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Pan 
Jacek Cieplak 
Zastępca Rzecznika  
Małych i Średnich Przedsiębiorców 

 
 
 
 
 

Szanowny Panie Rzeczniku, 
 

Zważywszy na ustawowe zadania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,  

tj. stanie na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, 

uwzględniając fakt, że adwokaci są przedsiębiorcami, zwracam się do Pana o wsparcie działań 

Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie dotyczącym urealnienia wysokości wynagrodzeń  

za świadczenie pomocy prawnej przez adwokata z urzędu, aby warunki świadczenia 

obywatelom pomocy prawnej z urzędu przez profesjonalnych pełnomocników zostały 

dostosowane do współczesnych realiów ekonomicznych. 

Z przedstawionych przez Polski Instytut Ekonomiczny 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%. W konsekwencji 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 liczbie 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 
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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 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. 

Niezbędne jest uzyskanie wsparcia od Urzędu Rzecznika Małych i Średnich 

Przedsiębiorców w ramach 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.  

W związku z powyższym zwracam się do Pana o wsparcie Naczelnej Rady Adwokackiej 

w sprawie działań zmierzających do podwyższenia wysokości wynagrodzenia za świadczenie 
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pomocy prawnej z urzędu, w tym poprzez udzielenia wsparcia w rozmowach z Ministrem 

Sprawiedliwości w zakresie odnoszącym się do nowelizacji rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 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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