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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 28 maja 2003 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at za czynnoÊci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Paƒstwa
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) zarzàdza si´, co nast´puje:

kosztów nieop∏aconej pomocy prawnej udzielonej
z urz´du (Dz. U. Nr 163, poz. 1348) uchyla si´ § 22.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 czerwca 2003 r.

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 28 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie op∏at za czynnoÊci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Paƒstwa

Minister SprawiedliwoÊci: w z. J. ¸ankiewicz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 28 maja 2003 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at za czynnoÊci radców prawnych oraz ponoszenia przez
Skarb Paƒstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radc´ prawnego ustanowionego z urz´du
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.
z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

radc´ prawnego ustanowionego z urz´du (Dz. U.
Nr 163, poz. 1349) uchyla si´ § 18.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 czerwca 2003 r.

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 28 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie op∏at za czynnoÊci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb
Paƒstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Minister SprawiedliwoÊci: w z. J. ¸ankiewicz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 14 maja 2003 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia warunków, jakim powinny odpowiadaç strze˝one oÊrodki
dla cudzoziemców i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych oÊrodkach i aresztach
Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127,
poz. 1400, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie
okreÊlenia warunków, jakim powinny odpowiadaç
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676,
Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1180 i Nr 153,
poz. 1271.

