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Warszawa, dnia 7 listopada 2019 r.

……………….
Radca prawny

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 4 listopada 2019 r., informuję, że w ocenie
Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych Pani stanowisko
w przedmiocie obowiązku zachowania tajemnicy radcowskiej - w zakresie wyjaśnień
co do umowy współtworzonej przez Panią w ramach świadczenia pomocy prawnej - jest
słuszne.
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115) radca prawny
jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku
z udzieleniem pomocy prawnej, a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być
ograniczony w czasie. Ponadto radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania
tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej
lub prowadząc sprawę.
Również Kodeks Etyki Radcy Prawnego (dalej: KERP) stanowi o obowiązku
zachowania tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego. Zgodnie z art. 9 KERP dochowanie
tajemnicy zawodowej jest prawem i obowiązkiem radcy prawnego, a także stanowi podstawę
zaufania klienta i jest gwarancją praw i wolności. Szczegółowo kwestię tajemnicy radcy
prawnego reguluje art. 15 KERP. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy
wszystkie informacje dotyczące klienta i jego spraw, ujawnione radcy prawnemu przez klienta
bądź uzyskane w inny sposób w związku z wykonywaniem przez niego jakichkolwiek
czynności zawodowych, niezależnie od źródła tych informacji oraz formy i sposobu ich
utrwalenia. Tajemnica zawodowa obejmuje wszelkie tworzone przez radcę prawnego
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dokumenty oraz korespondencję radcy prawnego z klientem i osobami uczestniczącymi
w prowadzeniu sprawy – powstałe dla celów związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.
Tajemnicą zawodową objęte są również informacje ujawnione radcy prawnemu przed
podjęciem przez niego czynności zawodowych , jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że
ujawnienie nastąpiło dla potrzeb świadczenia pomocy prawnej i uzasadnione było
oczekiwaniem, że radca prawny będzie ją świadczył.
Pamiętać należy, że naruszenie obowiązku przestrzegania tajemnicy zawodowej
stanowi podstawę do odpowiedzialność dyscyplinarnej radcy prawnego.
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