
 
 
 

 
Warszawa, dnia 21 września 2021 r. 

 

 

Pan  

M. R. 

 

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 9 września 2021 r. Komisja Etyki i Wykonywania 

Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych stoi na stanowisku, że za niedozwolone uznać 

należy umieszczenie logo OIRP lub KIRP na stroju sportowym - stroju kolarskim. Zgodnie z 

postanowieniami par. 3 ust. 3 Uchwały Nr 61/Vin/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z 

dnia 30 września 2011 r. w sprawie logo i flagi Krajowej Izby Radców Prawnych (tekst jednolity 

- Załącznik do Uchwały Nr 186/IX/2015 Prezydium Kraj owej Rady Radców Prawnych z dnia 

24 września 2015 r.) radcowie prawni są uprawnieni do stosowania logo w informacjach o 

działalności zawodowej i na papierach firmowych. Nie sposób, jak się wydaje, uznać, że strój 

sportowy - strój kolarski jest dopuszczalną formą informacji o działalności zawodowej radcy 

prawnego w rozumieniu art. 31 KERP w związku z art. 32 KERP. Zwrócić należy uwagę, że 

stosownie do postanowień art. 32 KERP in initio zakazane jest informowanie sprzeczne z 

prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające godność zawodu. W stanie faktycznym sprawy 

zasadnie uznać można, że strój sportowy - strój kolarski jako forma informowania o 

wykonywaniu zawodu radcy prawnego, a to poprzez zamieszczenie logotypu kancelarii lub 

adresu strony www kancelarii lub prowadzonych blogów, może być uznany za formę sprzeczną 

z dobrymi obyczajami lub naruszającą godność zawodu. W szczególności należy mieć na 

uwadze nie tylko sam nośnik informacji, ale także formę oraz względy estetyki (elegancji) 

przekazu, zwłaszcza uwzględniając stan strojów sportowych po ich użyciu, z uwagi na specyfikę 

przeznaczenia. Aktualne pozostają, mające w tym przypadku odpowiednie zastosowanie, 

konkluzje zawarte w dotychczasowych stanowiskach Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu 

Krajowej Rady Radców Prawnych zgodnie z którymi przy wyborze formy informacji o 

wykonywaniu zawodu radcy prawnego "(...) [n]ie sposób wskazać generalnej zasady, w której 

informowanie takie przekraczałoby cienką granicę między dozwolonym a niedozwolonym, stąd 



 
 
 

 

też zalecana jest szczególna ostrożność albowiem typowe dla innych grup zawodowych formy 

docierania do klienta na gruncie zawodu zaufania publicznego podlegają licznym rygorom" 

(zob. stanowisko Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych z 

dnia 12 września 2017r., SK-12.09.2017-JK, https://kirp.pl/wp-content/uploads/2018/11/sk- 

12.09.2017-jk-1.pdf), przy czym należy mieć na uwadze, że "[i]nformowanie o wykonywaniu 

zawodu radcy prawnego oraz działalności z nim związanej doznaje ograniczeń nie tylko ze 

względu na treść, ale także formę, kontekst oraz status zawodu. Brak uwzględnienia 

któregokolwiek z elementów ograniczających może skutkować uznaniem informacji za 

sprzeczną z określonymi postanowieniami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego" (zob. stanowisko 

Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 kwietnia 

2018r., SK-20.04.2018-GW, https://kirp.pl/wp- content/uploads/2018/11/sk-20.04.2018-

gw.pdf)(Ww. stanowiska publikowane[w:] Zbiór Stanowisk Komisji Etyki i Wykonywania 

Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych X i XI Kadencji, wyd. IV aktualizowane (stan na 31 

sierpnia 2021 r.), Krajowa Izba Radców Prawnych Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu 

Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa 2021 - https://kirp.pl/etyka-i- wykonywanie-

zawodu/zbior-stanowisk-komisji-etyki-i-wykonywania-zawodu-2020/). 

Komisja jednak wskazuje, iż umieszczenie logotypu KIRP i OIRP jest dopuszczalne tylko w 

zawodach, w których uczestniczy drużyna OIRP lub KIRP. Nie jest to bowiem reklama 

poszczególnej Kancelarii, a wyłącznie promocja Samorządu. 

Przewodniczący 

Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu 

Krajowej Rady Radców Prawnych 

r.pr. Ryszard Wilmanowicz 
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