
 

 

UCHWAŁA NR 2 (PROGRAMOWA)  

ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE  

Z DNIA 14 CZERWCA 2015 R.  

 

I. 

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie przyłącza się do stanowiska przyjętego przez 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie w dniu 30 maja 2015 r. i uznaje za konieczne ure-

alnienie wysokości stawek minimalnych opłat za czynności adwokackie stanowiących pod-

stawę zasądzania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej ponoszonych przez Skarb Państwa 

na rzecz adwokatów ustanowionych z urzędu. Stawki te, zawarte w rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponosze-

nia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu – tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 461 - ustalone zostały przed ponad 12 laty i nie były podwyż-

szane mimo zmiany stosunków i siły nabywczej pieniądza. Nie odzwierciedlają one nawet w 

przybliżeniu koniecznego nakładu pracy i kosztów ponoszonych przez adwokata, przy czym w 

związku z kolejnymi zmianami przepisów, obowiązków i kosztów związanych z pomocą 

prawną z urzędu przybywa. Dotyczy to w szczególności stawek: w sprawach o alimenty (§ 7 

pkt 11 rozporządzenia - obowiązująca stawka minimalna 60 zł), w sprawach spadkowych wy-

mienionych w § 9 pkt 1 i 2 – 60 zł, w sprawach wymienionych w § 11.1 pkt 8, 14, 15 – 60 zł, w 

sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wymienionych w § 12 rozporzą-

dzenia, w których stawki minimalne ustalono na 60 lub 120 zł, w postępowaniu dotyczącym 

skargi konstytucyjnej określonych w § 13.6 - 240 zł lub 120 zł, 180 zł za obronę w dochodzeniu 

(§ 14.1 pkt 1 rozporządzenia), w sprawach o wykroczenia (§ 14.2  pkt 2 rozporządzenia), a 

także 120 zł w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub aresztowanie (§ 16.6 

rozporządzenia). Za konieczne uznać należy również złagodzenie ograniczenia zawartego w § 

19 pkt 1 rozporządzenia i umożliwienie organom przyznającym wynagrodzenie bardziej zna-

czące jego podwyższenie niż obecnie przewidziane (obecnie przewidziane jest w granicach 150 

% w stosunku do stawek minimalnych), w zależności od charakteru sprawy i nakładu pracy 

adwokata. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie, powołując się również na Uchwałę 

Programową XI Krajowego Zjazdu Adwokatury z 23 listopada 2013 roku, zwraca się do Naczel-

nej Rady Adwokackiej o przedstawienie niniejszej uchwały Ministrowi Sprawiedliwości i 

wzywa do podjęcia aktywnych starań o realizację jej postanowień. 

 

 

 

 

 

II. 

 



 

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zwraca się do Naczelnej Rady Adwokackiej oraz 

do Krajowego Zjazdu Adwokatury o kompleksową nowelizację przepisów mającą na celu: 

1) uregulowanie sposobu powoływania i działania kół adwokackich; 

2) uregulowanie sposobu powoływania i działania sekcji praktyków prawa; 

3) uregulowanie sposobu procedowania i przyjmowania określonych dokumentów przez 

organy izb adwokackich i organy Adwokatury; 

4) uregulowanie sposobu procedowania przez organy izb adwokackich w trakcie przerwy 

w zgromadzeniu. 

 

III. 

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie podziela pogląd zaprezentowany przez Prezy-

dium Naczelnej Rady Adwokackiej w uchwale nr 78/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. i apeluje do 

Władz Państwowych o podejmowanie decyzji rozważnych i racjonalnych. Wykluczenie z 

udziału w prezentowaniu kandydatur do Trybunału Konstytucyjnego przedstawicieli środo-

wisk prawniczych i ograniczenie inicjatywy w tym zakresie do Prezydium Sejmu RP i grupy 50 

posłów może sprowadzać rolę Sądu Konstytucyjnego do organu politycznego.  

 

Obniżenie kryteriów powołania sędziego Trybunału Konstytucyjnego budzi zaniepokojenie 

jako prowadzące do obniżenia rangi organu powołanego do kontroli decyzji politycznych w 

zakresie uchwalanego prawa co do jego zgodności z ustawą zasadniczą i umowami międzyna-

rodowymi. 

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie stoi na stanowisku, iż niezawisłość i niezależ-

ność sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz ich wysokie kwalifikacje są jednym z filarów 

demokratycznego Państwa prawa. 

 

IV. 

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie wspiera Okręgową Radę Adwokacką w  Warsza-

wie w jej dążeniach do pozyskania lub wybudowania nowej siedziby, która zabezpieczy możli-

wie  największą część funkcjonalności koniecznych dla działania samorządu adwokackiego, w 

tym potrzeb biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, szkolenia aplikantów adwokac-

kich oraz funkcjonowania pionu dyscyplinarnego.  

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką w 

Warszawie do podjęcia rozmów z Naczelną Radą Adwokacką na temat możliwości jej zaanga-

żowania się w przedsięwzięcie dotyczące wybudowania nowej, wspólnej siedziby. 

 

V. 

 



 

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie, w ślad za przyjętą przez Okręgową Radę Adwo-

kacką w Warszawie uchwałą z dnia 10 czerwca 2015 r., wspiera inicjatywę złożenia Petycji do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wzmocnienia pozycji obywatela w wymiarze spra-

wiedliwości i zwraca się do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie wszelkich dostępnych dzia-

łań mających na celu realizację postulatów zawartych w petycji. 

 

VI. 

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką w 

Warszawie do dokonania pogłębionej analizy finansowej oraz wszelkich działań mających na 

celu obniżenie odpisu na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej, w szczególności poddając pod 

rozwagę możliwości racjonalizacji wydatków na rzecz dwumiesięcznika „Palestra”.  

 


