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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW, 
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Warszawa, 3 października 2021 roku

Sprawa: Dostęp do tajemnicy skarbowej
Znak sprawy: SP5.055.4.2021

Kontakt: Kancelaria MF
tel. +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Pan 
dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW 
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Profesorze,

odpowiadając na pismo z 24 września 2021 r. znak: V.511.534.2021.EG dotyczące problemu 

ograniczonego dostępu Rzecznika Praw Obywatelskich do akt zawierających tajemnicę 

skarbową, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Art. 297 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej1 uprawnia naczelników urzędów skarbowych 

i naczelników urzędów celno-skarbowych do udostępniania Rzecznikowi Praw Obywatelskich 

akt, w tym akt zawierających informacje wymienione w art. 182 Ordynacji podatkowej, 

wyłącznie w związku z jego udziałem w postępowaniu przed sądem administracyjnym. 

Zgodnie z ogólnymi zasadami wykładni przepisów prawa, przepis określający wyjątek od 

zasady zachowania w poufności informacji dotyczących jednostki i stanowiących tajemnicę 

skarbową, a tym samym pogarszający sytuację prawną indywidualnego podmiotu 

(ograniczający prawo do nieujawniania dotyczących tego podmiotu informacji), powinien być 

interpretowany wąsko oraz z zachowaniem prymatu wykładni językowej. Takim przepisem 

jest właśnie art. 297 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. Powołany przepis nie upoważnia 

naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych do udostępnienia 

Rzecznikowi Praw Obywatelskich akt, w tym akt zawierających informacje wymienione 

w art. 182 Ordynacji podatkowej, jeżeli nie ma to związku z jego udziałem w postępowaniu 

1 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.)
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przed sądem administracyjnym. 

Próbę rozwiązania zgłoszonego przez Pana problemu podjęto w rządowym projekcie ustawy 

– Ordynacja podatkowa (druk sejmowy nr 3517 Sejmu RP VIII kadencji) – dalej: „NOP”. Art. 

106 § 1 pkt 5 NOP zakładał zapewnienie Rzecznikowi Praw Obywatelskich dostępu do akt 

zawierających informacje uzyskane od instytucji finansowych w celu realizacji jego zadań 

ustawowych. 

Ze względu na aktualność problemu istniejącego ograniczenia w dostępie Rzecznika Praw 

Obywatelskich do tajemnicy skarbowej, przy okazji najbliższych prac nad nowelizacją 

Ordynacji podatkowej zostanie rozważone wprowadzenie zmiany legislacyjnej w art. 297 § 1 

pkt 4 tej ustawy w kierunku zainicjowanym przez NOP. 

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Finansów

Jan Sarnowski

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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