
 

1 
 

 
 
 
 

Warszawa, 15 lipca 2022 roku 
 
 
 

Szanowny Pan 
dr. hab. Marcin Warchoł 
Sekretarz Stanu 
Ministerstwo Sprawiedliwości 

 
 
NRA-02-PR/16/21 
 

Szanowny Panie Ministrze, 
 

W związku z odpowiedzią przesłaną Rzecznikowi Praw Obywatelskich w piśmie 

sygnowanym nr DLPK-IV.053.1.2022, a dotyczącą wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich  

z dnia 26 maja 2022 r. (IV.510.15.2022.AGR) odnoszącego się do braku należytego 

zadośćuczynienia wskazaniom Trybunału Konstytucyjnego co do konieczności wyeliminowania 

z porządku prawnego przepisów, które w sposób dyskryminujący regulują wynagrodzenie 

pełnomocników ustanowionych z urzędu, względem analogicznego wynagrodzenia 

przysługującego pełnomocnikom z wyboru, z uwagą przyjmuję wyrażone przez Pana 

stanowisko, w świetle którego „Podniesiona przez Pana Rzecznika problematyka jest 

przedmiotem prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac analityczno-koncepcyjnych 

zmierzających do stworzenia regulacji, kompleksowego uregulowania kwestii opłat i stawek za 

czynności adwokackie oraz radcowskie zarówno w aktach wykonawczych dotyczących kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu, jak i dotyczących opłat, poprzez ich 

odpowiednie zsynchronizowanie i ustalenie ich wysokości w sposób sygnalizowany przez 

Trybunał, a jednocześnie racjonalny z punktu widzenia wydatków budżetowych”. 

Jestem gotowy wraz z przedstawicielami Adwokatury oraz środowiska naukowego 

włączyć się aktywnie do prac analityczno-koncepcyjnych Ministra Sprawiedliwości 

zmierzających do stworzenia kompleksowego uregulowania kwestii wynagrodzenia za 

czynności adwokackie w oparciu o wskazane przez Pana kryteria, a także w sposób, który urealni 

wysokość stawek adekwatnie do aktualnych warunków ekonomicznych świadczenia pomocy 

prawnej z urzędu.  



Otwartość na współpracę w m.in. w tym zakresie zadeklarowałem podczas naszego 

ostatniego spotkania i deklarację tej współpracy podtrzymuję.  

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

zwrotu kosztów dojazdów na rozprawy. Praca adwokatów w sprawach z urzędu jest niezbędna 

i gwarantuje równy dostęp obywateli do sprawiedliwego sądu, nie jest jednak 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. 

Oczekuję, że w następstwie deklarowanych przez Pana „prac analityczno- 

-koncepcyjnych” warunki świadczenia obywatelom pomocy prawnej z urzędu przez 

profesjonalnych pełnomocników zostaną dostosowane do obecnych realiów ekonomicznych,  

a uregulowanie tego zagadnienia nie będzie realizowane bez udziału Adwokatury. 

 
Z poważaniem 
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