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EUROPEJSKA WYSZUKIWARKA PRAWNIKÓW „ZNAJDŹ PRAWNIKA”. 

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI! 

Szanowni Państwo! 

Członkostwo Polski w organizacjach międzynarodowych, a w szczególności przynależność do Unii 

Europejskiej powoduje, że także praca radcy prawnego przybiera międzynarodowy charakter.  

Coraz częściej obywatele, instytucje prywatne lub publiczne oraz prawnicy innych państw poszukują 

możliwości kontaktu z prawnikami działającymi na terenie danego kraju Unii Europejskiej, którzy znając 

specyfikę danego państwa świadczą swoje usługi również w językach obcych - przede wszystkim  

w języku angielskim. 

Jako Krajowa Rada Radców Prawnych uważamy, że także polscy radcowie prawni powinni być obecni 

w międzynarodowym świecie wymiany usług i informacji. Ważnym jest, aby możliwość takiego 

kontaktu istniała nie tylko na szczeblu oficjalnym – co na forum licznych organizacji prawniczych i Unii 

Europejskiej czynią przedstawiciele samorządu radców prawnych, ale przede wszystkim w codziennej 

pracy każdego radcy prawnego w Polsce. 

Tym samym pragniemy Państwa zachęcić do rejestracji w europejskiej wyszukiwarce prawników 

„Znajdź prawnika” (ang. Find a lawyer) widocznej na zdjęciu poniżej i dostępnej pod tym linkiem.  

 

 

https://e-justice.europa.eu/content_find_a_lawyer-334-pl.do
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Wyszukiwarka ta ma na celu łatwe odnajdywanie prawników w Unii Europejskiej. Została 

opracowana przez Komisję Europejską we współpracy z samorządami prawniczymi, a dostęp do niej 

możliwy jest dla każdego przez europejski portal „e-sprawiedliwość” (ang.: E-justice) prowadzony we 

wszystkich językach Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, ale nie tylko polscy adwokaci, ale także radcowie 

prawni udostępniali swoje dane w tej wyszukiwarce.  

Korzyści z rejestracji: 

1) informacja o świadczonych usługach prawniczych, w tym preferowanych kierunkach praktyki 

oferowanych przez danego radcę prawnego dostępna w większości krajów Unii Europejskiej 

we wszystkich językach Unii Europejskiej, 

2) łatwe odnajdywanie radców prawnych przez potencjalnych klientów – osoby potrzebujące 

pomocy prawnej, 

3) współtworzenie międzynarodowej społeczności prawników europejskich, 

4) rejestracja jest bezpłatna – wystarczy wypełnienie jednego wniosku, który umożliwi 

jednoczesną rejestrację w europejskiej wyszukiwarce „Znajdź prawnika”, a także  

w wyszukiwarkach OIRP i KIRP. 

Jak zarejestrować się w europejskiej wyszukiwarce „Znajdź prawnika”?  

1) wniosek wraz z instrukcją jej wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej KIRP (zdjęcie 

poniżej) oraz właściwych OIRP, 

2) wniosek można złożyć osobiście w siedzibie OIRP, wysłać pocztą, faksem lub drogą 

elektroniczną,  

3) osoby, które dysponują dostępem do extranetu mogą wypełnić wniosek elektronicznie. 

 

 

http://kirp.pl/wyszukiwarka-radcow-prawnych/

