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Rekomendacja modelowych działań dla Dziekana Rady Adwokackiej  

w przypadku próby lub naruszenia tajemnicy adwokackiej przez organy 

Państwa w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy. 
 

 

1. Wyznaczenie w biurze rady adwokackiej pracownika biura odpowiedzialnego za 

przyjmowanie od adwokata (aplikanta adwokackiego) informacji o próbach 

naruszenia lub o naruszeniu tajemnicy adwokackiej i przekazanie informacji  

o wyznaczonym pracowniku członkom izby adwokackiej z podaniem numeru telefonu 

kontaktowego i adresu poczty elektronicznej. 

2. Stworzenie i prowadzenie listy adwokatów w celu zapewnienia udziału członka Rady 

Adwokackiej lub wyznaczonego adwokata w czynności przesłuchania adwokata lub 

aplikanta adwokackiego w charakterze świadka lub podejrzanego, jak też w czynności 

przeszukania mieszkania i lokalu kancelarii adwokackiej. 

3. Zaproszenie adwokata (aplikanta adwokackiego) na spotkanie z Dziekanem lub 

wskazanym przez niego członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w celu uzyskania 

informacji o okolicznościach związanych z próbą naruszenia lub naruszeniem 

tajemnicy adwokackiej, omówienie sytuacji procesowej adwokata (aplikanta 

adwokackiego) i odebranie informacji o oczekiwanej formie wsparcia ze strony 

samorządu adwokackiego, przekazanie informacji o możliwych formach wsparcia ze 

strony samorządu adwokackiego, w tym przekazanie informacji o możliwym udziale 

członka rady adwokackiej w czynności przesłuchania adwokata (aplikanta 

adwokackiego) w charakterze świadka lub podejrzanego, jak też w czynności 

przeszukania mieszkania i lokalu kancelarii adwokackiej. W trakcie spotkania należy 

umożliwić adwokatowi (aplikantowi adwokackiemu) złożenie oświadczenia co do 

okoliczności sprawy, w tym co do okoliczności związanych z możliwością naruszenia 

tajemnicy adwokackiej oraz w razie potrzeby należy udokumentować złożone 

oświadczenie.  

4. Rozważanie złożenia do akt sprawy, w której doszło lub według zamiaru organu 

Państwa ma dojść do próby lub naruszenia tajemnicy adwokackiej, pisma 

zawierającego informacje o charakterze tajemnicy adwokackiej i jej znaczeniu dla 

prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a w zależności od 

okoliczności zwrócenie uwagi organu procesowego na konieczność odstąpienia od 

przeprowadzenia czynności w związku z możliwością naruszenia tajemnicy 

adwokackiej z jednoczesnym przesłaniem odpisu tego pisma kierownictwu 

właściwego organu procesowego do wiadomości. 

5. W przypadku wykonywania czynności procesowych w postępowaniu karnym  

w postaci przesłuchania lub przeszukania z udziałem adwokata lub aplikanta 

adwokackiego należy pouczyć adwokata lub aplikanta adwokackiego, aby rozważył 

skorzystanie z możliwości ustanowienia dla adwokata lub aplikanta adwokackiego – 

pełnomocnika procesowego do tej czynności w oparciu o art. 87 § 2 k.p.k.; jeżeli 

postępowanie karne toczy się przed sądem należy rozważyć skorzystanie z uprawnień 

organizacji społecznej (przedstawiciela społecznego), o których mowa w art. 90 i nast. 

k.p.k., przedstawiając sądowi pismo zawierające informacje o charakterze tajemnicy 

adwokackiej i jej znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru 
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sprawiedliwości z jednoczesnym żądaniem dopuszczenia do występowania w sprawie 

w charakterze przedstawiciela społecznego. 

6. W przypadku wykonywania czynności procesowych w postępowaniu karnym  

z udziałem adwokata lub aplikanta adwokackiego, który ma status podejrzanego lub 

oskarżonego, należy pouczyć adwokata lub aplikanta adwokackiego, aby rozważył 

skorzystanie z możliwości  ustanowienia obrońcy do tej czynności w oparciu o art. 82 

i nast. k.p.k.; jeżeli postępowanie karne toczy się przed sądem należy skorzystać  

z uprawnień organizacji społecznej (przedstawiciela społecznego), o których mowa  

w art. 90 i nast. k.p.k., przedstawiając sądowi pismo zawierające informacje  

o charakterze tajemnicy adwokackiej i jej znaczeniu dla prawidłowego 

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości z jednoczesnym żądaniem dopuszczenia do 

występowania w sprawie w charakterze przedstawiciela społecznego. 

7. W przypadku wykonywania czynności procesowych w postępowaniu cywilnym lub 

administracyjnym w postaci przesłuchania adwokata lub aplikanta adwokackiego  

w charakterze strony w sprawach dotyczących ich czynności zawodowych, należy 

pouczyć adwokata lub aplikanta adwokackiego, aby rozważył skorzystanie  

z możliwości ustanowienia pełnomocnika procesowego do tej czynności w oparciu, 

odpowiednio o art. 86 k.p.c. w zw. z art. 88 k.p.c. lub art. 32 k.p.a. 

8. Zobowiązanie adwokata (aplikanta adwokackiego) do poinformowania o sposobie 

zakończenia postępowania w sprawie próby lub naruszenia tajemnicy adwokackiej. 
 


