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USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. 

Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) 

Art. 180. 
§ 1. 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 zwolni te osoby od obowiązku zachowania 
tajemnicy, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej. 

[§ 2. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej lub dziennikarskiej mogą być 
przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne 
dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie 
innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub 
zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu 
przysługuje zażalenie.] 

<§ 2. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej 
mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest 
to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być 
ustalona na podstawie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w 
przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na 
posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 
doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.> 

§ 3. Zwolnienie dziennikarza od obowiązku zachowania tajemnicy nie może dotyczyć 
danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub 
innego materiału o tym charakterze, jak również identyfikację osób udzielających 
informacji opublikowanych lub przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te 
zastrzegły nieujawnianie powyższych danych. 

§ 4. Przepisu § 3 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy przestępstwa, o którym mowa w 
art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 



- 2 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usuwany 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiany 

§ 5. Odmowa przez dziennikarza ujawnienia danych, o których mowa w § 3, nie uchyla jego 
odpowiedzialności za przestępstwo, którego dopuścił się publikując informację. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH 

O WYKROCZENIA (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.) 

 
Art. 41. 

§ 1. Przy przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka stosuje się odpowiednio przepisy art. 
177, 178, 182, 183, 185-190, 191 § 1 i 2 oraz art. 192 Kodeksu postępowania karnego. 

§ 2. 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. 

§ 3. 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 zwolni te osoby od obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli 
ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Na postanowienie sądu służy zażalenie. 

[§ 4. Sąd nie może zwolnić jednak od obowiązku zachowania tajemnicy związanej z 
wykonywaniem zawodu adwokata, radcy prawnego, lekarza lub dziennikarza.] 

<§ 4. Sąd nie może zwolnić jednak od obowiązku zachowania: 
1) tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu adwokata, radcy prawnego, 

lekarza lub dziennikarza; 
2) tajemnicy statystycznej.> 

§ 5. W wypadkach wskazanych w § 2 i 3 sąd przesłuchuje taką osobę na rozprawie z 
wyłączeniem jawności. Przepisy wydane na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu 
postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

 


