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Recenzja
Stanis³aw Hoc, Ochrona informacji niejawnych i innych
tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane zagadnienia,
Uniwersytet Opolski, Studia i Monografie Nr 368,
Opole 2006, s. 348
Ze statusem prawnika wi¹¿e siê posiadanie wielu danych czy te¿ informacji. Maj¹ one ró¿ny charakter, znaczenie, si³ê oddzia³ywania i ra¿enia publicznego i prywatnego. Jest to jednak nieuniknione i nieuchronne w obecnych czasach.
Tajemnica zawodowa jest gwarancj¹ respektu dla poszanowania spraw
ka¿dego klienta, jej istnienie warunkuje prawid³owe wykonywanie wielu
zawodów, w tym tak¿e prawniczych, dlatego te¿ problem ochrony informacji i tajemnic jest tak istotny w praktyce gospodarczej i prawnej.
Dobrem chronionym jest bowiem nie tylko utrzymanie w tajemnicy
konkretnych faktów, ale równie¿ ogólne zaufanie do osób wykonuj¹cych
okrelone zawody, oparte na poufnoci i dyskrecji. Bez tego zaufania nie
jest mo¿liwe nale¿yte wykonywanie zawodu przez te osoby.
Szczególne znaczenie tajemnicy zawodowej dostrzega doktryna oraz
regulacje prawne w przypadku np. adwokata, farmaceuty, bieg³ego rewidenta, doradcy podatkowego, lekarza (lekarza-stomatologa), notariusza, radcy prawnego, doradcy podatkowego czy te¿ rzeczoznawcy maj¹tkowego. Osoby te spe³niaj¹ szczególn¹ misjê. Jako przedstawiciele
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zawodów ukszta³towanych przez historiê, tradycje i zwyczaje chroni¹ oni
wartoci o szczególnej randze spo³ecznej. Wykonuj¹c swój zawód, staj¹
siê depozytariuszami najbardziej osobistych informacji o swoim kliencie,
dlatego te¿ dochowanie tajemnicy zawodowej jest ich fundamentalnym
prawem i obowi¹zkiem. Jest te¿ wyranym identyfikatorem zawodów
zaufania publicznego.
Kwestia tajemnicy zawodowej osób wykonuj¹cych zawody zaufania
publicznego stanowi dla tych osób, a tak¿e dla niema³ej czêci spo³eczeñstwa, jak¹ tworz¹ byli, aktualni i przyszli klienci, zagadnienie o podstawowym znaczeniu, st¹d te¿ jest tak wa¿na i istotna znajomoæ regu³
prawnych wi¹¿¹cych siê z ochron¹ informacji niejawnych i innych tajemnic chronionych ustawowo.
Centralna teza tej ksi¹¿ki opiera siê na za³o¿eniu, ¿e polskie regulacje
prawne, dotycz¹ce ochrony informacji niejawnych i innych tajemnic
ustawowo chronionych, odpowiadaj¹ w zasadzie standardom europejskim. Nie s¹ one jednak doskona³e, dlatego te¿ wymagaj¹ pewnego
uporz¹dkowania legislacyjnego, którego istotnym wsparciem merytorycznym i intelektualnym jest obecny dorobek doktryny i praktyki w tym
zakresie. Jest w tym przes³aniu zawarty postulat o ca³ociowe spojrzenie
na tê problematykê prawn¹, z jednoczesnym wyci¹gniêciem wniosków
i uwag, jakie zg³aszaj¹ przedstawiciele nauki, praktyki i rodowisk zawodowych oraz instytucji publicznych, dla których ochrona informacji niejawnych stanowi niezbêdny sk³adnik ich dzia³alnoci profesjonalnej. Informacjê bowiem trzeba umieæ szanowaæ, troszczyæ siê o ni¹, dbaæ i dobrze
przechowywaæ, tak aby by³a ona bezpieczna i nie szkodzi³a interesom
publicznym i prywatnym.
Informacja  jak twierdz¹ znawcy  to bogactwo, sukces dla tego,
kto potrafi z niej skorzystaæ, przetransponowaæ j¹ na w³asne potrzeby
i interesy, lecz to tak¿e skuteczny orê¿ medialny, gospodarczy i polityczny, który mo¿e pora¿aæ i obezw³adniaæ ka¿dego, kto znajdzie siê
w jej zasiêgu. Jest to wiêc broñ obosieczna, o niezwyk³ej sile i mocy,
nie tylko prawnej, ale i publicznej.
Ksi¹¿ka ma charakter systemowy, jej ambicj¹ jest zaprezentowanie
ca³oci tej obszernej problematyki, grupuj¹cej w centrum kwestie z zakresu
prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Si³¹ rzeczy jest wiêc
pewnym wyborem tematów, które zdaniem Autora wydaj¹ siê najbardziej
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interesuj¹ce i przydatne dla czytelnika. Nie jest to takie proste, gdy¿ potrzeba
dokonania selekcji poruszanych zagadnieñ wi¹¿e siê z pewnymi ograniczeniami i wy³¹czeniami, które  co oczywiste  wymuszaj¹ limitowanie
obszarów badawczych i analiz jurydycznych.
Praca ma charakter dogmatyczny, niepozbawiony jednak w¹tków historycznych, prawnoporównawczych, polityczno-kryminalnych i orzeczniczych. Nic w tym dziwnego, skoro Autor jest wybitnym znawc¹
materialnego prawa karnego, komentatorem przepisów kodeksu karnego,
ma bogaty dorobek naukowy i fachowy, jako sta³y doradca Sejmu RP
(1998-2005) pozna³ kuchniê legislacji polskiej.
Przejdê teraz do krótkiego omówienia poszczególnych fragmentów tej
ksi¹¿ki:
Rozdzia³ 1 powiêcony jest problematyce ochrony informacji niejawnych, a w zasadzie jest prób¹ uporz¹dkowania podstawowych pojêæ
i instytucji organizacyjno-prawnych. I tak np. przypomina ró¿ne ujêcia
tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, ukazuj¹c przy tym w¹tpliwoci i zastrze¿enia, jakie siê pojawia³y w doktrynie i praktyce legislacyjnej. Zajmuje
siê podmiotami zobowi¹zanymi do ochrony informacji niejawnych, problemem postêpowañ sprawdzaj¹cych wobec sêdziów, stosowaniem
przepisów kodeksu prawa administracyjnego, s³u¿bami ochrony pañstwa
w ochronie informacji niejawnych, a wreszcie zasadami odpowiedzialnoci kierownika jednostki organizacyjnej.
Rozdzia³ 2 dokonuje klasyfikacji informacji niejawnych, a tak¿e omawia
klauzule tajnoci, by nastêpnie przejæ do dostêpu do informacji niejawnych i postêpowania sprawdzaj¹cego (rozdzia³ 3), a tak¿e do postêpowania odwo³awczego i skargowego (rozdzia³ 4).
Znaczenie szerzej s¹ omówione aspekty administracyjne ochrony informacji niejawnych w rozdziale 5, który odnosi siê do udostêpnia informacji niejawnych, kancelarii niejawnych, kancelarii tajnych, kontroli
obiegu dokumentów, szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, rodków ochrony fizycznej informacji niejawnych.
Autor w omawianej pozycji powiêca tak¿e miejsce bezpieczeñstwu
systemów i sieci teleinformatycznych (rozdzia³ 6), bezpieczeñstwu przemys³owemu (rozdzia³ 7) oraz ochronie informacji niejawnych pochodz¹cych od organów Unii Europejskiej, NATO oraz innych pañstw (rozdzia³ 8).
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Szczególnie interesuj¹cy jest rozdzia³ 9 omawiaj¹cy regulacje prawne
niektórych tajemnic zawodowych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Koncentruje siê on na tajemnicy dziennikarskiej, adwokackiej,
radcowskiej, notarialnej, lekarskiej. Nie obejmuje jednak innych tajemnic
zawodowych, jak np. tajemnicy doradcy podatkowego, farmaceuty, bieg³ego rewidenta, rzeczoznawcy maj¹tkowego, rzecznika patentowego 
nie mówi¹c ju¿ o tajemnicy duchownego. Odnosz¹c siê do tajemnicy
notarialnej (s. 201), stawia interesuj¹ce pytanie o relacje miêdzy art. 180
§ 2 k.p.k. a art. 18 § 3 i 4 pr. o not.
Przy tej okazji przytoczony zosta³ pogl¹d, ¿e obowi¹zek zachowania
tajemnicy zawodowej nie ustaje wtedy, gdy notariusz sk³ada zeznanie jako
wiadek w postêpowaniu przygotowawczym. Wówczas ma zastosowanie art. 180 § 2 k.p.k., je¿eli natomiast notariusz jest przes³uchiwany
w charakterze wiadka w postêpowaniu s¹dowym, to wtedy ustaje obowi¹zek zachowania tajemnicy notarialnej, wobec tego art. 180 § 2 k.p.k.
nie ma zastosowania. Ten w¹tek dalej jest rozwiniêty w oparciu o pogl¹dy
przedstawicieli doktryny notarialnej, na co warto zwróciæ szczególn¹ uwagê.
Problem tajemnicy zawodowej notariusza jest znacznie szerszy i g³êbszy teoretycznie, na co wskazuje nauka prawa, jest te¿ bardziej skomplikowany w praktyce wykonywania zawodu notariusza. Dobrze by by³o
powiêciæ jej wiêcej uwagi, chocia¿by tyle, ile pozosta³ym tajemnicom
zawodowym.
Drug¹ czêæ omawianego rozdzia³u stanowi¹ tajemnice procesowe,
do których Autor zalicza: tajemnicê w postêpowaniu karnym, cywilnym,
administracyjnym, a tak¿e instytucji publicznych, takich jak tajemnica
bankowa, skarbowa, pocztowa i telekomunikacyjna oraz tajemnica przedsiêbiorstwa, która jest szeroko przedstawiona w tym fragmencie pracy.
W rozdziale 10 Autor dokonuje swoistej typologii przestêpstw przeciwko ochronie informacji, które polegaj¹ na ujawnieniu tajemnicy: pañstwowej, s³u¿bowej, nielegalnym uzyskaniu informacji, niszczeniu informacji, szkodach w bazach danych, sabota¿u komputerowym, zak³óceniu
pracy w sieci, bezprawnym wykorzystaniu programów i danych. Tê
czêæ ksi¹¿ki koñczy kwestia odpowiedzialnoci karnej pozakodeksowej
w zakresie ochrony tajemnic zawodowych i innych tajemnic ustawowo
chronionych.
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Natomiast rozdzia³ 11, ostatni w tej pozycji, zajmuje siê odpowiedzialnoci¹ dyscyplinarn¹ i s³u¿bow¹ za naruszenie przepisów o ochronie
informacji niejawnych, by przejæ do generalnego zakoñczenia opracowania, w którym Autor  w skrótowej formie  przypomina g³ówne tezy,
stawia wnioski i formu³uje postulaty de lege lata i de lege ferenda.
Generaln¹ konkluzj¹ jest stwierdzenie Autora, ¿e niezbêdne s¹ pewne
unifikacje odnosz¹ce siê do tajemnic zawodowych i innych tajemnic
ustawowo chronionych, skoro pewne problemy s¹ tu wspólne. Nie wydaje
siê racjonalne, zdaniem pisz¹cego, by utrzymywaæ ró¿ne regulacje prawne, choæ z drugiej strony, specyfika zawodowa wymaga tu dostrzegania
ró¿nic i odmiennoci wynikaj¹cych z charakteru prawnego danego zawodu i jego wykonywania w wiecie informacji niejawnych i innych
tajemnic ustawowo chronionych.
Ksi¹¿ka napisana jest dobrym jêzykiem prawniczym, jest komunikatywna i ciekawa dla ka¿dego czytelnika, ma te¿ bogate zaplecze bibliograficzne, które pozwala odnaleæ to, co jest w stanie szerzej zainteresowaæ odbiorcê.
Opracowanie to ma te¿ jednak pewne mankamenty, wi¹¿¹ siê one
z ca³ociow¹ kompozycj¹ tej pracy. Zastrze¿enia budzi zbyt du¿a iloæ
takich rozdzia³ów (np. 2, 4, 6, 7), w których na dwóch stronach przedstawiona jest dana kwestia merytoryczna, niektóre z nich nie maj¹ w ogóle
wydzielonych podrozdzia³ów, co sprawia wra¿enie pewnej niekonsekwencji
merytorycznej i formalnej. Zastosowana metoda umieszczenia przypisów
w tekcie niesie za sob¹ te¿ pewne utrudnienia dla czytelnika, odsy³a
bowiem do literatury przedmiotu zamieszczonej na koñcu ksi¹¿ki.
Mimo tych uwag omawiane opracowanie ma charakter monografii
prawniczej, jest wiêc w du¿ym stopniu prac¹ analizy naukowej, z wykorzystaniem bogatego warsztatu teoretycznego, orzeczniczego i praktycznego.
Ksi¹¿kê warto poleciæ ka¿demu prawnikowi, choæ nie tylko, ka¿dy
bowiem, kto chce mieæ aktualn¹ wiedzê o ochronie informacji niejawnych
i innych tajemnic ustawowo chronionych, winien siê z ni¹ zapoznaæ.
Powinno to pozwoliæ na ³atwiejsze poruszanie siê w wiecie mediów,
komunikacji, informacji i tajemnic zawodowych.
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