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I. Zarys ogólny
Obecnie ochronę informacji niejawnych w Rzeczypospolitej Polskiej normuje ustawa
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst pierwotny -Dz. U. Nr 11,
poz. 95).
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Wspomniana ustawa z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych reguluje
kwestie związane z ochroną informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową
i służbową.
W okresie swego obowiązywania przedmiotowa ustawa doczekała się 23 nowelizacji.
Charakter tych zmian był rozmaity począwszy od zmian natury technicznej do ściśle
merytorycznych. Dokonana ilość zmian wymienionej ustawy świadczy, że ów akt prawny
zawierał wiele wad i niejasności. Aktualnie wiele jej przepisów jest już przestarzałych
i niefunkcjonalnych.
Charakter tych zmian jak wynika z uzasadnienia projektu nowej ustawy o ochronie
informacji niejawnych był rozmaity: od zmian porządkujących, wynikających z nowelizacji
bądź uchwalania nowych ustaw – po zasadnicze zmiany merytoryczne samej ustawy
o ochronie informacji niejawnych. (druk nr 2791 Rządowego projektu ustawy o ochronie
informacji niejawnych oraz o zmianie niektórych ustaw, złożony w Sejmie dnia 16.02.2010).
Dalej jak wynika z uzasadnienia projektu nowej ustawy o ochronie informacji
niejawnych, to właśnie objęcie przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
w 2011 r. stawia przed polską administracją państwową szereg wyzwań wymagających
podjęcia pilnych kroków. Jednym z nich jest postulowane od dawna przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych dostosowanie polskiego systemu ochrony informacji niejawnych do
reguł i praktyki obowiązującej w instytucjach Unii Europejskiej i w krajach członkowskich.
W związku z tym w dniu 05.08.2010 r. ostatecznie Sejm uchwalił ustawę o ochronie
informacji niejawnych, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr 182, poz. 1228 z dnia
01.10.2010 r. Tym samym ustawa ta wejdzie w życie w dniu 02.01.2011 i z tą datą zacznie
obowiązywać praktycznie w pełnym zakresie z wyjątkiem art. 131, który wejdzie w życie
z dniem 01.01.2013 r. Przepis ten dotyczy zmian w ustawie z dnia 21.12.2000 r. o żegludze
śródlądowej. Ponadto w art. 74 do art. 180 znowelizowano 106 innych ustaw.
Jednocześnie w tym dniu utraci moc ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia
22 stycznia 1999 r.
Artykuł 1 ust. 3 dotychczasowej ustawy o ochronie informacji niejawnych stanowi, że
przepisy tejże ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw regulujących ochronę tajemnicy
zawodowej i innych tajemnic prawnie chronionych. Z tego unormowania wynika, że
ustawodawca dopuścił możliwość szerszego ustawowego unormowania ochrony także innych
rodzajów tajemnic prawnie chronionych. Podobne unormowanie zawiera ustawa z dnia
05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych w art. 1 ust 3, który stanowi, że: „Przepisy
ustawy o ochronie informacji niejawnych nie naruszają przepisów innych ustaw o ochronie
tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych, z zastrzeżeniem art. 5,
regulującego klasyfikację informacji niejawnych. Obecnie obowiązująca Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w art. 61 stanowi, że obywatel ma prawo
do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących
funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności
organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek
organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują
mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
Zgodnie z art. 61 ust. 3 Konstytucji ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2,
może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw
innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa
lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
W zakresie materialnych elementów definicji tajemnicy państwowej i tajemnicy
służbowej możliwość ograniczeń praw i wolności jednostki w sferze dostępu do informacji
została ukształtowana znacznie szerzej w ustawie [z 1999 r.] o ochronie informacji
niejawnych aniżeli w ustawie zasadniczej. Tak uważa między innymi Michał Leciak – artykuł
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„Definicja legalna tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w świetle przepisów
Konstytucji RP” /St. Iur. Toruń. 2009.1.79/.
Obecnie w polskim systemie prawnym, w kilkudziesięciu różnych ustawach określono
rodzaje i zasady ochrony informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych.
Niektórzy autorzy wyróżniają 25 rodzajów tajemnicy zawodowej i 16 rodzajów
tajemnic prawnie chronionych, nie będących tajemnicą zawodową. (por. Stanisław Hoc
„Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych” str. 19 i 20).
II. Rodzaje informacji niejawnych określonych w ustawie z dnia 05.08.2010 r. o ochronie
informacji niejawnych
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
tajemnice niejawne zostały poklasyfikowane na następujące kategorie:
- ściśle tajne,
- tajne,
- poufne,
- zastrzeżone,
Do informacji ściśle tajnych ustawodawca zaliczył następujące informacje, jeżeli ich
nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej
Polskiej przez to, że:
1. zagrozi niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej Rzeczypospolitej
Polskiej;
2. zagrozi bezpieczeństwu wewnętrznemu lub porządkowi konstytucyjnemu
Rzeczypospolitej Polskiej;
3. zagrozi sojuszom lub pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej;
4. osłabi gotowość obronną Rzeczypospolitej Polskiej;
5. doprowadzi lub może doprowadzić do identyfikacji funkcjonariuszy, żołnierzy lub
pracowników służb odpowiedzialnych za realizację zadań wywiadu lub
kontrwywiadu, którzy wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, jeżeli zagrozi
to bezpieczeństwu wykonywanych czynności lub może doprowadzić do identyfikacji
osób udzielających im pomocy w tym zakresie;
6. zagrozi lub może zagrozić życiu lub zdrowiu funkcjonariuszy, żołnierzy lub
pracowników, którzy wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, lub osób
udzielających im pomocy w tym zakresie;
7. zagrozi lub może zagrozić życiu lub zdrowiu świadków koronnych lub osób dla nich
najbliższych albo świadków, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks postępowania karnego, lub osób dla nich najbliższych
Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „tajne”, jeżeli ich nieuprawnione
ujawnienie spowoduje poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że:
1. uniemożliwi realizację zadań związanych z ochroną suwerenności lub porządku
konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej;
2. pogorszy stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub organizacjami
międzynarodowymi;
3. zakłóci przygotowania obronne państwa lub funkcjonowanie Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;
4. utrudni wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych w celu
zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub ścigania sprawców zbrodni przez służby lub
instytucje do tego uprawnione;
5. w istotny sposób zakłóci funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości;
____________________________________________________________________________________________________________
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=26

4

Krzysztof Domagała, Tomasz Domagała
Tajemnice prawnie chronione
__________________________________________________________________________________________

6. przyniesie stratę znacznych rozmiarów w interesach ekonomicznych Rzeczypospolitej
Polskiej
Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „poufne”, jeżeli ich nieuprawnione
ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że:
1. utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
2. utrudni realizację przedsięwzięć obronnych lub negatywnie wpłynie na zdolność
bojową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3. zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli;
4. utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę
bezpieczeństwa lub podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej;
5. utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę
porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli lub ściganie sprawców przestępstw
i przestępstw skarbowych oraz organom wymiaru sprawiedliwości;
6. zagrozi stabilności systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej;
7. wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej
Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „zastrzeżone”, jeżeli nie nadano im
wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na
wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań
w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego,
przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów
ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
W art. 5 ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych zawarto nowe
definicje informacji niejawnych oznaczonych poszczególnymi klauzulami, które będą
obowiązywały w miejsce dotychczasowych, bardzo ogólnych definicji tajemnicy państwowej
i służbowej, oraz wykazów informacji niejawnych w załączniku do ustawy.
Największa zmiana dotyczy dotychczasowej „tajemnicy służbowej”, ponieważ
zrezygnowano z oznaczania klauzulami „poufne” lub „zastrzeżone” informacji chronionych
na podstawie innych ustaw, a definicje tych klauzul odniesiono jedynie do ewentualnych
szkód, które ujawnienie informacji mogłoby przynieść dla bezpieczeństwa i interesów RP
Zauważyć należy, że po wejściu w życie nowej ustawy pewna część informacji do tej
pory „ściśle tajnych” będzie klauzulowana jako informacje „tajne” lub „poufne”, „tajnych”
jako „poufne” lub „zastrzeżone”, a większość informacji stanowiących dotychczasową
tajemnicę służbową, z wyjątkiem odnoszących się do interesu państwa, powinna przestać być
chroniona na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Według art. 5 ust. 5 wymienionej ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji
niejawnych, informacje niejawne przekazane przez organizacje międzynarodowe lub inne
państwa na podstawie umów międzynarodowych oznacza się polskim odpowiednikiem
posiadanej klauzuli tajności.
W takim przypadku tego typu informacje będą chronione przez polskie prawo pod
względem techniczno – informatycznym i karnym na równi z ich polskimi odpowiednikami.
III. Rodzaje tajemnic zawodowych unormowanych ustawowo.
Przechodząc do wyszczególnienia rodzaju tajemnic zawodowych uregulowanych
w ustawach należy podkreślić, że na gruncie przepisów prawa obowiązującego od 02.01.2011
r. będzie można wyróżnić szereg rodzajów tajemnicy zawodowej, przyjmując jako
podstawowe kryterium odrębne zapisy ustawowe dotyczące określonej grupy zawodowej,
które nakładają wprost obowiązek zachowania tajemnicy w związku z wykonywaniem
określonego zawodu, czy też pełnionej funkcji oprócz dodatkowych zapisów zawartych
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w treści ślubowania, a dotyczących przyjęcia na siebie obowiązku zachowania w tajemnicy
informacji, związanych z pracą, służbą, wykonywanymi czynnościami na innej podstawie itd.
Należy zauważyć, że możliwe jest przyjęcie innego kryterium, co bezspornie
spowoduje inne ujęcie zakresowe tajemnic zawodowych.
Jak wyżej wspomniano katalog rodzajów tajemnic zawodowych w polskim systemie
prawnym jest praktycznie bardzo szeroki i trudny co całościowego przedstawienia w sposób
wyczerpujący.
Dokonując podziału rodzaju informacji na zawierających tajemnice zawodową lub
inną prawnie chronioną, należy podnieść, że praktycznie w żadnym akcie prawnym nie jest
zawarta pełna definicja tajemnicy zawodowej, pomimo że niektóre ustawy posługują się tą
terminologią. Pewne kryteria ułatwiające zakwalifikowanie danej informacji jako tajemnicy
zawodowej zawiera między innymi art. 266 § 1 KK, stanowiący że każdy kto, wbrew
przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje
informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą,
działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega odpowiedzialności
karnej.
Zdaniem autorów komentarza do kodeksu karnego autorstwa Magdaleny BudynKulik, Patrycji Kozłowskiej-Kalisz, Marka Kulika, Marka Mozgawy, Komentarz do art. 266
kodeksu karnego, Komentarz praktyczny, Oficyna, 2007, II wyd. „tajemnica zawodowa
istnieje, gdy wiadomość nią objęta została uzyskana przez osobę reprezentującą określony
zawód, z tytułu wykonywania którego było możliwe wejście w posiadanie cudzej tajemnicy
czy sekretu (Wróbel, Niektóre problemy..., s. 29-30). Ustalenie obowiązku zachowania
tajemnicy zawodowej może wynikać wprost z przepisów regulujących tryb i zasady
wykonywania określonych zawodów bądź z przyjęcia na siebie zobowiązania co do
nieujawniania faktów poznanych w związku z wykonywaną pracą zawodową.”
W swoim komentarzu do art. 266 kodeksu karnego Autorzy uważają, że przepis art.
266 § 1 KK przewiduje obecnie penalizację naruszenia tzw. tajemnicy zawodowej
(funkcyjnej) i prywatnej (§ 1) .
Zdaniem wymienionych autorów tajemnica zawodowa istnieje, gdy wiadomość
nią objęta została uzyskana przez osobę reprezentującą określony zawód, z tytułu
wykonywania którego było możliwe wejście w posiadanie cudzej tajemnicy czy sekretu.
Przepis § 1 art. 266 KK nie dotyczy jednak tylko tajemnicy zawodowej; ma bowiem
zakres o wiele szerszy - obejmuje także każdą tajemnicę, poznaną w związku z pełnioną
funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową.
Stąd też ten rodzaj tajemnicy określany jest także jako tajemnica funkcyjna (KunickaMichalska, Przestępstwa przeciwko..., s. 445-446). Pojęcie tajemnicy prywatnej natomiast
używane być może ze względu na rodzaj informacji stanowiących przedmiot tajemnicy, tj.
dotyczących prywatnej sfery życia dysponenta informacji.
Tajemnica zawodowa jest klasyfikowana przez niektórych autorów na podstawie
kryterium to jest właściciela / adresata / uzyskanych informacji.
Taki pogląd przedstawili między innymi na XI Konferencji PLOUG Kościelisko 2005 r. A.
Adamczyk, R. Renk, J. Radziulis i prof. W. Hołubowicz w referacie pt. „Klasyfikacja
informacji i danych prawnie chronionych oraz wymagania dotyczące środków
informatycznych przeznaczonych do ich przechowywania i ich przetwarzania”
Czynienie powyższych rozważań dowodzi bezsprzecznie, że jednoznaczne
zakwalifikowanie informacji do będących tajemnicą zawodową, czy też inną prawnie
chronioną nie jest łatwe i może nasuwać wiele wątpliwości interpretacyjnych w zależności od
przyjętych kryteriów podziału informacji.
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Pomimo owych wątpliwości można wyróżnić następujące rodzaje tajemnicy
zawodowej:
1. tajemnica adwokacka
określona w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.09.146.1188
z późniejszymi zmianami)
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.
2. tajemnica radcowska
określona w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.10.10.65
z późniejszymi zmianami)
Art. 3. 3. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym
dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.
4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
3. tajemnica notarialna
określona art. 18 w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie
(Dz.U.08.189.1158 z późniejszymi zmianami)
Art. 18. § 1. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy,
o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.
§ 2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza.
§ 3. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek
przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi
prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić
notariusza Minister Sprawiedliwości.
4. tajemnica komornicza
określona w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
(Dz.U.06.167.1191 z późniejszymi zmianami)
Art. 20. 1. Komornik jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy,
o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, trwa także po odwołaniu komornika.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy komornik składa zeznanie jako świadek
lub strona przed sądem lub prokuratorem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru
państwa. W tym przypadku od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić komornika
Minister Sprawiedliwości.
5. tajemnica dziennikarska
określona w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 84.5.24
z późniejszymi zmianami)
Art. 15. 1. Autorowi materiału prasowego przysługuje prawo zachowania w tajemnicy
swego nazwiska.
2. Dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy:
1) danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do
redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób
udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do
opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych,
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2) wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione
prawem interesy osób trzecich.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również innych osób zatrudnionych
w redakcjach, wydawnictwach prasowych i innych prasowych jednostkach organizacyjnych.
6. tajemnica lekarska
określona w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U.08.136.857 z późniejszymi zmianami)
Art. 40. 1. Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych
z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.
7. tajemnica pielęgniarki i położnej
określona w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz.U.09.151.1217 z późniejszymi zmianami)
Art. 21. 1. Pielęgniarka, położna ma obowiązek do zachowania w tajemnicy informacji
związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.
3. Pielęgniarka, położna, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, jest
związana tajemnicą również po śmierci pacjenta.
4. Pielęgniarka, położna nie może podać do publicznej wiadomości danych
umożliwiających identyfikację pacjenta, bez jego zgody.
8. tajemnica aptekarska
określona w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U.08.136.856
z późniejszymi zmianami)
Art. 21 pkt 2 Członkowie samorządu aptekarskiego są obowiązani: zachować w tajemnicy
wiadomości dotyczące zdrowia pacjenta, uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu.
9. tajemnica biegłego rewidenta
określona w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym (Dz.U.09.77.649 z późniejszymi zmianami)
Art. 101. 1. Komisja Nadzoru Audytowego może, na wniosek właściwego organu
nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i podmiotami uprawnionymi do badania
sprawozdań finansowych z państwa trzeciego, przekazać temu organowi dokumentację
rewizyjną, jeżeli:
1) dokumentacja dotyczy badania spółek, które wyemitowały papiery wartościowe
w tym państwie trzecim lub które wchodzą w skład grupy kapitałowej
sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe w tym państwie trzecim,
oraz
2) między Komisją Nadzoru Audytowego a organem nadzoru publicznego z państwa
trzeciego zostało zawarte porozumienie, o którym mowa w art. 102 ust. 1.
2. Przekazanie dokumentacji rewizyjnej, o której mowa w ust. 1, powinno być zgodne
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926,
z późniejszymi zm.) i ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U.05.196.1631, z późniejszymi zm.), a tajemnica zawodowa powinna być odpowiednio
chroniona.
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10. tajemnica doradcy podatkowego
określona ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. 11.41.213 –
tekst jednolity)
Art. 37. 1. Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje,
z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu.
1a. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
2. Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów
i informacji, na które rozciąga się obowiązek, o którym mowa w ust. 1, chyba że został
zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawowymi.
3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych przez doradcę
podatkowego oraz przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1, w zakresie wykonywania
przez te osoby czynności doradztwa podatkowego.
11. tajemnica rzeczn ika patentowego
określona w ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. orzecznikach patentowych
(Dz.U.01.49.509 z późniejszymi zmianami)
Art. 14. 1. Rzecznik patentowy jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie
informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Rzecznika
patentowego nie można zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do
faktów, o których dowiedział się, udzielając pomocy w sprawach własności przemysłowej.
12. tajemnica rzeczoznawcy majątkowego
określona w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U.10.102.651 z późniejszymi zmianami)
Art. 175. 3 Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku
z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności informacje
uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych nie mogą być przekazywane osobom
trzecim, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej lub w przypadkach, o których mowa
w art. 157, art. 194, art. 195 i art. 195a.
13. tajemnica sędziowska
określona w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U.01.98.1070 z późniejszymi zmianami),
Art. 85. § 1. Sędzia jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy,
o których powziął wiadomość ze względu na swój urząd, poza jawną rozprawą sądową.
§ 2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po ustaniu stosunku służbowego.
§ 3. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy sędzia składa zeznania jako świadek
przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo takiemu ważnemu
interesowi prywatnemu, który nie jest sprzeczny z celami wymiaru sprawiedliwości. W tych
przypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić sędziego Minister
Sprawiedliwości.
oraz w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U.02.240.2052
z późniejszymi zmianami)
Art. 35. § 1. Sędzia jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy,
o których poza jawną rozprawą sądową powziął wiadomość ze względu na swoje stanowisko
sędziowskie.
§ 2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po ustaniu stosunku służbowego.
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§ 3. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy sędzia składa zeznania jako świadek
przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo takiemu ważnemu
interesowi prywatnemu, który nie jest sprzeczny z celami wymiaru sprawiedliwości. W tych
przypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić sędziego Pierwszy Prezes
Sądu Najwyższego.
14. tajemnica prokuratorska
określona ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U.08.7.39 –tekst jednolity
z późniejszymi zmianami)
Art. 48. 1. Prokurator jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy,
o których w postępowaniu przygotowawczym, a także poza jawną rozprawą sądową, powziął
wiadomość ze względu na swoje stanowisko prokuratora.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po ustaniu stosunku służbowego.
15. tajemnica giełdowa
określona w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz.U.10.211.1384 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 147. Tajemnica zawodowa obejmuje informację uzyskaną, przez osobę wymienioną
w art. 148 ust. 1, w związku z podejmowanymi czynnościami służbowymi w ramach
pozostawania w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze, dotyczącą chronionych prawem interesów podmiotów dokonujących czynności
związanych z obrotem instrumentami finansowymi, lub innych czynności w ramach
regulowanej ustawą działalności objętej nadzorem Komisji lub zagranicznego organu
nadzoru, jak również dotyczącą czynności podejmowanych w ramach wykonywania tego
nadzoru, w szczególności informację zawierającą:
1) dane osobowe strony umowy lub innej czynności prawnej;
2) treść umowy lub przedmiot czynności prawnej;
3) dane o sytuacji majątkowej strony umowy, w tym oznaczenie rachunku papierów
wartościowych, innego rachunku, na którym zapisywane są instrumenty
finansowe niebędące papierami wartościowymi, lub rachunku pieniężnego
służącego do obsługi tych rachunków, liczbę i oznaczenie instrumentów
finansowych, oraz wartość środków zgromadzonych na tych rachunkach.
Art. 148. 1. Do zachowania tajemnicy zawodowej są obowiązani:
1) maklerzy i doradcy;
2) osoby wchodzące w skład statutowych organów:
a) firmy inwestycyjnej,
b) (uchylona)
c) banku powierniczego,
d) towarowego domu maklerskiego, który wykonuje czynności związane
z obrotem instrumentami finansowymi niebędącymi papierami
wartościowymi,
e) spółek prowadzących giełdę oraz spółek prowadzących rynek
pozagiełdowy,
f) Krajowego Depozytu,
g) izby, o której mowa w art. 92,
h) stowarzyszeń i organizacji zrzeszających maklerów, doradców, maklerów
giełd towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r.
o giełdach towarowych, emitentów zdematerializowanych papierów
wartościowych albo banki powiernicze,
i) spółek prowadzących izbę rozliczeniową,
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j) spółek prowadzących izbę rozrachunkową,
k) spółek, którym Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, osoby pozostające
w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze z podmiotami, o których mowa w pkt 2;
4) osoby pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze z podmiotami pozostającymi w stosunku zlecenia lub
w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotami, o których mowa
w pkt 2;
5) osoby wchodzące w skład zespołu doradczego, o którym mowa w art. 46 ust. 5;
inne osoby, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów innych ustaw,
2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej istnieje również po ustaniu stosunków
prawnych, o których mowa w ust. 1.
16. tajemnica funduszy inwestycyjnych
określona w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
(Dz.U.04.146.1546 z późniejszymi zmianami)
Art. 280. 1. Do zachowania tajemnicy zawodowej obowiązani są:
1) osoby wchodzące w skład organów oraz pracownicy:
a) towarzystwa,
b) depozytariusza,
c) podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszu,
d) podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub
e) podmiotów, którym towarzystwo zleciło wykonywanie czynności,
o których mowa w art. 46 ust. 1-3,
f) innych podmiotów pozostających z towarzystwem lub funduszem w
stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;
2) osoby pozostające z funduszem inwestycyjnym lub podmiotami, o których mowa
w pkt 1, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze;
3) członkowie rady inwestorów będący osobami fizycznymi, osoby uprawnione do
reprezentowania członków niebędących osobami fizycznymi w radzie
inwestorów, a także pełnomocnicy członków rady inwestorów;
4) osoby upoważnione przez Przewodniczącego Komisji w trybie art. 226.
2. Tajemnicą zawodową w rozumieniu ust. 1 jest tajemnica obejmująca informację
uzyskaną przez osobę wymienioną w ust. 1 w związku z podejmowanymi
czynnościami służbowymi w ramach zatrudnienia, stosunku zlecenia lub innego stosunku
prawnego o podobnym charakterze, dotyczącą chronionych prawem interesów podmiotów
dokonujących czynności związanych z działalnością funduszu inwestycyjnego lub zbiorczego
portfela papierów wartościowych, w szczególności z lokatami oraz rejestrem uczestników
funduszu lub zbiorczego portfela papierów wartościowych, lub innych czynności w ramach
regulowanej ustawą działalności objętej nadzorem Komisji lub zagranicznego organu
nadzoru, jak również dotyczącą czynności podejmowanych w ramach wykonywania tego
nadzoru.
3. Wykonywane przez towarzystwo usługi zarządzania portfelami, w skład których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz usługi doradztwa
inwestycyjnego, są objęte tajemnicą zawodową w rozumieniu art. 147 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
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4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej istnieje również po ustaniu stosunków
prawnych, o których mowa w ust. 1.
17. tajemnica funduszy emerytalnych
określona w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. 10.34.189 z późniejszymi zmianami)
Art. 49. 1. Do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności funduszu są
obowiązani:
1) członkowie władz statutowych towarzystwa;
2) osoby pozostające z towarzystwem w stosunku pracy;
3) osoby pozostające z towarzystwem lub funduszem w stosunku zlecenia lub innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze;
4) pracownicy podmiotów pozostających z towarzystwem lub funduszem
w stosunku, o którym mowa w pkt 3.
2. Tajemnica zawodowa, w rozumieniu ust. 1, obejmuje informacje związane z lokatami
funduszu, rejestrem członków funduszu, rozporządzeniami członków funduszu na wypadek
śmierci oraz oświadczeniami, o których mowa w art. 83, których ujawnienie mogłoby
naruszyć interes członków funduszu lub interes uczestników obrotu na rynku regulowanym
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku udostępnienia informacji objętej tajemnicą
zawodową prokuratorowi, w związku z powzięciem podejrzenia o popełnienie przestępstwa,
Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej oraz dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej,
w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, albo na żądanie prokuratora
lub sądu, albo innych właściwych organów państwowych, w związku z toczącymi się
postępowaniami w sprawach dotyczących działalności funduszu, towarzystwa lub
depozytariusza, w tym także na żądanie organu nadzoru, w związku ze sprawowaniem przez
niego nadzoru nad działalnością funduszy
18. tajemnica giełdy towarowej
określona w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
(Dz.U.10.48.284 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 53. 1. Do zachowania tajemnicy zawodowej są obowiązani:
1) (uchylony);
2) maklerzy giełd towarowych i maklerzy papierów wartościowych;
3) osoby wchodzące w skład statutowych organów:
a) towarowego domu maklerskiego,
b) spółki prowadzącej giełdę oraz spółki prowadzącej giełdową izbę
rozrachunkową,
c) izby,
d) stowarzyszeń maklerów giełd towarowych,
e) domu maklerskiego,
f) zagranicznej osoby prawnej, o której mowa w art. 50 ust. 1,
g) spółek handlowych, o których mowa w art. 50a,
h) Krajowego Depozytu,
i) spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności
z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
4) osoby pozostające z podmiotami, o których mowa w pkt 2a i 3, w stosunku pracy,
zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.
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2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej istnieje również po ustaniu stosunków
prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
19. tajemnica ubezpieczeniowa
określona w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
(Dz.U.10.11.66 z późniejszymi zmianami)
Art. 19. 1. Zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione lub osoby i podmioty, za
pomocą których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do
zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.
20. tajemnica służby medycyny pracy
określona w ustawie z dnia 27 czerwca o 1997 r. służbie medycyny pracy
(Dz.U.04.125.1317, z późniejszymi zmianami)
Art. 11. 1. Jednostka służby medycyny pracy prowadzi dokumentację medyczną osób
objętych zakresem jej działania.
2. Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej obejmuje również pielęgniarkę,
o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1.
2 a. Obowiązek prowadzenia dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych obejmuje
również psychologa, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2.
3. Dane zawarte w dokumentacji medycznej oraz dane zawarte w dokumentacji, o której
mowa w ust. 2a, są objęte tajemnicą zawodową i służbową. Dane te mogą być udostępniane
wyłącznie podmiotom określonym w art. 19 i art. 2 ust. 4 oraz podmiotom uprawnionym do
udostępniania im dokumentacji medycznej na podstawie odrębnych przepisów i na zasadach
określonych w tych przepisach.
21. tajemnica żołnierzy zawodowych
określona w art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych (Dz. U. 10.90.593 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 51. 1. Żołnierze zawodowi są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie
informacje niejawne, z którymi zapoznali się podczas lub w związku z pełnieniem czynnej
służby wojskowej, w tym również informacje stanowiące tajemnicę innego państwa
chronioną na zasadzie wzajemności na podstawie zawartych umów międzynarodowych.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno w czasie pełnienia zawodowej służby
wojskowej, jak i po zwolnieniu z niej.
3. Od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić żołnierza w czynnej służbie
wojskowej dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, a żołnierza zwolnionego z czynnej służby
wojskowej - Minister Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem przypadków określonych
w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego .
22. tajemnica pracodawcy/ pracownika
określona w ustawie Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.98.21.94 – tekst
jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 100. § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz
stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne
z przepisami prawa lub umową o pracę.
§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
5)przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
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23. tajemnica inspektora pracy
określona w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
(Dz.U.07.89.589, z późniejszymi zmianami)
Art. 45 1.Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy jest obowiązany zachować w tajemnicy
informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu zatrudnienia.
24. tajemnica pracownika samorządowego
określona w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U.08.223.1458 z późniejszymi zmianami)
Art. 24. 2 Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej
25. tajemnica psychiatryczna
określona w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz.U.94.111.535. z późniejszymi zmianami)
Art. 50. 1. Osoby wykonujące czynności wynikające z niniejszej ustawy są obowiązane do
zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym powezmą wiadomość w związku z
wykonywaniem tych czynności, stosownie do odrębnych przepisów, a nadto z zachowaniem
przepisów niniejszego rozdziału.
2. Od obowiązku zachowania tajemnicy osoba wymieniona w ust. 1 jest zwolniona w
stosunku do:
1) lekarza sprawującego opiekę nad osobą z zaburzeniami psychicznymi,
2) właściwych organów administracji rządowej lub samorządowej co do
okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do wykonywania zadań z zakresu
pomocy społecznej,
3) osób współuczestniczących w wykonywaniu czynności w ramach pomocy
społecznej, w zakresie, w jakim to jest niezbędne,
4) służb ochrony państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub
żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania
sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
26. tajemnica psychologa
określona w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie
zawodowym psychologów (Dz.U.01.73.763 z późniejszymi zmianami)
Art. 14. 1. Psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych
z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy:
1) poważnie jest zagrożone zdrowie, życie klienta lub innych osób,
2) tak stanowią ustawy.
27. tajemnica pracownika kontroli państwowej
określona w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
(Dz.U.07.231.1701 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 73. 1. Pracownik Najwyższej Izby Kontroli jest obowiązany zachować w tajemnicy
informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
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2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu zatrudnienia.
3. Od obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, może zwolnić Prezes
Najwyższej Izby Kontroli.
28. tajemnica pocztowa
określona w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U.08.189.1159 - tekst
jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 39. 1. Tajemnica pocztowa obejmuje informacje przekazywane w przesyłkach,
informacje dotyczące realizacji przekazów pocztowych, dane dotyczące podmiotów
korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia
usług pocztowych lub korzystania z tych usług.
2. Do zachowania tajemnicy pocztowej są obowiązani:
1) operator;
2) osoby, które z racji wykonywanej działalności mają dostęp do tajemnicy
pocztowej.
3. Naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej jest w szczególności:
1)
ujawnianie lub przetwarzanie informacji albo danych objętych tajemnicą
pocztową;
2)
otwieranie zamkniętych przesyłek lub zapoznawanie się z ich treścią;
3)
umożliwianie osobom nieuprawnionym działań mających na celu
wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.
4. Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej:
1)
podejmowanie działań, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej;
2)
posługiwanie się przez operatora listami referencyjnymi obejmującymi dane
dotyczące podmiotów korzystających z jego usług pocztowych oraz rodzajów tych
usług w przypadku, gdy dane te są publikowane za zgodą podmiotów, których one
dotyczą.
5. Obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest nieograniczony w czasie.
6. Operator jest obowiązany do zachowania należytej staranności w zakresie
uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przy zabezpieczaniu urządzeń
i obiektów wykorzystywanych przy świadczeniu usług pocztowych oraz zbiorów danych
przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej.
29. tajemnica skarbowa
określona w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.05.8.60 –
tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 294. § 1. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są:
1)
pracownicy urzędów skarbowych oraz izb skarbowych;
1a)
funkcjonariusze celni i pracownicy urzędów celnych oraz izb celnych;
2)
wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz
pracownicy urzędów ich obsługujących;
3) członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, a także pracownicy biur
tych kolegiów;
4) minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy Ministerstwa
Finansów
5) osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w urzędzie
obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w innych
organach podatkowych,
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6) przedstawiciele obcej władzy obecni w toku czynności kontrolnych, w związku
z prowadzeniem równoczesnych kontroli.
§ 2. Osoby wymienione w § 1 są obowiązane do złożenia na piśmie przyrzeczenia
następującej treści:
"Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane
przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej.".
§ 3 Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia,
zakończeniu stażu lub praktyki.
§ 4. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązane są również inne osoby, którym
udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową, chyba że na ich ujawnienie zezwala
przepis prawa.
§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się do osób, których dotyczą informacje objęte tajemnicą
skarbową.
30. tajemnica giełd towarowych
określona w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
(Dz.U.10.48.284 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 53. 1. Do zachowania tajemnicy zawodowej są obowiązani:
1) maklerzy giełd towarowych i maklerzy papierów wartościowych;
2) osoby wchodzące w skład statutowych organów:
a) towarowego domu maklerskiego,
b) spółki prowadzącej giełdę oraz spółki prowadzącej giełdową izbę
rozrachunkową,
c) izby,
d) stowarzyszeń maklerów giełd towarowych,
e) domu maklerskiego,
f) zagranicznej osoby prawnej, o której mowa w art. 50 ust. 1,
g) spółek handlowych, o których mowa w art. 50a,
h) Krajowego Depozytu,
i) spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności
z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
3) osoby pozostające z podmiotami, o których mowa w pkt 2a i 3, w stosunku pracy,
zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej istnieje również po ustaniu stosunków
prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
Art. 55c. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej rozciąga się również na osoby,
którym informacje stanowiące taką tajemnicę zostały ujawnione na podstawie art. 54-55b.
31. tajemnica bankowa:
a) określona w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.02.72.665 – tekst
jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 104. 1. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank
wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje
wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie
zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. Prawo
bankowe przewiduje pewne odstępstwa pod obowiązku zachowania tajemnicy bankowe, jak
np. art. 104 ust .2i ust. 3.
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4. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje
czynności bankowe, są obowiązane zachować w tajemnicy informacje dotyczące udzielania
Policji informacji na zasadach określonych w art. 20 ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990
r. o Policji oraz dotyczące zawiadomienia, o którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy.
Zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec stron umowy, innych osób, których dotyczą
informacje, oraz osób trzecich.
b) określona w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U.05.1.2
– tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 55. Pracownicy NBP oraz członkowie Rady i organów opiniodawczo-doradczych
przy Zarządzie NBP są obowiązani do nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji,
z którymi zapoznali się w trakcie wykonywania swoich obowiązków, w tym informacji
objętych tajemnicą bankową na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe, informacji objętych ochroną na podstawie przepisów dotyczących ochrony
informacji niejawnych, jak również innych informacji chronionych ustawowo. Obowiązek ten
trwa również po rozwiązaniu stosunku pracy, a także po ustaniu członkostwa w Radzie lub
wspomnianych wyżej organach.
32. tajemnica pośrednika ubezpieczeniowego
określona w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
(Dz.U.03.124.1154 z późniejszymi zmianami)
Art. 13. 1. Agent ubezpieczeniowy jest obowiązany:
3) zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
czynności agencyjnych, dotyczące zakładu ubezpieczeń, drugiej strony umowy ubezpieczenia
oraz podmiotu szukającego ochrony ubezpieczeniowej; obowiązek ten ciąży na agencie
ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu umowy agencyjnej;
33. tajemnica brokerska
określona w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
(Dz.U.03.124.1154 z późniejszymi zmianami)
Art. 26. 1. Broker ubezpieczeniowy jest obowiązany
3) zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
czynności brokerskich; obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po
rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą;
34. tajemnica pracownika pomocy społecznej
określona w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.09.175.1362 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 119. 2. Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:
5) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po
ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
35. tajemnica członka korpusu służby cywilnej (zawodowa)
określona w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.08.227.1505
z późniejszymi zmianami)
Art. 76. 1. Członek korpusu służby cywilnej jest obowiązany w szczególności:
5) dochowywać tajemnicy ustawowo chronionej;
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36. tajemnica pracowników sądów i prokuratury
określona w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
(Dz.U.98.162.1125, z późniejszymi zmianami)
Art. 6. Urzędnik jest obowiązany:
3) dochowywać tajemnicy prawnie chronionej,
37. tajemnica autorska
określona w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.06.90.631- tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 84. 1. Twórca, a wydawca lub producent na żądanie twórcy mają obowiązek
zachowania w tajemnicy źródeł informacji wykorzystanych w utworze oraz nieujawniania
związanych z tym dokumentów.
2. Ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za zgodą osoby, która powierzyła tajemnicę, lub
na podstawie postanowienia właściwego sądu.
38. tajemnica strażnika gminnego
określona w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U.97.123.779
z późniejszymi zmianami)
Art. 27. Do obowiązków strażnika należy:
3)zachowanie tajemnicy prawnie chronionej
39. tajemnica handlowa
określona w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.09.151.1219
- tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 16. 5. Uzyskane w trakcie kontroli informacje dotyczące stosowanej przez
kontrolowanego technologii lub stanowiące tajemnicę handlową są prawnie chronione; nie
dotyczy to informacji, których ujawnienie jest niezbędne ze względu na konieczność
usunięcia zagrożeń związanych z produktem lub usługą.
40. tajemnica urzędnika państwowego
określona w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
(Dz.U.01.86.953 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 17. 1. Urzędnik państwowy jest obowiązany chronić interesy państwa oraz prawa
i słuszne interesy obywateli.
2. Urzędnik państwowy obowiązany jest w szczególności:
5) dochowywać tajemnicy związanej z wykonywaniem obowiązków
41. tajemnica pracowników i członków rady nadzorcze j ZUS / także tajemnica
Zakładu ZUS

określona w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U.09.205.1585 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 79. 1.Indywidualne dane zawarte na kontach ubezpieczonych i kontach płatników
składek, a także w rejestrach prowadzonych przez Zakład oraz dane źródłowe będące
podstawą zapisów na tych kontach i w rejestrach stanowią tajemnicę prawnie chronioną
Zakładu. Do przestrzegania tej tajemnicy obowiązani są:
1) pracownicy Zakładu;
2) członkowie Rady Nadzorczej Zakładu
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2. Przepis ust. 1 stosuje się również do indywidualnych danych osób, przetwarzanych
w Zakładzie w zakresie przyznawania, ustalania i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń
społecznych, a także świadczeń finansowanych z budżetu państwa oraz o dokonanych
wypłatach, w związku z realizacją zadań zleconych Zakładowi na podstawie odrębnych
przepisów.
42. tajemnica celna
określona w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U.09.168.1323
z późniejszymi zmianami)
Art. 8. 1. Informacja uzyskana w sposób określony w art. 5-7, która na mocy przepisów
odrębnych podlega ochronie, jest tajemnicą celną, z zastrzeżeniem ust. 8, i nie może być
rozpowszechniana przez organ Służby Celnej bez zgody osoby lub organu, który ją
udostępnił. Przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę celną, jest dozwolone
w przypadku, gdy organ Służby Celnej jest do tego obowiązany lub upoważniony zgodnie
z obowiązującymi ustawami.
2. Do przestrzegania tajemnicy celnej obowiązani są funkcjonariusze celni, zwani dalej
"funkcjonariuszami", oraz członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w jednostkach
organizacyjnych Służby Celnej, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków uzyskali
dostęp do informacji stanowiących tajemnicę celną.
4. Do przestrzegania tajemnicy celnej obowiązane są również inne osoby, którym
udostępniono informacje objęte tajemnicą celną, chyba że na ich ujawnienie zezwala przepis
prawa.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób, które przekazały informacje objęte tajemnicą
celną.
6. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-5 przepisy art. 294 § 3, 295, 296-297a oraz art.
299-299b i art. 301 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.
7. Naruszenie tajemnicy celnej podlega odpowiedzialności karnej jak za naruszenie
tajemnicy skarbowej.
8. Przepisów o tajemnicy celnej nie stosuje się do informacji podlegających ochronie na
podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych
43. tajemnica telekomunikacyjna
określona w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.04.171.1800
z późniejszymi zmianami)
Art. 159. 1. Tajemnica komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, zwana dalej
"tajemnicą telekomunikacyjną", obejmuje:
1) dane dotyczące użytkownika;
2) treść indywidualnych komunikatów;
3) dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania
komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi
telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane
przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej wskazujące położenie geograficzne
urządzenia
końcowego
użytkownika
publicznie
dostępnych
usług
telekomunikacyjnych;
4) dane o lokalizacji, które oznaczają dane lokalizacyjne wykraczające poza dane
niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku;
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5) dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane
o nieudanych
próbach
połączeń,
oznaczających
połączenia
między
telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi lub zakończeniami sieci, które
zostały zestawione i nie zostały odebrane przez użytkownika końcowego lub
nastąpiło przerwanie zestawianych połączeń.
2. Zakazane jest zapoznawanie się, utrwalanie, przechowywanie, przekazywanie lub inne
wykorzystywanie treści lub danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną przez osoby inne
niż nadawca i odbiorca komunikatu, chyba że:
1) będzie to przedmiotem usługi lub będzie to niezbędne do jej wykonania;
2) nastąpi za zgodą nadawcy lub odbiorcy, których dane te dotyczą;
3) dokonanie tych czynności jest niezbędne w celu rejestrowania komunikatów
i związanych z nimi danych transmisyjnych, stosowanego w zgodnej z prawem
praktyce handlowej dla celów zapewnienia dowodów transakcji handlowej lub
celów łączności w działalności handlowej;
4) będzie to konieczne z innych powodów przewidzianych ustawą lub przepisami
odrębnymi.
3. Z wyjątkiem przypadków określonych ustawą, ujawnianie lub przetwarzanie treści
albo danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną narusza obowiązek zachowania tajemnicy
telekomunikacyjnej.
Art. 160. 1. Podmiot uczestniczący w wykonywaniu działalności telekomunikacyjnej
w sieciach publicznych oraz podmioty z nim współpracujące są obowiązane do zachowania
tajemnicy telekomunikacyjnej.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do zachowania należytej
staranności, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy
zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów
danych przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej.
3. Osoba, która korzystając z urządzenia radiowego lub końcowego, zapoznała się
z komunikatem dla niej nieprzeznaczonym, jest obowiązana do zachowania tajemnicy
telekomunikacyjnej. Przepisy art. 159 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
4. Nie stanowi naruszenia tajemnicy telekomunikacyjnej zarejestrowanie przez organ
wykonujący kontrolę działalności telekomunikacyjnej komunikatu uzyskanego w sposób,
o którym mowa w ust. 3, w celu udokumentowania faktu naruszenia przepisu niniejszej
ustawy.
Art. 162. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny ponosi odpowiedzialność za naruszenie
tajemnicy telekomunikacyjnej przez podmioty działające w jego imieniu.
44. tajemnica maklerska oraz inf ormacja poufna
określona w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz.U.10.211.1384 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 147. Tajemnica zawodowa obejmuje informację uzyskaną, przez osobę wymienioną
w art. 148 ust. 1, w związku z podejmowanymi czynnościami służbowymi w ramach
pozostawania w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze, dotyczącą chronionych prawem interesów podmiotów dokonujących czynności
związanych z obrotem instrumentami finansowymi, lub innych czynności w ramach
regulowanej ustawą działalności objętej nadzorem Komisji lub zagranicznego organu
nadzoru, jak również dotyczącą czynności podejmowanych w ramach wykonywania tego
nadzoru, w szczególności informację zawierającą:
1) dane osobowe strony umowy lub innej czynności prawnej;
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2) treść umowy lub przedmiot czynności prawnej;
3) dane o sytuacji majątkowej strony umowy, w tym oznaczenie rachunku papierów
wartościowych, innego rachunku, na którym zapisywane są instrumenty
finansowe niebędące papierami wartościowymi, lub rachunku pieniężnego
służącego do obsługi tych rachunków, liczbę i oznaczenie instrumentów
finansowych, oraz wartość środków zgromadzonych na tych rachunkach.
Art. 148. 1. Do zachowania tajemnicy zawodowej są obowiązani:
1) maklerzy i doradcy;
2) osoby wchodzące w skład statutowych organów:
a) firmy inwestycyjnej,
b) banku powierniczego,
c) towarowego domu maklerskiego, który wykonuje czynności związane
z obrotem instrumentami finansowymi niebędącymi papierami
wartościowymi,
d) spółek prowadzących giełdę oraz spółek prowadzących rynek
pozagiełdowy,
e) Krajowego Depozytu,
f) izby, o której mowa w art. 92,
g) stowarzyszeń i organizacji zrzeszających maklerów, doradców, maklerów
giełd towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r.
o giełdach towarowych, emitentów zdematerializowanych papierów
wartościowych albo banki powiernicze,
h) spółek prowadzących izbę rozliczeniową,
i) spółek prowadzących izbę rozrachunkową,
j) spółek, którym Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2
3) osoby pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze z podmiotami, o których mowa w pkt 2;
4) osoby pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze z podmiotami pozostającymi w stosunku zlecenia lub
w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotami, o których
mowa w pkt 2;
5) osoby wchodzące w skład zespołu doradczego, o którym mowa w art. 46 ust. 5;
6) inne osoby, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów innych ustaw.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej istnieje również po ustaniu stosunków
prawnych, o których mowa w ust. 1.
Art. 153. 1. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej mają także osoby, którym
informacje stanowiące taką tajemnicę zostały ujawnione w przypadkach określonych w art.
149-152 lub art. 20, art. 21 i art. 23 ustawy o nadzorze, chyba że na ujawnienie takich
informacji przez te osoby zezwala przepis prawa.
2. Osoby, o których mowa w art. 148 ust. 1, oraz osoby, o których mowa w ust. 1,
ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z nieuprawnionego ujawnienia informacji
stanowiącej tajemnicę zawodową i wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.
Art. 154. 1. Informacją poufną w rozumieniu ustawy jest - określona w sposób
precyzyjny - informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów
instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub
zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości,
a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów
finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy
czym dana informacja:
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1) jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub
zdarzenia, które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać,
a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny
potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych
instrumentów finansowych;
2) mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na
cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi
pochodnych instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby ona zostać
wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie
działającego inwestora;
3) w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących
instrumentów finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy
została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę
o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w
pkt 1 i 2.
2. W przypadku pochodnych instrumentów finansowych, których instrumentem
bazowym jest towar, za informację poufną uważa się określoną w sposób precyzyjny
informację, dotyczącą bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku takich instrumentów,
która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a której przekazania, zgodnie z
przyjętymi praktykami rynkowymi, mogliby oczekiwać uczestnicy tego rynku.
W szczególności mogą oni oczekiwać przekazywania takich informacji, które powinny
podlegać regularnemu udostępnianiu uczestnikom rynku lub których ujawnienie jest
wymagane, zgodnie z przepisami, umowami i zwyczajami obowiązującymi na danym rynku.
Art. 156. 1. Każdy kto:
1) posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki,
posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji
poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub
innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności:
a) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy
emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby
pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
b) akcjonariusze spółki publicznej, lub
c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a,
w podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy
instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do
obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
d) maklerzy lub doradcy, lub
2) posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo
3) posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2,
jeżeli wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że
jest to informacja poufna - nie może wykorzystywać takiej informacji.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą:
1) ujawniać informacji poufnej;
____________________________________________________________________________________________________________
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=26

22

Krzysztof Domagała, Tomasz Domagała
Tajemnice prawnie chronione
__________________________________________________________________________________________

2) udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej
do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.
3. W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy
również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej.
45. tajemnica pracowników i innych osób
określona w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U.10.46.276 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 30. Wszelkie informacje uzyskane i przekazywane przez organy informacji
finansowej w trybie przewidzianym w ustawie podlegają ochronie określonej w przepisach
odrębnych ustaw regulujących zasady ich ochrony.
Art. 30a. 1. Organy informacji finansowej, pracownicy i osoby wykonujące czynności na
rzecz jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 4, są obowiązane zachować w tajemnicy
informacje, z którymi zapoznały się w toku wykonywanych czynności - na zasadach
i w trybie określonych w odrębnych przepisach.
2. Zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, obowiązuje również po ustaniu
zatrudnienia w jednostce, o której mowa w art. 3 ust. 4, a także wykonywania na jej rzecz
czynności na podstawie umów prawa cywilnego.
46. tajemnica obrońcy
określona w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42 z późniejszymi zmianami)
Art. 49. 1. Członek izby, którego dotyczy postępowanie, może ustanowić obrońców
spośród członków samorządu zawodowego, adwokatów lub radców prawnych w każdym
stadium postępowania.
6. Obrońca jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym się dowie
w związku z wykonywaniem czynności obrońcy.
47. tajemnica przedsiębiorstwa i pracownika Urzędu Konkurencji i Ochrony
Konsumentów

określona w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U.07.50.331 z późniejszymi zmianami)
Art. 70. 1. Wszelkie informacje i dowody uzyskane przez Prezesa Urzędu w trybie art.
109, w tym informacje o wystąpieniu przedsiębiorcy o odstąpienie od wymierzenia kary
pieniężnej lub jej obniżenie, nie podlegają udostępnieniu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Prezes Urzędu udostępnia stronom informacje i dowody, o których mowa w ust. 1,
przed wydaniem decyzji.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przedsiębiorca występujący
o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie wyrazi pisemną zgodę na
udostępnienie informacji i dowodów, o których mowa w ust. 1.
Art. 71. 1. Pracownicy Urzędu są obowiązani do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jak
również innych informacji, podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów,
o których powzięli wiadomość w toku postępowania.
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do informacji powszechnie dostępnych, informacji
o wszczęciu postępowania oraz informacji o wydaniu decyzji kończących postępowanie i ich
ustaleniach.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do pracowników Inspekcji Handlowej oraz
innych osób biorących udział w kontroli, o których mowa w art. 105a ust. 2.
Art. 73. 1. Informacje uzyskane w toku postępowania nie mogą być wykorzystane
w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem
ust. 2-4.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:
1) postępowania karnego prowadzonego w trybie publicznoskargowym lub
postępowania karno-skarbowego;
2) innych postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu;
3) wymiany informacji z Komisją Europejską i organami ochrony konkurencji
państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr
1/2003/WE;
4) wymiany informacji z Komisją Europejską i właściwymi organami państw
członkowskich Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr 2006/2004/WE;
5) przekazywania właściwym organom informacji, które mogą wskazywać na
naruszenie odrębnych przepisów.
3. Prezes Urzędu udostępnia organom regulacyjnym w dziedzinie rynku usług
telekomunikacyjnych i pocztowych oraz gospodarki paliwami i energią, zwanym dalej
"organami regulacyjnymi", informacje, w tym wyniki badań i analiz rynkowych, niezbędne w
postępowaniach prowadzonych przez te organy, z wyjątkiem informacji:
1) co do których obowiązek zachowania poufności wynika z zobowiązań
międzynarodowych, w szczególności informacji uzyskanych w toku postępowań
wszczętych na podstawie art. 81 lub 82 Traktatu WE;
2) uzyskanych od przedsiębiorcy w związku z zastosowaniem art. 109 ustawy.
4. Organy regulacyjne są obowiązane do ochrony informacji uzyskanych na podstawie
ust. 3, w szczególności informacje te nie mogą być wykorzystane w postępowaniach innych
niż prowadzone przez organy regulacyjne. Przepisy art. 69 i 71 stosuje się odpowiednio.
5. Informacje uzyskane w toku postępowania od organu ochrony konkurencji państwa
członkowskiego Unii Europejskiej mogą być wykorzystane w toku tego postępowania na
warunkach, na jakich zostały przekazane przez ten organ, włączając w to niewykorzystanie
informacji do nałożenia sankcji na określone osoby.
48. tajemnica niejawna, tajemnica eksperta i tajemnica osób trzecich
określona w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
(Dz.U.03.119.1117 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami
Art. 57. 1. Wynalazek tajny stanowi tajemnicę prawnie chronioną
6. O tajności wynalazku dotyczącego obronności lub bezpieczeństwa Państwa
postanawiają, odpowiednio, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw
wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Art. 270. 1. Ekspert jest obowiązany postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem,
a w szczególności:
4) dochowywać tajemnicy prawnie chronionej
6. Osoby, które weszły w posiadanie informacji uzyskanych w trybie określonym w ust.
1-3, są obowiązane chronić informacje prawnie chronione, na zasadach i w trybie określonym
w odrębnych przepisach. Zachowanie tajemnicy obowiązuje również po ustaniu stosunku
pracy, wykonywania czynności na podstawie umów prawa cywilnego lub ustaniu służby.
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7. Obowiązek zachowania w tajemnicy uzyskanych na podstawie ustawy informacji, do
których nie stosuje się przepisów odrębnych ustaw regulujących zasady ich ochrony,
obejmuje również pracowników instytucji obowiązanych, izb gospodarczych zrzeszających
instytucje obowiązane, banków zrzeszających banki spółdzielcze oraz osoby wykonujące na
ich rzecz czynności na podstawie umów prawa cywilnego. Zachowanie tajemnicy obowiązuje
również po ustaniu stosunku pracy lub zaprzestaniu wykonywania czynności na podstawie
umów prawa cywilnego.
IV. Rodzaje innych tajemnic prawnie chronionych
Wyszczególniając wspomniane rodzaje tajemnic przyjęto za podstawowe kryterium
sposób unormowania w przepisach obowiązku zachowania określonej tajemnicy. Chodzi
o takie sytuacje, gdy konkretny przepis prawa zakreśla ramy tajemnicy prawnie chronionej,
ale nie odnosi wprost obowiązku jej zachowania do konkretnej osoby, a do instytucji
państwowej, samorządowej, organizacji społecznej, czy też podmiotu gospodarczego, w tym
podmiotu szczególnego rodzaju jakim są organizacje ochrony zdrowia. Należy jednak
zauważyć, że pomimo takiego unormowania obowiązku zachowania tajemnicy, w przypadku
jej bezprawnego ujawnienia przez pracownika, urzędnika, czy też inną osobę, która legalnie,
bądź wbrew prawu weszła w jej posiadanie, ewentualna odpowiedzialność karna, czy też
służbowa będzie dotyczyła konkretnej osoby fizycznej, co nie wyłącza innej
odpowiedzialności określonej instytucji państwowej, samorządowej, podmiotu gospodarczego
itp., który jest ustawowym beneficjentem określonej tajemnicy prawnie chronionej. Przy tak
zakreślonym kryterium można wyróżnić następujące tajemnice prawnie chronione, nie będące
wprost tajemnicą zawodową:
1. tajemnica przedsiębiorstwa
określona w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U.03.153.1503 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami )
Art. 11.3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
2. tajemnica przeszczepów
określona w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 05.169.1411 z późniejszymi
zmianami )
Art. 19. 1. Dane osobowe dotyczące potencjalnego dawcy, dawcy, potencjalnego biorcy
i biorcy są objęte tajemnicą i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o tajemnicy
zawodowej i służbowej oraz w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej prowadzonej
przez zakłady opieki zdrowotnej.
2. Jeżeli narząd ma być pobrany od żywego dawcy, przepis ust. 1 nie dotyczy ujawnienia
danych osobowych o dawcy i o biorcy odpowiednio tym osobom.
3. tajemnica statystyczna
określona w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z dnia 31
lipca 1995 r. z późniejszymi zmianami)
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Art. 10. Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane
indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie; dane te mogą być
wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do
tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonych
przez te służby; udostępnianie lub wykorzystywanie danych indywidualnych i danych
osobowych dla innych niż podane celów jest zabronione (tajemnice statystyczne).
4. tajemnica statystyczna
określona w art. 10 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. 10.47.277)
Art. 10. 1. Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane są poufne i podlegają
szczególnej ochronie tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, zwanej dalej "ustawą o statystyce publicznej".
2. Dane, o których mowa w ust. 1, przetwarza się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi
zm.), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Dane, o których mowa w ust. 1, nie mogą być ujawniane w celach innych niż określone
w art. 10 ustawy o statystyce publicznej. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewnia
ochronę tych danych.
4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, nie może być powierzone innemu
podmiotowi
5. tajemnica geologiczna
określona w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U.05.228.1947 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 45. 1. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 41-43, przekazuje się
w czterech egzemplarzach właściwemu organowi administracji geologicznej.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, gromadzi informacje oraz próbki uzyskane w wyniku
prowadzenia prac geologicznych w celu wykonania zadań określonych w ustawie.
3. Informacje oraz próbki, o których mowa w ust. 2, podlegają ochronie w zakresie,
w jakim wymaga tego interes państwa lub ich właściciela.
6. tajemnica dawcy krwi
określona w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
(Dz.U.97.106.681 z późniejszymi zmianami)
Art. 13. 1. Publiczna służba krwi zapewnia anonimowość dawcy krwi.
2. Oznakowanie opakowań krwi nie może zawierać danych umożliwiających
identyfikację dawcy krwi przez biorcę lub inną osobę bądź jednostkę organizacyjną inną niż
jednostka organizacyjna publicznej służby krwi.
7. tajemnica wynalazku
określona w ustawie Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r.
(Dz.U.03.119.1117 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 56. 1. Wynalazek dokonany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny,
jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa Państwa.
2. Wynalazkami dotyczącymi obronności Państwa są w szczególności rodzaje broni lub
sprzętu wojskowego oraz sposoby walki.
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3. Wynalazkami dotyczącymi bezpieczeństwa Państwa są w szczególności środki
techniczne stosowane przez służby państwowe uprawnione do wykonywania czynności
operacyjno-rozpoznawczych, a także nowe rodzaje wyposażenia i sprzętu oraz sposoby ich
wykorzystywania przez te służby.
Art. 57. 1. Wynalazek tajny stanowi tajemnicę prawnie chronioną
2. O tajności wynalazku dotyczącego obronności lub bezpieczeństwa Państwa
postanawiają, odpowiednio, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw
wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
8. tajemnica prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw
określona w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz.U.02.171.1397 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 62. 1. Informacje uzyskane przy opracowaniu analiz, o których mowa w art. 32 ust. 1
oraz w art. 42 ust. 1, stanowią tajemnicę podlegającą ochronie na zasadach określonych
przepisami o ochronie informacji niejawnych
2. Ochronie, o której mowa w ust. 1, podlegają również informacje uzyskane w związku z
prowadzonym procesem prywatyzacji, z zastrzeżeniem informacji ujawnianych na podstawie
ustawy.
9. tajemnica komisji śledczej
określona w ustawie z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej
(Dz.U.09.151.1218 z późniejszymi zmianami)
Art. 16. Czynności określone w art. 11a ust. 1, art. 11e ust. 1, art. 11g ust. 1, art. 14 i art.
15 ust. 1 przeprowadza się z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
10. tajemnica przedsiębiorstwa w przypadku produktu niebezpiecznego
określona w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
(Dz.U.03.229.2275 z późniejszymi zmianami)
Art. 27. 1. Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, rozumiane jako nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne oraz organizacyjne
przedsiębiorstwa, lub inne informacje, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności, uzyskane w toku kontroli lub postępowania, mogą
być wykorzystane wyłącznie do celów, do których zostały zgromadzone, z zastrzeżeniem ust.
3.
2. Informacje uzyskane w toku kontroli lub postępowania, inne niż określone w ust. 1, nie
podlegają ujawnieniu przez organ kontroli i nadzoru pod warunkiem, że przekazujący je
wskaże przyczynę, dla której wnioskuje o ich nieujawnianie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli zachodzi konieczność ujawnienia informacji oraz dowodów uzyskanych w toku
kontroli lub postępowania, organ kontroli lub nadzoru ujawni je w zakresie niezbędnym do
wyjaśnienia podjętych w postępowaniu rozstrzygnięć.
11. tajemnica negocjacji
określona w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.64.16.93
z późniejszymi zmianami)
Art. 721. § 1 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.
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§ 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w
§ 1, uprawniony może żądać od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych
przez nią korzyści.
12. tajemnica postępowania karnego
określona w ustawie Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.88.553 z późniejszymi
zmianami)
Art. 241. § 1. Kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomości z postępowania
przygotowawczego, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia publicznie wiadomości z rozprawy
sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
13. tajemnica medyczna dotycząca osoby zmarłej
określona w ustawie z dnia 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz.U.00.23.295 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 11 7. Lekarze stwierdzający zgon i jego przyczyny obowiązani są, dla celów
statystycznych, udzielać na żądanie właściwych organów wyjaśnień odnoszących się do faktu
zgonu i jego przyczyny. Jeżeli zmarły pozostawał podczas ostatniej choroby pod opieką
lekarską, wyjaśnienia powinny również dotyczyć przebiegu tej choroby. Wyjaśnienia te
stanowią tajemnicę prawnie chronioną i mogą być wykorzystywane tylko dla celów
statystycznych oraz w postępowaniu sądowym.
14. tajemnica Inspekcji sanitarnej / kontrolowanego /
określona w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U.06.122.851 z późniejszymi zmianami)
Art. 29a. Uzyskane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie kontroli
informacje, dokumenty i inne dane zawierające tajemnicę prawnie chronioną kontrolowanego
nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane, jeżeli nie jest to konieczne ze
względu na ochronę życia lub zdrowia człowieka, z wyłączeniem żądania sądu lub
prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem
15. tajemnica posła i senatora
określona w ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora
(Dz.U.11.7.29 – tekst jednolity)
Art. 19. 1. W wykonywaniu mandatu poseł lub senator ma prawo, jeżeli nie narusza dóbr
osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w
których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność organów
administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa
oraz zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, z zachowaniem przepisów
o tajemnicy prawnie chronionej.
2. Zasady i tryb udostępniania posłom i senatorom informacji niejawnych określają
przepisy o ochronie informacji niejawnych
16. tajemnica dokumentów do dokonania wpisu do rejestru lo tnisk
określona w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U.06.100.696 – tekst
jednolity z późniejszymi zmianami)
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Art. 58. 1. Prezes Urzędu prowadzi rejestr lotnisk cywilnych, zwany dalej "rejestrem
lotnisk".
2. Rejestr lotnisk jest jawny. Dokumenty stanowiące podstawę do dokonania wpisu
w rejestrze podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z Nr 182, poz. 1228)
17. tajemnica korespondencji
określona w określona w ustawie Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.88.553
z późniejszymi zmianami)
Art. 267. §1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego
nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej
lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne
szczególne jej zabezpieczenie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części
systemu informatycznego.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest
uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym
urządzeniem lub oprogramowaniem.
§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3
ujawnia innej osobie.
18. tajemnica przedsiębiorcy
określona w art. 76 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia(Dz.U.10.136.914 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
Art. 76. 1. Organom urzędowej kontroli żywności, o których mowa w art. 73 ust. 1,
w związku z przeprowadzaniem urzędowych kontroli, przysługuje prawo:
1) wstępu do pomieszczeń zakładu o każdej porze;
2) badania procesów technologicznych i receptur w zakresie niezbędnym do
zrealizowania celu kontroli;
3) przeglądania ksiąg i innych dokumentów kontrolowanego zakładu, jeżeli jest
to niezbędne ze względu na cel przeprowadzanej kontroli;
4) podejmowania innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, zgodnie
z zakresem uprawnień w ramach urzędowych kontroli żywności, w tym
nieodpłatnego pobierania próbek środków spożywczych lub materiałów
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w celu wykonania badań
laboratoryjnych.
2. Uzyskane przez organy urzędowej kontroli żywności, w trakcie kontroli, informacje,
dokumenty i inne dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy nie mogą być przekazywane
innym organom ani ujawniane, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na ochronę życia lub
zdrowia człowieka, z wyłączeniem żądania sądu lub prokuratury w związku z toczącym się
postępowaniem
19. tajemnica rejestru producentów i handlowców
określona w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U.07.52.343
z późniejszymi zmianami)
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Art. 13. 1. Tworzy się rejestr producentów i handlowców, zwany dalej "rejestrem".
2. Rejestr prowadzi Prezes Agencji.
3. Rejestr zawiera w szczególności:
1) oznaczenie producenta lub handlowca;
2) niezbędne dane ekonomiczne i towarowe dotyczące producenta lub
handlowca;
3) informacje dotyczące magazynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej
lub paliw.
6. Dane jednostkowe zawarte w rejestrze podlegają ochronie na zasadach
określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późniejszymi zm.), z wyłączeniem danych, o których mowa
w ust. 3 pkt 1
Art. 22. 1. Producenci i handlowcy obowiązani do tworzenia i utrzymywania zapasów
obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność
gospodarczą w zakresie magazynowania ropy naftowej lub paliw przekazują Prezesowi
Agencji pisemne, miesięczne informacje o ilości:
1) przywozu ropy naftowej oraz produkcji i przywozu paliw, a także strukturze
produkcji i przywozu paliw,
2) ropy naftowej lub paliw wywiezionych, a także strukturze wywiezionych
paliw,
3) tworzonych i magazynowanych zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub
paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania,
4) utrzymywanych zapasów handlowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze
oraz miejscach magazynowania
- w terminie 20 dni od upływu ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy przekazywana
informacja.
2. Producenci i handlowcy są obowiązani do przedstawiania ministrowi właściwemu do
spraw gospodarki pisemnych, kwartalnych informacji o poniesionych kosztach tworzenia
i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w terminie 30 dni od
upływu ostatniego dnia kwartału, którego dotyczy informacja.
3. Producenci i handlowcy są obowiązani do przedstawiania Prezesowi Agencji
informacji o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, do utworzenia których
są obowiązani w danym roku kalendarzowym w terminie do dnia 1 marca.
4. Do informacji, o których mowa w ust. 1–3, stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Do informacji, o których mowa w ust. 1-3, przetworzonych lub zagregowanych
w sposób uniemożliwiający ich powiązanie lub identyfikację z konkretnym przedsiębiorcą nie
stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w ust. 4.
Art. 45. Do informacji zawartych w dokumentach, o których mowa w art. 31, oraz
planach, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
20. tajemnica własności przemysłowej
określona w ustawie Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 z późniejszymi
zmianami)
Art. 57. 1. Wynalazek tajny stanowi tajemnicę prawnie chronioną.
2. O tajności wynalazku dotyczącego obronności lub bezpieczeństwa Państwa
postanawiają, odpowiednio, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw
wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
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V. Inne tajemnice prawnie chronione, nie ustanowione polskimi ustawami

1. tajemnica spowiedzi
Poza ustawowym uregulowaniem funkcjonuje jeszcze szczególna tajemnica
spowiedzi zdefiniowana w kanonie 983 Kodeksu Kanonicznego stanowiącym w § 1, że
tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna; dlatego nie wolno spowiednikowi słowami lub
w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny w czymkolwiek zdradzić penitenta.
Obowiązek zachowania tajemnicy ma także tłumacz, jeśli występuje, jak również wszyscy
inni, którzy w jakikolwiek sposób zdobyli ze spowiedzi wiadomości o grzechach.
Wedle Kanonu 1388 - § 1. Spowiednik, który narusza bezpośrednio tajemnicę sakramentalną,
podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej. Gdy
zaś narusza ją tylko pośrednio, powinien być ukarany stosownie do ciężkości przestępstwa.
Wnioski
Analizując akty prawne dotyczące tajemnic prawnie chronionych można stwierdzić, że
w chwili obecnej jest znacznie więcej ustaw i rodzajów tajemnic prawnie chronionych, niż
kilka lat temu a ów katalog nie jest w zasadzie zamknięty i możliwy do precyzyjnego
określenia. Należy wspomnieć, że istnieją też inne rodzaje tajemnic, które zostały
ustanowione poza polskimi ustawami, ale ich ujawnienie jest sankcjonowane prawnie już na
gruncie polskiego prawa. Taka sytuacja ma miejsce chociażby w przypadku tajemnicy
spowiedzi, (o czym wyżej wspomniano), czy też informacji niejawnych przekazanych przez
organizacje międzynarodowe lub inne państwa na podstawie umów międzynarodowych .
Redukując można według stanu prawnego na dzień 02.01.2011 r. wyróżnić 48
rodzajów tajemnic zawodowych i 22 rodzaje tajemnicy prawnie chronionej z pewnymi
odmiennościami uregulowania tajemnicy spowiedzi.
Ponadto podnieść należy, iż wszystko wskazuje na to, iż katalog tajemnic jest na tyle
rozbudowany i trudny do usystematyzowania, że ustawodawca nie dokonał nowelizacji art. 11
ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 04.125.1317,
z późniejszymi zmianami), który to przepis nadal posługuje się pojęciem nieistniejącej już
tajemnicy zawodowej i służbowej.
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