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  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 631/2020 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 

z dnia 20 marca 2020 r. 

 

REGULAMIN WYZNACZANIA, ZWALNIANIA I WYNAGRADZANIA 

ZASTĘPCÓW ADWOKATÓW WYKONUJĄCYCH ZAWÓD, NIEMAJĄCYCH 

CZASOWO LUB TRWALE MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA ZAWODU ORAZ 

W PRZYPADKU SKREŚLENIA Z LISTY ADWOKATÓW 

 

§ 1. Definicje 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. Dziekanie — należy przez to rozumieć Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej 

w Warszawie; 

2. Okręgowej Radzie Adwokackiej — należy przez to rozumieć Okręgową Radę 

Adwokacką w Warszawie. 

3. Ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 maja 1982 — Prawo o adwokaturze 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1513); 

4. Regulaminie — należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; 

5. Zastępcy — należy przez to rozumieć adwokata wyznaczanego na zastępcę adwokata 

wykonującego zawód, niemającego czasowo lub trwale możliwości wykonywania zawodu, 

jak również skreślonego z listy adwokatów; 

6. Zastępowanym adwokacie — należy przez to rozumieć adwokata wykonującego zawód, 

niemającego czasowo lub trwale możliwości wykonywania zawodu, jak również 

skreślonego z listy adwokatów. 

 

§ 2. Wyznaczenie Zastępcy 

1. Stosownie do art. 37a ustawy Prawo o adwokaturze, Zastępcę adwokata wykonującego 

zawód, niemającego czasowo lub trwale możliwości wykonywania zawodu, jak również 

skreślonego z listy adwokatów, wyznacza z urzędu Dziekan, wydając stosowną decyzję. 

2. Decyzja Dziekana stanowi upoważnienie dla Zastępcy do prowadzenia wszystkich spraw 

Zastępowanego adwokata; decyzja ma formę pisemną. 

3. Dziekan wyznacza Zastępcę spośród adwokatów wykonujących zawód i wpisanych na listę 

adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką, nie karanych dyscyplinarnie 

i wykonujących zawód co najmniej trzy lata. Postępowanie dyscyplinarne prowadzone 

w sprawie lub przeciwko adwokatowi nie wyklucza możliwości ustanowienia danego 

adwokata zastępcą. 

4. Zastępowany adwokat może wskazać adwokata, który jest gotów podjąć się sprawowania 

funkcji Zastępcy; jeśli nie ma przeszkód, Dziekan za zgodą takiego adwokata wyznaczy go 

Zastępcą, przy czym wymóg co najmniej trzyletniego okresu wykonywania zawodu nie ma 

w takim przypadku zastosowania. 

5. Zastępcy oraz Zastępowanemu adwokatowi, wraz z decyzją Dziekana o wyznaczeniu 

Zastępcy, doręczany jest niniejszy Regulamin, przy czym przesłanie ww. dokumentów 

Zastępowanemu adwokatowi na ostatni znany Okręgowej Radzie Adwokackiej adres 
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wywołuje skutek doręczenia bez względu na faktyczne odebranie przez niego przesyłki; 

w przypadku, gdy przyczyną wyznaczenia Zastępcy jest śmierć adwokata – doręczenia nie 

dokonuje się. 

6. Dziekan, reprezentowana przez niego Izba Adwokacka w Warszawie, jak również 

Okręgowa Rada Adwokacka, nie ponoszą wobec Zastępowanego adwokata 

odpowiedzialności za podejmowane działania lub zaniechania Zastępcy. 

 

§ 3. Zwolnienie Zastępcy 

1. Zastępca zwalniany jest z pełnienia funkcji decyzją Dziekana w przypadku: 

a) ustania przyczyny, dla której wyznaczono go Zastępcą – w przypadku, gdy był 

wyznaczany Zastępcą adwokata niemającego czasowo możliwości wykonywania 

zawodu; 

b) prawomocnego ukończenia wszystkich spraw prowadzonych przez Zastępowanego 

adwokata z urzędu, a w przypadku spraw z wyboru ukończenia ich w takim zakresie 

jaki wynika z zawartej z klientem Zastępowanego adwokata umowy - w sytuacji, gdy 

podstawą wyznaczenia zastępcy były inne przyczyny niż wskazane w punkcie a) 

powyżej; 

c) z uwagi na nienależyte wykonywania obowiązków Zastępcy; 

d) wykazania przez Zastępcę, że nie może sprawować swej funkcji z uwagi na zakazy 

wynikające ze Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki 

Adwokackiej), w szczególności z uwagi na § 22 i § 23 Kodeksu Etyki Adwokackiej 

o ile przesłanki te występowały już w dacie wyznaczenia go Zastępcą; 

e) w uzasadnionych przypadkach, gdy Dziekan uzna, że dalsze sprawowanie funkcji 

zastępcy jest znacznie utrudnione lub niezasadne; 

2. Decyzja Dziekana w przedmiocie zwolnienia doręczana jest Zastępcy i Zastępowanemu 

adwokatowi. 

 

§ 4. Wynagrodzenie Zastępcy 

1. Wynagrodzenie zapłacone przez klientów Zastępowanego adwokata oraz zasądzone przez 

sądy na rzecz Zastępowanego adwokata, przypada Zastępowanemu adwokatowi. 

2. Zastępcy z tytułu pełnienia jego funkcji należy się od Zastępowanego adwokata 

wynagrodzenie, którego wysokość i sposób płatności ustalą zainteresowani między sobą; 

w przypadku, gdy Zastępca ustanawiany jest dla zmarłego adwokata, ustaleń tych mogą 

dokonać jego spadkobiercy, o ile są znani. 

3. Wysokość tak ustalonego wynagrodzenia, powinna uwzględniać koleżeński, samorządowy 

charakter zastępstwa. 

4. W przypadku, gdy Zastępca nie osiągnął porozumienia z Zastępowanym adwokatem lub 

jego spadkobiercami co do sposobu wynagradzania bądź też Zastępowany adwokat nie 

dysponuje środkami pozwalającymi na ponoszenie wynagrodzenia Zastępcy, Zastępca 

może tymczasowo otrzymać wynagrodzenie od Okręgowej Rady Adwokackiej, 

z zastosowaniem poniższych reguł.  
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§ 5. Wniosek Zastępcy o przyznanie mu przez Okręgową Radę Adwokacką 

wynagrodzenia 

1. Zastępcy, z wyłączeniem przypadku wskazanego w § 2 ust. 4 Regulaminu, może być na 

jego wniosek przyznane wynagrodzenie za prowadzenie spraw Zastępowanego adwokata.  

2. Zastępca może złożyć wniosek o przyznanie mu wynagrodzenia na każdym etapie pełnienia 

funkcji Zastępcy, nie później jednak niż po upływie miesiąca od dnia odwołania go z funkcji 

Zastępcy. 

3. Wniosek Zastępcy do Okręgowej Rady Adwokackiej o przyznanie mu wynagrodzenia za 

prowadzenie spraw Zastępowanego adwokata wymaga formy pisemnej i zawierać musi: 

a) wskazanie wysokości wnioskowanego wynagrodzenia ze wskazaniem, czy ma być 

wypłacone jednorazowe czy ma mieć charakter wynagrodzenia stałego; 

b) wskazanie okoliczności uzasadniających przyznanie wynagrodzenia we 

wnioskowanej wysokości, w tym ilości, stopnia zaawansowania i skomplikowania 

spraw prowadzonych w imieniu Zastępowanego adwokata;   

c) oświadczenie Zastępcy, że z tytułu sprawowania funkcji Zastępcy nie otrzymuje od 

Zastępowanego adwokata żadnego wynagrodzenia ewentualnie oświadczenie 

o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia;  

d) zobowiązanie się Zastępcy do informowania Okręgowej Rady Adwokackiej o każdej 

gratyfikacji finansowej otrzymanej z tytułu prowadzenia spraw Zastępowanego 

adwokata ze wskazaniem jej wysokości oraz tytułu prawnego (rozliczenia 

z Zastępowanym adwokatem, zapłata otrzymana od klienta Zastępowanego 

adwokata, wynagrodzenie zasądzone orzeczeniem sądu) w ramach kwartalnego 

sprawozdania, o którym mowa w § 7 Regulaminu. 

4.  Wniosek nieodpowiadający wymogom formalnym określonym w ust. 3 paragrafu 5, 

Okręgowa Rada Adwokacka postanowieniem pozostawia bez rozpoznania, bez wzywania 

do uzupełnienia wniosku. 

5. Okręgowa Rada Adwokacka przy rozpoznawaniu wniosku Zastępcy o przyznanie mu 

wynagrodzenia, może zażądać od Zastępcy udzielenia dodatkowych wyjaśnień. 

 

§ 6 Wynagrodzenie Zastępcy przyznane przez Okręgową Radę Adwokacką 

1. Wynagrodzenie Zastępcy przyznaje Okręgowa Rada Adwokacka w formie postanowienia, 

od którego nie przysługuje odwołanie.  

2. Wynagrodzenie Zastępcy przyznawane jest z uwzględnieniem nakładu pracy wymaganej 

od Zastępcy dla zapewnienia prawidłowej obsługi spraw prowadzonych przez 

Zastępowanego adwokata; wynagrodzenie to może być jednorazowe lub stałe, jak również 

przyznane na czas określony lub nieokreślony. 

3. Okręgowa Rada Adwokacka nie jest związana wnioskiem Zastępcy co do wysokości 

wynagrodzenia, jak również co do tego, czy ma być ono jednorazowe czy stałe. 

4. Maksymalne wynagrodzenie Zastępcy nie może przekroczyć kwoty 4.000,00 zł netto 

miesięcznie, a w przypadku wynagrodzeń jednorazowych – kwoty 10.000,00 zł netto.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Okręgowa Rada Adwokacka może przyznać 

wygrodzenie Zastępcy w wysokości do 150% maksymalnego wynagrodzenie, o którym 

mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu. 
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6. Odpis postanowienia Okręgowej Rady Adwokackiej, przyznającego Zastępcy 

wynagrodzenie wraz z wnioskiem Zastępcy o przyznanie mu wynagrodzenia przesyłany 

jest Zastępowanemu adwokatowi, a w przypadku gdy Zastępca wyznaczany jest dla 

adwokata zmarłego – spadkobiercom zmarłego o ile są znani. Zastępowany adwokat lub 

jego spadkobiercy mogą w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania odpisu uchwały 

wraz z wnioskiem wnieść umotywowane zastrzeżenia co do okoliczności faktycznych 

przedstawionych we wniosku Zastępcy. Dziekan może, po otrzymaniu zastrzeżeń i uznaniu 

je wstępnie za zasadne wstrzymać postanowieniem wykonalność postanowienia, 

przyznającego Zastępcy wynagrodzenie a następnie skierować sprawę na posiedzenie 

Okręgowej Rady Adwokackiej, która po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 

podtrzyma przyznane pierwotnie wynagrodzenie lub zmieni jego wysokość bądź też 

odmówi przyznania Zastępcy wynagrodzenia. 

7. Okręgowa Rada Adwokacka może w każdej chwili, w uzasadnionych przypadkach zmienić 

wysokość przyznanego Zastępcy wynagrodzenia lub odmówić dalszego wypłacania 

wynagrodzenia, szczególnie gdy: 

a) Zastępca nie złożył w terminie sprawozdania bądź sprawozdanie to jest niepełne lub 

nierzetelne, w szczególności, gdy Zastępca nie wskazał Okręgowej Radzie 

Adwokackiej faktu otrzymania wynagrodzenia z tytułu prowadzenia spraw 

Zastępowanego adwokata; 

b) znacząco zmienił się nakład pracy wymaganej od Zastępcy dla zapewnienia 

prawidłowej obsługi spraw prowadzonych przez Zastępowanego adwokata w stosunku 

do chwili, w której wynagrodzenie było przyznawane; 

c) Zastępca nienależycie wypełnia swe obowiązki; 

d) Zastępca otrzymał wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw Zastępowanego 

adwokata w wysokości uzasadniającej zmniejszenie wynagrodzenia wypłacanego ze 

środków Okręgowej Rady Adwokackiej. 

8.  Podstawą wypłaty wynagrodzenia Zastępcy, przyznanego przez Okręgową Radę 

Adwokacką, jest prawidłowo wystawiona przez Zastępcę na Izbę Adwokacką w Warszawie 

faktura, płatna przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.  

 

§ 7. Kwartalne sprawozdania składane przez Zastępcę 

1. Zastępca, któremu przyznane zostało wynagrodzenie stałe, zobowiązany jest do 

kwartalnego składania Okręgowej Radzie Adwokackiej sprawozdania ze stanu 

prowadzonych spraw Zastępowanego adwokata oraz wykonanych w danym kwartale 

czynności; sprawozdanie takie składane jest w terminie 21 dni od zakończenia danego 

kwartału. 

2. Okręgowa Rada Adwokacka na wniosek Zastępowanego adwokata może udostępnić mu 

sprawozdanie złożone przez jego Zastępcę. 

 

§ 8. Powołanie Komisji zajmującej się sprawami Zastępców  

Okręgowa Rada Adwokacka może powołać stałą komisję, w skład której wchodzić będą 

Skarbnik oraz dwaj inni członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej, której zadaniem będzie: 

a) analiza zasadności wpływających do Okręgowej Rady Adwokackiej wniosków 

o przyznanie wynagrodzenia Zastępcy oraz przedstawienie w tym zakresie rekomendacji; 
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b) przeprowadzanie postępowanie wyjaśniającego, o którym mowa w § 6 ust. 6 lit. b) 

Regulaminu; 

c) analiza prawidłowości, rzetelności i poprawności składanych przez Zastępcę kwartalnych 

sprawozdań, w tym pod kątem zasadności utrzymania wynagrodzenia Zastępcy na 

dotychczasowym poziomie; 

d) monitorowanie terminowości wypełniania przez Zastępcę obowiązków w zakresie 

składania kwartalnych sprawozdań i informowanie Okręgowej Rady Adwokackiej 

o wszelkich uchybieniach w tym zakresie; 

e) przedstawianie opinii i rekomendacji Dziekanowi lub Okręgowej Radzie Adwokackiej, 

będących rezultatem prac Komisji. 

 

§ 9. Obowiązek zwrotu przez Zastępowanego adwokata na rzecz Izby Adwokackiej 

w Warszawie wynagrodzenia wypłaconego Zastępcy 

1. Zastępowany adwokat zobowiązany jest zwrócić Izbie Adwokackiej w Warszawie koszty 

wypłaconych jego Zastępcy wynagrodzeń w terminie nie późniejszym niż w ciągu roku 

od dnia zwolnienia Zastępcy z jego funkcji; w przypadku, gdy Zastępca wyznaczany jest 

z uwagi na śmierć adwokata, wierzytelność o zwrot wynagrodzenia brutto wypłaconego 

Zastępcy zgłoszona zostanie do masy spadkowej zmarłego adwokata. Obowiązek ten nie 

powstaje, gdy Zastępca wyznaczony został w trybie art. 4c ust. 3 Ustawy a po 

przeprowadzeniu postępowania Okręgowa Rada Adwokacka nie stwierdziła trwałej 

niezdolności do wykonywania zawodu adwokata lub gdy wniosek 

o ubezwłasnowolnienie adwokata został oddalony. 

2. Zastępca, rozliczając się z Zastępowanym adwokatem z kwot otrzymanych od jego 

klientów lub otrzymanych tytułem zasądzonych kosztów procesu, powinien w pierwszej 

kolejności zwrócić z tych kwot Izbie Adwokackiej koszty wypłacone przez Izbę  tytułem 

wynagrodzenia za pełnienie funkcji Zastępcy. W razie uchybienia przez Zastępcę 

powyższemu obowiązkowi, ponosić on będzie wobec Izby Adwokackiej w Warszawie 

odpowiedzialność odszkodowawczą. 

 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

2. Postanowienia Regulaminu obowiązują Zastępców, którzy zostali wyznaczeni przez 

Dziekana do sprawowania tej funkcji przed dniem wejścia w życie Regulaminu od 

momentu, kiedy zostaną powiadomieni o jego treści. 

3. Zastępcy, którym przyznane zostało stałe wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Zastępcy 

przed dniem wejścia w życie Regulaminu, w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

powiadomienia o jego treści zobowiązani są do złożenia wniosku, o którym mowa w § 5 

Regulaminu, pod rygorem cofnięcia im przyznanego wynagrodzenia. 

4. Pierwsze sprawozdanie kwartalne składane jest przez takich Zastępców za pierwszy pełny 

kwartał po wejściu w życie Regulaminu.  


