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Uchwała nr 24/2014 

Naczelnej Rady Adwokackiej 

z dnia 22 listopada 2014 r. 
 

w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego 

 

 Na podstawie art. 58 pkt. 5b i art. 95 l pkt. 3 ustawy Prawo o adwokaturze (tekst jednolity 

Dz.U.2014.635, zm. Dz.U.2014.993, oraz zmieniony ustawą z 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy 

– Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw), Naczelna Rada Adwokacka, mając na 

względzie przeciętne koszty postępowania, określa wysokość zryczałtowanych kosztów 

postępowania dyscyplinarnego w sposób następujący: 

 

§ 1. 1. Opłata zryczałtowana w postępowaniu dyscyplinarnym wynosi: 

1) w dochodzeniu dyscyplinarnym - od 1 000 do 3 000 zł; 

2) w postępowaniu przed dziekanem, zakończonym udzieleniem upomnienia dziekańskiego - 

od 300 do 500 zł; 

3) w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym dotyczącym odwołania od upomnienia 

dziekańskiego – od 500 do 1000 zł;  

4) w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym lub Wyższym Sądem Dyscyplinarnym  

w pierwszej instancji - od 1 000 do 3 000 zł; 

5) w postępowaniu przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym w drugiej instancji – od 1 000 do 

3 000 zł. 

 Przy ustalaniu wysokości opłaty zryczałtowanej bierze się pod uwagę ilość i czasochłonność 

czynności procesowych, rozpraw i posiedzeń oraz rodzaj i stopień zawiłości sprawy. 

 

§ 2. Przy wydawaniu orzeczenia łącznego wymierzone opłaty sumuje się. 

 

§ 3. Jeżeli jednym orzeczeniem ukarano dwóch lub więcej obwinionych, opłatę zryczałtowaną 

ponosi każdy z nich z osobna. 

 

§ 4. 1. Jeżeli orzeczenie nie zawiera rozstrzygnięcia w przedmiocie opłaty zryczałtowanej, określa 
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ją prezes sądu dyscyplinarnego albo prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.  

2. Opłatę zryczałtowaną w postępowaniu zakończonym udzieleniem upomnienia dziekańskiego 

określa dziekan. 

3. Od rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów przysługuje odwołanie. Odwołanie od postanowienia 

prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego rozpoznaje Wyższy Sąd Dyscyplinarny. 

 

§ 5. 1. Opłatę zryczałtowaną z tytułu dochodzenia dyscyplinarnego oraz opłatę zryczałtowaną  

w postępowaniu zakończonym udzieleniem upomnienia dziekańskiego pobiera się na rzecz izby 

adwokackiej, której rzecznik dyscyplinarny prowadził dochodzenie. 

2. W postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym opłatę zryczałtowaną pobiera się na rzecz izby 

adwokackiej, której sąd dyscyplinarny wydał w I instancji  podlegające wykonaniu orzeczenie. 

3. W sprawach, w których dochodzenie dyscyplinarne prowadzi Rzecznik Dyscyplinarny Naczelnej 

Rady Adwokackiej (Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury) oraz w postępowaniu przed Wyższym 

Sądem Dyscyplinarnym, opłatę zryczałtowaną pobiera się na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej. 

4. W rozstrzygnięciu dotyczącym opłaty zryczałtowanej wskazuje się wysokość opłaty pobranej na 

rzecz właściwej izby adwokackiej albo Naczelnej Rady Adwokackiej. 

 

§ 6. Wykonanie orzeczenia w zakresie opłaty zryczałtowanej należy do dziekana okręgowej rady 

adwokackiej, wskazanego w art. 95ł ust. 1a i 1c ustawy Prawo o adwokaturze. Okręgowa rada 

adwokacka przekazuje pobraną opłatę odpowiednio na rzecz właściwej izby adwokackiej oraz 

Naczelnej Rady Adwokackiej. 

 

§ 7. Tracą moc: 

1) Uchwała nr 30/2008 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 listopada 2008 r. dotycząca 

kosztów postępowań dyscyplinarnych. 

2) Uchwała Nr 40/2009 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 lipca 2009 r. 

„Instrukcja rozliczania kosztów postępowań dyscyplinarnych”. 

 

§ 8. Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych przed dniem wejścia w życie uchwały i do tego 

czasu niezakończonych w kwestii kosztów postępowania stosuje się do ich zakończenia w danej 

instancji przepisy dotychczasowe. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie w dniu wejścia w życie ustawy z 7 listopada 2014 r. o zmianie 

ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw.  

 

  

 

Prezes 

Naczelnej Rady Adwokackiej 

 (Andrzej Zwara) 

Adw. Andrzej Zwara 


