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List otwarty
Wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli

do Ministra Sprawiedliwosd RP Pana Zbigniewa Ziobro

Szanowny Panie Ministrze,

W dniu 11 maja br., wypowiedzial Pan Minister w Sejmie m-in. nast9puj4ce stowa: ,,Pan
minister Budka dwa dni przed odejdciem z urzgdu podni6sl drasrycznie stawki adwokackie, uderzaj4c
w interesy zwyklych ob1'wateli, zwyklych Polak6w. (...) Oczy,wiScie adwokaci zadowoleni, radcy
prawli zadowoleni, zadorvolony radca prawny pan Budka. (...) A wigc mogg powiedzied panu
mecenasowi Budce, 2e niedlugo sig bgdzie cieszyl takimi rozwi4zariami, bo ju2 podj4lem decyz.jg o
obnizeniu b,ch stawek, bo mnie interesuje los zwyklych Polak6w, a nie tylko adwokat6w".

Przesledzilem Pana wypowiedZ z zaintercsowaniem, ale tez ze zdziwieniem. Jako Wicepiezes Naczelnej
Rady Adwokackiej uczestniczylem w konsultacjach zwiqznych ze wspomnianymi przez PaDa
zmianarni wysokosci oplat za czynnosci adwokackie oraz ponoszeiia przez Skarb Pafistwa koszt6w
nieoplaconej pomocy prawnej udzielanej z urzgdu.

Zakladam, bo inaczej byd nie moze, Ze Pan jako urzgduj 4cy Minister Sprawiedliwosci zna calos6 materii
poruszonej w Pana wypowiedzi. Zakladam tez, ze Pana wystApieniejest elementem sporu politycznego
z Pana poprzednikiem. Nie zamierzam wlqcza6 sig w t€n sp6r, nie do togo zresztA powolana jest
Adwokatura. Jednakze z uwagi na miejsce rypowi€dzi, to jest trybung sejmow4, a takze z uwagi na
d€zinformuj4ce treSci zavr'arte w wypowiedzianych slowach, muszg odnie66 sig do poruszonego przez
Pana zagadnienia.

Na gruncie obowiqzuj4cego stanu prawnego, interes prawny obywateli, ich dostgp do profesjonalnej
pomocy prawnej, jest zabezpieczony dwoj ako - zar6wno na etapi€ pomocy przeds4dowej (na podstawie
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pottocy plawnej oraz edukacji pratnej) skierowanei do
kilku milion6w Polak6w, jak i w toku postgpowania s4dowego dzigki insqtucji pelnomocnika./obroicy
z urzgdu, kt6ra przysfuguje ka2demu, kto nie moze poniesd samodzielnie koszt6w s4dowych.

Pomoc prawna z urzgdu Swiadczonajest wedfug stawek, k6re wbrew twierdzeniom Pana Ministra nio
tylko nie zostaly drasrycznie podniesione, ale - pozostaly w zasadzie na poziomie ustalonym 13 lat
temu. Podniesienie o 100% O,ch stawek podyktowane bylo wynogami legislacyjnymi, jednakze
r6wnoczesnie wprowadzono zasadg, kt6ra w istocie nie pozwala sqdom na zasqdzenie wynagrodzenia
w wyzszej wysokosciniz 50% stawki maksymalnej. Naczelna Rada Adwokackaw 2015 r. zaopiniowala

Q Znrang negarywnle.



Drugie rozporz4dzenie w sprawie oplat za czynnosci adwokackie w sptawach z wyboru' w kt6rym po

13 latach nast4pilo podwyzszenie stawek w oparciu o wskainiki statystyczne odnoszqce si9 do wzrostu

plac w Polsce w rym okresie, nie alotyczy llanagrodzenia naleinego adwokatowi, lecz okresla wysokosi

koszt6w podlegaj4cych zwrotowi przez stron9 pnegrywajqc4na rzecz i€j przeciwnika' a nie na rz€cz

pelnomocnika

Z uwagi na podniesiony przez Pana Ministra zasadnie temat troski o zwyklych obywateli' chca poddai

pod uplejm4 Pana rozwag9 to, ze stawki oplat sqdowych w sprawach c)'wilnych pobierane przez sqdy'

do ktoryi tl".o*un" sq sprawy, sa jednymi z najwyzszych w Europie w sprawach o roszczenia

pienigzne stanowi4 5% dochodzonej kwoty i siggajq 100 000 zl' Tak wysokie stawki sa rzeczywistq

barier4 dos4pu do s4du.

Jez€li wypowiedi Pana Ministra byla wyl4cznie elementem wspomnianej walki politycznej' to mam

nadziejg, ze przedstalvione niniejsze stanowisko b9dzie wystarczaj4ce dla wyjasnjenia sprawy Jezeli

natomiast podejmowane bylyby czynnosci zmierzajqce do zmiany stawek adwokackich' to w ramach

pzysluguj4cych samorz4dowi adwokaokiemu uprawniei do opiniowania takich projek6w' deklaruj9

gotowo66 wsp6lpracy, w tym wypracorvania rozwi4zai systemollYch w zakresie pomocy pralwej z

urzgdu i zasad jej oplacaria.

Warszaw4 12 maja 2016 r.
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