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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 19 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego
za∏atwienia sporu przed wszcz´ciem post´powania
Na podstawie art. 32 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w post´powaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy
w celu ugodowego za∏atwienia sporu przed wszcz´ciem takiego post´powania (Dz. U. z 2005 r. Nr 10,
poz. 67 oraz z 2006 r. Nr 120, poz. 824) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. Koszty prawa pomocy w celu ugodowego za∏atwienia sporu przed wszcz´ciem post´powania ponoszone przez Skarb Paƒstwa obejmujà:
1) wynagrodzenie za pomoc prawnà Êwiadczonà
przez adwokata lub radc´ prawnego, w wysokoÊci
nie wy˝szej ni˝ 150 % stawek minimalnych op∏at,
okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 28 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie op∏at
za czynnoÊci adwokackie oraz ponoszenia przez
Skarb Paƒstwa kosztów nieop∏aconej pomocy
prawnej udzielonej z urz´du (Dz. U. Nr 163,
poz. 1348, z póên. zm.1)) i 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 radc´ prawnego
ustanowionego z urz´du (Dz. U. Nr 163, poz. 1349,
z póên. zm.2)), oraz

2) niezb´dne, udokumentowane wydatki adwokata
lub radcy prawnego.
§ 2. 1. Przyznajàc wynagrodzenie, sàd bierze pod
uwag´ niezb´dny nak∏ad pracy adwokata lub radcy
prawnego, a tak˝e charakter sprawy i wk∏ad pracy adwokata lub radcy prawnego w przyczynienie si´ do jej
wyjaÊnienia, a w szczególnoÊci do ugodowego za∏atwienia sporu.
2. Podstaw´ ustalenia wysokoÊci wynagrodzenia
stanowià stawki minimalne okreÊlone w rozporzàdzeniach, o których mowa w § 1 pkt 1.
3. Wynagrodzenie za pomoc prawnà sàd podwy˝sza o stawk´ podatku od towarów i us∏ug przewidzianà dla tego rodzaju czynnoÊci w przepisach o podatku
od towarów i us∏ug, obowiàzujàcà w dniu orzekania
o tym wynagrodzeniu.
§ 3. Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej powinien zawieraç oÊwiadczenie, ˝e wynagrodzenie nie zosta∏o zap∏acone w ca∏oÊci lub w cz´Êci.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.
Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro

———————
1)

Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 97, poz. 887 i Nr 212, poz. 2073 oraz
z 2005 r. Nr 41, poz. 392 i Nr 219, poz. 1872.
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 97, poz. 888 i Nr 212, poz. 2074 oraz
z 2005 r. Nr 41, poz. 393 i Nr 219, poz. 1873.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 19 lipca 2006 r.
w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sàdów grodzkich oraz zmiany rozporzàdzenia
w sprawie utworzenia sàdów grodzkich
Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:
———————
1)

§ 1. Znosi si´ sàd grodzki (wydzia∏ grodzki), w obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego we Wroc∏awiu,
w Sàdzie Rejonowym dla Wroc∏awia-Fabrycznej we
Wroc∏awiu — utworzony rozporzàdzeniem Ministra

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213,
poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376,
Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169,
poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104.

