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Obowiązki zawodowe
Informacja w sprawie zamawiania legitymacji radcy
prawnego
30.07.2018
W związku z pojawiającymi się pytaniami o to jak postępować w przypadku
nowych zamówień na legitymacje Radców Prawnych informujemy

Informacja PWPW w związku z wytwarzaniem legitymacji
radcy prawnego, aplikanta radcowskiego i prawnika
zagranicznego
20.07.2018
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych informuje, że od 1 lipca
2018 instalowanie certyfikatów podpisu kwalifikowanego i
niekwalifikowanego nie będzie możliwe
Informacja OBSiL KRRP - minimalne wynagrodzenie
14.03.2017
Informacja OBSiL o obowiązkach radców prawnych wynikających z
wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę...

Przypominamy! o konieczności bieżącego uaktualniania
danych ewidencyjnych
09.09.2016

Zamawianie legitymacji radcy prawnego
10.03.2016
Instrukcja zamawiania legitymacji radcy prawnego
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Wniosek o wpis na listę mediatorów
10.11.2015
Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
Księga logo - znak KIRP
28.11.2012
Księga logo ze wzorem logo zawierającym graficzny obraz sygnetu bazowego wraz z typografią
(wersja podstawowa - logo) oraz inne wersje logo możliwe do zastosowania.
Wniosek o zamieszczenie danych w wyszukiwarkach OIRP, KIRP, Europejskiej
wyszukiwarce prawników
30.04.2012
Wniosek o zamieszczenie danych w wyszukiwarkach OIRP, KIRP, Europejskiej wyszukiwarce
prawników został przygotowany, aby ułatwić radcom prawnym przekazanie do właściwych
Okręgowych Izb Radców Prawnych danych przeznaczonych do zasilenia baz danych publicznych
samorządowych mechanizmów wyszukiwawczych i wyświetlania w wynikach wyszukiwania.
Legitymacje – akty prawne
07.10.2011
• Uchwała Nr 68/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011 roku w
sprawie wzoru legitymacji radcy prawnego, wzoru legitymacji aplikanta radcowskiego oraz
wzoru legitymacji prawnika zagranicznego
Zawiadomienie o wykonywaniu zawodu
19.10.2009
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