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        Warszawa, dnia 19 grudnia 2022 r. 

 

 

Szanowny Pan 

P. Z. 

 

 

W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 12 grudnia 2022r. skierowane na adres poczty 

elektronicznej Krajowej Izby Radców Prawnych, czy radca prawny, wykonujący zawód  

w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, lecz jest również zatrudniony na 

podstawie umowy o pracę w innym podmiocie, w którym nie wykonuje zawodu radcy 

prawnego, może posługiwać się tytułem „radca prawny” oprócz nazwy wynikającej  

z zajmowanego stanowiska, w szczególności przykładowo, czy możliwe jest umieszczenie 

takiej informacji w stopce e-maila, na wizytówce, Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu 

uprzejmie informuje, co następuje 

 Stosownie do postanowień art. 4 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego radca prawny przy 

wykonywaniu czynności zawodowych obowiązany jest używać wyłącznie tytułu 

zawodowego „radca prawny”. Nie ogranicza to prawa do informowania o posiadaniu innych 

tytułów zawodowych oraz stopni i tytułów naukowych. 

 W ocenie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych 

za niedopuszczalne uznać należy posługiwanie się tytułem zawodowym radcy prawnego  

u danego pracodawcy przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na innym 

stanowisku niż radca prawny. Mogłoby to bowiem wprowadzać w błąd innych pracowników 

oraz osoby trzecie co do zajmowanego stanowiska u danego pracodawcy. Wskazać należy, że 

posługiwanie się tytułem zawodowym radcy prawnego w takim przypadku powinno być 

związane z zatrudnieniem na tym stanowisku i wykonywaniem czynności zawodowych radcy 

prawnego.  

Odmienne postępowanie wymagałoby wyraźnego (jednoznacznego) oznaczenia, że 

pomimo posługiwania się tytułem zawodowym radcy prawnego osoba ta nie wykonuje u tego 

pracodawcy tego zawodu. Umieszczenie tytułu zawodowego bez wyraźnej adnotacji mogłoby 
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bowiem wprowadzać inne osoby w błąd co do zajmowania przez pracownika jednocześnie 

dwóch stanowisk – innego niż radca prawny oraz stanowiska radcy prawnego. 

 

Opracowanie:               Przewodniczący 

r.pr. Grzegorz Wyszogrodzki                                  Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu 

                                                                               Krajowej Rady Radców Prawnych 

                    r.pr. Ryszard Wilmanowicz 

 

 


