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Informacje niejawne jako dowód z zeznań
Postępowanie karne Postępowanie cywilne Postępowanie 

administracyjne

Art. 179 – „00” i „0”
Art. 180 § 1 – „Pf” i 
„Z”

Art. 259 pkt 2 - „Pf” i „Z” Art. 82 pkt 2
- wszystkie klauzule

- ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania
nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – zob. art. 9

- ustawy o: CBA, SKW i SWW, ABW i AW, ŻW.
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„ściśle tajne” i „tajne” – art. 179 k.p.k. 

§ 1. Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy
informacji niejawnych o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle
tajne" mogą być przesłuchane co do okoliczności, na które
rozciąga się ten obowiązek, tylko po zwolnieniu tych osób
od obowiązku zachowania tajemnicy przez uprawniony
organ przełożony.

§ 2. Zwolnienia wolno odmówić tylko wtedy, gdyby złożenie
zeznania wyrządzić mogło poważną szkodę państwu.

§ 3. Sąd lub prokurator może zwrócić się do właściwego
naczelnego organu administracji rządowej o zwolnienie
świadka od obowiązku zachowania tajemnicy.
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Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania 
nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Art. 9. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zezwalać (…) na
udzielenie wiadomości stanowiącej informację niejawną uprawnionemu
podmiotowi. (…)
3. W razie odmowy zezwolenia na udzielenie wiadomości stanowiącej informację
niejawną o klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne" pomimo żądania prokuratora lub
sądu, zgłoszonego w związku z postępowaniem karnym o zbrodnie przeciwko
pokojowi, ludzkości i o przestępstwa wojenne lub o zbrodnię godzącą w życie
ludzkie albo o występek przeciwko życiu i zdrowiu, gdy jego następstwem była
śmierć człowieka - minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek
prokuratury lub sądu, przedstawia żądane dokumenty i materiały oraz wyjaśnienia
Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. Jeżeli Pierwszy Prezes Sądu
Najwyższego stwierdzi, że uwzględnienie żądania prokuratora lub sądu jest
konieczne do prawidłowości postępowania karnego, minister właściwy do spraw
wewnętrznych jest obowiązany zezwolić na udostępnienie wnioskowanych
informacji.
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Art. 180 § 1 k.p.k. 
Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o

klauzuli tajności "zastrzeżone" lub "poufne" lub tajemnicy związanej
z wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą odmówić zeznań co do
okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd lub
prokurator dla dobra wymiaru sprawiedliwości zwolni te osoby od
obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli ustawy szczególne nie
stanowią inaczej. Na postanowienie w tym przedmiocie przysługuje
zażalenie.

l dwie normy

l charakter zakazu – prawo odmowy zeznań
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Art. 259 pkt 2 k.p.c. 
Świadkami nie mogą być:

(...)
2) wojskowi i urzędnicy niezwolnieni od zachowania w tajemnicy

informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" lub "poufne" oraz
osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ich zeznanie miałoby być połączone z
jej naruszeniem; (…).

l charakter zakazu
l zwolnienie
l urzędnik = funkcjonariusz publiczny (?)
l informacje niejawne z wyższymi klauzulami (niefortunny efekt

dostosowania do nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych)
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Art. 82 pkt 2 k.p.a. 
Świadkami nie mogą być:

(...)
2) osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych

na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie
określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku
zachowania tej tajemnicy, (…).

l charakter zakazu
l zwolnienie
l dostęp do informacji o dowolnej klauzuli
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Tajemnice zawodowe i funkcyjne w zeznaniach
Postępowanie karne Postępowanie cywilne Postępowanie 

administracyjne

l Zasada – prawo odmowy
zeznań z art. 180 § 1

l Wyjątki:
- osiem wyróżnionych
tajemnic – art. 180 § 2
- bankowa – art. 104 i nast.
p.b.

l Ponadto:
Art. 52 u.o.z.p.
Art. 199 k.p.k.

Art. 261 § 2. - prawo 
odmowy 
odpowiedzi na 
pytanie

Art. 83 § 2 - prawo 
odmowy odpowiedzi 
na pytanie
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Struktura art. 180 k.p.k. 
§ 1. - informacje niejawne z klauzulą „poufne” i „ zastrzeżone”

- tajemnice zawodowe i funkcyjne nieobjęte § 2 (np. pielęgniarki,
położnej, farmaceutyczna, psychologa, giełdowa, ubezpieczeniowa)

§ 2. tajemnice: notarialna, adwokacka, radcy prawnego, doradcy
podatkowego, lekarska, dziennikarska, statystyczna, Prokuratorii
Generalnej

§ 3. tzw. anonimat, tj. część tajemnicy dziennikarskiej

§ 4. j.w. (wyłącza zastosowanie § 3, skutkuje stosowaniem § 2)
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Art. 180 § 1 k.p.k. 
Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o

klauzuli tajności "zastrzeżone" lub "poufne" lub tajemnicy związanej z
wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą odmówić zeznań co do
okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd lub
prokurator dla dobra wymiaru sprawiedliwości zwolni te osoby od
obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli ustawy szczególne nie
stanowią inaczej. Na postanowienie w tym przedmiocie przysługuje
zażalenie.

PROBLEMY:
l zakres przedmiotowy i podmiotowy
l normy składowe: I. prawo odmowy II. kompetencja do zwolnienia z

tajemnicy w razie odmowy III. „jeżeli ustawy…”
l charakter zakazu – prawo odmowy zeznań


