
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, z póên. zm.1)) zarzà-
dza 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 oraz z 2003 r. Nr 97,
poz. 887 i Nr 212, poz. 2073) w § 11 w ust. 1 w pkt 23
kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 24
w brzmieniu:

„24) o przyznanie prawa pomocy w post´powaniu
prowadzonym w innym paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej — 150 z∏.”.

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

Minister SprawiedliwoÊci: A. Kalwas
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392
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 23 lutego 2005 r.

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

393
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 23 lutego 2005 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, z póên. zm.1)) 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 oraz z 2003 r. Nr 97, poz. 888
i Nr 212, poz. 2074) w § 10 w ust. 1 w pkt 23 kropk´ za-
st´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 24 w brzmieniu:

„24) o przyznanie prawa pomocy w post´powaniu
prowadzonym w innym paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej — 150 z∏.”.

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

Minister SprawiedliwoÊci: A. Kalwas

394
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 1 marca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie egzaminów dla osób ubiegajàcych si´ o wydanie licencji detektywa

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.
o us∏ugach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12,
poz. 110, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W za∏àczniku do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 6 listopa-
da 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegajà-

———————
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 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz
z 2004 r. Nr 121, poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808.

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 34,
poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067.

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 34,
poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067.


