
OBRONAPOMOC ZAUFANIE

Kim jest radca prawny?

Radca prawny to profesjonalny prawnik, który po 
ukończeniu studiów prawniczych odbył aplikację 
zakończoną trudnym egzaminem zawodowym przed 
komisją powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. 
Radca prawny wykonując zawód zaufania publicznego 
świadczy pomoc prawną na rzecz osób �zycznych i prawnych 
w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Radca prawny świadcząc pomoc prawną wypełniania 
swoje zadania z najwyższą starannością oraz zgodnie 
z przepisami ustawy i zasadami etyki zawodowej. 
Możesz być pewien, że każdy radca prawny posiada 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 
1,4 mln zł. Jeśli zatem, jak w każdym zawodzie, zdarzy się 
błąd, możesz być pewny, że Twoje roszczenia będą 
zaspokojone przez ubezpieczyciela. Są to podstawowe 
różnice, jakie odróżniają profesjonalnego prawnika od 
innych osób które bez odpowiedniego przygotowania 
podejmują próby doradztwa prawnego na rzecz osób trzecich. 

W odróżnieniu od prawników bez odbytej aplikacji radcę 
prawnego cechują:

• najwyższy poziom profesjonalizmu
• tajemnica zawodowa
• zasady etyki zawodowej

Radcowie prawni wpisani są na listy radców prawnych 
prowadzone przez rady okręgowych izb radców 
prawnych i są członkami Krajowej Izby Radców Prawnych. 
Jest to największy samorząd prawniczy w Polsce, zrzesza-
jący dziś ponad 32 tysiące radców prawnych. Okręgowe 
Izby Radców Prawnych znajdują się w dziewiętnastu 
największych miastach Polski. Wpisując w wyszukiwarce 
internetowej hasło okręgowa izba radców prawnych np. 
w Warszawie bez problemu znajdziesz wszystkie dane 
kontaktowe izby oraz listę radców prawnych prowadzoną 
przez radę tej izby.

Radca prawny może występować przed sądem jako 
pełnomocnik klienta we wszystkich rodzajach spraw. 

 

Jak może Ci pomóc radca prawny?

Radca prawny może m.in.:

• udzielić porady prawnej 
• sporządzić opinię prawną
• doradzić w sprawach wymagających posiadania 
wiedzy prawniczej
• reprezentować przed urzędem
• sporządzić pismo procesowe
• reprezentować Cię przed sądem
• reprezentować Cię przed sądami i trybunałami   
europejskimi

Gdzie go znaleźć?

Najlepiej szukać go w Okręgowej Izbie Radców Prawnych. 

Koszty usług prawnych

Usługi prawne związane są z kosztami, które mogą być 
zróżnicowane w poszczególnych kancelariach. Zanim 
zdecydujesz się na konkretnego prawnika możesz 
skontaktować się z kilkoma kancelariami, aby porównać 
zakres oferowanych usług i związane z nimi opłaty. 
Pamiętaj, że koszt świadczenia pomocy prawnej radcy 
prawnego jest wielokrotnie niższy niż np. koszt utraty 
mieszkania, samochodu lub innej rzeczy, co do której 
zawarto niekorzystną umowę sprzedaży, najmu, itp. 

Ceny usług prawnych są proporcjonalne do nakładu 
pracy i rodzaju  sprawy, jednak zwykle są tak kalkulowane, 
aby klient mógł skorzystać z pomocy prawnej bez 
nadmiernego obciążenia swojego budżetu.
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