
5) na Kanale K´dzierzyƒskim — ruch w kierunku portu „Azoty” w miejscowoÊci K´dzierzyn-Koêle;

6) na Kanale Âlesiƒskim i jeziorze Gop∏o (g∏ówny szlak ˝eglowny — ruch w kierunku rzeki Warty);

7) na Kanale ˚eraƒskim — ruch w kierunku rzeki Narwi (Zbiornika Zegrzyƒskiego);

8) na Kanale Górnonoteckim od Kana∏u Bydgoskiego — ruch w kierunku po∏àczenia z rzekà Notecià Górnà;

9) na g∏ównym szlaku ˝eglownym systemu Wielkich Jezior Mazurskich (Pisz — W´gorzewo) — ruch w kierun-
ku miejscowoÊci Pisz;

10) na g∏ównych szlakach ˝eglownych systemu Jezior Warmiƒskich (Mi∏om∏yn — rzeka Elblàg, Mi∏om∏yn — I∏a-
wa, Mi∏om∏yn — Ostróda — jezioro Szelàg Ma∏y) — ruch do miejscowoÊci Mi∏om∏yn.

III. OkreÊlenie kierunków ruchu „w gór´” na bocznych szlakach ˝eglownych kana∏ów i jezior wymienionych
w cz´Êci II pkt 1—10 oraz na szlakach ˝eglownych akwenów niewymienionych w niniejszym za∏àczniku. 

Na bocznych szlakach ˝eglownych kana∏ów i jezior wymienionych w cz´Êci II pkt 1—10 oraz na szlakach ˝e-
glownych akwenów niewymienionych w za∏àczniku kierunki „w gór´” okreÊla dyrektor urz´du w porozumie-
niu z administracjà drogi wodnej, wed∏ug kryteriów: z pó∏nocy na po∏udnie lub z zachodu na wschód albo od
g∏ównego szlaku ˝eglownego.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 2 grudnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at za czynnoÊci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Paƒ-
stwa kosztów nieop∏aconej pomocy prawnej udzielonej z urz´du

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. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, Nr 126, poz. 1069
i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 28 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie op∏at za czyn-
noÊci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb 
Paƒstwa kosztów nieop∏aconej pomocy prawnej
udzielonej z urz´du (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 oraz
z 2003 r. Nr 97, poz. 887) w § 18 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

„1. Stawki minimalne wynoszà w post´powaniu
przed sàdami administracyjnymi:

1) w pierwszej instancji:

a) w sprawie, której przedmiotem zaskar˝enia
jest nale˝noÊç pieni´˝na — stawk´ obliczonà
na podstawie § 6,

b) za sporzàdzenie skargi i udzia∏ w rozprawie
w sprawie skargi na decyzj´ lub postanowie-
nie Urz´du Patentowego — 600 z∏,

c) w innej sprawie — 240 z∏;

2) w drugiej instancji:

a) za sporzàdzenie i wniesienie skargi kasacyj-
nej oraz udzia∏ w rozprawie przed Naczel-
nym Sàdem Administracyjnym — 75 %
stawki minimalnej okreÊlonej w pkt 1, a je˝e-
li w drugiej instancji nie prowadzi∏ sprawy
ten sam adwokat — 100 % tej stawki, w obu
przypadkach nie mniej ni˝ 120 z∏,

b) za sporzàdzenie i wniesienie skargi kasacyj-
nej albo za sporzàdzenie opinii o braku pod-
staw do wniesienia skargi kasacyjnej —
50 % stawki minimalnej okreÊlonej w pkt 1,
a je˝eli nie prowadzi∏ sprawy ten sam adwo-
kat w drugiej instancji — 75 % tej stawki,
w obu przypadkach nie mniej ni˝ 120 z∏,

c) za udzia∏ w rozprawie przed Naczelnym Sà-
dem Administracyjnym — 50 % stawki mini-
malnej okreÊlonej w pkt 1, a je˝eli nie prowa-
dzi∏ sprawy w drugiej instancji ten sam ad-
wokat, nie sporzàdzi∏ i nie wniós∏ kasacji —
75 % tej stawki, w obu przypadkach nie
mniej ni˝ 120 z∏,

d) w post´powaniu za˝aleniowym — 120 z∏.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk


