
Kryteria klasyfikacji ograniczeń jawności

Katalog tajemnic chronionych w 
urzędachurzędach



PROJEKT "MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ

OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM"

� Celem zadania 1.03 "Analiza polskiej regulacji ograniczeń 
jawności oraz powiązanych z nimi aktów prawa 
europejskiego i międzynarodowego" jest wykonanie 
kompleksowego przeglądu przepisów prawnych 
odnoszących się do realizacji zasady jawności i jej 
ograniczeń. Badaniem zostaną objęte akty prawne 
wprowadzające ograniczenia w dostępie do określonych wprowadzające ograniczenia w dostępie do określonych 
informacji i konstytuujące tajemnice prawnie chronione. 

� Zagadnienie rozstrzygania konfliktu między wolnością 
informacyjną i prawem dostępu do informacji publicznej a 
koniecznością ochrony określonych informacji i 
reglamentowaniem do nich dostępu stanowi aktualną 
i doniosłą, a zarazem trudną problematykę badawczą.



�Ustalenie zakresu poszczególnych tajemnic 
jest istotne nie tylko dla urzeczywistnienia 
wolności informacyjnej, ale również przy 
gwarantowaniu prawa dostępu do informacji gwarantowaniu prawa dostępu do informacji 
publicznej i ma istotne znaczenie dla 
wszystkich podmiotów zobowiązanych do 
udostępniania informacji publicznych. 



Art. 54.

� 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania 
swoich poglądów oraz pozyskiwania i 
rozpowszechniania informacji. (…)

� Art. 61.

� 1. 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 

� Art. 31.

� 1. Wolność człowieka podlega ochronie 
prawnej.

� 2. Każdy jest obowiązany szanować 
wolności i prawa innych. Nikogo nie 
wolno zmuszać do czynienia tego, 
czego prawo mu nie nakazuje.

� 3. Ograniczenia w zakresie 
korzystania z konstytucyjnych 
wolności i praw mogą być 
ustanawiane tylko w ustawie i tylko 
wtedy, gdy są konieczne w 

w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy 
publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub 
majątkiem Skarbu Państwa. 

� 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp 
do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia 
kolegialnych organów władzy publicznej 
pochodzących z powszechnych wyborów, z 
możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. 

� 3. 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.  (...)

wtedy, gdy są konieczne w 
demokratycznym państwie dla jego 

� bezpieczeństwa lub 

� porządku publicznego, bądź dla 

� ochrony środowiska, 

� zdrowia i 

� moralności publicznej, albo 

� wolności i praw innych osób. 

Ograniczenia te nie mogą naruszać 
istoty wolności i praw. 



TAJEMNICA: 

1) Zakaz ujawniania informacji osobom 
nieuprawnionym

2) Zagwarantowanie dostępu do informacji wyłącznie 
osobom do tego uprawnionym

3) „Stan najdalej idącej dyskrecji” 

POJĘCIE TAJEMNICY

TAJEMNICA – PROBLEMY TERMINOLOGICZNE W

PRAWODAWSTWIE POLSKIM

DR GRZEGORZ SIBIGA, 2.7.2013 R., WARSZAWA, UKSW

3) „Stan najdalej idącej dyskrecji” 

4) Stałe elementy: przedmiot, podmiot 
(udostępniający – odbiorca), wyjątki

5) Rozróżnienie: tajemnica jako prawo, tajemnica jako 
wyjątek 



TAJEMNICA

�Prof. Grażyna Szpor:

� informacja chroniona przed ujawnieniem

� Informacja = dobro zmniejszające niepewność� Informacja = dobro zmniejszające niepewność

� Tajemnica = ograniczenie w zmniejszaniu 
niepewności 



Warunki:

� Faktyczna poufność 

� Przesłanka materialna – istnienie interesu 
przemawiającego za ochroną – interesu dla którego 

POJĘCIE TAJEMNICY

przemawiającego za ochroną – interesu dla którego 
zabezpieczenia ustanowiono tajemnicę

� Wola podmiotu uprawnionego do decydowania czy 
dana informacja ma zostać objęta poufnością 



POJĘCIE TAJEMNICY

Wyróżnienie z uwagi na rodzaj chronionego interesu 

Służące interesowi publicznemu Służące interesowi indywidualnemu

Pan tajemnicy (dysponent) – podmiot uprawniony do swobodnego rozstrzygania 
czy fakt stanowiący tajemnicę  powinien zostać zachowany w dyskrecji

Sługa tajemnicy (depozytariusz) podmiot, który nie może swobodnie 
rozporządzać tajemnicą a są zobowiązane do zachowania tajemnicy)

Wyróżnienie „pana tajemnicy” i „sługi tajemnicy” jest skomplikowane w przypadku 
tajemnic służących interesowi publicznemu gdzie wyłączona jest możliwość 
swobodnego dysponowania nimi



TAJEMNICE

� Informacje niejawne

� Tajemnice zawodowe

� Inne tajemnice prawnie chronione

� Art. 1 ust 3. u.o.i.n. Przepisy ustawy o ochronie 
informacji niejawnych nie naruszają przepisów 
innych ustaw o ochronie tajemnicy zawodowej lub 
innych tajemnic prawnie chronionych



RODZAJE TAJEMNIC ZAWODOWYCH UNORMOWANYCH USTAWOWO
� tajemnica adwokacka
� tajemnica radcowska
� tajemnica notarialna
� tajemnica komornicza
� tajemnica dziennikarska
� tajemnica lekarska
� tajemnica pielęgniarki i położnej
� tajemnica aptekarska
� tajemnica biegłego rewidenta
� tajemnica doradcy podatkowego
� tajemnica rzecznika patentowego
� tajemnica rzeczoznawcy majątkowego

� tajemnica psychiatryczna
� tajemnica psychologa
� tajemnica pracownika kontroli państwowej
� tajemnica pocztowa
� tajemnica skarbowa
� tajemnica bankowa
� tajemnica pośrednika ubezpieczeniowego
� tajemnica brokerska
� tajemnica pracownika pomocy społecznej
� tajemnica członka korpusu służby cywilnej
� tajemnica pracowników sądów i prokuratury
� tajemnica autorska� tajemnica rzeczoznawcy majątkowego

� tajemnica sędziowska
� tajemnica prokuratorska
� tajemnica giełdowa
� tajemnica funduszy inwestycyjnych
� tajemnica funduszy emerytalnych
� tajemnica giełdy towarowej
� tajemnica ubezpieczeniowa
� tajemnica służby medycyny pracy
� tajemnica żołnierzy zawodowych
� tajemnica pracodawcy/ pracownika
� tajemnica inspektora pracy
� tajemnica pracownika samorządowego

� tajemnica autorska
� tajemnica strażnika gminnego
� tajemnica handlowa
� tajemnica urzędnika państwowego
� tajemnica pracowników i członków rady nadzorczej ZUS / także 

tajemnica Zakładu ZUS
� tajemnica celna
� tajemnica telekomunikacyjna
� tajemnica maklerska oraz informacja poufna
� tajemnica pracowników i innych osób
� tajemnica obrońcy
� tajemnica przedsiębiorstwa i pracownika Urzędu Konkurencji i 

Ochrony Konsumentów
� Wynalazek tajny, tajemnica eksperta i tajemnica osób trzecich



RODZAJE INNYCH TAJEMNIC PRAWNIE CHRONIONYCH

� tajemnica przedsiębiorstwa
� tajemnica przeszczepów
� tajemnica statystyczna
� tajemnica geologiczna
� tajemnica dawcy krwi
� tajemnica wynalazku
� tajemnica prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw
� tajemnica komisji śledczej
� tajemnica przedsiębiorstwa w przypadku produktu niebezpiecznego
� tajemnica negocjacji
� tajemnica postępowania karnego� tajemnica postępowania karnego
� tajemnica medyczna dotycząca osoby zmarłej
� tajemnica Inspekcji sanitarnej / kontrolowanego 
� tajemnica posła i senatora
� tajemnica dokumentów do dokonania wpisu do rejestru lotnisk
� tajemnica korespondencji
� tajemnica przedsiębiorcy
� tajemnica rejestru producentów i handlowców
� tajemnica własności przemysłowej

� Inne tajemnice prawnie chronione, nie ustanowione polskimi ustawami - Tajemnica 
spowiedzi



ART. 266 KK

� § 1. 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 grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2. 

� § 2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o 
klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem 
czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony 
interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (…)

� Art. 266 § 1 odnosi się nie tylko do tajemnicy zawodowej, ale dotyczy także wszystkich 
informacji, z którymi dana osoba zapoznała się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną 
pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, co można określić 
mianem tajemnicy funkcyjnej (B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa..., s. 445-446). 



ART. 266 KK

� Tajemnica zawodowa sensu largo - – obowiązek 
zachowania dyskrecji informacji, z którymi określona osoba 
zapoznała się z uwagi na pełnioną funkcję, wykonywaną 
pracę, prowadzoną działalność publiczną, społeczną, 
gospodarczą lub naukową. 

� Tajemnica zawodowa sensu stricto – obowiązek 
zachowania dyskrecji informacji, do których określona osoba 
ma dostęp z uwagi na wykonywany zawód, z którym 
związany jest element zaufania. 



TAJEMNICE - SPOSOBY REGULACJI



TAJEMNICE - SPOSOBY REGULACJI

� Art. 40. 1. Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z 
pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. (Ustawa z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U.2011.277.1634 j.t ze zm..)

� 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.
� 3. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do 

faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.(Ustawa  faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.(Ustawa  
z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, Dz.U.2009.146.1188 j.t.  ze zm.)

� 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
� Art. 45 ust 4. Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie 

Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego 
urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy prawnie chronionej (Ustawa  z dnia 20 
czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U.2011.270.1599 j.t.  Ze zm.)



� Art. 24. 1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o 
wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu 
publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

� 2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
� 4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych, Dz.U.2008.223.1458 ze zm.)

� Art. 76. 1. Członek korpusu służby cywilnej jest obowiązany w szczególności:
� 5) dochowywać tajemnicy ustawowo chronionej; ( ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie 

cywilnej (Dz.U.08.227.1505 z późniejszymi zmianami)

� § 6. Przestrzegając zasady dochowania tajemnicy ustawowo chronionej, członek korpusu 
służby cywilnej w szczególności:

� 1) dochowuje tajemnicy ustawowo chronionej;
� 2) obejmując ochroną informację, czyni to w celu zabezpieczenia wyraźnie wskazanych 

interesów państwa, obywateli oraz innych podmiotów, a nie w celu ograniczenia jawności i 
przejrzystości działania. (ZARZĄDZENIE Nr 70  PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 
października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej 
oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej)

� Art. 6. Urzędnik jest obowiązany:
� 3) dochowywać tajemnicy prawnie chronionej, (Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o 

pracownikach sądów i prokuratury. (Dz.U.98.162.1125, z późniejszymi zmianami)



� Art. 27. Do obowiązków strażnika należy:
� 3)zachowanie tajemnicy prawnie chronionej
� ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U.97.123.779 z późniejszymi 

zmianami)

� POLICJA

� Art. 25. 1. Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz 
zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej 
dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię 
zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie 
informacji niejawnych.informacji niejawnych.

� Art. 27. 1. Przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie według następującej roty:
� "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, 
ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 
porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. 
Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności 
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz 
wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, 
honoru, godności i dobrego imienia służby oraz

� przestrzegać zasad etyki zawodowej.” (USTAWA  z dnia 6 kwietnia 1990 r.  o Policji 
Dz.U.2011.287.1687 j.t. ze zm.)



� Art. 150 § 4. Przed podjęciem pracy referendarz 
sądowy składa  ślubowanie wobec prezesa sądu 
okręgowego według następującej roty: 

� "Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku 
referendarza służyć wiernie Rzeczypospolitej 
Polskiej, sumiennie i starannie wykonywać Polskiej, sumiennie i starannie wykonywać 
obowiązki urzędowe, przestrzegać prawa, kierować 
się zasadami godności i uczciwości oraz 
dochować tajemnicy prawnie chronionej."; (…)

� Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (Dz. U z 2001 r. Nr 98, poz. 
1070  ze zmianami)
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WSTĘPNY KATALOG TAJEMNIC STANOWIĄCY

PODSTAWĘ BADAŃ
� Informacje niejawne 

� Organy ścigania i wymiar sprawiedliwości 
� Tajemnica sędziowska 
� Tajemnica prokuratorska 
� Tajemnica adwokacka 
� Tajemnica radcowska 
� Tajemnica notarialna 
� Tajemnica komornicza � Tajemnica komornicza 
� Tajemnica komisji śledczej 
� Tajemnica postępowania karnego 
� Tajemnica śledztwa
� Tajemnica obrońcy 
� Tajemnica pracowników sądów i prokuratury 
� Tajemnica referendarza sądowego

� Służby mundurowe 
� Tajemnica żołnierzy zawodowych 
� Tajemnica w Policji 
� Tajemnica w Służbie Więziennej 
� Tajemnica strażnika gminnego 
� Tajemnice innych funkcjonariuszy (ABW, SKW, SWW, CBA, Straż Pożarna, 
Żandarmeria Wojskowa)



WSTĘPNY KATALOG TAJEMNIC STANOWIĄCY

PODSTAWĘ BADAŃ
� Inne osoby zatrudnione/powołane w sektorze publicznym

� Tajemnica posła i senatora 
� Tajemnica urzędnika państwowego 
� Tajemnica członka korpusu służby cywilnej 
� Tajemnica członka korpusu służby zagranicznej
� Tajemnica pracownika samorządowego 
� Tajemnica pracownika Instytutu Pamięci Narodowej 
� Tajemnica pracownika NBP � Tajemnica pracownika NBP 
� Tajemnica pracownika pomocy społecznej 
� Tajemnica nauczycielska
� Tajemnica dot. naboru Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
� Tajemnica dot. naboru na stanowisko Głównego Geodety Kraju 
� Tajemnica dot. naboru na stanowisko dyrektora i kierownika 

finansowego sądu 
� Tajemnica pracowników i członków rady nadzorczej ZUS 
� Tajemnice Rzecznika Praw Obywatelskich
� Tajemnice  innych rzeczników



WSTĘPNY KATALOG TAJEMNIC STANOWIĄCY

PODSTAWĘ BADAŃ
� Działalność kontrolna 

� Tajemnica pracownika kontroli państwowej 
� Tajemnica organów informacji finansowej
� Tajemnica inspekcji handlowej
� Tajemnica inspektora pracy 
� Tajemnica organów urzędowej kontroli żywności 
� Tajemnica w kontroli CBA � Tajemnica w kontroli CBA 
� Tajemnica przedsiębiorstwa w przypadku kontroli 

produktów niebezpiecznych 
� Tajemnica Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

� Podatki i skarbowość 
� Tajemnica skarbowa 
� Tajemnica dot. Numeru Identyfikacji Podatkowej 
� Tajemnica doradcy podatkowego 
� Tajemnica celna 



WSTĘPNY KATALOG TAJEMNIC STANOWIĄCY

PODSTAWĘ BADAŃ

� Służba zdrowia 
� Tajemnica lekarska 
� Tajemnica pielęgniarki i położnej 
� Tajemnica aptekarska 
� Tajemnica służby medycyny pracy 
� Tajemnica psychiatryczna 
� Tajemnica przeszczepów 
� Tajemnica dawcy krwi � Tajemnica dawcy krwi 
� Tajemnica medyczna dotycząca osoby zmarłej 
� Tajemnica psychologa 

� Finanse, bankowość i ubezpieczenia
� Tajemnica bankowa 
� Tajemnica giełdowa 
� Tajemnica maklerska 
� Tajemnica funduszy inwestycyjnych 
� Tajemnica funduszy emerytalnych 
� Tajemnica giełdy towarowej 
� Tajemnica ubezpieczeniowa 
� Tajemnica pośrednika ubezpieczeniowego 
� Tajemnica brokerska 
� Tajemnica biegłego rewidenta 



WSTĘPNY KATALOG TAJEMNIC STANOWIĄCY

PODSTAWĘ BADAŃ
� Przedsiębiorcy i pracownicy

� Tajemnica pracodawcy (pracownika)
� Tajemnica przedsiębiorstwa/ handlowa (z uwzględnieniem: tajemnicy przedsiębiorstwa w 

sądzie, tajemnica przedsiębiorstwa w zakresie produktu niebezpiecznego)
� Tajemnica przedsiębiorstwa energetycznego 
� Tajemnica negocjacji 
� Tajemnica postępowań przetargowych 
� Tajemnica prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw
� Tajemnica rejestru producentów i handlowców

� Telekomunikacja i poczta
� Tajemnica pocztowa 
� Tajemnica telekomunikacyjna

� Własność intelektualna
� Tajemnica rzecznika patentowego
� Tajemnica eksperta Urzędu Patentowego
� Tajemnica autorska 
� Tajemnica własności przemysłowej
� Wynalazek tajny 
� Tajemnica topografii układów scalonych 
� Bazy danych



WSTĘPNY KATALOG TAJEMNIC STANOWIĄCY

PODSTAWĘ BADAŃ
� Inne

� Tajemnica korespondencji
� Tajemnica danych osobowych 
� Tajemnica dziennikarska 
� Tajemnica w prawie prasowym 
� Tajemnica detektywa 

Tajemnica statystyczna � Tajemnica statystyczna 
� Tajemnica spisu powszechnego 
� Tajemnica geologiczna 
� Tajemnica Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
� Tajemnica rzeczoznawcy majątkowego 
� Tajemnica dokumentów do dokonania wpisu do rejestru 

lotnisk
� Tajemnica spowiedzi 
� Tajemnica przesyłek dyplomatycznych



DLA KAŻDEJ Z TAJEMNIC OPRACOWANIE OBEJMIE

OKREŚLENIE NASTĘPUJĄCYCH CECH:
� Nazwy tajemnicy

� Podstawy prawnej obowiązku zachowania tajemnicy

� Jakie wartości są chronione tajemnicą

� Zakresu przedmiotowego  (jakie informacje są objęte tajemnicą)

� okres ochronny (ustalenie jak długo obowiązuje tajemnica)

� Podmiotu chronionego w wyniku działania tajemnicy (o ile podmiot taki można zidentyfikować) i jego uprawnień w zakresie dysponowania 
przedmiotem ochrony w tym również prawa do zrzeczenia się ochrony czy też dopuszczenia do danej tajemnicy innych osób. 

� Podmiotu  zobowiązanego do zachowania tajemnicy 

� Podmiotu uprawnionego do uzyskania dostępu do informacji chronionych

� Zakres związania tajemnicą i obowiązki podmiotu uprawnionego do uzyskania dostępu do informacji chronionych (w jakim zakresie podmiot, 
który wszedł w posiadanie informacji chronionej jest związany obowiązkiem zachowania tajemnicy) 

� Kryteriów dostępu do informacji objętych tajemnicą

� Podmiotów sprawujących kontrolę nad zachowaniem tajemnicy

� Podmiotu, który może zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy

� Techniki przetwarzania informacji objętych tajemnicą (papierowo/elektronicznie)

� Czy udostępnianie informacji objętych tajemnicami może się odbywać elektronicznie

� Sankcji za nieuprawnione ujawnienie informacji podlegających ochronie

� Sposób wprowadzania niedostępności informacji (w tym punkcie  zgodnie z założeniami zaprezentowanymi w wystąpieniu dr Grzegorza Sibigi
"Tajemnica – problemy terminologiczne w prawodawstwie polskim" podczas konferencji w dniu 2 lipca 2013 r. zostanie rozważone 
� czy mamy do czynienia z tajemnicą nazwaną (poprzez mechanizmy ustanawiania tajemnicy w oparciu o inne tajemnice ustawowo 

chronione), 
� czy ograniczenie dostępu następuje ze względu na wartości, 
� czy poprzez pozytywne określenie uprawnień do informacji (osoby poza katalogiem uprawnionych uznawani są za nieuprawnionych),
� czy mamy do czynienia z ograniczeniem jawności (tzw. częściowa jawność, niepełna jawność). Informacje nie wchodzące w zakres 

jawności będą niejawne.
� czy ograniczenie dostępu następuje w inny  sposób - poprzez brak obowiązków (np. wskazaniem wprost w ustawach, że określony rodzaj 

informacji nie stanowi informacji publicznej).

� Relacji z innymi tajemnicami

� Problemów związanych z nakładaniem się reżimów ochronnych 

� Odwołań do ustawy o ochronie informacji niejawnych

� Wykaz publikacji odnoszących się do danej tajemnicy



ZAPRASZAM DO DYSKUSJI

a.gryszczynska@uksw.edu.pl


