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STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2012 rok.

…………………………………………
imię i nazwisko

…………………………………………
stanowisko

…………………………………………
wydział

PRZYRZECZENIE*)

„Przyrzekam,  że  będę  przestrzegał/a  tajemnicy  skarbowej.  Oświadczam,  że  są  mi  znane 

przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej”.

………………………………………….
        data i czytelny podpis osoby 
           składającej przyrzeczenie

* ) Tekst przyrzeczenia zgodny z treścią art. 294 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa 
(Dz.U. z 2012r poz. 749 ze zm.)



Przepisy karne

(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.)

„Art.  306.  §  1.  Kto,  będąc  obowiązanym  do  zachowania  tajemnicy  skarbowej,  ujawnia 
informacje objęte tą tajemnicą,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.  

§  2.  Kto,  będąc  obowiązanym  do  zachowania  tajemnicy  skarbowej,  ujawnia  informacje 
określone w art. 182,  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.  

§  3.  Jeżeli  sprawca  czynu  określonego  w §  1  lub  2  działa  nieumyślnie,   podlega  karze 
pozbawienia wolności do lat 2.  

§  4.  Jeżeli  pokrzywdzonym  nie  jest  Skarb  Państwa,  ściganie  następuje  na  wniosek 
pokrzywdzonego.  

_________________________________
Art.  182.  §  1.  Jeżeli  z  dowodów  zgromadzonych  w  toku  postępowania  podatkowego  wynika  potrzeba 

uzupełnienia  tych  dowodów lub ich porównania  z  informacjami  pochodzącymi  z  banku,  bank jest 
obowiązany na  pisemne żądanie  naczelnika  urzędu  skarbowego  lub  naczelnika  urzędu  celnego  do 
sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony postępowania w zakresie: 
1)  posiadanych  rachunków bankowych  lub rachunków oszczędnościowych,  liczby tych  rachunków, 

a także obrotów i stanów tych rachunków;  
2)  posiadanych  rachunków  pieniężnych  lub  rachunków  papierów  wartościowych,  liczby  tych 

rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;  
3) zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych;  
4) nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także 

obrotu tymi papierami wartościowymi;  
5) obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi. 

§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, dobrowolnych  
funduszy  emerytalnych  i  banków  prowadzących  działalność  maklerską,  w  zakresie  prowadzonych 
indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, a także do 
domów maklerskich oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 

§ 3. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika 
urzędu celnego są obowiązane do sporządzania informacji  o umorzonych jednostkach uczestnictwa. 
Przepis § 1 w części dotyczącej wystąpienia z żądaniem stosuje się odpowiednio. 

§ 3a. Podmioty prowadzące rachunki zbiorcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o  
obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 
622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391), na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego są  
obowiązane do sporządzania informacji o wysokości dochodów (przychodów) przekazanych na rzecz 
podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na takich rachunkach oraz o kwocie 
pobranego podatku. Przepis § 1 w części dotyczącej wystąpienia z żądaniem stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Żądanie udzielenia informacji, o którym mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia.


