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Wstęp 

Przez „wykorzystanie informacji” rozumie się wszelkiego rodzaju 

czynności podejmowane przez sprawcę, dla którego znajomość tych 

informacji stanowi podstawowy impuls działania. Działanie takie 

nakierowane być musi na uzyskanie określonej korzyści zarówno 

dla siebie, jak i dla innego podmiotu. Często zdarza się, że powzięte 

informacje są tajemnicą handlową spółek uczestniczących w obrocie 

gospodarczym. W doktrynie prawa określa się je ogólnie mianem 

tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

Charakter prawny tajemnicy 

przedsiębiorstwa 

Dynamiczny postęp cywilizacyjny i rozwój wiedzy technicznej, 

szczególnie informatycznej, rodzi możliwości i jednocześnie 

niebezpieczeństwo różnego rodzaju przetwarzania, zdobywania i 

gromadzenia informacji. Niekiedy dzieje się tak przez podmioty do 

tego nieuprawnione. Z punktu widzenia interesów gospodarczych 

nieuprawnione wykorzystanie, manipulacja, przetworzenie, 

udostępnienie czy nawet samo nieuprawnione zapoznanie się z taką 

informacją może mieć ogromne znaczenie dla prowadzonych 

interesów. Przekłada się to często także na aspekt finansowy. Z tego 
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względu informacja stała się dobrem chronionym prawnie. 

Prewencja obejmuje wszelkie pozyskiwanie, jak również 

przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie. 

 

Warto pamiętać przy tym, że istnieje bardzo często cienka linia 

związana z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji 

gospodarczych o spółce z o.o. przez prokuraturę. Dlatego też 

wszelkiego rodzaju działania związane z informacją gospodarczą 

muszą być podejmowane i wykonywane ze szczególną starannością. 

   

Ochrona prokuratorska 

Ochrona prokuratorska została zapewniona na gruncie przepisów 

administracyjnych, cywilnych, ale przede wszystkim karnych. 

Źródłem tej ochrony jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, która 

w art. 51 stanowi zasadę ochrony informacji. Także 

międzynarodowe akty prawa, których RP jest stroną, zobowiązują 

organy państwa do zapewniania warunków i regulacji 

umożliwiających ochronę informacji prywatnych, w tym w 

szczególności tajemnic przedsiębiorstwa (spółki z o.o.). 

 

 Metodykę i reguły działania prokuratorów, w tym zarówno na 

gruncie ścigania przestępstw, jak i zachowania w tajemnicy 

poufnych informacji, powziętych w toku prowadzonych 

postępowań, regulują przepisy ustawy z 20 czerwca 1985 r. o 
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„Tajemnice spółki z o.o. w konfrontacji z prokuratorem” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami 

dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów 

opublikowanych w „Tajemnice spółki z o.o. w konfrontacji z prokuratorem” oraz w innych dostępnych elementach 

subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. 

 

Publikacja „Tajemnice spółki z o.o. w konfrontacji z prokuratorem” została przygotowana z zachowaniem najwyższej 

staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. 

Zaproponowane w publikacji „Tajemnice spółki z o.o. w konfrontacji z prokuratorem” oraz w innych dostępnych 

elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w 

konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być 

traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może 

ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Tajemnice spółki z o.o. w konfrontacji z 

prokuratorem” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych 

przykładów. 

 

 

Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub 

forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. 
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