
Dziennik Ustaw Nr 73 — 5101 — Poz. 672

Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2
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, z 1990 r. Nr 36,
poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 77, poz. 367,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 75, poz. 471 i Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 75,
poz. 853, z 2000 r. Nr 39, poz. 439 i Nr 94, poz. 1037 oraz
z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) oraz na podstawie art. 223

ust. 2 i art. 225 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145, z 1989 r.
Nr 33, poz. 175, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 75, poz. 471, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 75, poz. 853 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48,
poz. 545 i Nr 94, poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 98,
poz. 1070) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie op∏at za czynnoÊci
adwokackie oraz op∏at za czynnoÊci radców prawnych
(Dz. U. Nr 154, poz. 1013 i z 1998 r. Nr 159, poz. 1049)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 12:
a) w ust. 1:

— w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „oraz dotyczàcych
wynalazczoÊci”,

— po pkt 15 dodaje si´ pkt 16—20 w brzmieniu:
„16) o ustalenie autorstwa projektu wynalaz-

czego — 400 z∏,
17) o ustalenie prawa do patentu, prawa

ochronnego lub prawa z rejestracji —
500 z∏,

18) o naruszenie patentu, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji — 700 z∏,

19) o stwierdzenie prawa korzystania z wy-
nalazku, wzoru u˝ytkowego lub wzoru
przemys∏owego albo prawa u˝ywania
znaku towarowego lub oznaczenia geo-
graficznego bàdê utraty prawa u˝ywania
oznaczenia geograficznego — 600 z∏,

20) o przeniesienie patentu, prawa ochron-
nego lub prawa z rejestracji — 700 z∏.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stawka okreÊlona w ust. 1 pkt 1, 2 i 18 nie

obejmuje op∏at od roszczeƒ majàtkowych
dochodzonych ∏àcznie.”;

2) tytu∏u rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:

„Stawki minimalne w sprawach karnych i w spra-
wach o wykroczenia”;

3) w § 16:
a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmie-

niu:

„1a) przed sàdem rejonowym w post´powaniu
w sprawach o wykroczenia — 150 z∏,”

b) w ust. 6 po wyrazach „nies∏uszne skazanie” do-
daje si´ wyrazy „lub ukaranie”,

c) w ust. 7 po wyrazach „w post´powaniu karnym”
dodaje si´ wyrazy „i odpowiednio w post´po-
waniu w sprawach o wykroczenia”;

4) w § 17 pkt 5 po wyrazie „skazania” dodaje si´ wy-
razy „lub ukarania”;

5) u˝yte w § 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz w § 16
ust. 2 pkt 3—4 i ust. 3 pkt 2 w ró˝nych przypadkach
wyrazy „sàd wojewódzki” zast´puje si´ u˝ytymi
w tych samych przypadkach wyrazami „sàd okr´-
gowy”;

6) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. 1. Stawka minimalna w post´powaniu przed

Naczelnym Sàdem Administracyjnym
wynosi:
1) w sprawie dotyczàcej nale˝noÊci pie-

ni´˝nych albo praw majàtkowych, któ-
rej wartoÊç zosta∏a okreÊlona przez or-
gan administracji publicznej lub jest
oczywista — stawk´ obliczonà na pod-
stawie § 7,

2) za sporzàdzenie skargi i udzia∏ w roz-
prawie w sprawie skargi na decyzj´ lub
postanowienie Urz´du Patentowego —
500 z∏,

3) w innej sprawie — 200 z∏.
2. Stawka minimalna w post´powaniu

przed Sàdem Okr´gowym w Warszawie
— sàdem antymonopolowym wynosi:
1) w sprawie z zakresu ochrony konkuren-

cji — 300 z∏,
2) w sprawie o uznanie postanowieƒ

wzorca umowy za niedozwolone —
300 z∏,

3) w sprawie z zakresu regulacji energety-
ki, telekomunikacji lub transportu kole-
jowego — 300 z∏.”

§ 2. W sprawach b´dàcych w toku, do czasu ich za-
koƒczenia w danej instancji, stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: B. Piwnik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 15 maja 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at za czynnoÊci adwokackie oraz op∏at za czynnoÊci radców praw-
nych.


