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Dot. pozyskiwania przez organy prowadzące postępowanie podatkowe danych osobowych 

adwokata występującego w tym postępowaniu wyłącznie jako pełnomocnik strony.  

 

 

 

 

 

W związku z przesłaniem do Naczelnej Rady Adwokackiej przez adwokata D. M. 

informacji o nadużyciu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w stosunku do 

adwokata poprzez gromadzenie w aktach postępowania podatkowego dotyczącego mandanta 

danych osobowych występującego jako pełnomocnik w tym postępowaniu adwokata 

niniejszym przedstawiam stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczące problemu 

związanego z możliwością pozyskiwania przez organy prowadzące różnorodne postępowania 

administracyjne, przygotowawcze oraz jurysdykcyjne, danych osobowych adwokata, który w 

postępowaniach tych występuje wyłącznie w roli pełnomocnika jednej ze stron, uprzejmie 

prosząc Pana Ministra o analizę przedstawionych zagadnień oraz ewentualne podjęcie 

prawem przewidzianych działań mających na celu pełne i kompleksowe wyjaśnienie 

okoliczności zdarzenia, stanowiącego podstawę sformułowania poniższych uwag.  

 Z uwagi na szczególne okoliczności niniejszej sprawy należy podkreślić, że 

jakkolwiek podstawą sporządzenia niniejszego pisma była informacja dotycząca określonych 

zdarzeń związanych z postępowaniem, w którym adwokat występował w charakterze 

pełnomocnika strony, jego celem nie jest pod żadnym pozorem jakiekolwiek oddziaływanie 

na tok postępowań prowadzonego w związku z opisanym powyżej stanem faktycznym. 

Zgodnie z ustawowymi obowiązkami i kompetencjami adwokackiego samorządu 

zawodowego niniejsze pismo ma na celu jedynie zasygnalizowanie - na kanwie opisanego 

przypadku - szczególnie istotnych zagadnień wiążących się z przetwarzaniem przez organy 

administracji publicznej danych osobowych adwokatów pełniących rolę pełnomocników osób 

będących stronami wszelkich postępowań przewidzianych przez prawo. Innymi słowy 

zwrócenie uwagi na znaczenie określonych w przepisach prawa zasad przetwarzanie danych 

osobowych adwokatów działających jako przedstawiciele prawni strony postępowania.  
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 Nie wchodząc w szczegółowe przedstawianie wszystkich okoliczności faktycznych  

i prawnych zdarzenia opisanego przez adwokata w piśmie skierowanym do Naczelnej Rady 

Adwokackiej dla zarysowania istoty ujawniającego się na jej kanwie zagadnienia prawnego 

wystarczające będzie wskazanie, że w toku prowadzonego przez organy podatkowe (będące 

przecież organami administracji publicznej) postępowania podatkowego do materiałów 

zgromadzonych w aktach sprawy zostały dołączone wydruki z systemu POLTAX. 

Obejmowany one dane osobowe oraz dotyczące działalności gospodarczej adwokata – 

pełnomocnika strony tego postępowania. Uzyskane poprzez system POLTAX informacje 

obejmowały zatem m.in.: datę urodzenia, imiona rodziców oraz adres zamieszkania. Adwokat 

ten, poza reprezentowaniem swojego mandanta, w sprawie którego toczyło się to 

postępowanie, nie pełnił w nim żadnej innej roli. Nie toczyło się także w owym czasie żadne 

postępowanie podatkowe dotyczące adwokata pełniącego funkcje pełnomocnika.  

 Opisane powyżej zdarzenie pozwala wyodrębnić trzy istotne dla prawidłowego 

funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego zagadnienia. Są to: (1) kwestia ochrony 

danych osobowych obywateli, które stanowią tzw. dane wrażliwe, (2) zakres swobody 

organów administracji publicznej w gromadzeniu i przetwarzaniu tych danych, oraz (3) 

prawidłowość wykonywania zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego, w ramach 

którego m.in. świadczona jest pomoc prawna innym podmiotom. O szczególnej wadze tych 

zagadnień świadczy już chociażby ta okoliczność, iż regulacje odnoszące się do każdej z nich 

zostały zamieszczone już na poziomie Konstytucji.  

 Aktualnie, dla współczesnego społeczeństwa informacja nabiera coraz większego 

znaczenia jako samodzielne dobro niematerialne. W rezultacie, możliwości pozyskiwania 

danych, ich gromadzenia oraz przetwarzania są nieporównanie większe, niż miało to miejsce 

choćby jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Zakres informacji, które mogą podlegać temu obrotowi, 

obejmuje także dane szczególnie wrażliwe, bowiem odnoszące się do identyfikacji danej 

osoby oraz dotyczące fundamentalnych dziedzin życia, jak stosunki prywatne, rodzinne czy 

majątkowe. Powoduje to, iż w tym aspekcie dochodzi do szczególnego sprzężenia, gdyż z 

jednej strony wyłania się problem sprawnego i dostosowanego do potrzeb współczesnego 

społeczeństwa i państwa obrotu informacją, zaś z drugiej zagadnienie jej treści, która może 

obejmować wiedzę o szerokich aspektach życia prywatnego każdego człowieka.  

W konsekwencji, ochrona takiej informacji stanowić będzie w istocie ochronę życia 

prywatnego danej osoby.  

 Wzajemne powiązanie tych dwóch obszarów – obrotu informacją oraz prawa do 

prywatności – wymusza odpowiednie podejście ustawodawcy, tak aby zapewnić zarówno 

odpowiedni standard związany z dostępem do tego rodzaju danych, jak i ich ochroną, poprzez 

którą realizowana będzie także ochrona prywatności jednostki. Z tego też powodu, wśród 

przepisów Konstytucji znalazło się postanowienie, które wprost wskazuje na konieczność 

istnienia ustawowej podstawy prawnej dla zobowiązania kogokolwiek do ujawnienia 

informacji dotyczących swojej osoby (art. 51 ust. 1 Konstytucji). 

 W kontekście poruszanego tutaj zagadnienia organom administracji państwowej 

przysługuje rola szczególna. Zamieszczona już na poziomie ustawy zasadniczej regulacja jest 
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nad wyraz klarowna, formułując w art. 7 zasadę działania organów władzy publicznej na 

podstawie i w granicach prawa. Jej konkretyzacja, dotycząca problematyki obrotu informacją, 

została zamieszczona w art. 51 ust. 2 Konstytucji. Regulacje te, wraz z podstawowymi 

przepisami odnoszącymi się do praw i wolności człowieka i obywatela, jak zasada 

proporcjonalności czy równości, formułują podstawowe reguły, mające zapewnić odpowiedni 

poziom ochrony danych osobowych.  

 Nakreślonych tutaj zagadnień dotyczy sytuacja, na kanwie której sformułowane 

zostało niniejsze pismo. Niemniej jednak, ogólny problem, wyłaniający się z przywołanego 

na wstępie stanu faktycznego, zdaje się nosić znamiona przypadku szczególnego.  

W perspektywie przedstawionych dotychczas uwag nie może budzić najmniejszej 

wątpliwości zasadność pozyskiwania i przetwarzania w ramach jakiegokolwiek postępowania 

prawnego danych osoby lub podmiotu, który jest stroną tego postępowania, w takim zakresie, 

w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego rozstrzygnięcia kwestii, będących przedmiotem 

tego postępowania. Tym niemniej, sytuacja strony, zarówno z punktu widzenia okoliczności 

faktycznych, jak i prawnych, jest jednakże w sposób zasadniczy odmienna od sytuacji 

pełnomocnika tej strony. O ile bowiem strona postępowania jest uwikłana w dane 

postępowanie ze względu na treść odpowiednich norm prawnych, które wprost odnoszą się do 

jej sytuacji prawnej, o tyle w przypadku pełnomocnika jedynym stosunkiem, który go z tym 

postępowaniem łączy jest stosunek pełnomocnictwa z mandantem – stroną.  

 Na tym jednakże nie kończy się szczególna charakterystyka sytuacji pełnomocnika. 

Związana jest ona także z rolą, jaką on pełni w toczącym się postępowaniu. Do istoty jego 

działalności należy podejmowanie czynności w imieniu strony postępowania i na jej rzecz. 

Aktywność ta sprowadza się zatem do świadczenia usługi szczególnego rodzaju, której 

podstawą jest staranność działania. Usługa ta, stanowiąc usługę w zakresie fachowej wiedzy 

prawniczej, jest więc ukierunkowana na jak najpełniejszą realizację przysługujących 

mandatowi praw w ramach tego postępowania, w którym akurat przyszło mu występować 

jako strona. Funkcja profesjonalnego pełnomocnika, dysponującego fachową wiedzą 

prawniczą i doświadczeniem wpisuje się zatem w jeden z elementów demokratycznego 

państwa prawnego, w którym możliwość prawidłowej realizacji własnych uprawnień przez 

poszczególne podmioty praw i obowiązków stanowi wartość samą w sobie.  

 Znaczenie tak scharakteryzowanej roli adwokata jako pełnomocnika dostrzega 

również sam ustawodawca konstytucyjny, który w art. 17 ust. 1 normuje zagadnienia 

dotyczące roli samorządów zawodowych. Przepis ten wskazuje, iż samorządy zawodowe nie 

tylko reprezentują osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, ale także i sprawują 

pieczę nad ich wykonywaniem w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. W ten 

sposób zatem, ustrojodawca podkreślił istotne znaczenie związku, jaki zachodzi pomiędzy 

prawidłowym wykonywaniem tych szczególnie ważnych dla współczesnego państwa profesji, 

a interesem publicznym.  

 Szczególnie dobrze związek ten dostrzec można na przykładzie prawniczych zawodów 

zaufania publicznego, w tym zawodu adwokata. Już bowiem otwierający regulację prawa  

o adwokaturze przepis art. 1 ust. 1 stwierdza, iż adwokatura jest powołana nie tylko do 
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udzielania pomocy prawnej, ale także i do współdziałania w ochronie praw i wolności 

obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Oznacza to zarazem, iż zarówno 

samorządu adwokackiego, jak i każdego poszczególnego adwokata wykonującego zawód,  

a więc świadczącego pomoc prawną, wpisuje się w szerszy kontekst realizacji interesu 

publicznego i wspierania prawidłowego funkcjonowania instytucji demokratycznego państwa 

prawnego. Mając zatem na uwadze tak istotne znaczenie, które ustawodawca wiąże zarówno 

z działalnością adwokatury, jak i ze świadczeniem przez jej członków pomocy prawnej, 

ustawodawca wprowadził liczne rozwiązania prawne, które formułują zarówno dodatkowe 

obowiązki adwokatów, jak i przydają im pewne uprawnienia. Co szczególnie warto w tym 

miejscu podkreślić, celem tego rodzaju unormowań jest zapewnienie prawidłowego, 

rzetelnego i profesjonalnego wykonywania stawianych przed adwokaturą i adwokatami 

zadań.  

W katalogu tych zadań, co już wspomniano, istotne miejsce zajmuje świadczenie 

pomocy prawnej. To właśnie przez wzgląd na rolę i znaczenie tego rodzaju działalności dla 

szeroko pojętego obrotu prawnego i prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa 

spowodował, iż ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie szeregu gwarancji dla 

adwokata w związku z wykonywaniem przez niego zawodu. Wskazać tutaj należy choćby na 

instytucję tajemnicy adwokackiej (art. 6 prawa o adwokaturze), służącej przede wszystkim 

ochronie interesów mandanta i możliwości nieskrępowanego, aczkolwiek pozostającego  

w pełni w granicach prawa, działania pełnomocnika. Wreszcie, nie sposób nie wspomnieć  

o szczególnym statusie adwokata, który podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków 

zawodowych korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia i prokurator (art. 7 ust. 1 prawa 

o adwokaturze). 

Mając zatem na uwadze dotychczasowe spostrzeżenia, trzeba podkreślić, iż 

prawidłowe wykonywanie zawodu adwokata, polegające na świadczeniu pomocy prawnej 

jako pełnomocnik strony stanowi ważny i istotny element demokratycznego państwa 

prawnego, bowiem w ten sposób dochodzi nie tylko do zapewnienia prawidłowej realizacji 

celów indywidualnych mandanta, ale także i do współdziałania w realizacji celów 

publicznych. Z tego też powodu niezwykle istotną kwestią staje się problem  prawidłowego  

i rzetelnego wykonywania profesji adwokackiej, która powinna być realizowana w zgodzie  

z przepisami prawa. Niemniej jednak, zaznaczyć należy, iż wpływ na prawidłowe 

świadczenie pomocy prawnej pochodzić może także i z zewnątrz adwokatury, a więc od 

innych uczestników obrotu państwowego, w tym i od organów władzy publicznej.  

W rezultacie, biorąc pod uwagę tę perspektywę, przyznać trzeba, iż wszelkie próby 

działania organów administracji państwowej poza wyznaczonymi przez przepisy prawa 

kompetencjami, czy też w ich ramach ale wykorzystując je w sposób instrumentalny, 

prowadzą do powstania sytuacji, w której zasadnie można podnosić pytanie o cel, sens  

i prawidłowość podejmowania tego rodzaju czynności. W niektórych przypadkach, działania 

takie mogą stanowić zagrożenie także i dla właściwego świadczenia pomocy prawnej.  

W szczególności, zastanowienie muszą budzić wszelkie te przypadki, kiedy to działania te są 

podejmowane przez organy danego postępowania wobec adwokata, który działa tylko  

i wyłącznie jako pełnomocnik strony tego postępowania.  
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Wydaje się, iż każdy przypadek takiej praktyki ze strony organów władzy państwowej 

powinien stanowić przedmiot szczególnie wnikliwej analizy organów nadzorczych  

i kontrolnych celem wyeliminowania stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Minister Finansów 

2. Prokurator Generalny. 

3. Minister Sprawiedliwości. 


