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dzielczych zak.ladachsłuzby zdrowia .lub wykonywać pry-
watni} praktykę . w zawodach ' medycznych na zasadach 
określonych w _ zarządzeniu. 

2. Podjęcie dedatkowego zatrudnienia lub wykony
wanie prywatriej praktyki, o których ,mowa w ust. l. 
nie może kolidować z wykonywaniem przez pracownika 
naukowo·dydaktycznego jego zpdań i . obowią:zkóww aka-
demii medycznej. I . . . 

§ 2. 1. Pracownik naukowo-dydaktyczny wymienio
ny w § l może uzyskać zezwolenie na wykonywanie do
datkowego zatrudnienia w spółdzielczych ' zakładach pra~y 
na okres nie dłuższy . niż rok. . . 

2. Zezwolenia na wykonywanie dodatkowego za trud .. 
nienia wymie nionego w ust. l ltdziela rektor akademii 
medycznej, a rektor.owi i innym członkom organów kole-

. gialnych . tej akademii - Minister Zdrowia Opieki Spo-
łecznej. 

I 

§ 3 .. ; 1. Pracownikowi naukowo-dydaktycznemJl 'wy-
mienionemu w § l może byc na jego wniosek udzielone 
zezwolenie n& wykonywanie prywatnej praktyki, w razie 
gdy jest to uzasadnione istniejącym na danym terenie 
r.apot~zebowaniem na usługi w specjalności reprezentowa-

.nej przez tego pracownika. Zapotrzebowanie lo stwierdza , , 
główny lekarz wojewódzki .. 

/ 
2. Zezwolenia na wykonywanie prywatnej praktyld 

przez pracowników, naukowo·dydaktycznych zatrudnio
nych na stanowiskach . profęsorów i docentów akademii 
medycznych udziela Minister Zdrowi-a i Opieki Społecznef 
na wniosek zainteresowanego, zaopiniowany prze'z rek
tora, a pozostałym pracownikom naukowo-dydaktycznym 
takiego zezwolenia .ud.zie la rektor ' akademii medycznej. 
w której są zatrudnieni. 

3. Pracownik ' naukowo-dydaktyc'zny, który . uzyskał 
zezwolenie na wykonywanie prywatnej praktyki. nie może 
podejmować dodatkowego żatrudniE'llia, 

§ 4. Akademia medyczna p'rowadzi ewidencję udzie
lonych zezwoleń, o których mowa w § 2 i 3, z oznflcZ'e
niem specjalności, w której wykonywaTle jest dodatkowe 
zatrudnienie lub prywatna praktyka. 

- § ~. Zar'ządzenie wchodzi w życ i e z dniem ogło
szenia. 

Minister Zdrowia Opieki Społecznej: T. Szelachowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA - KIEROWNIKA URZĘDU OClIRONY . "SRODOWISKA I GOSPODARKI WOD.NEJ 

z dnia 7 listopada 1985 r. 

w sprawie kwalifikacji wymaganych od biegłych biorącyc~ udział w postępowanIu wodnoprawnym .. 

Na podsta wie art. !.H usl. 4 pkt 3 ustawy z dnia 
2<4 paździer.nika 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, 
poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6 i z i983 r. Nr 44, poz., 201} 
zarządza się, co nąstępuje: 

§ 1. ' 1. W postępowilniu· wodnoprawnym opmle w 
l:akregiie budownictwa wodnego, melioracjI wodnych i za
opatrzenia rolnictwa i wsi w wodę. geoIogii~ hydrogeolo
gii. chemii, inżynierii sanitarnej oraz innych specjalności 

mogił wydawać osoby wpisane na listę . biegłych. . 

2. Opiriie mogą wydawaĆ' również osoby nie 'Vpisane 
. Da listę biegłych, mające stopień naukowy doktora w da
lIej specjalnośc:i albo tytuł profesora, oraz rzeczoznawcy 
budowlani dla btidownictwa ' w dziedzinie gospodarki wod
Dej. ustapowieni na podstawie przepisów .obowiązujących 
przed dniem l sier.pnia 1983 t. 

I 2. Biegłym może być obywatel poIskj: 

l) korzystający w pełnI ż praw cywUnych obywa. 
teIskich, . 

" 2) o nienagannej opinii moralnej i zawodowej. 
\ , 

. 3) ,mający . w zakresie specjalności oltreśIonej w § 
ust. !-: 

§ 3~ Biegłego ustanawia i wpiSUje na listę . biegłych 

terenowy organ I. administracji państwo'Nej o wlaściwosci 

ogólnej stopnia wojewódzkiego po rozpa trzenIu wniosku 
osoby ubiegające} się o ustdnowienie j~j biegłym. , 

'. I 
. § 4. Biegły ' moze wydawać opinte w postępowaniu 

.. wgdnoprawnym, prowadzOIlym na obszarze kraju. 

§ 5. Terenowy organ administracji . panstwowej . t) 

. właściwości ogólnej stopnia wOjewódzkiego skreśla bieg
łego ~ listy biegłych: 

l) w razie śmierci biegłego. 

2) na jego prośbę, 

3) w razie braku lub utraty warunków niezbędnych do 
wykonywania hmkcji biegłego, a takzp w Ići:w.' wy· 
kazania ' biegłemu oczywist.e] nieudolnosci Jlih . n·ie. 
dba/ości w wykonywaniu obowiązków albo odmowy 
wydania opinii bez uzasadnionej ' przyczyny. 

§ 6. 1. Wynagrodzenie za opracowa'1ie opinii i za 
inne niezbędne czynności. ustala organ prowadzący po
stępowanie wodnoprawne w zalgżnosci od czasu zużytego 
na opracow:anie opinii oraz od stopnia trudności i Wa
ru.nków jej opracowania! przyjmując stawkę w wyso
kości od 130 do 230 zł za godzinę pracy. 

.) dyplom ukonczenia studiów wyższych 
mniej lO-letnią praktykę aJbo: 

CO nal- 2. Do czasu zużytego na opracowanie / opinii ' wlictd 

-... ~ię czas zużyty na jej opracowanie w miejscu wykonania 

' ... ' la) świadectwo ukonczenia szkoły średniej 
mniej 15-letnią praktykę. 

CO ' naj- opinii oraz czas zużyty ! ria . sporządzenie pisemnych doku
mentów poza tym miejscem. 
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3. Jeżeli , biegły lub osoba, o której mowa' w §, l 
ust. 2, nie może przystąpić do wykonania swoich czynności 
a winy zleceniodawcy, czas zuŻyty na opracowanie opinii 
liczy aię od chwili zgłoszenia się do wykonania czynności, 
nie wcześniej jednak od umówionego terminu; w tym 
wypadku przysługuje biegłemu lub tej osobie wynagro
dzrnie w wysokości nie przekraczającej 50010 wynagrodze
nia ustalonego na zasadach określonych w ust. li 2. 

§ 7. Niezależnie od wynagrodzenia biegłemu oraz 
osobom określonym w § ' l ust 2 przysługuje: 

1) zwrot kosztów , podróży i noclegu oraz diety ustalone 
na zasadach określonych odrębnymi przepisa.mi. jeżeł1 
zlecone im czynności były wykonywane poza stałym 
miejscem zamieszkania. 

2) zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem 
opinii, 'llzgodnionych z organem przeprowad~aj.ącym 

/ postępowanie ,wodnopfdwne. 

§ 8. TraCi moc zarządzenie ' f\1inisha Rolnictwd z dnia , 
15 kwietnia 1975r. w ' sprawie ustanawiania -i wynagra
dzania ' biegłych w postępcwaniu wodnoprawnym (Monitor 
Polski Nr 14, poz. 86). 

§ 9, 1. Biegli ustanowieni nar podstawie zarządzenia, 
c którym mowa . w § 8, stają się biegłymi w' rozumieniu 
ninie jszego zarządzenia . 

2. Terenowy organ administracji państwowej ,o właŚ
ciwości ogólnej sto pnia · w ojewódzkiego umieści na Iiście 
biegłych biegłego ustanowionego na podstawie dotych
czas obowiązujących przepisów. 

§ JO. Zarządzenie . wchodzi · w życie z dniem oglo-
. szenia. 

Minister - Kierownik Urzędu Ckhrony Srodowiska 
i \ Gospodarki Wodnej: S. Jalzębski 
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.J ;UCHWAł.A ' NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ 

z dnia 26paździerIlika 1985 r; 

w sprawie opłat za ('zynnoścl adwokackie w postępowaniu innY!D nii przed organami wymiaru sprawiedllwo~1. 

Na podstawie 'art. 58 pkt 6 ustawy z dnia 26 mąja ' 
1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16. poz. 124 ' 

, I Nr 25, poz. 187 oraz z 1983 r. Nr 5, poz. 33) uchwa.la się, 
co naśtępLlje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwała reguluje opIaty za czynno~cI .adwo-
. ka,ckie w postępowaniu administracy Jnym, arbitrażowym. 
spółdzielczym i w innych postępowaniach poza"ądowych, 
CI także za wszelkie czynności jednorazowe adwokackie
nie objęte ro'zporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 

z. dnia 10 października 1985 r: w spra wie opłat za czyn
nil!ści 'adwokackie w postępowaniu przed organami / wy-' 
miaru spraw.iedliwości (Oz' U. Nr ~ l, po'z. 265). 

§ 2. 1. Opłata za czynności adwokackie _w zespole 
adwokackim. zwana dalej .. opłatą", obejmuje ustalone 
wynagrodzenie adwokata oraz ryczałt w wysokości 80% 
tego wynagrodzenia. 

2. Wynagrodzenie adwokata ustala się na podstawie 
stawek określonych w rozdziałach 2, 3 i 4. 

3. WysokośĆ' wynagrodzenia adwokata -:- członka 
zespołu adwokackiego, zwanego dalej .. zespołem", określa 
umowa między zespołeąt' reprezentowanym przez kierow
nika zeslpolu ą klientem. 

5. ,Wynagrodzenie adwokata, ustalone wedlug stawek 
określonych w UChwale; może być obnizone lub podwyz
~zone. 

t . 
6. W sprawie I obniżenia lub podwyższenia wynagro-

dzenia adwokata stosuje się odpowiednio , przepisy §' 3, 
4 i 5 rozporządzeriia Ministra SpraWiedliwości z ,dnia 
10 października 1985, r. w sprawie opIat za czynności 

adwokackie Vi postępowaniu przed organami wym~aru 
sprawiedliwości. 

7. Za prowadzenie sprawy w Imieniu. kilku osób na
leży się opłata od - każdej z nich, z tym ze powinna być 
obniżona, jeżeli . prowadzenie sprawy w imieniu kilku', 
osób nie powoduje znacżnego I,lakladupracy adwokata. ' 

, § 3: 1. Opłaty należą się zespołowi. za ogół , Czyn
n6ści związaIlych z prowadz'eniem sprawy W danej instan·, 
cH bez względu na wynik sprawy. ' 

2. W razie nie usprawiedliwionego odw~ania pełno
mocnictwa lub w razie zrzeczenia. się ' pełnomocnIctwa 
przez adwokata z ' win y klienta, zespolowi \należą się opła
ty za prowadzenie sprawy w instancji. w której odwola
nie nastąpiło, oraz za prowędzenie sprawy w instancji 
poprzedniej, jeżeli adwokat brał w niej udział. 

3. W wypadku przewidzianym w ust. '2 zespołowi 
naleiy się 50010 ustalonej opIaty oraz zwrot wydatków, 
jeżeli adwokat nie występował jeszcze w danej sprawie. 

4. W innym wypadku należ<;l się opłaty za faktycznie 
wykonyw~me czynności. 

... Przy określaniu wysokoŚći wYlłil.g~odzenidadwo- ' 5. Jeżeli wskutek orzeczenia instancji wyż,szej ,doszło 
ltata bierze 'Się 'pod ,uwagę fharakter i stopień zawiłości , do ponownego rozpoznania sprawy w pierwszej ,instalłcji, 
sprawy.' ,wymagany nakład pracy, a także p'ozióm kwaii- , zespołowi należy' się 75%. opłaty za ponowne,-PrElwad,zenie 
hkacji ' za,wodowycą ad wok~ta. , spręwy w tej instancji. 
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