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PRZEDMOWA

W kwietniu 2019  r. na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego zostało powołane Centrum Badań nad Aksjologią Procedur 
Cywilnych przy Katedrze Postępowania Cywilnego I. Celem Centrum jest 
stałe dokonywanie oceny aksjologicznego uzasadnienia dla przyjętego lub 
projektowanego sposobu ukształtowania instytucji procesowych występu-
jących w postępowaniach cywilnych, w tym zwłaszcza w okresach wzmo-
żonych zmian legislacyjnych wpływających na przekształcanie modelu 
postępowań cywilnych w  Polsce. Zainicjowanie działalności Centrum 
przypadło na czas uchwalenia nowelizacji Kodeksu postępowania cywil-
nego z 4.07.2019 r.1, której zakres i waga sprawiły, że I Konferencja inau-
gurująca działalność Centrum odbyła się w Łodzi 28.11.2019 r. i została 
poświęcona ocenie tej nowelizacji właśnie na płaszczyźnie aksjologicznej.

Od 2019 r. przedmiotem szczególnie intensywnego dyskursu prawnego 
w samorządach zawodów prawniczych jest zagadnienie ochrony tajemni-
cy zawodowej. W ramach owego dyskursu zwraca się uwagę na niedosko-
nałość aktualnie obowiązującej regulacji w tym przedmiocie i konieczność 
wypracowania odpowiedniego rozwiązania. Z  tego powodu tematem 
II  Konferencji Aksjologicznej (Łódź, 26.03.2021  r.) uczyniono ocenę 
aktualnego standardu ochrony tajemnicy zawodowej w  postępowaniu 
cywilnym, przy czym nastąpiło to w nieco szerszym kontekście również 
innych niż tajemnica zawodowa środków ochrony zaufania do zawodów 
prawniczych. Do instytucji procesowych mających wpływ na zakres za-
ufania stron do ich profesjonalnych pełnomocników zaliczono: przymus 

1 Zob. ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469 ze zm.).
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adwokacko-radcowski, odmowę sporządzenia przez profesjonalnego peł-
nomocnika nadzwyczajnego środka zaskarżenia, ważne przyczyny zwol-
nienia od obowiązku zastępowania strony w procesie przez adwokata lub 
radcę prawnego ustanowionego przez sąd oraz zaostrzanie rygorów pro-
cesowych w odniesieniu do wadliwych czynności pełnomocników profe-
sjonalnych. Ponadto w ujęciu porównawczym zaprezentowano ochronę 
tajemnicy adwokackiej, radcowskiej i notarialnej w innych procedurach 
niż postępowanie cywilne, w tym zwłaszcza w postępowaniu karnym.

Tajemnica zawodowa stanowi jedną z najważniejszych wartości łączących 
się z wykonywaniem zawodów zaufania publicznego. Jest to zarazem war-
tość niesamoistna, która ma posłużyć do budowy zaufania między praw-
nikiem, który wykonuje wolny zawód, a osobą, która poszukuje u niego 
pomocy prawnej. Znaczenie tej wartości w sposób szczególny jest do-
strzegalne w wypadku adwokata broniącego w sprawie karnej. Adwokat 
występuje tu jako swego rodzaju „bufor” pomiędzy jednostką a aparatem 
władzy państwowej (prokuratorskiej i sądowniczej). Rola adwokata jako 
powiernika informacji przekazywanych przez jednostkę znacząco wzra-
sta w systemie totalitarnym, jednak pozostaje istotna również w systemie 
demokratycznym, w  którym wartości tajemnicy zawodowej i  ochrony 
zaufania zderzają się z bezpieczeństwem publicznym i finansowym pań-
stwa. Rolą samorządu zawodowego zrzeszającego pełnomocnika profesjo-
nalnego jest zaś wspieranie go w działaniach mających na celu ochronę 
zaufania, które stanowi podstawę relacji łączącej go z osobą poszukującą 
pomocy prawnej. Brak spójności unormowania ochrony tajemnicy zawo-
dowej w procedurze cywilnej i karnej może prowadzić do dysfunkcjonal-
ności regulacji. W szczególności obniżenie standardu ochrony tajemnicy 
w jednej procedurze może prowadzić w praktyce do podejmowania próby 
obchodzenia dalej idącej ochrony w innym postępowaniu.

W konferencji online wzięli udział przedstawiciele nauki prawa proceso-
wego cywilnego, prawa procesowego karnego, prawa rzymskiego, prawa 
arbitrażu międzynarodowego z  następujących ośrodków naukowych: 
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Gdań-
skiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 



 

SŁOWO WSTĘPNE

Publikacja „Tajemnica adwokacko-radcowska i notarialna oraz in-
ne środki ochrony zaufania w postępowaniu cywilnym” jest owocem 
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej 26.03.2021 r. 
przez Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych przy Katedrze 
Postępowania Cywilnego I Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Łódzkiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele prawie wszystkich 
ośrodków akademickich oraz samorządów zawodów prawniczych: ad-
wokatów, radców prawnych i notariuszy. Po wystąpieniach przedstawi-
cieli patronów honorowych Konferencji odbyły się trzy panele wystąpień 
uczestników, poświęcone kolejno: tajemnicy zawodowej i zaufaniu do 
reprezentantów wspomnianych zawodów prawniczych, ocenie wpływu 
wybranych instytucji procesowych na budowę zaufania stron do pełno-
mocników oraz zaufaniu do przedstawicieli zawodów prawniczych w uję-
ciu porównawczym. Zwraca uwagę różnorodność tematyki, co znalazło 
wyraz w bardzo ożywionej dyskusji po wystąpieniach prelegentów.

Pokonferencyjna publikacja nie ogranicza się do zaprezentowania wystą-
pień referentów, lecz ma poszerzony zakres, ponieważ jest wzbogacona 
o opracowania Autorów, którzy brali udział w konferencji, jednak nie 
wygłaszali referatów. Jest podzielona, podobnie jak program konferencji, 
na trzy merytoryczne części o zbliżonych, lecz nieco zmodyfikowanych 
tytułach.

Prof. dr hab. Janusz Jankowski
Przewodniczący Rady Naukowej

Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych
Łódź, październik 2021 r.
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 Izabella Gil

PEŁNOMOCNIK ZAWODOWY 
(ADWOKAT LUB RADCA PRAWNY)… 
JAKO ŚWIADEK W POSTĘPOWANIU 

CYWILNYM

1. Wstęp

W ramach opracowania podjęte zostały jedynie rozważania na temat 
występowania adwokatów lub radców prawnych w roli świadka w po-
stępowaniu cywilnym. Opracowanie rozpoczęto od zasygnalizowania 
roli adwokatów i radców prawnych jako pełnomocników w postępowa-
niu cywilnym, poza zakresem analizy pozostawiając udział rzeczników 
patentowych. Wyjaśniono, kto może być świadkiem, w jakich przypad-
kach świadek może odmówić złożenia zeznań lub odmówić udzielenia 
odpowiedzi na poszczególne pytanie. Wskazano na specyfikę czynności 
adwokatów lub radców prawnych, która wiąże się z koniecznością zacho-
wania tajemnicy zawodowej.

Wybór tematyki opracowania wynika z faktu wprowadzenia zmian do 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego1 odnośnie do możliwości 
występowania w roli świadków osób posiadających wiadomości specjalne2, 

1  Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 
ze zm.).

2 Dokonanie zmiany przepisu art.  5057  k.p.c. na mocy art.  1 pkt  191  ustawy 
z 4.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7.11.2019 r. 
Stosownie do zmienionego przepisu art. 5057 § 3 k.p.c. złożenie zeznań przez świadka nie 
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ale przy jednoczesnym pozostawieniu niezmienionych przepisów umoż-
liwiających składanie zeznań przez adwokatów lub radców prawnych 
jako świadków w postępowaniu cywilnym. Regulacja zawarta w prze-
pisie art. 261 § 2 k.p.c. nie uwzględnia bowiem przepisów zawartych 
w ustawach korporacyjnych w zakresie zagwarantowania osobom, które 
zastępowane są przez adwokatów i radców prawnych, co do objęcia ta-
jemnicą zawodową informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem 
pomocy prawnej. Regulacja zawarta w  przepisach Kodeksu postępo-
wania cywilnego pozostaje w kolizji ze specyfiką tajemnicy zawodowej 
adwokatów i radców prawnych, osłabiając zaufanie do tych grup zawo-
dowych, i może powodować, że strony nie będą przekazywać pełnych 
informacji w obawie przed możliwością ujawnienia takich informacji 
podczas zeznań składanych przez zawodowego pełnomocnika w charak-
terze świadka. Adwokat lub radca prawny przesłuchiwany w charakterze 
świadka w postępowaniu cywilnym może bowiem odmówić udzielenia 
odpowiedzi wyłącznie na konkretne pytanie. Należy zatem rozważyć, 
czy dobro wymiaru sprawiedliwości może uzasadniać ujawnienie przez 
adwokata lub radcę prawnego tajemnicy zawodowej.

2. Rola pełnomocników zawodowych 
w postępowaniu cywilnym

Strona w procesie cywilnym może działać osobiście lub przez pełno-
mocnika procesowego. Stosownie do przepisu art. 86 k.p.c. strony i ich 
organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem oso-
biście lub przez pełnomocników. Działanie pełnomocnika jest równo-
znaczne z działaniem samego mocodawcy (art. 95 § 2 k.c.). Zasada ta 
dotyczy także pełnomocnika procesowego (art. 86 k.p.c.)3. Zastępstwo 
strony (uczestnika) postępowania przez pełnomocnika ma zasadniczo 
charakter fakultatywny, tym bardziej że  ustanowienie pełnomocnika 
zawodowego adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego nie 

stoi na przeszkodzie zasięgnięciu jego opinii jako biegłego, także co do faktów, o których 
zeznał jako świadek, nawet jeżeli uprzednio sporządził opinię na zlecenie podmiotu in-
nego niż sąd.

3 Postanowienie SN z 20.03.2019 r., V CZ 108/18, LEX nr 2647148.
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W związku z tym, że pełnomocnik procesowy działa w cudzym imieniu 
i na cudzy rachunek, jego zasadniczą rolą jest ochrona interesów strony, 
którą reprezentuje, posiadając informacje objęte tajemnicą zawodową.

3. Rola świadka w postępowaniu cywilnym

Przepisy regulujące przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka w po-
stępowaniu cywilnym zostały zawarte w art. 259–277 oraz w art. 2421, 
2422 i 5057 k.p.c. Zeznania świadka stanowią jeden ze środków dowodo-
wych, za pomocą których możliwe jest wykazanie twierdzeń o faktach. 
Ten środek dowodowy zalicza się w literaturze przedmiotu do dowodów 
o charakterze osobowym, ale jednocześnie traktowany jest jako dowód 
w znaczeniu pojęciowym, ponieważ zeznania świadków wyrażają treść 
pojęciową6. Dowód z zeznań świadków, jak i pozostałe środki dowodowe 
powinny być oceniane przez sąd rozstrzygający merytorycznie sprawę 
na podstawie przepisu art. 233 k.p.c.

W roli świadka może występować tylko osoba fizyczna. Rola ta spro-
wadza się do złożenia zeznań o faktach, o których posiada informację 
i może tę wiedzę przekazać. Informacja o  faktach może zostać przez 
świadka uzyskana w sposób bezpośredni – na podstawie własnych ob-
serwacji7, lub w sposób pośredni, a więc na podstawie relacji innych osób 
(tzw. świadek ze słyszenia)8.

Jedynie w doktrynie została podjęta próba zdefiniowania świadka – jako 
osoby, która została wezwana przez organ procesowy do przekazania mu 
w trybie procesowego przesłuchania posiadanych przez siebie wiado-
mości o badanym przez organ procesowy fakcie, spełniająca określone 
w ustawie warunki do wystąpienia w tej roli9. Za świadka należy uznać 

6 B. Kaczmarek-Templin [w:] Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywil-
nych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory czynności sądowych i pism proceso-
wych, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Warszawa 2015, s. 562.

7 K. Knoppek, Pojęcie świadka w znaczeniu procesowym, „Palestra” 1982/4–5, t. 26, s. 20.
8 K. Flaga-Gieruszyńska [w:] A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowa-

nia cywilnego. Komentarz, Warszawa 2017, s. 515.
9 K. Knoppek, Pojęcie świadka…, s. 23.
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osobę fizyczną, która ma albo powinna mieć informacje o faktach, które 
będą podstawą ustaleń w toku prowadzonego postępowania rozpoznaw-
czego przez sąd10.

Natomiast przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie definiują, ko-
go należy uznać za świadka, lecz jedynie określają w przepisie art. 259 
enumeratywny katalog podmiotów, które nie mogą występować w roli 
świadka. Stosownie do przedmiotowego przepisu świadkami nie mo-
gą być:

1) osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spo-
strzeżeń;

2) wojskowi i  urzędnicy niezwolnieni od zachowania w  tajemnicy 
informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” oraz 
osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy Prokuratorii Gene-
ralnej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ich zeznani e miałoby być 
połączone z jej naruszeniem;

3) przedstawiciele ustawowi stron oraz osoby, które mogą być prze-
słuchane w charakterze strony jako organy osoby prawnej lub innej 
organizacji mającej zdolność sądową;

4) współuczestnicy jednolici.

Przy czym współuczestnik sporu, niebędący współuczestnikiem jedno-
litym, może być świadkiem co do faktów dotyczących wyłącznie innego 
współuczestnika (art. 260 k.p.c.). Ponadto mediator nie może być świad-
kiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem 
mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy 
mediacji (art. 2591 k.p.c.).

W doktrynie wyróżnia się świadka w znaczeniu procesowym (formal-
nym) oraz w znaczeniu faktycznym (materialnym)11. Świadkiem w zna-
czeniu procesowym będzie osoba, która została przez organ prowadzący 
postępowanie wezwana do złożenia zeznań12, ale nie zawsze taka osoba 

10 K. Ziemianin, Dowód z zeznań świadka w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2019, 
s. 58.

11 K. Knoppek, Pojęcie świadka…, s. 20.
12 W. Miszewski, Proces cywilny w zarysie. Część pierwsza, Warszawa–Łódź 1946, 

s. 166.
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