
uchwara Nr 54106/2016
okregoweJ Rady Adwokackiei w Opolu

z dnia 5lip.a 2016 rek!

w rorawie z.opiniowania mini3i.rlalnvch oroiekt6w 2mr.n
rozoorzadzen okreSraia.v.h wvs6k646 6orat za czwnnoicl adwok.ckie

Okregowa Rada Adwokacka w Opol! w sklad2e :

wiced2iekan-ska.bnik
Rzec2nik DyscyPlinarny

adw, Cezary Goryszewski
- adw. Seweryn Pl€banek

adw, Marian la9ielski

- adw. lreneusz Sachanbinski

w glosowa.i! obegowym w dniu 5 pca 2016 rok! na podstawe art. 44 usr, 1
ustawy Prawo o adwokatuze jednomyilnie w glosowani! jawnym postanowila w
poni2szy spos6b zaopiniowaa projekty Minisfta Sprawi€dtiwojci dotycz4ce zmiany
rozporz4dze6 okreilaj4cych wysokoia optat za czynnoscj adwokackie ora2
ponoszenia przez skarb Paistwa kos2t6w nieoplaconej pohocy prawnej
udzielonej przez adwokata z uzedu :

1.
a) Okregowa Rada Adwokacka w Opou , po zapozna. u se z treicia

przedrozonych przez M ntsfta sprawiedtiwosci projekt6w 2mian
rozpopqdze6 okreaaj4cych wysokoii oplat za czynnoici adwokackie oraz
ponos2ena pzez skarb Paistwa koszt6w nieoplaconej pomocy prawnej
udzielonej pze2 adwokata z urzedu/ wvra2a stanowczy sprz€.iw wobec
planowanych zmian nie maj4cych zadnego aec2ywisrego uzasadnienia
prawnego i ekonomiczneqo I podykrowanych wylEcznie dora2nymi
pop!iistyc2nymi wzgledani politycznymi.

b) Pzepsy art. 45 ust, 1 oraz art. 42 ust, 2 (onstytucji Rzeczypospotirej
Poskej nakladaj4 na wladze plblicz.4 obowi4zek powszechnego l
rea nego zapewnienia sporeczenstwu pows2echnego prawa do sadu oraz
prawE do obrony, rozumiarych Jako zagwarantowane ka2dej Jednostce
rz€czywistej mozlwo5c kozystan a z fachowej wtedzy prawneji a tym
samym reahej mozlwoaci obrony swych praw w postepowanl! sqdowym.
Projektowane prze2 Ministra Sprawi€dliwoSci 2miany w 2adnej mierze nie
r€allzuje wymienionego konstytucyjn€go obowiEzku, pr2eciwnie, popzez
pzywr6cenie - w wiekszo6ci - stawek wynagrodzenia adwokackiego
obowiqzulqcego pzed 1 stycznia 2015r. , godzq w podstawy ekonomiczne



2,

tunkcjonowania adwokatury i generuj4 uzasadniony prot€st 3rodowiskowy.
zqromadzenie lzbowe l2by Adwokacklel w opol! ochwall Nr 6 z dnla 25
czeMca 2015r, upowainlto organy samouEdowe do podjecia akcji
protestacylnej Jako wyraz spu eciwu pzeciwko wieLoletniemu ignorcwaniu
wnioskow adwokalury o u.eahieni€ stawek wynagrodzen a za swiadczonq
pomoc prawn4, wobec projektowanego przywr6cenia obowiqzlj4cych
w6wczas oplat za eynnoici adwokackie zachowlje aktualnosa obszerne
uzasadnienie stanowiska adwokatury zawarle w Memorandum Naczenel
Rady Adwokackiej sklerowanyfr do Ministra Sprawiedliwosci w dniu 9
eevca 20I5t, a obecnie maj4ce swtj najpehiejszy wyraz w St.nowisk!
okreqowet Rady Adwokackej w Wa6zawie z dn a 24 czerwca 2016r.

c) okregowa Rada Adwokacka w Opolu stoi na stanowisk!, ie wynagrcdzenie
adwokackie wnno byd proporcjonalne do rozmiar! ponoszonego przez
pelnonocnlka ryzyka (wartoaci pzedmiotu sporu) oraz sropnia
skomplikowanra sprawy. (ryteria te spernia zalqczony do nlniejszej
uchwary projekt rozpoEqdzenla w sprawle oplat za czynnoici adwokackie
opracowany przez okrQgowq Rade Adwokackq w opolu ustalajecy stawkr
adwokackie jako ulamek minimalnego miesiQcznego wynagrodz€na
pracowniczego. zasadnoia powiEzania stawek wynaqrodzenra ze
zniennym i zupernie niezal€tnym od bietecych decy2ji politycznych
wskainikien hinimalnego miesiecznego wynagrodzenia jest oczywisra.
Honoraria 

"urzQdowe" dzeki temu rozwEzani! malq szanse zyskaC nie
tylko ,,realno6a", ae puede wszystkifi zobiekrywizowana i powra2ana z
ogohq sytuacjq na rynku p6cy stanie sie podstawa lch oblidania,

d) wobec powytszego ORA w Opolu w zalqczeniu pdedstawia projekt
rozponadzeni. w sprawre oplat za czynnosci adwokackie proponujacy
nowe zasady !stalanis wysokoaci honoran6w adwokacktch !wzgledniajEcy
wytej pzedstawlone argumenty.

Odpis uchwaly dorcczva:
- Minlstrowi sprawled wo6ci

- Okregowym Radom Adwokackim - wszystkie
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ok4lE.rrldr Adrtkr\r.j


