albo praw mająt

kowych, jeżeli ich wartość została. określona przez or
gan\Ladministracj· i.oaóstwowej lub jeżeli jest oczywista 
--= ' 1 100%' stawe'k~olfre~r6riyc-nwl11 , 

2) lokalowych dotyczących lokali mieszkalnych - od 
50.000 do 400.000 zł, 

3) w innych sprawach - od 50.000 do 500.000 zł. 

Rozdział 5 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 26. W sprawach będących w toku przed dniem wejś
cia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się aż do ich 
zakończenia w danej instancji dotychczasowe przepisy. 

§ 27. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo
ści z dnia 16 października 1989 r. w sprawie opłat za 
czynności adwokackie w postępowaniu przed organami 
wymiaru sprawiedliwości (Dz. U. Nr 57, poz. 343) . 

§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia . 

Minister Sprawiedliwości: W. Chrzanowski 
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