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                      Wrocław, dnia 7 sierpnia 2013 roku  

 

 

 

 

 

Stanowisko Komisji Etyki NRA  

w sprawie zasad rozliczania honorarium adwokackiego  

w przypadku wypowiedzenia pełnomocnictwa lub zlecenia 

 

 

 

Komisja Etyki NRA – wykonując nałożony przez Prezydium NRA obowiązek 

przedstawienia opinii w sprawie zasad rozliczeń honorariów w przypadku rozwiązania 

pełnomocnictwa, a ściślej jego wypowiedzenia połączonego z wypowiedzeniem zlecenia –  

stwierdza na wstępie, że ich podstawę, poza regulacją przewidzianą w kodeksie cywilnym 

(umowa zlecenia), tworzą normy wynikające ze Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 

Zawodu. Znaczenie kluczowe ma ich § 50, który stanowi, że w sprawach finansowych 

obowiązuje adwokata w stosunku do klienta szczególna skrupulatność, wyrażająca się m.in. w 

przekazywaniu informacji o wysokości honorarium lub sposobie jego wyliczenia oraz 

poczynionych wydatków. Obowiązek szczególnej skrupulatności obejmuje jednak nie tylko 

zawieranie umowy i jej wykonywanie, lecz dotyczy również sytuacji, w których dochodzi do 

wypowiedzenia pełnomocnictwa połączonego z wypowiedzeniem zlecenia.  

Zdarza się niekiedy, że klienci – wypowiadając pełnomocnictwo – oczekują od 

adwokata zwrotu całego honorarium, jeśli zaś spotykają się z odmową, to zwracają się do 

organów samorządu adwokackiego w nadziei na skuteczną interwencję. Samorząd adwokacki 

nie jest jednak powołany do rozstrzygania sporów cywilno-prawnych pomiędzy klientami a 

adwokatami, bowiem ta kompetencja zastrzeżona została dla sądów powszechnych, lecz 

może co najwyżej wypowiadać się w kwestii uchybień w wykonywaniu zawodu, 

uzasadniających zgłaszanie roszczeń w przedmiocie zwrotu zapłaconego wynagrodzenia 

adwokackiego. Ocena zasadności tego rodzaju roszczeń wymaga rozważenia przyczyn oraz 

zakresu wypowiedzenia, jak również ustalenia, która ze stron oraz na jakim etapie dokonuje 

takiej czynności. Nie zawsze bowiem wypowiedzenie pełnomocnictwa oznacza automatyczne 

wypowiedzenie zlecenia. Możliwa jest wszak sytuacja, w której wypowiedzenie 

pełnomocnictwa jako niezależnego stosunku prawnego (art. 98 k.c., art. 101 § 1 k.c., art. 94 § 

1 k.p.c.) skutkuje jedynie wypowiedzeniem pełnomocnictwa procesowego, a nie obejmuje 

rozwiązania stosunku podstawowego, a więc umowy zlecenia (zob. w tej mierze Z. 

Krzemiński, Adwokat w procesie cywilnym z wyboru i z urzędu, Warszawa 1999 r., s. 78).  
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Przyjmując dwustronny charakter pełnomocnictwa oraz nie tracąc z pola widzenia 

wynikającej stąd możliwości jego wypowiedzenia przez adwokata lub klienta, od razu 

zauważymy, że ustalenie, która ze stron oraz z jakich przyczyn dokonała wypowiedzenia, 

może przemawiać za zachowaniem wynagrodzenia albo jego zwrotem w całości lub w części, 

w zależności od włożonej przez adwokata pracy, jej efektów, zaplanowanej aktywności, itp. 

Zdarza się bowiem niekiedy, że adwokat – w chwili wypowiadania pełnomocnictwa – 

przepracowawszy określoną liczbę godzin, w pewnym zakresie zlecenie już wykonał (np. 

przez opracowanie wzoru umowy, sporządzenie opinii prawnej, czy też zastępstwa 

procesowego przed sądem), osiągając przynajmniej w części wyznaczony celu, wskazując  

dalsze czynności w sprawie oraz opracowując koncepcję jej prowadzenia. Jest również 

oczywiste, że adwokat nie otrzymuje wynagrodzenia w zależności od wyników, skoro łączy 

go z klientem umowa zlecenia, a nie umowa o dzieło. Nie chodzi przy tym o jakiekolwiek 

wynagrodzenie, lecz o wynagrodzenie adekwatne do rodzaju pracy oraz jej nakładu, a także 

przymiotów osobistych adwokata (patrz w tej mierze J.Nauman, Zbiór Zasad Etyki 

Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz. C.H. Beck., Warszawa 2012, teza 8. s. 424). 

Przy ustalaniu zasad rozliczenia adwokata z klientem nie można pomijać przepisów 

kodeksu cywilnego, dotyczących zwłaszcza umowy zlecenia. W świetle art. 746 k.c., jeśli 

wypowiedzenia dokonał klient to zobowiązany będzie zapłacić adwokatowi część 

wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, chyba że wypowiedzenie 

nastąpiło z ważnego powodu, wywołanego popełnionym przez adwokata błędem, oraz 

wiązało się z wyrządzeniem szkody. Jeśli bowiem doszło do niekorzystnego dla klienta 

rozstrzygnięcia z powodu rażących uchybień adwokata, to wówczas prawo do wynagrodzenia 

może zostać – nawet znacząco –  ograniczone lub wyłączone, ale tego rodzaju sytuacje, w 

okolicznościach konkurencji zawodowej, obowiązku doskonalenia zawodowego każdego z 

adwokatów, obligatoryjnego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, nie powinny 

zdarzać się często. 

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że brak profesjonalizmu musi mieć charakter 

rażący, przy czym nie można go upatrywać w prezentowaniu przez pełnomocnika 

odmiennych od przyjmowanych przez sądy koncepcji prawnych, mających wspierać interes 

klienta w postępowaniu sądowym (patrz w tej mierze postanowienie SN z 17 lipca 2002 r., 

sygn. akt: I CK 199/02 Lex nr 54507 dot. pominięcia przez adwokata w skardze kasacyjnej 

okoliczności uzasadniających jej rozpoznanie bez analizy zagadnienia prawnego i jego 

istotnego charakteru stanowi rażące naruszenie zasad profesjonalizmu przez adwokata).   
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Na marginesie warto odnotować, że zagadnienie jakości pracy adwokata było 

przedmiotem rozważań ochoczo podejmowanych w orzecznictwie sądowym, w świetle 

którego rażący brak profesjonalizmu adwokata może uzasadniać ograniczenie prawa do 

wynagrodzenia. Nie przesądzając spornych w tej mierze kwestii, które prowadzą do 

określonych implikacji – np. zmiennego orzecznictwa sądowego, niepewności prawa, 

świadomego ryzyka adwokata, związanego z podejmowaniem się (często także na wyraźne 

życzenie klienta) spraw i problemów kontrowersyjnych, wymagających kontestowania 

utrwalonych poglądów doktryny i judykatury – nie sposób stracić z pola widzenia, że 

pozbawianie adwokatów prawa do wynagrodzenia pod pretekstem braku profesjonalizmu w 

istocie prowadzić może do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego, w tym m.in. 

normy konstytucyjnej, z której wynika, że każda praca powinna być wynagradzana, a 

wysokość minimalnego wynagrodzenia lub sposób jej ustalania określa ustawa (art. 65 ust. 4 

Konstytucji RP).  

Dążąc przeto do sprecyzowania kryteriów zwrotu całości lub części uiszczonego 

wynagrodzenia należałoby wskazać na konieczność uwzględnienia: 

 przyczyn wypowiedzenia pełnomocnictwa i/lub zlecenia oraz stopnia ich 

ewentualnego zawinienia przez adwokata;   

 strony wypowiadającej pełnomocnictwo i/lub zlecenie; 

 zakresu, w jakim zlecenie zostało wykonane; 

 efektu, jaki został osiągnięty w wyniku czynności podjętych przez adwokata; 

 możliwości wykorzystania pracy adwokata w trakcie dalszego prowadzenia sprawy, w 

tym zwłaszcza opracowanej przez niego koncepcji oraz obranej taktyki;  

 liczby przepracowanych godzin, opracowanych dokumentów, podjętych czynności 

przedsądowych oraz działań procesowych, 

 publicznej roli adwokatury oraz ochrony godności zawodowej adwokata, w tym 

również ochrony jego prawa do wynagrodzenia z tytułu podjętych czynności 

zawodowych.  

Rozważenie wymienionych okoliczności może uzasadniać odmowę zwrotu pobranego 

wynagrodzenia lub zalecenie zwrotu jego części, czy też potwierdzenie prawa adwokata do 

pobrania takiego wynagrodzenia. Obserwując zachowania klientów zauważyć można 

pojawiającą się niekiedy tendencję do składania przez nich skarg na adwokatów w celu 

wymuszenia zwrotu całego wynagrodzenia z pominięciem drogi procesu cywilnego. Z drugiej 

strony nie można nie zauważać też nagannej, a niestety zdarzającej się postawy adwokatów, 
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którzy – mimo otrzymania wysokiego wynagrodzenia – odmawiają wykonywania zlecenia z 

należytą starannością i dbałością o interesy klientów w powierzonych im sprawach.  

Komisja wyraża pogląd, że kwestia zwrotu wynagrodzenia (w całości lub w części) 

powinna być rozstrzygana w oparciu o wymienione wyżej kryteria, przy czym wskazanie 

kryterium dominującego wymagać każdorazowo będzie uwzględnienia okoliczności 

konkretnej sprawy.  

 

adw. Andrzej Malicki                           adw. dr hab. prof. UWr. Jacek Giezek 


