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NRA-02-PR/16/21 
 

Szanowny Panie Premierze, 
 

Pismem z dnia 17 sierpnia 2021 roku, którego kopię załączam do niniejszego 

wystąpienia, zwróciłem się do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobry z postulatem 

podjęcia rozmów i wspólnego opracowania propozycji zmian do Rozporządzenia Ministra 

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

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, których celem 

byłoby urealnienie wysokości stawek adwokackich za świadczenie nieodpłatnej pomocy 

prawnej z urzędu na rzecz obywateli i dostosowanie ich do aktualnych warunków 

ekonomicznych.  

Niestety Pan Minister w żaden sposób nie odniósł się do propozycji podjęcia współpracy 

w tym zakresie. 

Zwracam uwagę Pana Premiera na zaistniałą sytuację, ponieważ problem wysokości 

stawek, które od wielu lat pozostają na rażąco niskim poziomie, jest palący. Jest on istotny nie 

tylko z perspektywy adwokatów, których praca wciąż nie jest wynagradzana adekwatnie do 

poświęconego czasu i nakładu obowiązków, ale przede wszystkim jest szczególnie ważny z 

perspektywy beneficjentów tej pomocy, czyli obywateli będących w trudnej sytuacji 

materialnej. To także wyraźny sygnał dla obywateli, że jeśli nie stać ich na adwokata z wyboru, 

Państwo nie zapewni im adekwatnie opłaconej, profesjonalnej pomocy prawnej. 

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, a adwokaci codziennie na salach rozpraw świadczą pomoc prawną 

przy tak ukształtowanych zasadach rozliczania nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej z 

urzędu. 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 jest 

połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty ‒ 120 zł; w sprawie karnej objętej 

dochodzeniem ‒ 180 zł, a śledztwem ‒ 300 zł. 

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 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1690). 

Stawka ta w 2022 roku to 19,70 zł. 

Świadczenie pomocy prawnej w sprawach z urzędu to istotny element wymiaru 

sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawa, mający gwarantować równy dostęp do 

sądu dla wszystkich obywateli, bez względu na ich sytuację, przede wszystkim materialną. 

Tymczasem adwokaci podejmujący się prowadzenia spraw z urzędu traktowani są przez system 

wymiaru sprawiedliwości w niesprawiedliwy i widocznie gorszy sposób niż pozostali uczestnicy 

postępowania. Samorząd adwokacki, reprezentujący środowisko skupiające prawie 30 000 

adwokatów i aplikantów adwokackich, od wielu lat bezskutecznie zgłasza postulaty reformy 

tego systemu dotyczące zarówno wysokości stawek, jak i sposobu wypłacania adwokatom 

prawomocnie zasądzonego wynagrodzenia.  

Zapewniam Pana Premiera, że Adwokatura Polska gotowa jest do podjęcia dialogu  

i wypracowania rozwiązań, których celem będzie poprawa i usprawnienie całego systemu 



świadczenia pomocy prawnej z urzędu. Każdy obywatel, którego nie stać na adwokata  

z wyboru, powinien mieć pewność, że Państwo zapewni mu profesjonalną i adekwatnie 

opłacaną pomoc prawną do reprezentowania jego praw przed instytucjami wymiaru 

sprawiedliwości. 

Jestem otwarty na współpracę przy opracowaniu rozwiązań, które będą służyły 

każdemu obywatelowi naszego kraju.  

 
Z poważaniem 
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