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5. sprawa opłat związanych z prowadzeniem listy prawników z Unii 

Europejskiej zamierzających świadczyć pomoc prawną w zakresie 

odpowiadającym zawodowi adwokata oraz listy prawników spoza Unii 

Europejskiej, których tytuł zawodowy uprawnia do wykonywania 

zawodu odpowiadającego zawodowi adwokata 

 

po zreferowaniu sprawy przez Dziekana oraz Skarbnika, ORA w 

Poznaniu podjęła jednogłośnie   

 

u c h w a ł ę 

1. uchylić uchwałę ORA w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie 

opłat związanych z prowadzeniem listy prawników z Unii Europejskiej 

zamierzających świadczyć pomoc prawną w zakresie odpowiadającym 

zawodowi adwokata oraz listy prawników spoza Unii Europejskiej, 

których tytuł zawodowy uprawnia do wykonywania zawodu 

odpowiadającego zawodowi adwokata,  

2. ustalić wysokość kosztów postępowania związanych z prowadzeniem 

listy prawników z Unii Europejskiej zamierzających świadczyć pomoc 

prawną w zakresie odpowiadającym zawodowi adwokata oraz listy 

prawników spoza Unii Europejskiej, których tytuł zawodowy uprawnia 

do wykonywania zawodu odpowiadającego zawodowi adwokata w 

kwocie nie wyższej niż 6.000,00 zł,  

3. koszty postępowania, o których mowa w pkt 2, ustalić każdorazowo 

od każdego adwokata będącego członkiem spółki podlegającego 

wpisowi na listę,  

4. ustalić każdorazowo termin i sposób uiszczenia kosztów, o których 

mowa w pkt 2 i 3, z tym, że ustalić możliwość żądania zaliczki w kwocie 

nie wyższej niż 3.000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania.   

 

                                         U z a s a d n i e n i e 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. 

o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w 

Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. Nr 126 z 2002 r. poz. 1069 z późn. zm. ) 

okręgowe rady adwokackie zobowiązane są do prowadzenia list 
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prawników z Unii Europejskiej zamierzających świadczyć pomoc 

prawną w zakresie odpowiadającym zawodowi adwokata oraz list 

prawników spoza Unii Europejskiej, których tytuł zawodowy uprawnia 

do wykonywania zawodu odpowiadającego zawodowi adwokata.   

Do zadań okręgowych rad adwokackich, nałożonych powyższą 

ustawą, należy m.in. prowadzenie postępowania w przedmiocie wpisu 

lub skreślenia prawników z Unii Europejskiej zamierzających świadczyć 

pomoc prawną w zakresie odpowiadającym zawodowi adwokata oraz  

prawników spoza Unii Europejskiej, których tytuł zawodowy uprawnia 

do wykonywania zawodu odpowiadającego zawodowi adwokata.   

Realizacja tych zadań pociąga za sobą określone koszty zarówno 

osobowe, jak i rzeczowe. W celu pokrycia tych kosztów niezbędne jest 

ustalenie kosztów postępowania  i ich wysokości, które zobowiązane 

będą uiszczać osoby ubiegające się o wpis na powyższe listy.  

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych 

jedyną podstawą do pobierania opłat w związku z wpisem na listę 

prawników zagranicznych są przepisy działu IX Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu z dnia 14 

grudnia 2007 r. w sprawie opłat związanych z prowadzeniem listy 

prawników z Unii Europejskiej zamierzających świadczyć pomoc 

prawną w zakresie odpowiadającym zawodowi adwokata oraz listy 

prawników spoza Unii Europejskiej, których tytuł zawodowy uprawnia 

do wykonywania zawodu odpowiadającego zawodowi adwokata nie 

odpowiadała wymogom art. 261 i nast. k.p.a. 

Dlatego uchwałę tę należało uchylić i ustalić sposób pobierania 

opłat od wniosków prawników z Unii Europejskiej oraz spoza Unii 

Europejskiej zgodnie z wymogami powołanego wyżej działu IX k.p.a.  

Z tych przeto względów, na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 

26 maja 1982 r. - prawo o adwokaturze ( Dz.U. Nr 123 z 2002 r. poz. 1058 

z późn. zm. ), należało orzec jak w sentencji.  
 


