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        Katowice, dnia 11 czerwca 2021 r. 

 

 

K O N S P E K T 

 

do wykładów z przedmiotu Etyka Radcy Prawnego 

 

 dla aplikantów I roku 

 

 

Rok I 

 

17.06.2021 r., grupa „A”, grupa „B”, grupa „C”, godzina 11:15-13:40 

24.06.2021 r., grupa „A”, grupa „B”, grupa „C”, godzina 11:15 – 13:40 

 

 

 

Wykonywanie zawodu, w tym pozyskiwanie klienta i wynagrodzenie radcy 

prawnego 

 

 

1. Kodeks Etyki Radcy Prawnego wyodrębnia następujące zasady etyczne: 

1) Zasada godności zawodu 

2) Zasada publicznego zaufania pomiędzy klientem a radcą prawnym 

3) Zasada służebnej roli radcy prawnego wobec klienta 

4) Zasada służebnej roli radcy prawnego wobec wymiaru sprawiedliwości 

5) Zasada obowiązku ochrony tytułu zawodowego 

6) Zasada szczególnej dbałości o profesjonalne wykonywanie zawodu 

7) Zasada uczciwości wykonywania zawodu 

8) Zasada unikania konfliktu interesów 

9) Zasada tajemnicy zawodowej 

10) Zasada odpowiedzialności za samorząd 

11) Zasada koleżeństwa 

 

Omówienie problematyki zastosowania zasad etycznych radcy prawnego w praktyce 

oraz wobec klienta i przed sądem. 

 

2. Zawód radcy prawnego jako kategoria wolnego zawodu. 

    Radca prawny jako przedsiębiorca. 

 

3. Zawód radcy prawnego podlega ochronie konstytucyjnej. 

    - warunki wpisów na listę radców prawnych 

    - zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego 

    - skreślenie z listy radców prawnych 

    - aplikant i jego status w świetle ustawy i przepisów kodeksu etyki radcy prawnego 
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4. Uprawnienie do używania tytułu zawodowego. 

 

5. Podstawowe zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz wartości i 

obowiązki radcy prawnego. 

- dress code radcy prawnego 

 

6. Niezależność radcy prawnego w czynnościach podejmowanych w związku ze 

świadczeniem pomocy prawnej. 

 

7. Wolność słowa i pisma przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego. 

 - przesłanka „rzeczowej potrzeby” 

- wolność ekspresji radcy prawnego 

- zakaz grożenia przez radcę prawnego postępowaniem karnym lub dyscyplinarnym 

- zakaz świadomego podawania informacji nieprawdziwych 

 

8. zakaz działania bez zlecenia i ważnego pełnomocnictwa 

 

9. Zasady wykonywania obowiązków pełnomocnika i obrońcy z urzędu 

 

10. Udzielanie substytucji, warunki i zasady, potwierdzenie przyjęcia substytucji. 

 

11. Obowiązki radcy prawnego wobec klienta: 

- wypowiedzenie pełnomocnictwa przez radcę prawnego i klienta 

- zabezpieczenie interesów klienta 

- obowiązek wydania klientowi dokumentów 

- zasady sporządzania opinii prawnych 

- opinia w przedmiocie odmowy wniesienia środka zaskarżenia 

- odmowa sporządzenia kasacji 

- odpowiedzialność za dokumenty sporządzone przez radcę prawnego 

- dbałość o powagę urzędu 

- rezygnacja z prowadzenia sprawy 

 

12. Zasada obiektywizmu wobec organu wymiaru sprawiedliwości i innych organów, 

a także wobec klientów i innych osób 

- publiczne wystąpienia radcy prawnego 

- granica wypowiedzi, zachowanie umiaru i taktu oraz dystansu wobec sprawy 

- obowiązek radcy prawnego na żądanie klienta udzielenia mu informacji o przebiegu 

sprawy i jej wyniku 

- zgoda klienta na dokonanie czynności procesowej 

 

13. Stosunki pomiędzy radcami prawnymi 

- zasada lojalności i koleżeństwa 

- skarga na innego radcę prawnego 
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- obowiązki radcy prawnego przystępującego do toczącej się sprawy lub jej przejęcia 

po swoim poprzedniku 

- rola radcy prawnego w dążeniu do zawarcia ugody między stronami oraz 

niezaostrzanie konfliktu w prowadzonych sprawach 

- skarga na radcę prawnego 

 

14. Szacunek i lojalność wobec organów samorządu 

- obowiązek współdziałania z organami samorządu 

- obowiązek płacenia składek 

- niestawiennictwo radcy prawnego na wezwania 

 

15. Informowanie o wykonywaniu zawodu oraz sposoby pozyskiwania klientów 

- strony internetowe, blogi prawnicze, content marketing 

- definicja pojęcia reklamy 

 

16. Ustalenie wynagrodzenia dla radcy prawnego 

- konieczność zawarcia z klientem umowy w przedmiocie wynagrodzenia 

- rodzaje wynagrodzeń dla radcy prawnego 

- konieczność rozliczenia się radcy prawnego z klientem z tytułu otrzymanego 

wynagrodzenia i zaliczki na opłaty 

 

17. Ograniczenia w kontaktach z przeciwnikiem klienta 

 

18. Stosunki pomiędzy radcami prawnymi 

 

19. Mediacja pomiędzy radcami prawnymi prowadzona przez Dziekana OIRP 

 

 

 

 

 

         Ewa Banasik 

         radca prawny 


