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        Warszawa, dnia 29 lipca 2022r. 

 

 

       Pan 

       M. G. 

       Radca Prawny 

 

 

 W odpowiedzi na e-mail Pana Mecenasa z dnia 24 czerwca 2022r. Komisja Etyki 

Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych uprzejmie informuje, że nie ma 

przeszkód do współpracy między radcami prawnymi wykonującymi zawód w formach 

określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U  

z 2022r. poz. 1166 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego i zasad wykonywania zawodu określonych w szczególności w ustawie  

o radcach prawnych, Kodeksie Etyki Radcy Prawnego i Regulaminie wykonywania zawodu 

radcy prawnego.  

 Komunikat Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych 

dotyczący sieci franczyzowych kancelarii prawnych z dnia 25 marca 2022r. przestrzega 

radców prawnych i aplikantów radcowskich przed zaangażowaniem we współpracę z sieciami 

franczyzowymi kancelarii prawnych. Komunikat ten nie dotyczy współpracy między radcami 

prawnymi, jak również współpracy aplikantów radcowskich z radcami prawnymi.  

Nie dotyczy również współpracy między radcami prawnymi i innymi osobami, z którymi 

radca prawny może wspólnie wykonywać zawód, zgodnie z powołanym wyżej art. 8 ust. 1 

ustawy o radcach prawnych.  

 Przypomnieć należy, że kancelarie prawne, o których mowa jest w komunikacie z dnia 

25 marca 2022r., nie są żadnymi z form wykonywania zawodu przez radców prawnych. 

Niektóre z nich mogą być prowadzone nawet przez osoby nie posiadające wyższego 

wykształcenia prawniczego.  

W kontekście kancelarii prawnych Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej 

Rady Radców Prawnych pragnie w tym miejscu zwrócić uwagę na postanowienia art. 4 zd. 1 

Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, zgodnie z którym radca prawny przy wykonywaniu 



 
 
 
KRAJOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH   |  ul. Powązkowska 15,  01-797 Warszawa   |  tel.: 22 300 86 40  |  
kirp@kirp.pl 

 

czynności zawodowych obowiązany jest używać wyłącznie tytułu zawodowego „radca 

prawny” oraz na postanowienia §5 ust. 2 – 6 Regulaminu wykonywania zawodu radcy 

prawnego dotyczące oznaczenia lokalu kancelarii, w świetle których niedopuszczalne jest 

oznaczenie przez radcę prawnego kancelarii, jako kancelarii prawnej.  

    

 

          Przewodniczący 

                                       Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu 

                              Krajowej Rady Radców Prawnych 

           r.pr. Ryszard Wilmanowicz 


