
Dziennik Ustaw Nr 97 — 6562 — Poz. 887, 888 i 889

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:

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

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.

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 adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Paƒstwa
kosztów nieop∏aconej pomocy prawnej udzielonej z urz´du
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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 usta-
wy 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:

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

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.

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 czerw-
ca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127,
poz. 1400, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

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

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

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.
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strze˝one oÊrodki dla cudzoziemców i areszty w celu
wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych oÊrodkach
i aresztach (Dz. U. Nr 20, poz. 179) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kuchnia albo pomieszczenie do podgrzewania
i porcjowania posi∏ków oraz sto∏ówka,”,

2) w § 11 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku lokalizacji oÊrodka na terenie za-
mkni´tym, chronionym przez ca∏à dob´,
ogrodzenie ochronne oÊrodka mo˝e sk∏adaç
si´ z:

1) jednej linii ogrodzenia spe∏niajàcej wymo-
gi, o których mowa w ust. 2 pkt 1,

2) oÊwietlenia ogrodzenia zapewniajàcego
odpowiednià widocznoÊç w warunkach
zmniejszonej przejrzystoÊci powietrza oraz
w porze wieczorowo-nocnej, wyposa˝one-
go co najmniej w dwa niezale˝ne od siebie
êród∏a energii elektrycznej.”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 6 maja 2003 r.

w sprawie upowa˝nienia do uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji
do wykonywania zawodów regulowanych

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Upowa˝nia si´:

1) Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki do uzna-
wania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawo-
dów:

a) inspektora ochrony radiologicznej, z wyjàtkiem
inspektora ochrony radiologicznej w pracow-
niach rentgenowskich stosujàcych aparaty rent-
genowskie o energii promieniowania do 300 keV
w celach medycznych,

b) inspektora dozoru jàdrowego,

c) operatora reaktora badawczego,

d) dozymetrysty reaktora badawczego,

e) starszego dozymetrysty reaktora badawczego,

f)  kierownika zmiany reaktora badawczego,

g) kierownika reaktora badawczego,

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816,
Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321,
z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, 
Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, 
poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, 
poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126,
poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71,
poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820,
Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 52,
poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 65, poz. 595 i Nr 84, poz. 774.


