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UCHWAłA NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ 

z dnia 3 sierpnia 1988 r. 

w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości. 

Na podstawie art. 58 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 
1982 r. - Prawo o adwokatUlze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 
i Nr 25, poz. 187, z 1983 r. Nr S, poz. 33 i z 1986 r. Nr 42, 
poz. 202) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwała reguluje opłatę za czynności adwo· 
kackie w postępowaniu administracyjnym, arbitrażowym, 

spółdzielczym i w innych postępowaniach pozasądowych, 
a także za wszelkie czynności jednorazowe adwokackie 
nie objęte rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 14 lipca 1988 r. w sprawie opłat za czynności adwo
kackie w postępowaniu przed organami wymiaru spra
wiedliwości (Dz. U. Nr 25, poz. 180). 

§ 2. 1. Opłata za czynności adwokackie w zespole 
adwokackim, zwana dalej "opłatą", obejmuje ustalone 
wynagrodzenie adwokata oraz ryczałt w wysokości 90o/w 
tego wynagrodzenia. 

2. Wynagrodzenie adwokata ustala się na podstaWie 
stawek określonych w rozdziałach 2-4. 

3. Wysokość wyn'lgrodzenia adwokata _ . członka 

7espołu adwokackiego, zwanego dalej "zespołem", określa 
umowa między zespołem reprezentowanym przez kierow
nika zespołu a klientem. 

4. Przy określaniu wysokości wynilgrodzenia adwo
kc1ta bierze się pod uwagę charakter i stopień zilwiłości 

sprawy, wymagany nakład pracy, a także poziom kwali· 
likacji zawodowych adwokata. 

§ 3. 1. Opłaty należą się zespołowi za ogół czyn
ności związanych z prowadzeniem sprawy w danej in
stancji bez względu nil wynik sprawy. " 

2. W ' razie nie usprawiedliwionego odwołania pełno· 
mocnictwa lub w razie zrzeczenia się pełnomocnictw:l 

przez adwokata z winy klienta, zespołowi należą się opła
ty za prowadzenie sprawy w instancji. w której odwoła
nie nastąpiło, oraz za prowadzenie' sprawy w instancjl 
poprzedniej, jeżeli adwokat brał w niej udział. 

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2, zespołowi 
należy się 50% ustalonej opłaty oraz zwrot wydatków, 
jeżeli adwokat nie występował jeszcze w danej sprawie. 

4. W innym wypadku należą się opłaty za faktycznie 
wykonane czynności. 

5. Jeżeli wskutek orzeczenia instancji wyższej doszło 
do ponownego rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. 
zespołowi nnleży się 75% opłaty za ponowne prowadze· 
nie sprawy w tej instancji. 

§ 4. I. Wysokość wynagrodzenia adwokata, nie prze
'Aidzianego w uchwale, ustala kierownik zespołu, przyj
mując za podstawę wynagrodzenie w spruwach o najbar
dziej zbliżonym charakterze. 

2. Kierownik zespołu adwokackiego może w szczegól
nie uzasadnionych wypadkach zwolnić klienta w całości 

lub w części od obowiązku uiszczenia opłaty. 

3. Rozstrzygnięcie kierownika zespołu w sprawie 
zwolnienia klienta od opłaty w myśl ust. 2 powinno ' być 

podjęte na piśmie. 

§ 5. I. W razie gdy przedsiębiorstwo handlu zagra
nicznego lub inna jednostkcl. gospodarki uspołecznionej 

zle cd zespołowi adwokackiemu sprawę lub dokonanie 
czynności za granicą przed innym organem niż sąd, wy
nLłgrodzenie może być wyższe. 

2. W razie gdy zespołowi adwokackiemu zleca spra
wę do prowadzenia osoba zagraniczna, opłata za czyn
ności adwokackie pobierana jest w wysokościodpowied
niej do stosowanej w kraju, w którym osoba ta zamiesz· 
kuje. 

§ 6. Zespół adwokacki. niezależnie od opłat wy
mienionych w § 2 ust. 1. może przyjąć od klienta do 
rozliczenia określone kwoty na pokrycie następujących 

wydatków: 
1) opłat skarbowych, 
2) kosztów delegacji rozliczanych na zasadach określo

nych dla pracowników jednostek państwowych, 
3) kosztów przepisywania i kopiowania akt związanych 

z odpłatnym zleceniem tych czynności. 
4) innych celowych i udokumentowanych wydatków. 

§ 7. 1. W razie wyjazdu adwokata do innej miejsco
woś ci w kilku sprawach, koszt przejazdu i noclegu oraz 
ci iety dzieli się stosunkowo. 

2. W razie dokonywania czynności przez adwokata , 
który mieszka stale poza siedzibą zespołu, nie należą się 
koszty . przejazdu i noclegów oraz dieta, jeżeli czynności 
dokonywane były w miejscu zamieszkania tego adwo
kata lub w siedzibie zespołu adwokackiego. 

§ 8. Klienci zespołów uiszczają opłatę i dokonują 

wpłaty kwót przyjętych do rozliczenia do kasy zespołu 

bądź bezpośrednio, bądź za pomocą obowiązujących w 
obrocie sposobów uiszczania należności. Prowadzącemu 

sprawę adwokatowi nie wolno pośredniczyć w dokony
waniu wpłat do zespołu i przyjmować wpłaty, chyba że 

uchwałą zespołu zostało mu powierzone inkaso naleźności 
na rzecz zespołu. 

§ 9. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpo
wiednio do adwokata wykonującego zawód indywidualnie 
lub wspólnie z innym ndwoke.tem. 

!§ 10. Wydatki z ryczałtu, o którym mowa w§ 2 ust. 1. 
określa regulamin wydany przez Naczelną Radę Adwo
kacką na podstawie art. 58 pkt 12 lit. e) Prawa o adwo
katurle. 

Rozdział 2 

Wynagrodzenie adwokata za czynności w postępowaniu 

administracyjnym, arbitrażowym, spółdzielczym lub w 
innych postępowaniach pozasądowych 

§ 11. Wynagrodzenie adwokata wynosi za 
instancję w sprawach: 

l) lokalowych, dotyczących lokali mieszkalnych 
1.000 do 3.000 zł. 
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2) lokalowych, dotyczących lokali użytkowych - od 
1.000 do 8.000 zł, 

3) dotyczących należności pieniężnych albo praw ma· 
jątkowych, jeżeli wartość ich została określona przez 
organ, przed którym toczy się sprawa, lub jest oczy
wista, przy wartości przedmiotu sprawy: 
a) do 4.000 zł - od 1.000 zł do 2.000 zł, 

b) od 4.001 zł do 7.000 zł - od 1.000 zł do 2.500 zł, 
c) od 7.001 zł do 10.000 zł - od 1.000 zł do 3.000 zł, 

d) od 10.001 zł do 15.000 zł - od 1.000 zł do 3.500 zł, 
e) od 15.001 zł do 20.000 zł - od 1.000 zł do 4.000 zł. 
t) od 20.001 zł do 40.000 zł - od 1.500 zł do 4.500 zł, 
g) od 40.001 zł do 70.000 zł - od 1.500 zł do 5.000 zł, 
h) od 70.001 zł do 100.000 zł - od 2.000 zł do 6.000 zł, 
i) od 100.001 zł do 200.000 zł - od 2.500 zł do 7.000 zł. 
j) od 200.001 zł do 300.000 zł -od 2.500 zł do 

10.000 zł. 

k) od 300.001 zł do 1.000.000 zł - od 3.000 zł do 
20.000 zł, 

l) ponad 1.000.000 zł - od 5.000 zł do 50.000 zł, 

4) w sprawach arbitrażowych - według stawek określo
nych w pkt 3, 

5) karno-administracyjnych, w tym i w sprawach przed 
kolegium do spraw wykroczeń - od 1.000 zł do, 
5.000 zł, ' 

6) w sprawach ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecz
nych - od 1.000 zł d.o 3.000 zł, 

7) w innych sprawach opłatę za czynności adwokackie 
określa kierownik zespołu adwokackiego, stosując 
przepis § 4 ust. 1. 

Rozdział 3 

WynagrOdzenie adwokata za czynności jednorazowe 

§ 12. Wynagrodzenie adwokata za czynności jedno- ' 
razowe wynosi: 

1) za udzielenie porady prawnej - 750 zł, 

2) za sporządzenie pisma upominawczego - 1.000 zł, 

3) jeżeli udzielenie porady lub sporządzenie pisma upo
minawczego było połączone ze zbadaniem akt, kSiąg 
wieczystych lub rejestrów sądowych - od 1.000 zł 
do 2.000 zł, 

4) za sporządzenie pisemnej opinii prawnej - od 1.000 zł 
do 30.000 zł. 

5) za sporządzenie pozwu, aktu oskarżenia lub zażalenia 
- od 1.000 zł do 5.000 zł. 
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6) za sporządzenie rewizji lub wniosku o wznowienie 
postępowania - od 1.000 zł do 5.000 zł. 

7) za sporządzenie innego pisma urzędowego - 1.000 zł. 

8) za : 
a) sporządzenie projektu umowy, uczestniczenie w 

pertraktacjach związanych z jej zawarciem, 
b) spo-rządzenie projektu statutu, uchwały, regulami

nu lub innego aktu prawnego, uczestniczenie w 
rozmowach, naradach i posiedzeniach związanych 
z ich uchwaleniem i zatwierdzeniem 

- wynagrodzenie ustala kierownik ·zespołu, uwzględnia

jąc charakter czynności i nakład pracy adwokata 
oraz wysokość opłaty w sprawach o najbardziej zbli
żonym charakterze. 

§ 13. Wynagrodzenie adwokata za czynności jedno
razowe w sprawach ze stosunku pracy i ubezpieczeń spo
łecznych wynosi: 

l) za udzielenie porady prawnej - 500 zł, 

2) za sporządzenie wniosku lub odwołania albo podania 
o wniesienie rewizji nadzwyczajnej - 2.000 zł, a 
jeżeli czynność była połączona ze zbadaniem akt -
3.000 zł. 

Rozdział 4 

Opłaty za działalność mediacyjną 

§ 14. Adwokatowi należy się pełna opłata odnosząca 
się do danej czynności. jeżeli swoim działaniem dopro
wadził do rozstrzygnięcia. które uczyniło zbędne doko
nywanie odpowiedniej czynności adwokackiej. 

Rozdział 5 

Przepisy przejściowe I końcowe 

,§ 15. W sprawach będących w toku przed dniem 
wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się aż do ich 
zakończenia w danej instancji dotychczasowe przepisy. 

I§ 16. Traci moc uchwała Naczelnej Rady Adwo
kackiej z dnia 26 października 1985 r. w sprawie <?płat 
za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed 
organami wymiaru sprawiedliwości (Monitor Polski Nr 37, 
poz. 254). 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia. 
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