
 

Sprawozdanie z obrad Szczytu Prezydentów Adwokatur Europy Środkowo-Wschodniej 

15 września 2014 r. 

 

W dniu 15 września 2014 r. w Pradze odbył się Szczytu Prezydentów Adwokatur Europy Środkowo-

Wschodniej. Byli na nim reprezentowani przedstawiciele następujących Państw: Czech, Słowacji, 

Słowenii, Chorwacji, Węgier, Niemiec, Austrii oraz Polski.  

Polskę reprezentowały: Przewodnicząca Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą KRRP - radca 

prawny Maria Ślązak, członek Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą KRRP - radca prawny 

Agata Adamczyk oraz Przewodnicząca Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą NRA - adwokat 

Dominika Stępińska-Duch. 

Przedmiotem obrad były następujące zagadnienia: 

1. świadczenie usług prawnych przez osoby inne, niż prawnicy wpisani na listę adwokatów-

radców prawnych, 

2. zwrot kosztów postępowania sądowego, 

3. ingerencja Państw w tajemnicę adwokacką, łącznie z zagadnieniem przeszukania kancelarii, 

4. aktualne trendy w informatyzacji adwokatury, 

5. zmiany w przepisach dotyczące egzaminów adwokackich/radcowskich, 

6. pomoc prawna świadczona przez adwokaturę. 

 

ad. 1 W pierwszej części obrad paneliści dyskutowali na temat zakresu usług prawnych zastrzeżonych 

wyłącznie dla adwokatów.  

W Czechach należą do nich: 

- reprezentacja przez Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem 

Administracyjnym, 

- wniesienie apelacji oskarżonego od wyroku karnego oraz obrona w postępowaniu apelacyjnym, 

- obrona oskarżonego w przypadku szczególnie ciężkich przestępstw. 

Zasadniczo, w postępowaniu cywilnym - za wyjątkiem postępowań przed sądami wskazanymi 

powyżej - reprezentacja przez adwokata nie jest obowiązkowa.  

Istotne jest, że zasadniczo zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i karnym, jeśli strona zdecyduje się 

na ustanowienie pełnomocnika, to musi być nim adwokat. Wyjątkiem są przypadki, gdy dla strony nie 

mającej pełnej zdolności do czynności procesowych sąd ustanawia przedstawiciela. Wówczas może to 

być osoba inna, niż adwokat. 

 



Samorząd niemiecki przedstawił obowiązujące w ich państwie regulacje. Co do zasady strony w 

postępowaniu sądowym (zarówno cywilnym, jak i karnym) muszą być reprezentowane przez 

adwokata. Wyjątkiem są tzw. lower courts (sądy najniższej instancji, rozpatrujące drobne sprawy).  

Natomiast usługi prawne inne, niż reprezentowanie przed sądami, tj. w szczególności udzielanie porad 

prawnych, są świadczone również przez jednostki takie jak Centrum Ochrony Konsumenta, Unia 

Ochrony Lokatorów.  Jednostki te są wskazane w ustawie o świadczeniu usług prawnych. 

Ponadto, osoby prawne posiadające wiedzę ekspercką w różnych dziedzinach prawa (np. sprawy 

emerytalne, usługi finansowe), mogą udzielać porad prawnych w tych dziedzinach prawa. 

 

Na Słowacji obowiązkowa reprezentacja przez adwokata występuje w następujących przypadkach: 

- przed Trybunałem Konstytucyjnym, 

- w cywilnym postępowaniu apelacyjnym,  

- w postępowaniu z odwołania od decyzji administracyjnych za wyjątkiem spraw: 

 toczących się przed sądami rejonowymi, 

 z odwołań od decyzji dotyczących ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, świadczeń 

emerytalnych, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń z tytułu bezrobocia, ochrony 

zdrowia i kilku innych. 

W interesie społecznym w celu ograniczenia reprezentacji przed sądem przez osoby 

niewykwalifikowane w 2013 roku kodeks postępowania cywilnego został znowelizowany w ten 

sposób, że ograniczona została możliwość ustanawiania pełnomocnikiem osoby innej, niż adwokat. 

Strona ma prawo występować bez pełnomocnika.  

Wyjątkiem są niektóre sprawy, w których występuje przymus adwokacki. Jedynym wyjątkiem od tej 

zasady jest możliwość ustanowienia "cywilnym pełnomocnikiem" członka rodziny, który ma tytuł 

magistra prawa. Sprawy, o których tutaj mowa obejmują na przykład: 

- sprawy z zakresu ochrony konkurencji, 

- sprawy z zakresu upadłości, 

- sprawy z zakresu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, 

- sprawy osobowe, 

- sprawy z zakresu czeków, weksli i innych papierów wartościowych, 

- procesy transgraniczne, 

- sprawy dotyczące naruszeń prawa przez mass media, 

- niektóre sprawy z zakresu prawa spółek, 

- niektóre sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego. 

 



W sprawach karnych obowiązują podobne regulacje. W większości postępowań strona może 

reprezentować się sama. Jeśli jednak chce ustanowić obrońcę/pełnomocnika - musi nim być adwokat. 

 

W Austrii obowiązkowa reprezentacja przez adwokata występuje w następujących sprawach: 

- przed sądem rejonowym o ile wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 5.000 Euro, 

- przed sądem okręgowym, 

- w postępowaniu apelacyjnym, 

- w postępowaniu przed Sądem Najwyższym. 

Dotyczy to spraw cywilnych oraz karnych. 

 

We wszystkich innych sprawach strona może występować sama lub być reprezentowana przez: 

- członka rodziny, 

- związek zawodowy, 

- organizację pozarządową, 

- każdą inną osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, 

- Izbę Gospodarczą, 

- Izbę Pracy, 

- Federację Ochrony Konsumentów. 

 

Na Węgrzech obowiązkowa reprezentacja przez adwokata w postępowaniu sądowym występuje w 

następujących rodzajach spraw: 

- sprawy dotyczące przeniesienia własności, 

- sprawy korporacyjne, 

- postępowanie apelacyjne, 

- sprawy rzeczowe o wartości przedmiotu sporu powyżej 100.000 Euro, 

- postępowanie przed Sądem Najwyższym, 

- postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, 

- postępowanie elektroniczne.  

 



Świadczenie wszelkich usług prawnych jest zastrzeżone dla adwokatów. Kto bezprawnie świadczy 

usługi prawne lub usługi notarialne za odpłatnością popełnia przestępstwo zagrożone karą 

pozbawienia wolności do lat 2. 

 

Usługi prawne świadczone przez notariuszy nie obejmują doradztwa prawnego za wyjątkiem spraw 

korporacyjnych oraz postępowań wieczystoksięgowych. Mogą oni jedynie redagować dokumenty 

urzędowe. Nie uczestniczą w rynku obejmującym redagowanie dokumentów prywatnych. Dlatego w 

opinii samorządu węgierskiego adwokaci i notariusze operują na dwóch różnych rynkach, które nie są 

konkurencyjne. 

W postępowaniu sądowym pewną, ograniczoną możność reprezentowania stron mają: 

- związki zawodowe, 

- rzecznicy patentowi, 

- doradcy podatkowi (w postępowaniach administracyjnych). 

 

Doradcy prawni mogą świadczyć doradztwo na rzecz swoich pracodawców lub stowarzyszeń, których 

są członkami. Nie mogą przyjmować pełnomocnictw od osób fizycznych i reprezentować ich przed 

sądem.  

 

W Słowenii prawo do reprezentowania klientów przed sądami mają wyłącznie adwokaci. Inna forma 

pomocy prawnej. na przykład doradztwo, może być świadczona również przez inne podmioty. 

 

ad. 2 W następnej kolejności dyskutanci omówili zagadnienie zwrotu kosztów postępowania 

sądowego. W wielu krajach regulacje prawne w tym zakresie pokrywają się z tymi, które obowiązują 

w Polsce. W szczególności taryfa określana jest przez Państwo (często jednak po konsultacjach z 

samorządem adwokackim), a następnie Sąd orzeka o zwrocie kosztów według określonych w niej 

stawek.  

Zdarza się zatem, że klient, który ustanowi pełnomocnika z urzędu i uiści na jego rzecz honorarium 

zgodne z zawartą umową, które będzie wyższe, niż stawki wynikające z przepisów - nawet w razie 

wygranej nie uzyska od przeciwnika zwrotu całości poniesionych kosztów.  

Przedstawiciele Austrii oraz Niemiec zaprezentowali swoje stanowiska, zgodnie z którymi całkowite 

wyłączenie spod regulacji Państwa wysokości stawek należnych za prowadzenie sprawy przez 

pełnomocnika z wyboru, przy jednoczesnym pozostawieniu taryfy jedynie dla spraw prowadzonych z 

urzędu, byłoby niewłaściwe. Przepisy prawne powinny określać granicę "racjonalnego" 

wynagrodzenia za dany rodzaj sprawy. W innym przypadku strony postępowania mogłyby być 

narażone na obowiązek zwrotu kosztów niezwykle wygórowanych, a nieuzasadnionych, tylko dlatego, 

że przeciwnik uzgodnił ze swoim pełnomocnikiem jakąś wyolbrzymioną kwotę. Tego rodzaju 

rozwiązanie nie służy interesowi wymiaru sprawiedliwości. 



Kolejnym punktem interesującym panelistów była kwestia dochodzenia drobnych roszczeń. Obecnie 

ocenia się, że rynek drobnych roszczeń, takich jak na przykład nieuiszczone opłaty parkingowe, 

niewielkie rachunki za telefon itp. ma ogromną wartość. Zdarza się zatem, że wysokość kosztów 

adwokackich za prowadzenie tych spraw dorównuje wartości przedmiotu sporu. Z tej przyczyny wielu 

wierzycieli dysponujących tego typu roszczeniami (np. gminy, którym nie została zapłacona opłata za 

parkowanie) rezygnuje z ich dochodzenia bądź sprzedaje je za ułamek wartości.  

Obradujący omawiali zagadnienie czy prawidłowe jest, aby ustawodawca w ogóle odstąpił od 

regulacji sprzyjających dochodzeniu tych roszczeń, skoro jest to nieopłacalne i prowadzi do 

obciążenia wymiaru sprawiedliwości ogromem spraw o znikomej wartości oraz niewielkiej wadze. 

Wnioskiem z dyskusji było stanowisko, zgodnie z którym wprowadzenie przepisów, które skutkują 

tym, że roszczenia drobne w ogóle są niedochodzone sprzyja demoralizacji społeczeństwa. Dłużnicy 

takich wierzytelności będą działali w poczuciu bezkarności. W przyszłości może się to przeobrazić w 

brak poszanowania prawa w ogóle, z powodu przekonania, że jest ono tylko deklaratoryjne, a nie jest 

egzekwowane. 

 

ad. 3 Kolejnym punktem obrad było omówienie przypadków ingerencji Państwa w tajemnicę 

adwokacką, w szczególności poprzez dokonywanie przeszukań kancelarii prawnych oraz uzyskiwanie 

wglądu w materiały dotyczące spraw prowadzonych przez adwokatów. 

Prezydent adwokatury czeskiej przedstawił statystyki, z których wynikało, że rocznie w Czechach 

przypadków dokonywania przeszukań kancelarii jest kilkanaście. Policja i inne organy ścigania mają 

inklinacje do sięgania po takie materiały, chcąc łatwo zgromadzić materiał dowodowy przeciwko 

podejrzanemu, który jest klientem kancelarii prawnej. Podobnie, zajmują dane adwokatów 

przechowywane na serwerach, które należą do firm hostingowych. Adwokaci sprzeciwiają się tym 

praktykom i zwracają się do Rady Adwokackiej o interwencję, gdy niedopuszczalne naruszenie 

tajemnicy adwokackiej ma miejsce. Jak dotychczas we wszystkich przypadkach organa ścigania 

odstąpiły od kontynuacji takich czynności. 

 

Przedstawiciele adwokatury austriackiej poinformowali, że w ich kraju adwokaci są zachęcani do 

tego, aby opatrywać katalogi w swoich komputerach oznaczeniem „poufne – objęte tajemnicą 

adwokacką“.  

 

Uczestnicy dyskusji stwierdzili, że w części krajów regulacje odnoszące się do przedmiotu tajemnicy 

adwokackiej są nieco archaiczne i tyczą się głównie tradycyjnych form przechowywania informacji: 

głównie dokumentów. Na tej podstawie czasami organa ścigania twierdzą, że np. wideotransmisja 

przez skype‘a albo internetowy czat nie może być przedmiotem ochrony tajemnicą. Jest to oczywisty 

absurd, albowiem to nie sposób komunikacji podlega ochronie, lecz jej treść. Nieważne więc, w jaki 

sposób treść ta jest ustalona lub przekazana: czy w formie papierowej czy też w rozmowie 

telefonicznej bądź rozmowie przez internet. Zawsze objęta jest ona tajemnicą. 

 

Przedstawicielka polskiej adwokatury wyjaśniła, że w Polsce również rocznie ma miejsce kilkanaście 

przypadków przeszukań kancelarii. Rady Adwokackie wówczas interweniują. Nadto, systematycznie 



pouczają swoich członków, aby zaniechali korzystania z poczty elektronicznej na serwerach 

komercyjnych typu gmail, yahoo do komunikacji ze swoimi Klientami, ponieważ są one w sposób 

szczególny narażone na ujawnienie.  

ad. 4 Adwokatura słowacka omówiła swoją inicjatywę odnoszącą się do procesu elektronizacji 

administracji publicznej w tym Państwie. W listopadzie 2013 na Słowacji weszły w życie nowe 

przepisy regulujące możliwość załatwiania spraw z administracją publiczną za pomocą internetu oraz 

elektroniczną formę dokumentów. Celem nowych przepisów jest usprawnienie obsługi obywatela. 

Adwokatura chce wyjść naprzeciw nowym trendom i ma w zamiarze wydawanie specjalnych kart dla 

adwokatów, które będą zawierały czipy i dzięki których każdy adwokat będzie mógł zostać 

zidentyfikowany.  Nadto, posłużenie się kartą identyfikacyjną zastąpi elektroniczny podpis. 

 

Ma to istotne znaczenie między innymi dlatego, że nowe prawo przewiduje możliwość dokonywania 

konwersji dokumentu elektronicznego na papierowy oraz vice versa. Taka konwersja, skoro 

skutkować będzie uzyskaniem przez dokument w innej formie waloru autentyczności, będzie mogła 

być dokonywana jedynie przez określone w ustawie podmioty, w tym w szczegolności przez 

adwokatów. Wyjątkiem od możliwości dokonania takiej konwersji będą dokumenty w formie 

szczególnej, np. akty notarialne. 

 

Adwokatura słowacka zamierza wydawać takie karty nieodpłatnie dla każdego adwokata, każdy z nich 

ma również zostać wyposażony w czytnik kart.  Przedstawiciel adwokatury słowackiej wyraził 

przekonanie, że chociaż projekt ten jest kosztowny (choćby dlatego, że wymaga zakupu sprzętu i 

oprogramowania do biur w Bratysławie, lecz także w innych regionach), to jest w istotny sposób 

przyczyni się do unowocześnienia pracy adwokata oraz przyspieszy ją. 

 

Ponieważ przepisy wykonawcze jeszcze nie weszły w życie, w oczekiwaniu na nie adwokatura 

poszukuje partnera biznesowego, który mógłby wyemitować karty identyfikacyjne. 

 

Adwokatura czeska zaprezentowała interesujący portal internetowy z zakresu prawa upadłościowego. 

Zamieszczone są w nim rozstrzygnięcia wraz z datami ich wydania w postępowaniach 

upadłościowych czeskich spółek.  

 

Przedstawicieli Polski zaprezentowały system Elektronicznego Postępowania Upominawczego, jak 

również stan zaawansowania pracy nad wdrożeniem systemu do e-zarządzania w Krajowej Radzie 

Radców Prawnych. Ma on być w przyszłości sprzężony z systemem E-Codex. 

 

Uczestnicy obrad dyskutowali nad obowiązującymi w ich Państwach przepisami w zakresie 

rejestrowania obrazu i dźwięku w trakcie rozpraw. Przedstawiono zalety i wady.  

 



ad. 5 W następnej kolejności przedstawiciel samorządu słowackiego zaprezentował nowe regulacje 

prawne odnoszące się do zasad przeprowadzania egzaminu adwokackiego na Słowacji. Nowe przepisy 

weszły w życie w grudniu 2013 r. i miały na celu poprawę efektywności przeprowadzania egzaminów 

wobec stale rosnącej ilości kandydatów. 

 

Do chwili wejścia w życie nowelizacji egzamin składał się z dwóch części: 

- pisemnej – odbywającej się przez trzy dni i obejmującej prace z zakresu prawa karnego, prawa 

cywilnego, rodzinnego lub prawa pracy oraz z prawa handlowego (pozew, apelację, itd.). Na 

przygotowanie pracy kandydat miał 4 godziny. 

- ustną, której celem było sprawdzenie umiejętności zastosowania prawa i przeprowadzenia 

argumentacji. 

 

Nowy egzamin obejmuje trzy części: 

1. test 100 pytań z zakresu obowiązujących przepisów prawa. Test jest uzupełniany przez 

kandydata na tablecie (adwokatura słowacka zakupiła w tym celu szereg urządzeń). Pytania 

losowane są przez urządzenie z puli 2.500 pytań. Każdy kandydat ma zatem inny ich zestaw. 

Jest to test jednokrotnego wyboru, do wyboru są trzy odpowiedzi. Na stronie internetowej 

adwokatury opublikowana jest pula 2.500 pytań, lecz bez odpowiedzi. Kandydat, aby zdać tę 

część egzaminu musi właściwie zaznaczyć 85 odpowiedzi w czasie 90 minut. Organizacja tej 

części egzaminu przy zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych istotnie 

ograniczyły ciężar administracyjny i finansowy związany z przeprowadzaniem egzaminu w 

tradycyjnej, papierowej formie. 

2. Dwie prace pisemne, jedna z zakresu prawa cywilnego, druga z zakresu prawa karnego, które 

należy opracować w czasie 2 godzin każda. Uczestnicy skarżą się, że czas ten jest zbyt krótki. 

Adwokatura rozważa możliwość wydłużenia tego czasu. 

3. Egzamin ustny w dalszym ciągu kładzie nacisk na tradycyjne umiejętności adwokackie: 

rozwiązanie problemu, umiejętność analizy faktów, analizy prawa oraz umiejętność 

formułowania wypowiedzi. Celem egzaminu jest zbadanie czy kandydat posiada umiejętności 

konieczne do obrony i dochodzenia praw klienta. Patron każdego aplikanta uczestniczy w jego 

egzaminie ustnym. Z tego powodu istotne jest koordynowanie terminów z odpowiednim 

wyprzedzeniem, tak, aby patron mógł w dniu wybranym przez aplikanta na egzamin wziąć w 

nim udział bez przeszkód. 

 

Do tej pory adwokatura organizowała 4-6 tur egzaminacyjnych w ciągu roku. Obecnie, regulacja 

stanowi, że każdy kandydat ma prawo umówić się na egzamin z punktu 2 oraz z punktu 3 w 

dowolnym wybranym przez siebie terminie oraz o określonej godzinie. Jedynym warunkiem jest, aby 

odbył się on w terminie 6 miesięcy od daty testu. W ten sposób kandydaci uczestniczą w planowaniu 

terminarza egzaminów i mogą wybrać termin, który im odpowiada. Adwokatura jest przygotowana na 

egzaminowanie przez 30 miesięcy w roku. Dwie sale, które temu służą oraz liczba osób 

zaangażowanych w prowadzenie egzaminu pozwolą na organizację egzaminu dla 720 osób w ciągu 

roku. 

 



Zostały wprowadzone zmiany w opłatach za egzamin adwokacki. Została ona podzielona na dwie 

części: jedna za test, druga za egzamin pisemny i ustny. Jeśli aplikant nie przystąpi do egzaminu 

z przyczyn nie podlegających usprawiedliwieniu – wówczas traci opłatę.  

   

ad. 6 Przedstawicielki Polski zaprezentowały system pomocy prawnej w Polsce w zakresie zwolnienia 

od kosztów sądowych oraz możliwości ubiegania się o pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych 

oraz karnych. Zaakcentowały, że w Polsce brakuje regulacji prawnych dających obywatelom prawo do 

skorzystania z pomocy prawnika na etapie przedsądowym. Wyjaśniły, że lukę tę starają się wypełniać 

kliniki prawnicze działające przy uniwersytetach oraz organizacje pozarządowe (fundacje, kościoły, 

stowarzyszenia). Równocześnie przedstawiły panelistom zasady realizowanych przez samorząd 

radcowski akcji "Niebieski Parasol", jak również nagrody "Kryształowe Serce Radcy Prawnego". 

Wskazały, że podobne akcje o charakterze pro bono realizuje od wielu lat adwokatura polska. W 

rzeczywistości zatem zagadnienie pomocy prawnej dla osób potrzebujących jest częściowo 

rozwiązywane przez nieodpłatne świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych i adwokatów.  

 

We wszystkich państwach obowiązują podobne do polskich regulacje w zakresie całkowitego lub 

częściowego zwolnienia od kosztów oraz ustanawiania pełnomocników lub obrońców z urzędu. W 

rzadkich przypadkach (takich jak szczególnie ciężkie przestępstwa) obrona przez adwokata jest 

obowiązkowa. 

Przedstawiciele samorządu czeskiego poinformowali, że oferowana przez Państwo pomoc prawna dla 

osób potrzebujących w Czechach funkcjonuje na podobnych zasadach, jak ta w Polsce. Natomiast 

pomoc prawna pro bono realizowana przez adwokaturę polega na tym, że osoba potrzebująca może 

zwrócić się do Rady Adwokackiej z umotywowanym wnioskiem o ustanowienie adwokata. Jeśli 

wniosek taki zostanie uwzględniony - w takiej sytuacji adwokat ma obowiązek prowadzić sprawę. 

Decyzja Rady określa czy pomoc prawna świadczona przez adwokata ma być wolna od opłat czy też 

korzystać z obniżonej odpłatności. Określa także zakres umocowania. Adwokatowi takiemu należy się 

co najmniej zwrot kosztów prowadzenia sprawy obejmujący koszty dojazdu, kserokopii, telefonów, 

jednak nie zawsze należy mu się wynagrodzenie. Koszty prowadzenia sprawy pokrywa Rada 

Adwokacka.  

Działalność pro bono jest świadczona przez adwokatów wedle ich wolnej woli. Angażują się oni w 

działalność stowarzyszeń, takich jak Centrum Pro Bono.  

Ponadto Rady Adwokackie zatrudniają na podstawie umów cywilnoprawnych prawników nie 

wpisanych na listę adwokatów, którzy świadczą na rzecz obywateli podstawową nieodpłatną pomoc 

prawną w zakresie informacji o obowiązującym prawie oraz w prostych sprawach. Działalność ta nie 

jest uregulowana w żadnym akcie prawnym, lecz jest traktowana jako działanie na rzecz 

społeczeństwa.  

Pomoc prawna pro bono jest również świadczona obywatelom przez rożnego rodzaju organizacje 

pozarządowe, takie jak Association of Citizens Advice Bureaux, będąca organizacją non-profit 

oferującą doradztwo, informację oraz pomoc każdej osobie, która tego potrzebuje. Centra takie jak 

ACAB są finansowane  ze źródeł innych, niż rządowe (państwowe). Kooperują one z adwokatami, 

studentami prawa oraz z Wydziałami Prawa Uniwersytetów. 



W Austrii każdy adwokat ma obowiązek prowadzenia spraw z urzędu. Nie jest mu za to wypłacane 

wynagrodzenie. Na koniec roku wszyscy adwokaci przedkładają do Rady Adwokackiej zestawienie 

honorariów za prowadzone sprawy, wyliczone według taryfikatora określonego w rozporządzeniu. 

Prezydent Rady Adwokackiej przedkłada wszystkie zestawienia wraz z wyliczeniem Ministrowi 

Sprawiedliwości i składa wniosek o wypłatę tej sumy na rzecz adwokatury. W rzeczywistości strony 

prowadzą negocjacje, w wyniku których zwykle około połowa wnioskowanej kwoty jest adwokaturze 

wypłacana. Kwota ta trafia do specjalnego funduszu, z którego w przyszłości będą wypłacane 

dodatkowe emerytury adwokatom, którzy sprawy te prowadzili. 

Samorząd słowacki akcentował, że naciski, które adwokatura wywierała na władze Słowacji w 

zakresie potrzeby zapewnienia pomocy prawnej dla osób potrzebujących wywierały skutek w postaci 

asygnowania kolejnych kwot na rzecz tych organizacji. Finalnie zatem prowadziły do wzmocnienia 

konkurencji w stosunku do adwokatury.  

r. pr. Agata Adamczyk 

 


