
 

Zasady postępowania Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu dotyczące udzielenia 

wsparcia adwokatowi w sytuacji zgłoszenia próby naruszenia tajemnicy adwokackiej 

 

W przypadku uzyskania przez Okręgową Radę Adwokacka w Poznaniu (zwaną dalej 

również „ORA” lub „Rada”) informacji o próbie naruszenia tajemnicy adwokackiej Okręgowa 

Rada Adwokacka w Poznaniu podejmuje następujące działania:  

1. Po zarejestrowaniu sprawy ORA ustala czy uzyskana od adwokata wiadomość o 

próbie naruszenia tajemnicy adwokackiej jest wystarczająco konkretna do podjęcia 

przez Radę działań wspierających. Jeśli nie, ORA powinna poprosić zgłaszającego 

sprawę adwokata o uzupełnienie zgłoszenia o możliwie jak najwięcej informacji, 

dokumentów dotyczących tego jakie czynności zagrażające tajemnicy adwokackiej 

zostały podjęte wobec adwokata, w jakiej sprawie i  przez jaki organ czynności te są 

podejmowane. 

2. Po uzyskaniu przez ORA informacji pozwalających na ustalenie rodzaju zagrożenia 

tajemnicy adwokackiej, stosownie do okoliczności sprawy i woli adwokata, Rada 

może zorganizować spotkanie z adwokatem. 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 ORA. 

3. Następnie Rada kieruje we własnym imieniu pismo interwencyjne do organu 

prowadzącego postępowanie, w którym doszło do naruszenia bądź próby naruszenia 

tajemnicy adwokackiej. Adresat i treść pisma interwencyjnego, uzależnione są od 

stanu sprawy przedstawionego przez adwokata w udzielonych ORA w Poznaniu 

informacjach, dokumentach lub podczas spotkania. Kopię pisma Rada przesyła do 

wiadomości adwokata. 

4. Rada podejmuje dalsze działania wspierające adwokata w zależności od potrzeby 

konkretnego stanu faktycznego. Przede wszystkim będzie to udział członka ORA w 

rozprawie, posiedzeniu sądu, podczas których może dojść do próby naruszenia 

tajemnicy adwokackiej lub obecność członka ORA w przeszukaniu kancelarii lub 

mieszkania adwokata. 

5. Każda zgłoszona Radzie przez adwokata próba naruszenia tajemnicy adwokackiej 

jest wpisywana do prowadzonego przez ORA rejestru. W rejestrze powinny znaleźć 

się kolejno następujące informacje dotyczące zgłoszenia: data wpływu zgłoszenia, 

dane adwokata lub aplikanta adwokackiego, co do którego podjęto czynności 

mogące stanowić zagrożenie tajemnicy adwokackiej, organ, który podjął czynności 

zagrażające tajemnicy adwokackiej wraz z opisem sprawy, spis czynności podjętych 

przez ORA w celu wsparcia adwokata, którego dotyczy zgłoszenie.   



 

6. Rada po zarejestrowaniu zgłoszenia przesyła adwokatowi informację o rejestracji 

wraz z „Wytycznymi postępowania i wsparcia adwokatów w sytuacjach zagrożenia 

lub prób naruszenia tajemnicy adwokackiej przygotowanymi przez Okręgową Radę 

Adwokacką w Poznaniu”. 

7. Zasady opisane w pkt 1-6 stosuje się odpowiednio do spraw zgłaszanych przez 

aplikantów adwokackich. 
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