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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 28 wrzeÊnia 2002 r.

w sprawie op∏at za czynnoÊci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Paƒstwa kosztów pomocy
prawnej udzielonej przez radc´ prawnego ustanowionego z urz´du.

Na podstawie art. 223 ust. 2 i art. 225 ust. 2 i 3 usta-
wy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) op∏aty za czynnoÊci radców prawnych przed orga-
nami wymiaru sprawiedliwoÊci, zwane dalej
„op∏atami”;

2) stawki minimalne op∏at za czynnoÊci radców praw-
nych, zwane dalej „stawkami minimalnymi”;

3) szczegó∏owe zasady ponoszenia przez Skarb Paƒ-
stwa kosztów nieop∏aconej pomocy prawnej,
udzielonej przez radc´ prawnego ustanowionego
z urz´du.

Rozdzia∏ 2

Op∏aty za czynnoÊci radców prawnych przed organa-
mi wymiaru sprawiedliwoÊci

§ 2. 1. Op∏aty stanowiàce podstaw´ zasàdzenia
przez sàdy kosztów zast´pstwa prawnego nie mogà

byç wy˝sze ni˝ stawki minimalne, o których mowa
w rozdzia∏ach 3 i 4, niezale˝nie od wysokoÊci tych op∏at
ustalonych w umowie mi´dzy radcà prawnym a klien-
tem.

2. Sàd mo˝e przyznaç op∏aty wy˝sze od wskaza-
nych w ust. 1, je˝eli uzasadnia to rodzaj i stopieƒ zawi-
∏oÊci sprawy oraz niezb´dny nak∏ad pracy radcy praw-
nego; nie mogà byç one wy˝sze ni˝ szeÊciokrotne staw-
ki minimalne.

§ 3. 1. Przy ustalaniu w umowie op∏aty bierze si´
pod uwag´ rodzaj i stopieƒ zawi∏oÊci sprawy oraz wy-
magany nak∏ad pracy radcy prawnego.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy
przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna
klienta albo rodzaj sprawy, radca prawny mo˝e ustaliç
stawk´ op∏aty ni˝szà ni˝ stawka minimalna albo zrezy-
gnowaç z op∏aty w ca∏oÊci.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, sàd
mo˝e, odpowiednio, zasàdziç koszty zast´pstwa w wy-
sokoÊci ustalonej przez radc´ prawnego albo nie przy-
znaç op∏aty w ogóle.

§ 4. 1. WysokoÊç stawki minimalnej zale˝y od war-
toÊci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju, a w post´po-



waniu egzekucyjnym — od wartoÊci egzekwowanego
roszczenia.

2. W razie zmiany w toku post´powania wartoÊci
stanowiàcej podstaw´ obliczenia op∏at, bierze si´ pod
uwag´ wartoÊç zmienionà, poczynajàc od nast´pnej
instancji.

§ 5. WysokoÊç stawek minimalnych w sprawach
nieokreÊlonych w rozporzàdzeniu ustala si´, przyjmu-
jàc za podstaw´ stawk´ w sprawach o najbardziej zbli-
˝onym rodzaju.

Rozdzia∏ 3

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosun-
ku pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych

§ 6. Stawki minimalne wynoszà przy wartoÊci
przedmiotu sprawy:

1) do 500 z∏ — 60 z∏;

2) powy˝ej 500 z∏ do 1 500 z∏ — 180 z∏;

3) powy˝ej 1 500 z∏ do 5 000 z∏ — 600 z∏;

4) powy˝ej 5 000 z∏ do 10 000 z∏ — 1 200 z∏;

5) powy˝ej 10 000 z∏ do 50 000 z∏ — 2 400 z∏;

6) powy˝ej 50 000 z∏ do 200 000 z∏ — 3 600 z∏;

7) powy˝ej 200 000 z∏ — 7 200 z∏.

§ 7. Stawki minimalne wynoszà za prowadzenie
spraw z zakresu w∏asnoÊci, innych praw rzeczowych
i prawa o ksi´gach wieczystych:

1) o stwierdzenie zasiedzenia w∏asnoÊci nieruchomo-
Êci — 50% stawki obliczonej na podstawie § 6;

2) o rozgraniczenie — 360 z∏;

3) dotyczàcych s∏u˝ebnoÊci — 240 z∏;

4) o naruszenie posiadania — 156 z∏;

5) o wpis w ksi´dze wieczystej lub z∏o˝enie dokumen-
tu do zbioru dokumentów — 120 z∏;

6) o zniesienie wspó∏w∏asnoÊci — stawk´ obliczonà
na podstawie § 6 od wartoÊci udzia∏u wspó∏w∏aÊci-
ciela zast´powanego przez radc´ prawnego,
a w wypadku zgodnego wniosku uczestników —
50% tej stawki;

7) zwiàzanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub
z zarzàdem rzeczà wspólnà — 240 z∏;

8) o usuni´cie niezgodnoÊci mi´dzy treÊcià wpisu
w ksi´dze wieczystej a rzeczywistym stanem praw-
nym — 50% stawki obliczonej na podstawie § 6 od
wartoÊci prawa dotkni´tego niezgodnoÊcià.

§ 8. Stawki minimalne wynoszà za prowadzenie
spraw z zakresu prawa spadkowego o:

1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwenta-
rza, odrzucenie spadku, og∏oszenie testamentu
i nakazanie jego z∏o˝enia, zarzàdu spadku nieobj´-
tego i wyjawienie przedmiotów spadkowych —
60 z∏;

2) stwierdzenie nabycia spadku — 60 z∏, a je˝eli przed-
miotem post´powania jest równie˝ wa˝noÊç testa-
mentu — 360 z∏;

3) dzia∏ spadku — stawk´ obliczonà na podstawie § 6
od wartoÊci udzia∏u spadkowego uczestnika zast´-
powanego przez radc´ prawnego, a w razie dzia∏u
na zgodny wniosek uczestników post´powania —
50% tej stawki.

§ 9. Stawki minimalne wynoszà za prowadzenie
spraw o:

1) opró˝nienie lokalu mieszkalnego — 120 z∏;

2) wydanie nieruchomoÊci rolnej — 360 z∏;

3) wydanie innej nieruchomoÊci i opró˝nienie lokalu
u˝ytkowego — stawk´ obliczonà na podstawie § 6
od wartoÊci szeÊciomiesi´cznego czynszu.

§ 10. 1. Stawki minimalne wynoszà za prowadzenie
spraw:

1) o uchylenie uchwa∏y organu spó∏dzielni — 180 z∏;

2) o ochron´ dóbr osobistych i ochron´ praw autor-
skich — 360 z∏;

3) z zakresu post´powania nieprocesowego w spra-
wie niewymienionej odr´bnie — 120 z∏;

4) o uchylenie wyroku sàdu polubownego — 1 200 z∏;

5) z zakresu post´powania uk∏adowego lub upad∏o-
Êciowego — 1 800 z∏;

6) o uznanie orzeczenia sàdu zagranicznego — 240 z∏;

7) egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomoÊci —
50% stawki obliczonej na podstawie § 6, a przy eg-
zekucji innego rodzaju — 25% tej stawki;

8) ze skargi na czynnoÊci komornika — 60 z∏;

9) rejestracji spó∏ki — 1 200 z∏;

10) rejestracji spó∏dzielni — 1 800 z∏;

11) innych rejestracji — 600 z∏;

12) zmian w rejestrze — 360 z∏;

13) o zaopatrzenie tytu∏u egzekucyjnego w klauzul´
wykonalnoÊci — 60 z∏;

14) o zwolnienie spod zaj´cia rzeczy i praw zabezpie-
czonych w post´powaniu karnym u osoby podej-
rzanej o pope∏nienie przest´pstwa przeciwko mie-
niu — 60 z∏;

15) o zwrot korzyÊci uzyskanych kosztem Skarbu Paƒ-
stwa — 60 z∏;
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16) o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego —
480 z∏;

17) o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji — 600 z∏;

18) o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub pra-
wa z rejestracji — 840 z∏;

19) o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku,
wzoru u˝ytkowego lub wzoru przemys∏owego albo
prawa u˝ywania znaku towarowego lub oznacze-
nia geograficznego bàdê utraty prawa u˝ywania
oznaczenia geograficznego — 720 z∏;

20) o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub
prawa z rejestracji — 840 z∏;

21) o uchylenie uchwa∏y wspólników bàdê akcjonariu-
szy i o stwierdzenie niewa˝noÊci uchwa∏y wspólni-
ków bàdê akcjonariuszy — 360 z∏;

22) o wy∏àczenie wspólnika — 360 z∏;

23) o rozwiàzanie spó∏ki kapita∏owej — 360 z∏.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 18, nie
obejmujà op∏at od roszczeƒ majàtkowych dochodzo-
nych ∏àcznie.

§ 11. 1. Stawki minimalne wynoszà za prowadzenie
spraw z zakresu prawa pracy o:

1) nawiàzanie umowy o prac´, uznanie wypowiedze-
nia umowy o prac´ za bezskuteczne, przywrócenie
do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku
pracy — 60 z∏;

2) wynagrodzenie za prac´ lub odszkodowanie inne
ni˝ wymienione w pkt 4 — 75% stawki obliczonej
na podstawie § 6 od wartoÊci wynagrodzenia lub
odszkodowania b´dàcego przedmiotem sprawy;

3) inne roszczenia niemajàtkowe — 60 z∏;

4) ustalenie wypadku przy pracy, je˝eli nie jest po∏à-
czone z dochodzeniem odszkodowania lub renty —
120 z∏;

5) Êwiadczenie odszkodowawcze nale˝ne z tytu∏u wy-
padku przy pracy lub choroby zawodowej — 50%
stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartoÊci od-
szkodowania b´dàcego przedmiotem sprawy.

2. Stawki minimalne wynoszà 60 z∏, w sprawach
o Êwiadczenia pieni´˝ne z ubezpieczenia spo∏ecznego
i zaopatrzenia emerytalnego.

§ 12. 1. Stawki minimalne za prowadzenie spraw
w post´powaniu apelacyjnym wynoszà:

1) przed sàdem okr´gowym — 50% stawki minimal-
nej, a je˝eli w pierwszej instancji nie prowadzi∏
sprawy ten sam radca prawny — 75% stawki mini-
malnej, w obu wypadkach nie mniej ni˝ 60 z∏;

2) przed sàdem apelacyjnym — 75% stawki minimal-
nej, a je˝eli w pierwszej instancji nie prowadzi∏

sprawy ten sam radca prawny — 100% stawki mi-
nimalnej, w obu wypadkach nie mniej ni˝ 120 z∏.

2. Stawki minimalne za prowadzenie spraw w po-
st´powaniu za˝aleniowym wynoszà:

1) przed sàdem okr´gowym — 25% stawki minimal-
nej, a je˝eli w pierwszej instancji nie prowadzi∏
sprawy ten sam radca prawny — 50% stawki mini-
malnej, w obu wypadkach nie mniej ni˝ 60 z∏;

2) przed sàdem apelacyjnym lub przed Sàdem Naj-
wy˝szym — 50% stawki minimalnej, a je˝eli w po-
przedniej instancji sprawy nie prowadzi∏ ten sam
radca prawny — 75% stawki minimalnej, w obu
wypadkach nie mniej ni˝ 120 z∏.

3. Stawki minimalne wynoszà za prowadzenie
spraw z zakresu prawa pracy przed sàdem apelacyjnym
100% odpowiednich stawek, o których mowa w § 11.

4. Stawki minimalne w post´powaniu kasacyjnym
wynoszà:

1) za sporzàdzenie i wniesienie kasacji oraz udzia∏
w rozprawie przed Sàdem Najwy˝szym — 75%
stawki minimalnej, a je˝eli w drugiej instancji nie
prowadzi∏ sprawy ten sam radca prawny — 100%
stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej ni˝
120 z∏;

2) za sporzàdzenie i wniesienie kasacji oraz za sporzà-
dzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasa-
cji — 50% stawki minimalnej, a je˝eli nie prowadzi∏
sprawy w drugiej instancji ten sam radca prawny
— 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie
mniej ni˝ 120 z∏;

3) za udzia∏ w rozprawie przed Sàdem Najwy˝szym —
50% stawki minimalnej, a je˝eli nie prowadzi∏ spra-
wy w drugiej instancji ten sam radca prawny, nie
sporzàdza∏ i nie wniós∏ kasacji — 75% stawki mini-
malnej, w obu wypadkach nie mniej ni˝ 120 z∏.

5. Stawki minimalne w post´powaniu przed Trybu-
na∏em Konstytucyjnym wynoszà:

1) za sporzàdzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej
oraz za stawiennictwo na rozprawie — 240 z∏;

2) za sporzàdzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej
oraz za sporzàdzenie opinii o braku podstaw do
wniesienia tej skargi — 120 z∏.

Rozdzia∏ 4

Stawki minimalne w innych sprawach

§ 13. 1. Stawka minimalna wynosi za prowadzenie
sprawy o odszkodowanie za nies∏uszne skazanie lub
ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie — 120 z∏. Prze-
pisu § 6 nie stosuje si´.

2. W sprawach, w których rozprawa trwa d∏u˝ej ni˝
jeden dzieƒ, stawka minimalna ulega podwy˝szeniu za
ka˝dy nast´pny dzieƒ o 20%.

3. Za reprezentowanie kilku osób pobiera si´ op∏a-
t´ od ka˝dej z tych osób.
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§ 14.1. Stawki minimalne za czynnoÊci pe∏nomoc-
nika powoda cywilnego i pe∏nomocnika oskar˝yciela
posi∏kowego w post´powaniu karnym oraz obroƒcy
w innych sprawach — okreÊlajà przepisy o op∏atach za
czynnoÊci adwokackie oraz ponoszeniu przez Skarb
Paƒstwa kosztów nieop∏aconej pomocy prawnej udzie-
lonej z urz´du.

2. Stawki minimalne wynoszà w post´powaniu
przed sàdami administracyjnymi:

1) w sprawie dotyczàcej nale˝noÊci pieni´˝nych albo
praw majàtkowych, której wartoÊç zosta∏a okre-
Êlona przez organ administracji publicznej lub
jest oczywista — stawk´ obliczonà na podstawie
§ 6;

2) za sporzàdzenie skargi i udzia∏ w rozprawie w spra-
wie skargi na decyzj´ lub postanowienie Urz´du
Patentowego — 600 z∏;

3) w innej sprawie — 240 z∏.

3. Stawki minimalne wynoszà w post´powaniu
przed Sàdem Okr´gowym w Warszawie — sàdem an-
tymonopolowym w sprawach:

1) z zakresu ochrony konkurencji — 360 z∏;

2) o uznanie postanowieƒ wzorca umowy za niedo-
zwolone — 360 z∏;

3) z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub
transportu kolejowego — 360 z∏.

Rozdzia∏ 5

Koszty nieop∏aconej pomocy prawnej udzielonej
z urz´du, ponoszone przez Skarb Paƒstwa

§ 15. Koszty nieop∏aconej pomocy prawnej pono-
szone przez Skarb Paƒstwa obejmujà:

1) op∏at´ w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ 150 % stawek
minimalnych, o których mowa w rozdzia∏ach 3 i 4,
oraz

2) niezb´dne, udokumentowane wydatki radcy praw-
nego.

§ 16. Wniosek o przyznanie kosztów nieop∏aconej
pomocy prawnej powinien zawieraç oÊwiadczenie, ˝e
op∏aty nie zosta∏y zap∏acone w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

§ 17. W sprawie cywilnej, w której kosztami proce-
su zosta∏ obcià˝ony przeciwnik procesowy strony ko-
rzystajàcej z pomocy udzielonej przez radc´ prawnego
ustanowionego z urz´du, koszty, o których mowa
w § 15, sàd przyznaje po wykazaniu bezskutecznoÊci
ich egzekucji.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 18. 1. W sprawach b´dàcych w toku przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ a˝ do zakoƒ-
czenia sprawy w danej instancji przepisy dotychczaso-
we.

2. W sprawach, w których wniosek o zaopatrzenie
tytu∏u egzekucyjnego w klauzul´ wykonalnoÊci wp∏y-
nà∏ przed wejÊciem w ˝ycie rozporzàdzenia, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

§ 19. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Sprawie-
dliwoÊci z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie op∏at za
czynnoÊci adwokackie oraz op∏at za czynnoÊci radców
prawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 154, poz. 1013, z 1998 r.
Nr 159, poz. 1049 oraz z 2002 r. Nr 73, poz. 672).

§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
5 paêdziernika 2002 r.

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
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