
 

 
 
 
 

Warszawa, 17 sierpnia 2021 roku 
 
 
 

Pan 
Zbigniew Ziobro 
Minister Sprawiedliwości 

 
 
 
NRA-02-PR/16/21 
 

Szanowny Panie Ministrze, 
 

Z uwagą zapoznałem się z treścią uzasadnienia poselskiego projektu ustawy o zmianie 

ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych 

innych ustaw (druk sejmowy nr 1447). Moje szczególne zainteresowanie wzbudziła 

argumentacja zaprezentowana na poparcie potrzeby i celu przedłożonego projektu nowelizacji: 

„Potrzeba przyjęcia proponowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw wynika  

z potrzeby dokonania urealnienia wartości świadczeń przysługujących Prezydentowi RP i byłym 

Prezydentom RP, a także zmiany maksymalnych kwot diet lub wynagrodzeń przysługujących 

przedstawicielom samorządu terytorialnego. Propozycja tych zmian wynika z faktu, że zasady 

wynagradzania tych osób nie ulegały zmianie od lat. Natomiast w okresie rządów Zjednoczonej 

Prawicy nastąpił wzrost nominalnego wynagrodzenia zarówno w sektorze przedsiębiorstw,  

w przemyśle i handlu, jak i wzrosła znacząco płaca minimalna, co przedstawia poniższy wykres: 

 

Wykres wg danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 
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Z przedstawionych danych wynika, że średnie wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw w okresie od maja 2015 r. do lipca 2021 r. wzrosło o 45,8%, natomiast płaca 

minimalna o 60%. Powyższe uprawnia do rozważenia propozycji dokonania odpowiedniego 

wzrostu wynagrodzeń Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz byłych Prezydentów 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także wzrostu maksymalnych kwot diet lub wynagrodzeń  

w samorządzie terytorialnym (…). Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 2a ust. 1 ustawy  

z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 

wynagrodzenie Prezydenta RP będzie się składało z wynagrodzenia zasadniczego 

odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego 

4,2-krotności kwoty bazowej, co oznacza wzrost o 40% w stosunku do obecnej wartości”. 

Fakt dostrzeżenia przez posłów projektodawców ww. ustawy, że zasady wynagradzania 

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe od lat nie uległy zmianie, a w obecnej 

rzeczywistości ekonomicznej istnieje „potrzeba dokonania urealnienia wartości świadczeń”, 

pozwala domniemywać, że konieczne jest także przyjrzenie się wysokości stawek 

wynagrodzenia określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 

2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej 

udzielonej przez adwokata z urzędu.  

Nakład pracy adwokatów udzielających pomocy prawnej z urzędu jest niewspółmierny 

z otrzymywanym wynagrodzeniem. Niestety w przeważającej ilości spraw z urzędu adwokat 

otrzymuje wynagrodzenie poniżej rzeczywistych i poniesionych kosztów prowadzenia sprawy. 

Stan taki trwa od kilku lat. Tytułem przykładu wskazuję, że np. za reprezentację w całym 

postępowaniu w sprawie o przysposobienie przewidziana stawka, którą otrzyma adwokat to 

180 zł; w sprawie o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy 

rodzicielskiej oraz odebranie dziecka ‒ 120 zł; w sprawie o alimenty, nakazanie wypłacenia 

wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka ‒ 60 zł; w sprawie o rozgraniczenie ‒ 360 zł; 

w sprawie o naruszenie posiadania ‒ 160 zł; w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego ‒ 120 

zł; w sprawie o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich ‒ 360 zł; w sprawie o 

odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia 

wolności lub tymczasowego aresztowania ‒ 120 zł; w sprawie o nawiązanie umowy o pracę, 

uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie 

sposobu ustania stosunku pracy ‒ 90 zł; w sprawie o ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie 
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jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty ‒ 120 zł; w sprawie karnej objętej 

dochodzeniem ‒ 180 zł, a śledztwem ‒ 300 zł.  

Stawki te od lat pozostają na rażąco niskim poziomie, często niegwarantującym nawet 

zwrotu kosztów dojazdów na rozprawy. Praca adwokatów w sprawach z urzędu, choć 

niezbędna i gwarantująca równy dostęp obywateli do sprawiedliwego sądu, nie jest 

postrzegana jako istotny element wymiaru sprawiedliwości, biorąc pod uwagę wysokość 

otrzymywanego przez adwokatów z tego tytułu wynagrodzenia. To także wyraźny sygnał dla 

obywateli, że jeśli nie stać ich na adwokata z wyboru, Państwo nie zapewni im adekwatnie 

opłaconej, profesjonalnej pomocy prawnej.  

Wskazać należy, iż za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej z urzędu, w przeliczeniu 

na godzinę pracy, w przeważającej liczbie spraw z urzędu adwokaci otrzymują od Skarbu 

Państwa wynagrodzenie niższe od minimalnej stawki godzinowej określonej Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020 poz. 1596). 

Stawka ta w 2022 roku to 19,60 zł. 

Zarówno argumentacja autorów projektu ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu 

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (druk 

sejmowy nr 1447), zgłoszonego przez obóz Zjednoczonej Prawicy, jak i fakt podpisania przez 

Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę rozporządzenia z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe są cennym wstępem do rozpoczęcia pilnej dyskusji o konieczności 

urealnienia stawek wynagrodzenia określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej 

pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.  

Biorąc pod uwagę, że dyskusja toczyć się będzie zgodnie z kierunkiem wyartykułowanym 

w ww. projekcie ustawy, zgłoszonym przez Pana środowisko polityczne, ufam, że w jej 

konsekwencji warunki świadczenia obywatelom pomocy prawnej z urzędu przez 

profesjonalnych pełnomocników zostaną dostosowane do współczesnych realiów 

ekonomicznych.  

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o pilne zorganizowanie spotkania 

w celu wypracowania wspólnie ze środowiskiem Adwokatury Polskiej propozycji zmian  

i przygotowania nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 
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r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej 

przez adwokata z urzędu, która urealni wysokość stawek adekwatnie do aktualnych warunków 

ekonomicznych świadczenia pomocy prawnej z urzędu.  

 

Z poważaniem 
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