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5. W województwie suwalskim: 

miasta: Biała Piska, Olecko, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, 
Węgorzewo, 

gminy: Biała Piska, Budry, Kowale Oleckie, Olecko, 

Orzysz, Pisz, Pozezdrze, Ruciane-Nida, świętaj
no, Węgorzewo, Wiełiczki. 

6. W województwie wałbrzyskim wszystkie miasta 
gminy. 
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UCHWAŁA Nr 65 RADY MINISTROW 

z dnia 2 maja 1991 r. 

w sprawie działania Biura Wolnych Wyborów Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z siedzibą 
w Warszawie. 

Nawiązując do postanowień Paryskiej Karty dla Nowej 
Europy, przyjętej dnia 21 listopada 1990 r., w sprawie 
utworzenia w Warszawie Biura Wolnych Wyborów Konfe
rencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rada Minist
rów uchwala, co następuje: 

§ 1. Potwierdza się zgodę na podjęcie działania w Rze
czypospolitej Polskiej przez Biuro Wolnych Wyborów Kon
ferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z siedzibą 
w Warszawie, zwane dalej "Biurem". 

§ 2. Biuro, jego dyrektor i pracownik merytoryczny oraz 
czlonkowie personelu administracyjno-technicznego Biura, 
jak również członkowie rodzin tych osób pozostający z nimi 
we wspólnocie domowej, na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej korzystają odpowiednio z ułatwień, przywilejów 

i immunitetów, jakie zostały ustalone w Konwencji dotyczą
cej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, 
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 lutego 1946 r. (Dz. U. 
z 1948 r. Nr 39, poz. 286). 

§ 3. Członkowie delegacji, biorący udziałw spotkaniach 
organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przez Biuro, jak również członkowie personelu Sekretariatu 
oraz Centrum Zapobiegania Konfliktom Konferencji Bez
pieczeństwa i Współpracy w Europie, przybywający do 
Polski w celach służbowych, korzystają w czasie trwania ich 
misji urzędowych w Polsce z ułatwień, przywilejów i im
munitetów przewidzianych w konwencji wymienionej w § 2. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU ,POLSKIEGO 

• z dnia 22 kwietnia 1991 r. 

w sprawie wycofania z obiegu banknotów nominalnej wartości 200.000 zł. 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 
1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 
22 i Nr 74, poz. 439) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wycofuje się z obiegu banknoty nominalnej warto
ści 200.000 zł z datą emisji 1 grudnia 1989 r., wprowadzone 
zarządzeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 
18 listopada 1989 r. (Monitor Polski Nr 39,poz. 311). 

§ 2. Banknoty, o których mowa w § 1, przestają być 
prawnym środkiem płatniczym z upływem 15 maja 1991 r. Po 
tym terminie banknoty te podlegają wymianie według wartó
ści nominalnej w kasach banków. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: G. Wójtowicz 
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UCHWAŁA NACZELNEJ RADY ADWOK,ACKIEJ 

z dnia 21 kwietnia 1991 r. 

w sprawie opłat za czynności adwokackie wpost,powaniu innym niż przed organami wymiaru 
sprawiedliwości. . 

Na podstawie art. 58 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. nych postępowaniach pozasądowych, a także za wszelkie 
- Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16. poz. 124 i Nr 25. poz. czynności jednorazowe adwokackie nie objęte rozporżądze-
187, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 niem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1991 ',. 
i z 1990 r. Nr 36, poz. 206) uchwala się, co następuje: w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu 

Rozdział 1 przed organami wymiaru sprawiedliwości (Dz. U. Nr 17, 
Przepisy ogólne poz. 76). 

§ 1. Uchwała reguluje oPłatę za czynności adwokackie 
w postępowaniu administracyjnym, spÓłdzielczym i w in-

§ 2. 1. Opłata za czynnóści adwokackie w zespole ad
wokackim, zwana dalej "opf.,tą". obejmlJje ust,lone vvyna-



Monitor Polski Nr 16 - t43 Poz. 108 

grodzenie edwokata oraz ryczałt w wysokości 100%t8go 
wynagrodzenia. 

2. Wynagrodzenie adwokata ustala się na podstawie 
stawek określonych w rozdziałach 2-4, chyba że wyna
grodzenie zostanie określone w innej wysokości w umowie 
między kierownikiem z~połu a klientem. 

3. Wysokość wynagrodzenia adwokata - członka ze
społu adwokackiego, zwanego dalej "zespołem", określa 
umowa między zespołem reprezentowanym przez kierownika 
zespołu a klientem. 

4. Przy określaniu wysokości wynagrodzenia adwokata 
bierze się pod uwagę charakter i stopień zawiłości sprawy, 
wymagany nakład pracy, a także poziom kwalifikacji zawo
dowych adwokata. 

§ 3. 1. Opłaty należą się zespołowi za ogół czynności 
związanych z prowadzeniem sprawy w danej instancji bez 
względu na wynik sprawy. 

2. W razie nie usprawiedliwionego odwołania pełno
mocnictwa lub w razie zrzeczenia się pełnomocnictwa przez 
adwokata z winy klienta, zespołowi należą się opłaty za 
prowadzenie sprawy w instancji, w której odwołanie na
stąpiło,oraz za prowadzenie sprawy z instancji poprzedniej, 
jeżeli adwokat brał .w niej udział. 

3. W przypadku przewidzianym w ust. 2 zespołowi 
należy się 50% ustalonej opłaty oraz zwrot wydatków, jeżeli 
adwokat nie występował jeszcze w danej sprawie. 

4. W innym wypadku należą się opłaty za faktycznie 
wykonane czynności. 

5. Jeżeli wskutek orzeczenia instancji wyższej doszło do 
ponownego rozpoznania sprawy w pierwszej instancjr, ze
społowi należy się 75% opłaty za ponowne prowadzenie 
sprawy w tej instancji. 

§ 4. 1. Wysokość wynagrodzenia adwokata, nie prze
widzianego w uchwale, ustala kierownik zespołu,przyjmując 
za podstawę wynagrodzenie w sprawach o najbardziej 
zbliżonym charakterze. 

2. Kierownik zespołu adwokackiego może w szczegól
nie uzasadnłonych wypadkach zwolnić klienta w całości lub 
IN części od obowiązku uiszczenia opłaty. 

3. Decyzja kierownika zespołu w sprawie zwolnienia 
w myśl ust. 2 powir:ma być podjęta na piśmie. 

§ 5. 1. W razie gdy przedsiębiorstwo handlu zagranicz
nego lub inna jednostka gospodarki uspołecznionej zleca 
zespołowi adwokackiemu sprawę lub dokonanie czynności 
za granicą przed innym organem niż sąd, wynagrodzenie 
może być wyższe. 

2. W razie gdy zespołowi adwokackiemu zleca sprawę 
do przeprowadzenia osoba zagraniczna, opłata za czynności 
adwokackie pobierana jest w wysokości odpowiedniej do 
stosowanej w kraju, w którym osoba ta zamieszkuje. 

§ 6. Zespół adwokacki - niezależnie od opłat wymie
nionych w § 2l1,st. 1 - może przyjąć od klienta do rozliczenia 
określone kwoty na pokrycie następujących wydatków: 

1) opłat skarbowych, 

2) kosztów delegacji, rozliczanych na zasadach określo
nych dla pracowników jednostek państwowych, 

3) kosztów przepisywania i kopiowania akt, związanych 
z odpłatnym zleceniem tych czynności, 

. 4) innych .c;elowych i udokumentowanych wydatków. 

§ 7. 1. W razie wyjazdu adwokata do innej miejscowo
ści w kilku sprawach, koszt przejazdu i noclegu oraz diety 
dZieli się stosunkowo. 

2. W razie dokonywania czynności przez adwokata, 
który mieszka stale poza siedzibą zespołu, nie należą się 
koszty przejazdu i noclegów oraz dieta, jeżeli czynności 
dokonywane były w miejscu zamieszkania tego adwokata 
lub w siedzibie zespołu adwokackiego. 

§ 8. Klienci zespołów uiszczają opłatę i dokonują wpłaty 
kwot przyjętych do rozliczenia do kasy zespołu bądź bezpo
średnio, bądź za pomocą obowiązujących w obrocie sposo
bów uiszczania należności. Prowadzącemu sprawę adwoka
towi nie wolno pośredniczyć w dokonywaniu wpłat do 
zespołu i przyjmować wpłaty, chyba że uchwałą zespołu 
zostało mu powierzone inkaso należności na rzecz zespołu. 

§ 9. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowied
nio do adwokata wykonującego zawód indywidualnie lub 
wspólnie z innym adwokatem. 

§ 10. Wydatki z ryczałtu, o którym mowa 'iN § 2 ust. 1, 
określa regulamin wydany przez Naczelną Radę Adwokacką 
na podstawie art. 58 pkt 12 lit. e) Prawa o adwokaturze. 

Rozdział 2 

Wynagrodzenie adwokata za czynności w postępo
waniu administracyjnym. spółdzielczym lub w innych 

post,powaniach pozasądowych 

§ 11. Wynagrodzenie adwokata wynosi za każdą in
stancję w sprawach: 
1) lokalowych, dotyczących lokali mieszkalnych - od 

50.000 zł do 300.000 zł, 
2) lokalowych, dotyczących lokali użytkowych - od 

100.000 zł do 1.000.000 zł, 
3) dotyczących należności pieniężnYCh albo praw mająt

kowych, jeżeli wartość ich została określona przez or
gan, przed którym toczy się sprawa, lub jest oczywista: 
przy wartości przedmiotu sprawy: 
a) do 40.000 zł - od 5.000 zł do 10.000 zł, 
b) od 40.001 zł do 70.000 zł-od 7.000 zł do 15.000 zł, 
c) od 70.001 zł do 100.000 zł - od 10.000 zł do 

20.000 zł, 
d) od 100.001 zł do 200.000z1 - od 20.000 zł do 

50.000 zł. 
e) od 200.001 zł do 300,000 zł - od 30.000 zł do 

60.000 zł, 
f) od 300.001 zł do 1.000.000 zł - od 50.000 zł do 

150~OOO zł, 

g) od 1.000.001 zł do 5.000.000 zł - od 100.000 zł do 
500.000 zł. 

b) od 5.000.001 zł do 1 0.000.000 zł - od 500.000 zł do 
1.000.000 zł, 

i) od 10.000.001 zł do 100.000.000 zł- od 1.000.000 
zł do 10.000.000 zł. 

j) ponad 100.000.000 zł - od 10.000.000 zł do 
20.000.000 zł, 

4) karno-administracyjnych. w tym i w sprawach przed 
kolegium do spraw wykroczeń - od 40.000 zł do 
150.000 zł, 

5) w sprawach ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecz
nych - od 10.000 zł do 200.000 zł, 

6) w innych sprawach opłatę za czynności adwokackie 
określa kierownik zespolu adwokackiego, stosując prze
pis § 4 ust. 1. 
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Rozdział 3 

Wynagrodzenie adwokata za cżynności jednorazowe 

§ 12. Wynagrodzenie adwokata za czynności jednora-
zowe wynosi: 

1) za udzielenie porady prawnej - 20.000 zł. 
2) za sporządzenie pisma upominawczego - 30.000 zł. 
3) jeżeli udzielenie porady lub sporządzenie pisma upomi

nawczego było połączone ze zbadaniem akt. ksiąg 
wieczystych lub rejestrów sądowych - od 20.000 zł do 
50.000 zł. 

4) za sporządzenie pisemnej opinii prawnej - od 50.000 zł 
. . do 500.000 zł. . 

6) za sporządzenie pozwu, aktu oskarżenia lub zażalenia 
- od 10.000 zł do 100.000 zł. 

6) za sporządzenie rewizji lub wniosku o wznowienie 
postępowania - od 10.000 zł do 200.000 zł. 

7) za sporządzenie innego pisma urzędowego - 20.000 zł, 
8) za: 

a) sporządzenie projektu umowy. uczestniczenie w per
traktacjach związanych z jej zawarciem. 

b) sporządzenie projektu statutu, uchwały. regulaminu 
lub innego aktu prawnego, uczestniczenie w roz
mowach, naradach i posiedzeniach związanych z ich 
uchwaleniem i zatwierdzeniem 

wynagrodzenie ustala kierownikzespołu. uwzględniając 
charakter czynności i nakład pracy adwokata oraz wyso
kość opłaty w sprawach o najbardziej zbliżonym charak
terze. 

§ 13. Wynagrodzenie adwokata za czynności jednora
zowe VII sprawach ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecz- 
nych wynosi: 

1) za udzielenie porady prawnej ~ 10.000 zł. 
2) za sporządzenie wniosku, odwołania lub podania o re- . 

wizję nadzwyczajną - 30.000 zł. a jeżeli czynność była 
połączona ze zbadaniem akt - 50.000 zł. 

Rozdział 4 . 

Opłaty za działalność mediacyjną 

§ 14. Adwokatowi należy się pełna opłata odnosząca si, 
d.o danej czynności. jeżeli swoim dzi~aniem doprowadził do 
rozstrzygnięcia. które uczyniło zbędnym dokonywanie od
powiedniej czynności adwokackiej. 

Rozdział 5 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 15. W sprawach będących w toku przed dniem wejś
cia w życie niniejszej uchwały stosuje się aż do ich zakoń
czenia w danej instancji dotychczasowe przepisy. 

§ 16. Traci moc uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej 
z dnia 3 sierpnia 1988 r. w sprawie opłat za czynności 
adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami 
wymiaru sprawiedliwości (Monitor Polski Nr 23. poz. 214 
i z 1989 r. Nr 23, poz. 181). 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: M. Sednarkiewicz 
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08WIE~ZCZfNIE,flĘZf&A .RADY MIN'$TROW 

z dnia 27 kwietnia 1991 r. 

o .prostowaniu błtdu w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie 
unalenie norm ilościowycł1. zużycia energii elektrycznej. gażowej i cieplnej dla celów domowych PrZłłZ 

. kombatantów i inne osoby uprawnione. . 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 
1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) w zarządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 marca 1991 r. 
w sprawie ustalenia norm ilościowych zużycia energii elekt
rycznej, gazowej i ciepl naj dla celów domowych przez 

kombatantów i inne osoby uprawnione (Monitor Polski Ur 
11 , poz. 76) prostuje się następujący błąd: 

w § 2 zarządzenia zamiast wyrazów "z mocą od dnia 
1 lutego 1991 r." powinny być wyrazy "z mocą od dnia 
1 stycznia 1991 r." . 

Prezes Rady Ministrów: J. K. SieJecIe} : 
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