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WSTĘP

Pojęcie etyki zawodowej jest utożsamiane z pojęciem deontologii, czy-
li zbiorem zasad etycznych regulujących obowiązki w pewnej dziedzinie, 
głównie związanej z zawodem1. Termin „etyka zawodowa” odnoszony 
jest do spisanych norm, które odpowiadają na pytanie, jak ze względów 
moralnych przedstawiciele danego zawodu powinni, a jak nie powinni 
postępować2. Etyka zawodowa jest ważnym zagadnieniem moralności 
i zawiera w sobie etykę danej zbiorowości, deklarowane i stosowane 
wartości. Etyka zawodowa odnosi się do zespołu norm i zobowiązań 
wymaganych od reprezentantów określonego zawodu. Etyka ta jest 
teorią odpowiedzialnej, a tym samym moralnie dobrze realizowanej 
pracy, tj. wykonywanej dzięki sprawnościom, które warunkują efektyw-
ną pracę. Sam zespół tych sprawności kształtuje się proporcjonalnie do 
tego, jak pojmuje się pracę. Poza tym efekty działań są odczuwalne 
zarówno dla osób, które podejmują działania w sferze zawodowej, jak 
i dla tych, którzy odczuwają skutki tych działań. Wśród czynników 
decydujących o treści etyki zawodowej istotną rolę odgrywają tradycje 
danego zawodu oraz wartości moralne związane z jego funkcjonowa-
niem. Ważne są przy tym hierarchie wartości, które istnieją w każdym 
systemie moralności zawodowej. Warto zauważyć, iż etyka zawodowa 
ma zasadnicze znaczenie przy wykonywaniu zawodów społecznie war-
tościowanych pozytywnie, a przy tym dotyczących odpowiedzialności 

1  S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, Warszawa 1997.
2  I. Lazari-Pawłowska, Etyki zawodowe jako role społeczne [w:] I. Lazari-Pawłowska, 

Etyka. Pisma wybrane, Ossolineum 1992, s. 84.
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wobec drugiego człowieka i dobra wspólnego3. Na etykę zawodową 
składają się obowiązki zawodowe uzasadniane poprzez cele przypisy-
wane zawodowi oraz wartości wiążące się nieodłącznie z jego wykony-
waniem. Te cele lub wartości powiązane są z relacjami, w jakie wchodzi 
przedstawiciel danego zawodu z osobami, na których rzecz świadczy 
pomoc prawną, albo z rolą, jaką pełnią przedstawiciele określonego 
zawodu w strukturze społecznej. Etyka niektórych zawodów poddaje 
się łatwiej wyjaśnieniu za pomocą kategorii relacji, a etykę innych za-
wodów łatwiej z kolei wyjaśnić przy wykorzystaniu kategorii roli. Za-
wody prawnicze z całą pewnością różnią się między sobą dość istotnie, 
a różnice między nimi mogą być właściwie wyjaśnione właśnie przy 
wykorzystaniu wskazanych kategorii: roli i relacji. Zgodnie z kategorią 
relacji zasadnicze znaczenie mają interakcje społeczne, w których bio-
rą udział przedstawiciele zawodu i osoby korzystające z ich usług. Jeśli 
chodzi o zawód prawniczy, to najbliższy typowi relacji opartej na trosce 
jest zawód radcy prawnego, obok zawodu adwokata. Pomoc prawna 
przez nich świadczona polega na tym, że klient oddaje swoje sprawy 
w ręce profesjonalisty, zdaje się na jego wiedzę i doświadczenie, ponad-
to żywi nadzieję, że prawnik nie nadużyje zaufania, z jakim powierzone 
mu zostały sekretne sprawy. Ten typ relacji powstaje w związku z ko-
niecznością rozwiązania istotnych spraw człowieka, nawet z egzysten-
cjalnego punktu widzenia. Materialną podstawą tej relacji jest w szcze-
gólności wykorzystanie w interesie klienta wiedzy i umiejętności praw-
nika, element zaś zaufania i oczekiwanie na częstokroć życiową poradę, 
powodują, że jest to relacja niezwykle złożona. Nie powinna ona mieć 
jednakże charakteru zbyt osobistego, ponieważ wtedy trudno o zacho-
wanie przez prawnika realnej niezależności przy ocenie spraw klienta, 
a także ma to wpływ na zależność od własnych emocji prawnika wyni-
kających ze zbyt głębokiego zaangażowania4. Jeśli chodzi o prawników, 
to ich rolę społeczną wyznaczają społeczna doniosłość zadań, które 
realizują, ich miejsce w strukturze zawodowej, a ponadto charakter 
czynności zawodowych wykonywanych w ramach określonego zawodu. 

3  P. Sobański, B. Kmieciak, Prawno – etyczne aspekty wykonywania zawodu adwokata 
w III Rzeszy, „Palestra” 2021/1–2, s. 131.

4  J.  Leszczyński, Etyka zawodowa prawników, „Kwartalnik Etyka Prawnicza” 
2015/2016/1 (163), s. 27.



Część I. Etyka radcy prawnego   31

 

Część I

ETYKA RADCY PRAWNEGO



Kazus 1. Dochodzenie wynagrodzenia od klienta... 33

 

Kazus 1

DOCHODZENIE WYNAGRODZENIA 
OD KLIENTA NA DRODZE SĄDOWEJ 

A TAJEMNICA ZAWODOWA

Radca prawny wszczął postępowanie sądowe, w ramach którego do-
chodzi wynagrodzenia od podmiotu, na rzecz którego świadczył 
pomoc prawną. W ocenie byłego klienta radcy prawnego dochodzone 
roszczenie jest nienależne, natomiast radca prawny w toku sprawy 
ujawnia szczegóły prowadzonych spraw. Były klient powziął wąt-
pliwość, czy tego rodzaju zachowanie radcy prawnego nie stanowi 
przewinienia dyscyplinarnego (czy nie jest ujawnianiem tajemnicy 
zawodowej)? Proszę ocenić postępowanie radcy prawnego.

Przepisy Kodeksu Etyki Radcy Prawnego nie odnoszą się wprost do kwe-
stii zachowania tajemnicy zawodowej w sytuacji wszczęcia przez radcę 
prawnego postępowania, którego przedmiot dotyczy sporu związanego 
ze świadczoną pomocą prawną (w tym zwłaszcza sporu o zapłatę wyna-
grodzenia). Artykuł 16 KERP przewiduje jednak zakaz wykorzystywania 
przez radcę prawnego informacji i dokumentów objętych tajemnicą 
zawodową również „w interesie własnym”. Przywołany art. 16 KERP 
obejmuje sytuacje, w których nie dochodzi do ujawnienia przez radcę 
prawnego informacji objętych tajemnicą, ale do skorzystania z nich we 
własnym interesie bądź w interesie innej osoby.

Skorzystanie przez radcę prawnego w  interesie własnym z  infor-
macji czy też dokumentów objętych tajemnicą zawodową będzie 
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mieć miejsce np. w przypadku, gdy radca prawny, który przygoto-
wuje dokumentację dla transakcji handlowej dokonywanej przez 
spółkę giełdową, poweźmie informacje mogące wpływać na kurs 
akcji tejże spółki i stosownie do nich zbędzie lub nabędzie te akcje. 
Korzystaniem z informacji w interesie własnym nie będzie z kolei 
np. ujawnienie przez radcę prawnego informacji w procesie o zapłatę 
przeciw klientowi, który nie wywiązał się z obowiązku uiszczenia 
wynagrodzenia na rzecz radcy prawnego za świadczenie usług praw-
nych. Interes w rozumieniu tego postanowienia to wszak korzyść, 
pożytek lub zysk radcy prawnego, a nie pokrycie wynagrodzenia za 
uprzednio wykonane usługi.

Radca prawny ma możliwość dochodzenia przed sądem przeciwko 
swojemu klientowi roszczeń o wynagrodzenie za udzieloną pomoc 
prawną, jednak w trakcie prowadzonego w tym przedmiocie postępo-
wania radca prawny nie może ujawniać informacji objętych tajemnicą 
zawodową. Ujawnienie przez radcę prawnego, w toku wszczętego 
procesu sądowego, okoliczności objętych tajemnicą zawodową może 
zostać uznane za postępowanie sprzeczne z prawem oraz z zasadami 
etyki, a  tym samym może stanowić podstawę pociągnięcia radcy 
prawnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Naruszenia tajemnicy zawodowej nie stanowi natomiast powoły-
wanie się przez radcę prawnego w toku prowadzonego procesu na 
sam fakt udzielenia pomocy prawnej konkretnemu podmiotowi oraz 
wskazywanie na wykonanie na rzecz danego podmiotu konkretnej 
usługi. W celu dochodzenia roszczeń o zapłatę przeciwko swojemu 
klientowi radca prawny może bowiem wykorzystać wystawiane przez 
siebie dokumenty finansowe (faktury, rachunki itp.) oraz ujawniać 
informacje objęte tego rodzaju dokumentacją.

Tajemnica zawodowa radcy prawnego nie obejmuje tego rodzaju 
danych, które zgodnie z wymogami przepisów prawa należy umiesz-
czać na dokumentach finansowych dla celów rozliczeniowych lub 
podatkowych (faktury, rachunki itp.). Tajemnicą zawodową nie są 
w związku z tym objęte w szczególności dane identyfikujące klien-
ta i ogólna informacja o rodzaju wykonanej przez radcę prawnego 
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usługi, tj. dane niezbędne do ustalenia podstawy opodatkowania, 
powstania obowiązku podatkowego, ustalenia stawki podatku albo 
innego elementu konstrukcyjnego podatku.
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Kazus 2

WYKORZYSTANIE INFORMACJI 
I DOKUMENTÓW KLIENTA 

W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM 
PRZECIWKO KLIENTOWI

Czy dopuszczalne jest przedstawienie w postępowaniu sądowym 
dokumentów, wydruków i innych środków dowodowych, jakie zo-
stały wytworzone przez radcę prawnego przy wykonywaniu usługi 
na rzecz danego klienta, w celu dochodzenia od tego klienta zapłaty 
wynagrodzenia?

Kodeks Etyki Radcy Prawnego nie reguluje expressis verbis kwestii 
zachowania tajemnicy zawodowej w sytuacji wszczęcia przez radcę 
prawnego postępowania, którego przedmiot dotyczy sporu związanego 
ze świadczoną pomocą prawną (w tym zwłaszcza sporu o zapłatę wyna-
grodzenia). Artykuł 16 KERP przewiduje jednak zakaz wykorzystywania 
przez radcę prawnego informacji i dokumentów objętych tajemnicą 
zawodową również „w interesie własnym”. Przywołany art. 16 KERP 
obejmuje sytuacje, w których nie dochodzi do ujawnienia przez radcę 
prawnego informacji objętych tajemnicą, ale do skorzystania z nich we 
własnym interesie bądź w interesie innej osoby.

Wykorzystanie informacji i dokumentów objętych tajemnicą zawodową 
w interesie własnym nastąpi przykładowo, jeżeli radca prawny przygo-
towując dokumentację w związku z transakcją handlową dokonywaną 
przez spółkę giełdową, poweźmie informacje mogące wpływać na kurs 
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akcji tejże spółki, w konsekwencji czego dokona obrotu tymi akcja-
mi. Korzystaniem z informacji w interesie własnym nie będzie z kolei 
np. ujawnienie przez radcę prawnego informacji w procesie o zapłatę 
przeciw klientowi, który nie wywiązał się z obowiązku uiszczenia wy-
nagrodzenia na rzecz radcy prawnego za świadczenie usług prawnych. 
Interes w rozumieniu tego postanowienia to wszak korzyść, pożytek 
lub zysk radcy prawnego, a nie pokrycie wynagrodzenia za uprzednio 
wykonane usługi.

Należy mieć jednocześnie na uwadze, iż tajemnica zawodowa radcy 
prawnego nie obejmuje tego rodzaju danych, które zgodnie z wymoga-
mi przepisów prawa należy umieszczać na dokumentach finansowych 
dla celów rozliczeniowych lub podatkowych (faktury, rachunki itp.). 
Tajemnicą zawodową nie są w związku z tym objęte w szczególności 
dane identyfikujące klienta i ogólna informacja o rodzaju wykonanej 
przez radcę prawnego usługi, tj. dane niezbędne do ustalenia podstawy 
opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, ustalenia stawki 
podatku albo innego elementu konstrukcyjnego podatku.

Radca prawny ma jednakże możliwość dochodzenia przed sądem 
przeciwko swojemu klientowi roszczeń o wynagrodzenie za udzieloną 
pomoc prawną. W trakcie prowadzonego w tym przedmiocie postę-
powania radca prawny nie może ujawniać informacji objętych tajem-
nicą zawodową. Ujawnienie przez radcę prawnego, w toku wszczętego 
procesu sądowego, okoliczności objętych tajemnicą zawodową może 
zostać uznane za postępowanie sprzeczne z prawem oraz z zasadami 
etyki, a tym samym stanowić podstawę pociągnięcia radcy prawnego 
do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Naruszenia tajemnicy zawodowej nie stanowi natomiast powoływanie 
się przez radcę prawnego w toku prowadzonego procesu na sam fakt 
udzielenia pomocy prawnej konkretnemu podmiotowi oraz wskazywa-
nie na wykonanie na rzecz danego podmiotu konkretnej usługi. W celu 
dochodzenia roszczeń o zapłatę przeciwko swojemu klientowi radca 
prawny może bowiem wykorzystać wystawianie przez siebie dokumenty 
finansowe (faktury, rachunki itp.) oraz ujawniać informacje objęte tego 
rodzaju dokumentacją.
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Kazus 3

TAJEMNICA NEGOCJACJI, W KTÓRYCH 
RADCA PRAWNY NIE BRAŁ UDZIAŁU

Czy w przypadku, gdy w piśmie adresowanym bezpośrednio do klien-
ta radcy prawnego, zawierającym propozycje ugodowe, zastrzeżono 
poufność, radca prawny, który nie brał czynnego udziału w negocja-
cjach, może przedstawić takie pismo, jako dowód w sprawie cywilnej, 
toczącej się pomiędzy jego klientem a autorem tegoż pisma?

Przepis zawarty w art. 21 KERP stanowi swego rodzaju superfluum, czyli 
pewnego rodzaju nadmiar, wobec treści art. 721 § 1 Kodeksu cywilnego1. 
Obowiązek poszanowania przez radcę prawnego tajemnicy negocjacji 
ma bowiem źródło nie w art. 21 KERP, ale właśnie w przywołanym 
art. 721 § 1 k.c. Artykuł 721 § 1 k.c. stanowi, że „Jeżeli w toku negocjacji 
strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona 
jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom 
oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba 
że strony uzgodniły inaczej”. Paragraf 2 cytowanego artykułu mówi zaś, 
że: „W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, 
o których mowa w § 1, uprawniony może żądać od drugiej strony na-
prawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści”. Artykuł 
21 KERP powtarza niejako zacytowaną regulację Kodeksu cywilnego, 
gdyż czytamy w nim, że: „Radca prawny obowiązany jest zachować w ta-
jemnicy, także wobec sądów i innych organów orzekających w sprawie, 
przebieg i treść pertraktacji ugodowych, w których brał czynny udział”.

1  Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).
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