
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH 
 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa każdego państwa niezbędnym jest objęcie pewnych 
istotnych dla jego funkcjonowania informacji ograniczeniem dostępu. W tym celu tworzy się 
system ochrony informacji, które nie są powszechnie jawne czyli system ochrony informacji 
niejawnych.  Niejawne informacje to takie których  nieuprawnione ujawnienie (także 
w trakcie jej opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu jej wyrażania)  
spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby 
z punktu widzenia jej interesów niekorzystne. 

Aktem prawnym, który określa zasady i organizację systemu ochrony informacji 
niejawnych w Polsce jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. U. 2010 nr 182 poz. 1228) obowiązuje od dnia 2 stycznia 2011 r.  

W ustawie tej ze względu na rodzaj i skalę zagrożenia wyodrębniono  kategorie ważności 
informacji które określono jako klauzule tajności. Są to klauzule: 

 Ściśle tajne – są nimi informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowoduje 

wyjątkowo poważną szkodę dla RP np. zagrożenie niepodległości, suwerenności lub 

integralności terytorialnej. Jest to zagrożenie dla ustroju państwa i jego 

bezpieczeństwa, także w rozumieniu prawa międzynarodowego. 

 Tajne – są informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowoduje poważną 

szkodą dla RP np. uniemożliwi realizację zadań związanych z ochroną suwerenności, 

pogorszy stosunki RP z innymi państwami. 

 Poufne – są informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla RP 

np. utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej 

 Zastrzeżone – są informacje dla których nie zastrzeżono żadnej z powyższych klauzul, 

a których nieuprawnione ujawnienie powoduje ryzyko zakłócenia działalności 

organów władzy publicznej państwa lub wydzielonego podmiotu do prowadzenia 

polityki zagranicznej oraz zagrożenie dla przestrzegania zagwarantowanych praw 

i wolności obywatelskich. 

Uogólniając powyższe należy stwierdzić,  że informacje niejawne związane są z: 
 ochroną bezpieczeństwa państwa; 
 obronnością; 
 porządkiem i bezpieczeństwem publicznym; 
 polityką zagraniczna; 
 gospodarką i finansami państwa; 
 ściganiem karnym i wymiarem sprawiedliwości; 
 skutecznością wykonywania przez uprawnione służby czynności operacyjno-

rozpoznawczych; 
 prawem i wolnością obywateli.  
Podstawową zasadą ochrony informacji niejawnych jest to, że dostęp do informacji, 

której nadano określoną klauzulę tajności, ma jedynie osoba posiadająca uprawnienie 
do dostępu do informacji o takiej samej lub wyższej klauzuli tajności.  Organizacja ochrony 
informacji niejawnych oparta jest na kilku podstawowych zasadach, do których 
przestrzegania są zobowiązani adresaci ustawy . Najważniejsze określa art. 8 ustawy 
stanowiący, że informacje niejawne, którym nadano określoną klauzulę tajności: 

 mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej, zgodnie z przepisami ustawy 
dotyczącymi dostępu do określonej klauzuli tajności; 



 muszą być przetwarzane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione 
ujawnienie, zgodnie z przepisami określającymi wymagania dotyczące kancelarii 
tajnych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, obiegu materiałów 
i środków bezpieczeństwa fizycznego, odpowiednich do nadanej klauzuli tajności; 

 muszą być chronione, odpowiednio do nadanej klauzuli tajności, z zastosowaniem 
środków bezpieczeństwa określonych w ustawie i przepisach wykonawczych 
wydanych na jej podstawie. 

Warunkiem skutecznej ochrony informacji niejawnych jest przestrzeganie Ochrona 
informacji niejawnych stanowi obok ochrony danych osobowych niezwykle istotny element 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznych jednostek organizacyjnych. 
i stosowanie zasad:  

 udostępnianie informacji niejawnych wyłącznie osobom gwarantującym ich ochronę 
przed nieuprawnionym ujawnieniem. Warunkiem wykonywania obowiązków 
związanych z dostępem do informacji niejawnych jest uzyskanie odpowiedniego 
poświadczenia bezpieczeństwa  lub upoważnienia oraz odbycie przeszkolenia; 

 zasada ograniczonego dostępu. Informacje niejawne mogą być udostępnione 
wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie 
niezbędnym do wykonywania przez nią pracy na zajmowanym stanowisku (tzw. 
zasada "need-to-know"); 

 zasada podporządkowania środków ochrony klauzuli informacji. Środki ochrony 
fizycznej i zasady bezpieczeństwa obiegu dokumentów muszą być adekwatne do 
klauzuli tajności informacji; 

 zasada kontroli wytwórcy nad sposobem ochrony informacji. Klauzulę tajności 
przyznaje osoba, która jest upoważniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia 
innego niż dokument materiału. Bez zgody tej osoby lub jej przełożonego nie można 
zmienić lub znieść klauzuli. 

Bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych to system powiązanych ze sobą 
przedsięwzięć organizacyjnych, osobowych, technicznych i fizycznych służących ochronie 
tych informacji przed nieuprawnionym dostępem lub utratą.  

Na elementy składowe systemu służącego ochronie informacji niejawnych 
w szczególności składają się: 

 działania organizacyjne – opracowanie planów, instrukcji, regulaminów i procedur; 
 ochrona osobowa (ochrona czynna) - zorganizowanie wewnętrznej służby ochrony 

lub skorzystanie z usług koncesjonowanej agencji ochrony; 
 ochrona bierna – wydzielenie, zorganizowanie i wdrożenie zabezpieczeń 

architektoniczno-budowlanych w postaci: ogrodzeń, zapór, bram, przegród, a w 
szczególności ścian i stropów stref chronionych, przed nieuprawnionym 
wtargnięciem; 

 strefy ochronne - wyznaczenie, zorganizowanie i zabezpieczenie obszarów 
podlegających kontroli wejścia, wyjścia oraz kontroli przebywania (obustronna 
kontrola dostępu); 

 elektroniczne – zabezpieczenie i nadzór nad odpowiednimi strefami ochronnymi przy 
wykorzystaniu  systemów włamania i napadu, systemów kontroli dostępu, systemów 
telewizji dozorowe, systemów sygnalizacji pożaru, systemów zasilania awaryjnego 
i innych zintegrowanych elektronicznych systemów bezpieczeństwa; 



 mechaniczne – zastosowanie do zabezpieczenia odpowiednich stref ochronnych 
technicznych środków ochrony w postaci: śluz, bramek magnetycznych, 
certyfikowanych: drzwi, krat, żaluzji, zamków, kłódek, szaf metalowych. 

Nadzór  nad funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych pełni ABW 
(Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) i SKW (Służba Kontrwywiadu Wojskowego), które  
odpowiedzialni są za: 

 prowadzenie kontroli nad ochroną informacji niejawnych a także przestrzegania 
przepisów odnośnie tego zakresu; 

 realizowanie zadań, które dotyczą bezpieczeństwa systemów informatycznych; 
 prowadzenie postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających 

oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego; 
 zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, które są wymieniane między 

Rzeczpospolitą Polską a innymi państwami albo organizacjami; 
 prowadzenie doradztwa jak i szkoleń w zakresie i ochrony informacji niejawnych. 
Z uwagi na potrzebę ochrony interesów państwa, jego bezpieczeństwa i jego obywateli, 

ustawodawca przewidział karalność czynów wymierzonych przeciwko poufności informacji 
niejawnych. Za taką informację należy uznać nie tylko urzędowy dokument, ale każdy sposób 
komunikowania i wyrażania, także na etapie jej powstawania.  

Kodeks Karny w art. 265-267 przewiduje karalność osób upoważnionych do dostępu do 
informacji niejawnych oraz ludzi, którzy bez uprawnienia uzyskują taki dostęp. Za ujawnienie 
informacji ściśle tajnej oraz tajnej k.k. przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat, zaś za ujawnianie informacji poufnych lub zastrzeżonych przez funkcjonariusza 
publicznego grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. 

Rektor (kierownik jednostki organizacyjnej) w której są przetwarzane informacje 
niejawne, odpowiada za ich ochronę, w szczególności za zorganizowanie i zapewnienie 
funkcjonowania tej ochrony stąd  wyznacza: 

 pełnomocnika ds.  ochrony informacji niejawnych; 
 inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego; 
 administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

Pełnomocnik  do spraw ochrony informacji niejawnych, (POIN)  odpowiada za:  
 zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków 

bezpieczeństwa fizycznego; 
 zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane 

informacje niejawne; 
 zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności 

szacowanie ryzyka; 
 kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie 

tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola 
ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów; 

 opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki 
organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, 
w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji; 

 prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych; 
 prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań 

sprawdzających; 
 prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę 

w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają 



uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono 
wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto; 

 przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, danych z prowadzonego 
wykazu osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, 
którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których 
podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa; 

 zawiadamianie ABW lub SKW, zgodnie z właściwością, o przypadkach naruszenia 
przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne" lub wyższej.  

 
Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego jest  odpowiedzialny za weryfikację 

i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi 
wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji. 
 

Administrator bezpieczeństwa teleinformatycznego odpowiada za funkcjonowanie 
systemu teleinformatycznego oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa 
przewidzianych dla systemu teleinformatycznego. 
 

Informacje niejawne mogą być przetwarzane w strefach ochronnych, do których wstęp 
powinny mieć tylko uprawnione osoby na podstawie  poświadczenia bezpieczeństwa lub 
upoważnienia. Poświadczenie (upoważnienie) bezpieczeństwa to pisemne potwierdzenie 
uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o wskazanej w nim odpowiedniej klauzuli 
tajności (oraz niższych) przez okres, na jaki zostało wydane.  Za właściwe zabezpieczenie 
dokumentu niejawnego oznaczonego klauzulą "zastrzeżone" będącego w posiadaniu ponosi 
odpowiedzialność osoba,   która otrzymała dokument na podstawie dekretacji przełożonego.  
Dokumenty niejawne o klauzuli "zastrzeżone" poza kancelaria niejawna  można  
przechowywać w biurkach lub szafach wyposażonych w zamek mechaniczny kluczowy. 
Konstrukcja zamka umożliwia wyjęcie klucza tylko w pozycji zamkniętej, szafa może być 
jedno lub dwudrzwiowa. Każdorazowo przed opuszczeniem pomieszczenia należy schować 
dokumenty do sejfu lub do szafy, nie pozostawiając ich na biurku. 
 

Rektor (kierownik jednostki organizacyjnej) zatwierdza, opracowane przez pełnomocnika 
ochrony, wymagania dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych 
o klauzuli "zastrzeżone" w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki 
stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.  
Zatwierdzony przez Rektora plan ochrony i wymagania w zakresie ochrony informacji 
niejawnych o  klauzuli „zastrzeżone” w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dla 
pracowników posiadających poświadczenie lub upoważnienie dostępu oraz aktualne 
przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych dostępny jest w kancelarii 
niejawnej. 
 

Materiały źródłowe: 
1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 r., 

poz. 742). 
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu 

oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności  (Dz. U. z 2011 r., nr 
288, poz. 1692). 



3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 
podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r., nr 
159, poz. 948). 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków 
bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 683). 

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie 
nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony   materiałów 
zawierających informacje niejawne (Dz. U. z 2011 r., nr 271, poz. 1603). 

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie 
przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji 
niejawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 93 poz. 541). 

 


