
Tajemnica zawodowa w wyjaśnieniach obwinionego składanych w postępowaniu 
dyscyplinarnym – uwagi polemiczne. 

 

Kolega adw. Radosław Baszuk prezentuje pogląd, który sprowadza się do faktycznego unicestwienia 
tajemnicy adwokackiej (w postępowaniu dyscyplinarnym). Autor ma rację uznając swój pogląd za 
kontrowersyjny z tym jednak, że nie określałbym go mianem „rzekomej kontrowersyjności”. 
Okoliczność, że problematyka nie była przedmiotem specjalistycznych analiz, ani też sądownictwo 
(dyscyplinarne oraz SN) praktycznie nie wypowiadało się w poruszonej kwestii nie oznacza 
bynajmniej, że z tej tylko przyczyny mówić można o „rzekomej kontrowersyjności”, a więc de facto 
o niekontrowersyjności. Nie mam tu jednak zamiaru prawić drobnych złośliwości zwłaszcza, że 
artykuł Kol. Baszuka jest merytoryczny i po prostu ciekawy, a ugruntowana pozycja Autora także w 
sądownictwie dyscyplinarnym nakazuje szacunek dla jego poglądów. O wiele bardziej zatem 
kuszące wydaje się przedstawienie powodów, dla których z poglądem Autora zaiste trudno się 
zgodzić. 

Stosunek do dopuszczalności ujawnienia tajemnicy adwokackiej przez obwinionego adwokata 
broniącego się przed zarzutem dyscyplinarnym jest wypadkową subiektywnego wyobrażenia o roli 
instytucji tajemnicy adwokackiej, o jej wadze oraz o wartościach, ochronie których służy. 

Tytułem wprowadzenia chciałbym posłużyć się przykładem, tylko pozornie odległym od rozważanej 
problematyki. Podobne do adwokackich dylematy pojawiają się bowiem także w innych profesjach, 
w których kwestia tajemnicy i zaufania należy do istoty zawodu. Szczególnie dobrze znane są 
przypadki odmowy ujawnienia przez dziennikarzy źródła informacji. Dziennikarze podnoszą 
mianowicie, że nienaruszalność tajemnicy chroniącej źródło dotyka istoty wolności prasy, a ta 
zajmuje w społeczeństwach demokratycznych wyjątkowo uprzywilejowaną pozycję. Z poglądami 
przedstawicieli prasy zgadza się także sądownictwo unijne1. Jednym z ostatnich, najbardziej znanych 
przypadków, w których dziennikarz podjął ryzyko narażenia się na pozbawienie wolności w imię 
wyższych zawodowych wartości, to historia Jany Winter, reportera kanału Fox News, która 
odmówiła sędziemu ujawnienia źródła informacji skąd wie, że James Holmes (który otworzył ogień 
w kinie w miejscowości Aurora, stan Kolorado, zabijając na miejscu 12 osób) nim dopuścił się 
zbrodni, wysłał swemu psychiatrze dokładny jej opis i szczegółowy plan. Rodzimym przykładem 
fundamentalistycznego podejścia do wartości zawodowych była postawa znanego dziennikarza 
Gazety Wyborczej Wacława Białego, który zaryzykował areszt w celu dochowania tajemnicy 
zawodowej. Rzecz w sumie skończyła się dla Białego pomyślnie, ponieważ Sąd Najwyższy 
udzielając odpowiedzi na pytanie prawne uznał racje dziennikarza, a właściwie uszanował powagę i 
doniosłość deontologii zawodu dziennikarskiego dla pełnej realizacji zasady wolności prasy2. 

Jaki związek mają przypadki niepokornych dziennikarzy z poruszoną w artykule Kol. adw. 
Radosława Baszuka problematyką tajemnicy adwokackiej? Otóż taki mianowicie, że ilustrują 
postawę, która gotowa jest poświęcić istotne dobro osobiste w imię ochrony podstawowych wartości 
                                                        
1 por. np. wyrok ETCP z 22 listopada 2012 r., Izba (Sekcja III) w sprawie Telegraaf Media Nederland Landelijke Media 
B.V. i inni przeciwko Holandii, skarga nr 39315/06; 
2 opisana historia wydarzyła się w pierwszej połowie lat 90., a więc przed wprowadzeniem obecnych regulacji (art. 180 
k.p.k.), które to regulacje potrzeby postępowania karnego awansowały do pozycji nadrzędnej względem ochrony innych 
ważnych wartości, w tym umocowanych Konstytucją; 



zawodu. Punkt, w którym z Kol. Baszukiem (oraz cytowanym przez niego prof. M. Cieślakiem) 
różnimy się, to odpowiedź na pytanie, jakie miejsce w hierarchii rozmaitych wartości zajmuje 
tajemnica adwokacka oraz, na ile wartość ta przynależy (bądź nie) do istoty służby adwokackiej i 
właściwego jej pełnienia. 

Do niedawna jakikolwiek dylemat w odniesieniu do nienaruszalności tajemnicy adwokackiej w 
ogóle nie istniał. Z właściwą sobie lapidarnością podejście takie prezentował nieodżałowany adw. dr 
Zdzisław Krzemiński, który przypominał, że „stanowisko samorządu adwokackiego w sprawie 
tajemnicy adwokackiej było od dawna kategoryczne”3, a podejście tego wyjątkowego naszego 
mentora nie było odbierane jako ortodoksyjne, lecz najzupełniej naturalnie4. 

Identyczne przekonanie żywi nadal spora część środowiska adwokackiego, która stoi nie tylko na 
gruncie litery, ale i ducha regulacji zawartej w art. 6 ust. 1-3 pr.adw.5 Należy zważyć, że brzmienie 
ustępu 1 nie pozwala na inną wykładnię („wszystko”), a restrykcyjność nałożonej powinności 
wyrażona jest w najbardziej dobitny sposób: „adwokat obowiązany jest…”. Wyjątków ustawa 
adwokacka nie przewiduje (co szczególnie polecam uwadze Kol. adw. Radosława Baszuka). 

Trzeba też w tym momencie przypomnieć, że antyadwokackie posunięcia zmierzające do 
ograniczenia integralności i nienaruszalności tajemnicy adwokackiej nie wyszły od środowiska, lecz 
zostały mu arbitralnie narzucone: uchwałą SN z 16 czerwca 1994 r., I KZP 5/94, która pod rządami 
k.p.k. z 1967 r. torowała drogę rozwiązaniom, które obecnie przewiduje art. 180 § 2 k.p.k. z 1997 r. 
oraz ustawą z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, ze zm.). 

Warto o tym pamiętać, ponieważ myślenie o wartości, jaką stanowi instytucja tajemnicy 
adwokackiej musi być naznaczone podejściem odwołującym się do podstawowych paradygmatów 
kształtowanego przez wieki zawodu, a nie zaczynać się i kończyć na aktualnym stanie prawnym, a 
ponadto – z pominięciem pochodu zdarzeń i tendencji ujawnionych w latach 1994-2010, kiedy to 
realizowano polityczny projekt stopniowego marginalizowania adwokatury oraz deprecjonowania 
zawodu adwokata drogą odejmowania palestrze poszczególnych atrybutów. 

Jakkolwiek omawiamy tu zagadnienie koncentrując się na kwestii dopuszczalności zwalniania 
adwokata z tajemnicy adwokackiej przez sąd, to jednak prezentowany punkt widzenia wydaje się 
niezbędny dla prawidłowego uchwycenia kontrowersji na tle „samozwolnienia się” przez adwokata z 
owej tajemnicy dla potrzeb obrony we własnym postępowaniu dyscyplinarnym, a która to sprawa 
różni zapatrywania Kol. adw. Radosława Baszuka od podejścia tu prezentowanego. 
                                                        
3 Z. Krzemiński: Prawo o adwokaturze Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck 1998, str. 28; 
4 por. treść uchwały NRA z 12 grudnia 1993 r., gdzie dobitnie potwierdzono pogląd, iż „tajemnica adwokacka jest 
tajemnicą bezwzględnie obowiązującą”; 
5  Art. 6 1. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem 
pomocy prawnej.  
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.  
 3. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział 
się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.  
 4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1505, z późn. zm.) - w zakresie określonym tymi przepisami.; 
 



Potrzebna jest tu dygresja kierująca nasze rozważania ku interpretacji art. 95n pr.adw.6, ponieważ 
kwestia odpowiedniości stosowania k.p.k. w adwokackim postępowaniu dyscyplinarnym jest 
tematem wymagającym poważnego zastanowienia. 

Ustawiając sobie wygodnie tarczę, do której zamierzam mierzyć, skłonny jestem odczytywać 
poglądy zawarte w kontestowanym tu artykule Kol. adw. Radosława Baszuka jako predylekcję ku 
stosowaniu przez judykaturę dyscyplinarną k.p.k. tam wszędzie, gdzie tylko regulacje tego Kodeksu 
dadzą się przenieść in toto. Jest to zaiste ponętna propozycja, bo znacznie ułatwia procedowanie 
sądownictwa dyscyplinarnego oraz pionu rzecznikowego w adwokackim postępowaniu deliktowym. 
Skoro już kreślę te uwagi z lżejszym tonie, pozwolę sobie na osobistą reminiscencję. Otóż pamiętam 
wewnętrzny bunt, który przeżywałem odbierając wskazania dziś nestora, a w tamtym czasie 
cadillaca dyscypliny w adwokaturze – adw. Zbigniewa Dyki7. Wydawało mi się bowiem, że skoro 
tak blisko, pod prawą ręką jest k.p.k., to nic bardziej oczywistego, jak tę „książkę” otworzyć i 
czerpać z niej uporządkowane wytyczne, które winny być wprost aplikowane w postępowaniu 
dyscyplinarnym. Jednak mój pryncypał uparcie klarował, że odpowiednie stosowanie k.p.k. wymaga 
namysłu i głębokiej rozwagi, które ubezpieczą adwokaturę przed stosowaniem k.p.k. wprost, a nie  – 
jak nakazuje ustawa – odpowiednio. Musiało upłynąć wiele lat zanim stało się jasne, że odpowiednie 
stosowanie w adwokackim postępowaniu dyscyplinarnym k.p.k. musi w pierwszej kolejności 
uwzględniać cały deontologiczny dorobek adwokatury oraz, że najpierw musimy się skupić na jego 
ochronie, a dopiero potem spoglądać na k.p.k. Inne, a więc dosłowne rozumienie k.p.k. jako 
podręcznik sędziego dyscyplinarnego jest po prostu nazbyt wulgarne. 

Czas przejść do kwestii przyziemnych. Jeśli założyć, że adwokat broniący się przed zarzutem 
dyscyplinarnym ma prawo do zwolnienia się z wiążącej go tajemnicy adwokackiej8, to oznacza to, że 
owa tajemnica przestaje de facto mieć jakiekolwiek znaczenie i najzwyczajniej ulega unicestwieniu. 
Dyscyplinarny wymiar sprawiedliwości nie jest hermetyczny. Wgląd w jego przebieg ma cały szereg 
osób i podmiotów zewnętrznych. Mamy tu na myśli w pierwszym rzędzie urzędników Ministerstwa 
Sprawiedliwości realizujących prerogatywę Ministra do wglądu w akta adwokackich postępowań 
dyscyplinarnych, a nawet wpływu na ich tok. W dalszej kolejności na wokandę dopuszczonych do 
wglądu w akta postępowań znajduje się – z mocy ustaw – obligatoryjnie Sąd Najwyższy (na etapie 
kasacyjnym) oraz fakultatywnie przedstawiciele prasy, o ile uzyskają stosowną zgodę. Jeżeli do 
wymienionych podmiotów należy, a gdy chodzi o prasę tylko można mieć nadzieję, że ujawnionej 
przez adwokata tajemnicy nie będą dalej kolportować, o tyle w stosunku do czwartej kategorii osób 
mających do niej (w razie ujawnienia) nie można mieć już ani żadnych wymagań, ani żadnej nadziei. 
Mamy tu oczywiście na myśli osoby (fizyczne i prawne, a nadto – podmioty instytucjonalne) 
posiadające w postępowaniu dyscyplinarnym status pokrzywdzonego. Ani rzecznik dyscyplinarny, 

                                                        
6 „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 
karnego” (przy czym chodzi tu o, niesłychanie obecnie zabałaganiony nieprzemyślanymi nowelizacjami Dział VIII 
adwokackiej ustawy ustrojowej, dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej); 

7 adw. Zbigniew Dyka przez wiele lat sprawował funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego NRA, zaś w latach 1991-1993 
sprawował urząd Ministra Sprawiedliwości;  
8 z uporem godnym jeszcze lepszej sprawy unikamy tu sformułowania „tajemnica zawodowa”, a to skutkiem 
przeświadczenia, że tajemnica adwokacka jest deontologicznie, filozoficznie, a także konstytucyjnie (prawo do 
sprawiedliwego procesu, prawo do obrony) zupełnie inną kategorią; 



ani sąd adwokacki nie posiada żadnego instrumentu zapobiegającego transmisji przez takie osoby 
wydarzeń z postępowania dyscyplinarnego w bliżej nieokreśloną przestrzeń publiczną, Facebooka 
czy też Twittera nie wyłączając, a być może – stawiając te media na czele aktualnie dostępnych 
możliwych masowych upublicznień. Deklarowana przez Kol. adw. Radosława Baszuka wiara w moc 
powstrzymującą wszelkiego rodzaju pouczeń, apeli, zobowiązań itp. kierowanych do stron 
postępowania jest dotknięta naiwnością. Nie ma sposobu, aby ujawnione przez adwokata w toku 
postępowania dyscyplinarnego wiadomości objęte tajemnicą adwokacką nie wyciekły poza 
postępowanie wewnątrz adwokackie. Oznacza to podwójne sprzeniewierzenie się obowiązkowi 
ustanowionemu przez art. 6 ust. 1 pr.adw. oraz adwokackiemu ślubowaniu. Mamy zatem do 
czynienia z sytuacją poważną, jeśli nie wręcz rudymentarną. 

W omawianym kontekście stajemy wobec zupełnie podstawowych wyzwań. Jako pierwsze jawi się 
dylemat, czy adwokat stojący pod zarzutem dyscyplinarnym ma skupić się na obronie własnego 
interesu, czy też interesu wyższego, a mianowicie związanego z ochroną imponderabilia 
zawodowego. W obliczu tak skrajnego wyboru można wyłącznie formułować pewne wskazania, 
postulaty oraz oczekiwania, ale ostateczna decyzja zostanie złożona w ręce konkretnego adwokata, 
który albo udowodni, że ma silny kręgosłup moralny, albo zignoruje bezapelacyjność brzmienia art. 
6 ust. 1 pr.adw. poszukując furtki w art. 180 § 2 k.p.k. (stosowanego odpowiednio), a więc dającego 
dyspensę do pozbycia się obowiązku. 

Poszukując przez cały czas istoty różnicy w poglądach Kol. adw. Radosława Baszuka a własnymi, 
mozolnie dochodzę do konkluzji, że Autor kontestowanego artykułu jako wartość nadrzędną upatruje 
interes adwokata, który może ponieść – obiektywnie bezzasadną – odpowiedzialność dyscyplinarną, 
od której może się łatwo wybronić ujawniając, nie bacząc na konsekwencje, istotne wiadomości 
powzięte, objęte i chronione tajemnicą adwokacką. W ten sposób spetryfikowana różnica poglądów 
sprowadza się do odmiennego spojrzenia, w którym prym wiedzie albo wzgląd na ochronę istoty 
zawodu, albo wzgląd na interes własny. 

Nie chcę wchodzić tu w szczegóły, ale założenie, że adwokat ma prawo pozbyć się względem sądu 
dyscyplinarnego obliga dochowania tajemnicy wynikającego z art. 6 ust. 1 pr.adw. może w pewnych 
przypadkach prowadzić do powstania dowodu procesowego, który może być z kolei wykorzystany 
dla skazania klienta adwokata, który tak łatwo uznał się za zwolnionego z ustawowej dyskrecji. 

Adwokatura ma już obecnie w swojej gestii tylko dwie z wielu dawnych (i niezbędnych jej) 
prerogatyw: wartość płynącą z zasady niezależności oraz niezawisłości adwokata oraz tajemnicę 
adwokacką. Starając się zachować dystans wobec patetycznych wołań trzeba jednak powiedzieć, że 
współczesna adwokatura nie ma już właściwie nic więcej. A coś przecież trzeba uchować na 
przyszłość, kiedy przyjdzie odbudować w świadomości społecznej, politycznej i ustrojowej wartość, 
jaką dla zdrowia i ich kondycji zapewnia adwokatura. 

Nic tak dobrze nie robi powstrzymaniu szybowania w chmurach, jak sprowadzenie abstrakcyjnych 
dylematów filozoficznych do poziomu konkretnych przykładów zdarzeń, które mogą zaistnieć w 
relacji między każdym adwokatem a jego klientem, a także między adwokatem a sądem 
dyscyplinarnym. Zaiste trudno oprzeć się pokusie odwołania się do imperatywów wynikających ze 
związania tajemnicą szczególnej natury takich zajęć, jak adwokat, sędzia (tajemnica narady), lekarz, 
spowiednik, czy też dziennikarz. Można oczywiście dylemat ten rozwiązać pozbywając się jego 
brzemienia i, jak to proponuje Kol. adw. Radosław Baszuk, po prostu „zeznawać jak było”. Jeśli to 



moja skóra jest najważniejsza, to takie rozwiązanie jest nie tylko racjonalne, ale wręcz oczywiste. 
Jednak ciężar tego brzemienia można odczuwać w zupełnie inny sposób; można ten ciężar nabyć 
skutkiem przekazu pokoleniowego, ale też można w nim odnaleźć swego rodzaju satysfakcję 
zawodową i osobistą, które płyną z dochowania wierności zasadom. Zupełnie tak, jak w przypadku 
Jany Winter czy też Wacława Białego, którzy „dali radę”.  

Gdyby pokusić się o zebranie tych uwag w kilka zdań, to pewnie brzmiałyby one tak: Kodeks 
postępowania karnego nie stanowi ścisłych wytycznych dla adwokackiego postępowania 
dyscyplinarnego, i nie powinno być ono kalką tego Kodeksu. Odpowiednie stosowanie k.p.k. w 
postępowaniu dyscyplinarnym oznacza, że bezwzględny prymat mają zasady wypracowane przez 
adwokaturę (oraz deontologiczna siatka pojęciowa, w której są osadzone), przy czym szczególne, 
naczelne znaczenie mają imponderabilia zawodu adwokata. A nie przewidują one postaw 
asekuranckich, które dopuszczają rezygnację z podstawowego przymiotu, to jest tajemnicy 
adwokackiej, i to nawet w obronie interesu własnego. Na tym polega właśnie ryzyko decyzji zostania 
adwokatem, czyż nie tak? Każdy adwokat musi stać na gruncie adwokackiej ustawy ustrojowej, a nie 
niweczących jej postanowienia innych ustaw, uchwał, komentarzy. Punktem wyjścia i dojścia dla 
adwokata jest ustawa Prawo o adwokaturze: cała (odmienna) kompulsywna reszta stanowi jawny 
zamach na porządek demokratyczny, w którym adwokaturze przypisana jest przecież immanentna 
rola. Palestra pilnuje demokracji, a może jej pilnować tylko mając imponderabilia. 

W konkluzji tych wzniosłych treści balon musi być jednak przekłuty. Żyjemy przecież w epoce 
WikiLeaks, rewelacji o nagrywaniu wszystkich przez wszystkich, a więc także nagrywaniu rozmów 
w gabinetach adwokackich przez odwiedzających je klientów (oraz wszystkie służby, których nazw 
pewnie nie znamy). Tym większą jest zatem przyjemnością spieranie się z Kol. adw. Radosławem 
Baszukiem, ponieważ jest ono tak absurdalnie abstrakcyjne. Jeśli jest w tym jakiś sens, to ten tylko, 
że nasze myśli nie zostały (póki co) przez kogoś nagrane więc warto je nadal wymieniać na łamach 
Palestry. 

Jerzy Naumann 

 


