
1 | 2 

Wytyczne postępowania i wsparcia adwokatów w sytuacjach zagrożenia lub prób 

naruszenia tajemnicy adwokackiej  

przygotowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. 

 

1. W przypadku uzyskania przez adwokata informacji o podjęciu wobec niego 

czynności, które mogłyby stanowić zagrożenie dla tajemnicy adwokackiej, adwokat  

powinien podjąć następujące działania: 

a) ustalić podstawę i okoliczności związane z próbą naruszenia tajemnicy 

adwokackiej – np. czy zostało wydane postanowienie o zwolnieniu go z tajemnicy 

adwokackiej na podstawie art. 180 § 1 lub 2 k.p.k., czy też został wezwany w 

charakterze świadka w sprawie cywilnej i spodziewa się, że jego zeznania 

miałyby dotyczyć okoliczności objętych tajemnicą adwokacką. 

b) złożyć w terminie przysługujące mu środki zaskarżenia – np. zażalenie na 

postanowienie w przedmiocie zwolnienia z zachowania tajemnicy adwokackiej, 

c) zawiadomić Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu (zwaną dalej również „ORA” 

lub „Rada”) o próbie naruszenia tajemnicy adwokackiej podając konkretne 

informacje dotyczące tego, jakie czynności zagrażające tajemnicy adwokackiej 

zostały podjęte wobec adwokata, w jakiej sprawie (sygnatura) i  przez jaki organ 

czynności te są podejmowane wraz ze wskazaniem w miarę możliwości 

dokumentów wskazujących na próbę naruszenia tajemnicy adwokackiej. 

d) współdziałać z Radą po złożeniu zawiadomienia, w celu udzielenia mu przez 

ORA adekwatnego do rodzaju naruszenia tajemnicy adwokackiej wsparcia. 

2. Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu po uzyskaniu od adwokata informacji o 

próbie naruszenia tajemnicy adwokackiej lub zagrożenia tajemnicy adwokackiej 

udziela adwokatowi wsparcia poprzez: 

a) przygotowanie i skierowanie we własnym imieniu pisma interwencyjnego do 

organu prowadzącego postępowanie, w którym doszło do zgłoszonego przez 

adwokata naruszenia tajemnicy adwokackiej. Kopię pisma Rada przesyła do 

wiadomości adwokata; 

b) możliwość zorganizowania spotkania z adwokatem stosownie do okoliczności 

sprawy i woli adwokata jeszcze przed podjęciem przez Radę innych działań 

wspierających adwokata. W spotkaniu uczestniczy członek prezydium ORA w 

Poznaniu. Spotkanie ma na celu wysłuchanie adwokata co do podjętych wobec 

niego czynności zagrażających tajemnicy adwokackiej i przedstawienie wsparcia 

jakie otrzyma od Rady; 

c) podjęcie dalszych działań wspierających adwokata w zależności od potrzeby 

konkretnego stanu faktycznego. Przede wszystkim będzie to udział członka ORA 

w rozprawie lub posiedzeniu sądu, podczas których może dojść do próby 



2 | 2 

naruszenia tajemnicy adwokackiej lub obecność członka Rady w przeszukaniu 

kancelarii lub mieszkania adwokata. 

3. Każda zgłoszona ORA przez adwokata próba naruszenia tajemnicy adwokackiej jest 

wpisywana do prowadzonego przez Radę rejestru, przy czym informacja o dokonaniu 

rejestracji przekazywana jest na piśmie adwokatowi. 

4. Wytyczne postępowania i udzielane przez Radę wsparcie opisane w pkt 1-3 stosuje 

się odpowiednio do spraw zgłaszanych przez aplikantów adwokackich. 

 

Powyższe Wytyczne zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z 26 maja 1982 r. 

Prawo o adwokaturze oraz Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Z 

powołanych regulacji prawnych wynika, że przestrzeganie tajemnicy adwokackiej jest 

obowiązkiem adwokata, któremu odpowiada zakaz naruszania tajemnicy przez władze 

publiczną. Tajemnica adwokacka jest fundamentem opartej na zaufaniu relacji istniejącej 

pomiędzy adwokatem, a jego klientem. Zatem respektowanie tajemnicy adwokackiej przez 

organy władzy publicznej stanowi niezbywalną gwarancję bezpieczeństwa prawnego 

obywateli. 
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