
 

 

MIESIĘCZNIK „RADCA PRAWNY” DOSTĘPNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 

 

Od listopada ub. r. specjalnie dla członków samorządu radców prawnych wprowadziliśmy innowacyjne 

rozwiązanie, nie stosowane do tej pory w żadnym samorządzie prawniczym w Polsce. Miesięcznik 

„Radca Prawny”, można już czytać za pomocą telefonów komórkowych, tabletów oraz na stronie www. 

Całkowicie za darmo, specjalnie i wyłącznie dla radców prawnych! 

Od kilku lat portal www.e-kirp.pl dostarcza najnowsze wiadomości ze świata prawniczego, zarówno ze 

środowiska radców prawnych jak i informacje z Europy i świata. Od listopada jest  to jedyny tak 

zaawansowany technologicznie portal prawniczy. Pojawia się miesięcznik „Radca Prawny” wzbogacony 

w stosunku do wersji papierowej o multimedia – nagrania wideo, galerie zdjęć, pliki PDF z 

niedostępnymi w innych miejscach e-bookami  i innymi materiałami multimedialnymi.  

Miesięcznik w wersji elektronicznej jest dla zarejestrowanych użytkowników dostępny przynajmniej 2 

tygodnie wcześniej niż wersja papierowa. A więc elektroniczny „Radca” jest nie tylko bogatszy w 

stosunku do wydania papierowego (zdjęcia, galerie, wideo, pliki PDF), ale także szybciej dostępny. A 

szybkość informacji jest kluczowa na dzisiejszym rynku prawniczym. Zgodzą się z tym Państwo? 

Co najważniejsze, miesięcznik w wersji elektronicznej jest dostępny na komputerze przez przeglądarkę 

oraz na tabletach iPad oraz z systemem Android poprzez specjalną aplikację. To jednak nie wszystko. 

Miesięcznik można także czytać przez… telefony komórkowe z systemami IOS oraz Android. To 

rewolucja na wydawniczym rynku prawniczym. Jeszcze żadne pismo na polskim rynku prawniczym nie 

miało takiego systemu dystrybucji treści! 

Jak otrzymać dostęp do tych rewolucyjnych metod? O tym za chwilę. 

Ale wróćmy do strony, od której zaczęliśmy ten opis. 

Nowa strona www.e-kirp.pl podzielona jest na logiczne części: 

1. Część pierwsza poświęcona jest miesięcznikowi "Radca Prawny". Tutaj członkowie samorządu 
radcowskiego mają możliwość zalogowania się do części strony poświęconej specjalnie dla nich. 

2. Ogólnodostępny numer miesięcznika "Radca Prawny" z poprzedniego miesiąca. 

3. Aktualności ze świata prawniczego. 

4. Najważniejsze wydarzenia dotyczące Krajowej Rady Radców Prawnych i świata prawniczego w 
Polsce i na świecie.  
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Najważniejsza zmiana 

Ale najważniejszą zmianą, jaką wprowadziliśmy, jest... wyjątkowa oferta dla członków samorządu 
radcowskiego – mogą państwo czytać najnowszy numer „Radcy Prawnego” 2 tygodnie przed 
„papierową” premierą. 

Jak to zrobić? 

Wystarczy kliknąć w prawy górny róg ekranu w przycisk "Więcej", aby zostać przeniesiony do 
formularza, w którym podacie Państwo swoje imię, nazwisko oraz numer wpisu i OIRP.  

 

 

Dzięki aplikacji mobilnej: 

         mogą  Państwo czytać „Radcę Prawnego” w dowolnym miejscu i o każdej porze 

         nie musicie czekać na listonosza, aby przeczytać najnowszy numer – można go ściągnąć na 
urządzenie już w dniu publikacji 

         zarejestrowani użytkownicy otrzymują dostęp do pełnego archiwum publikacji z poziomu tabletu 
lub telefonu 

        czytelnicy otrzymują ciekawszą wersję miesięcznika - wzbogaconą o materiały audio i video 

         dbamy  o środowisko – oszczędzamy lasy, dlatego użytkownicy wersji elektronicznej rezygnują z 
wydania papierowego 

 

Nasz miesięcznik będzie pismem XXI wieku, takim, jakim jest samorząd: nowoczesnym, innowacyjnym i 
będącym w pierwszym szeregu rozwiązań technologicznych. 

 
 


