
Podstawy prawne bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych zawar-
te zostały w rozdziale 7 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji 
niejawnych1, zatytułowanym Kancelarie tajne. Środki bezpieczeństwa fizycznego. 
Celem tej ochrony jest uniemożliwienie osobom nieupoważnionym dostępu do 
takich informacji. Ważkość problemu podkreślona została wielokrotnie w róż-
nego rodzaju opracowaniach naukowych. W tym miejscu warto przytoczyć za 
S. Hocem2 informacje z działalności Najwyższej Izby Kontroli (NIK) odnoszą-
ce się do kontroli stanu ochrony tajemnicy służbowej w 16 urzędach marszał-
kowskich i wojewódzkich z lat 1999–2004. „W 69% skontrolowanych urzędów 
dostęp do dokumentów poufnych i  zastrzeżonych miały osoby niemające po-
świadczenia bezpieczeństwa. Stwierdzono również przypadki, gdy poświadczeń 
nie mieli kierownicy urzędów, a także brak dokumentów chronionych, niektóre 
poufne informacje zapisywano w komputerach, do których miały dostęp oso-
by niemające poświadczeń. Uwaga ogólna z  przeprowadzonej kontroli brzmi 
tak: brak znajomości przepisów obowiązujących już od 1999 r., nieład, niebez-
pieczne pomieszczenia i sieci komputerowe, poufne dokumenty w posiadaniu 
osób niemających poświadczenia bezpieczeństwa.”3 Powyższe ustalenia skłania-
ją do przeanalizowania obowiązujących regulacji w zakresie bezpieczeństwa fi-
zycznego informacji niejawnych, w celu ustalenia, w jakim stopniu szczelność  

1 Dz. U. nr 128, poz. 1228 ze zm.
2  S. Hoc, Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane Zagad-

nienia, Opole 2006, s. 131.
3 „Biuletyn Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu”, nr 11, 2006.
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systemu ochrony informacji niejawnych uzależniona jest od rozwiązań tech-
niczno-prawnych oraz jaką rolę odgrywa tu czynnik ludzki.

Czy można powiedzieć, że efektywność tego systemu jest gwarantowana 
przez osoby posiadające odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa? Czy nie 
jest ewentualnie tak, że człowiek jest najsłabszym ogniwem wśród rozwiązań 
czysto technicznych?

Kancelarie tajne
Tworzenie i funkcjonowanie kancelarii tajnej jest zawsze związane z miej-

scem w  jednostce organizacyjnej, w  którym można mówić o  dostępie do in-
formacji niejawnych. Fizyczne bezpieczeństwo informacji niejawnych jest tu 
związane z  zagadnieniem organizacyjnym, które dotyczy ograniczonej grupy 
podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów o ochronie informacji nie-
jawnych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego kierownik jednostki orga-
nizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „tajne” lub 
„ściśle tajne”, tworzy kancelarię tajną i zatrudnia jej kierownika. Kancelaria tajna 
stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną, w zakresie ochrony informacji 
niejawnych podległą pełnomocnikowi ochrony, obsługiwaną przez pracowni-
ków pionu ochrony, odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywa-
nie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom. Dlatego organizacja 
pracy kancelarii tajnej zapewnia możliwość ustalenia w  każdych okoliczno-
ściach, gdzie znajduje się materiał chroniony pozostający w dyspozycji jednostki 
organizacyjnej oraz kto z tym materiałem się zapoznał. Przyczynia się do tego 
możliwość fizycznego oddzielenia dokumentów o różnych klauzulach i obsługi-
wanie ich przez osobę posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa odpowiednie 
do najwyższej klauzuli znajdującej się w kancelarii. Właściwe funkcjonowanie 
kancelarii tajnej zagwarantowane jest przez przepisy określające odpowiednie 
wymagania, jakie powinny być spełnione dla należytej ochrony dokumentów 
znajdujących się wewnątrz4. Do wymagań tych zaliczyć należy przede wszyst-
kim wyodrębnienie organizacyjne i lokalizacyjne, sprawne i bezpieczne rejestro-
wanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów oraz właściwa struktu-
ra organizacyjna. Ponadto w celu realizacji wskazanych wymogów prowadzi się 
rejestr dzienników ewidencji i teczek, dziennik ewidencyjny, książkę doręczeń 
przesyłek miejscowych, wykaz przesyłek nadanych, którego wzór stanowi za-
łącznik nr 5 do rozporządzenia, oraz rejestr wydanych przedmiotów, służący do

4  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowa-
nia kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. nr 276, 
poz. 1631 ze zm.).
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ewidencjonowania wydanych nośników informacji. Do podstawowych zadań 
kierownika kancelarii, w  odniesieniu do materiałów podlegających rejestracji 
w kancelarii, należy m.in. bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów, udo-
stępnianie materiałów osobom do tego uprawnionym czy egzekwowanie zwro-
tu materiałów. W tym miejscu należy podkreślić, że to właśnie kancelaria tajna 
każdorazowo odmawia fizycznego udostępnienia lub wydania materiału osobie 
nieuprawnionej.

Trzeba zaznaczyć, że w  kancelarii nie otwiera się przesyłek oznaczonych 
„do rąk własnych”. W odpowiednim dzienniku lub rejestrze wpisuje się wtedy 
nadawcę, numer i datę wpływu przesyłki, a w rubryce „Informacje uzupełnia-
jące/Uwagi” odnotowuje się, że przesyłka była oznaczona „do rąk własnych”. 
Otrzymaną albo wysyłaną przesyłkę bądź wytworzony dokument lub inny ma-
teriał rejestruje się w dzienniku ewidencji odpowiednio w kolejności otrzyma-
nia, wysłania lub wytworzenia. 

Środki bezpieczeństwa fizycznego
Działania ochronne w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji 

niejawnych dotyczą przede wszystkim zabezpieczenia tych informacji przed 
działaniem obcych służb specjalnych, zamachem terrorystycznym lub sabo-
tażem, kradzieżą lub zniszczeniem materiału, próbą wejścia osób nieupraw-
nionych do pomieszczeń, w  których są przetwarzane informacje niejawne 
oraz nieuprawnionym dostępem do informacji o  wyższej klauzuli tajności, 
niewynikającym z posiadanych uprawnień. Zakres stosowania środków bez-
pieczeństwa fizycznego uzależniony został od poziomu zagrożeń związanych 
z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą. Należy 
zaznaczyć, że przy określaniu poziomu zagrożeń uwzględnia się w szczególno-
ści występujące rodzaje zagrożeń, klauzule tajności i liczbę informacji niejaw-
nych. Należy także brać pod uwagę w uzasadnionych przypadkach (przy okre-
ślaniu poziomu zagrożeń) wskazania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego5 

5  Zgodnie z  art. 11 ust. 1 Ustawy o ochronie informacji niejawnych szef ABW pełni funkcję 
krajowej władzy bezpieczeństwa. Jak wskazuje art. 3 ust. 1 Ustawy z  dnia 24 maja 2002 r. 
o  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z  2010 r. nr 29,  
poz. 154 ze zm.), szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest centralnym organem ad-
ministracji rządowej, działającym przy pomocy ABW (będącej urzędem administracji rządo-
wej). Wśród zadań ABW ustawa ustrojowa wymienia w art. 5 ust. 1 pkt 3 zadania ukierun-
kowane na bezpieczeństwo informacji niejawnych poprzez realizowanie, w granicach swojej 
właściwości, zadań związanych z ochroną informacji niejawnych oraz wykonywanie funkcji 
krajowej władzy bezpieczeństwa w  zakresie ochrony informacji niejawnych w  stosunkach 
międzynarodowych.
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lub Służb Kontrwywiadu Wojskowego6. Przy ustalaniu wymaganego poziomu 
zabezpieczenia informacji niejawnych należy określić liczbę oraz poziom dostę-
pu osób, które są zatrudnione lub pełnią służbę, przy czym konieczne wydaje się 
być także uwzględnienie wskazań służb ochrony państwa dotyczących ochrony 
przed zagrożeniami ze strony obcych służb specjalnych.

Dobór środków ochrony fizycznej przez podmioty odpowiedzialne za bez-
pieczeństwo informacji niejawnych, podporządkowany jest zawsze zasadzie 
proporcjonalności7, co oznacza, że środki te dobierane są każdorazowo do pa-
nujących okoliczności oraz muszą być adekwatne do wymaganego poziomu 
bezpieczeństwa, stawianego chronionym materiałom. Zatem w celu uniemoż-
liwienia osobom nieuprawnionym dostępu do informacji niejawnych wydzie-
la się strefy ochronne oraz wprowadza się system kontroli wejść i wyjść ze stref 
ochronnych poprzez określenie uprawnień do przebywania w nich. Należy 
również stosować wyposażenie i  urządzenia służące ochronie informacji nie-
jawnych, którym przyznano certyfikaty. W orzecznictwie podkreśla się, że do-
bór konkretnych środków ochrony fizycznej, w tym decyzja o wydzieleniu stref 
ochronnych, należy do kierownika jednostki organizacyjnej, chyba że ustawo-
dawca bezpośrednio narzuca, w niektórych sytuacjach, konkretne rozwiązania8. 

6  Zadania szefa SKW (jako organu centralnego administracji rządowej, działającego przy pomocy 
SKW, będącej urzędem administracji rządowej) w zakresie bezpieczeństwa informacji niejaw-
nych określone zostały w Ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 253 ze zm.), gdzie w art. 5 ust. 1 pkt 1 
lit. e znajdziemy odesłanie do rozdziału XXXIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm.), typizującego przestępstwa przeciwko ochronie informacji, oraz 
odesłanie zawarte w art. 5 ust. 1 pkt 3, dotyczące realizowania, w granicach swojej właściwości, 
zadań określonych w przepisach Ustawy o ochronie informacji niejawnych.

7  Na temat zasady proporcjonalności w prawie administracyjnym zob. więcej: M. Zdyb, Działalność 
gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze, Kraków 2002, s. 53, J. Zimmermann, Prawo admini-
stracyjne, wyd. II, Zakamycze 2006, s. 89, Uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia  
15 listopada 2000 r. w sprawie P 12/99, D. Kijowski, Zasada adekwatności w prawie administracyj-
nym, „Państwo i Prawo”, z. 4, 1990, s. 61, D. Lasok, Zarys prawa Unii Europejskiej, Toruń 1995, s. 198, 
M. Stahl, [w:] (red.) Stahl (red.), Materialne prawo administracyjne: pojęcia, instytucje, zasady, War-
szawa 2002, s. 103, Z. Kmieciak, Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 
2000, s. 111, M. Zdyb, J. Stelmasiak, J. Szreniawski, Zasada proporcjonalności w świetle konstytucji 
RP, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konfe-
rencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 15–16 listopada 2005, s. 471.

8  Zob. Wyrok z  dnia 14 kwietnia 2005 r. WSA w  Warszawie, II SA/Wa 1790/04. „O  tym, które 
ze środków ochrony fizycznej powinny być zastosowane w danym przypadku, np. czy, a  jeżeli 
tak – w  jakich strefach – konieczne jest wprowadzenie systemu przepustek, decyduje jednost-
ka organizacyjna, odpowiednio do okoliczności, przy uwzględnieniu przepisów Ustawy z dnia 
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Z powyższego wynika więc, iż Wojewoda 
mógł, stosownie do przysługujących mu kompetencji, wprowadzić strefy ochronne, w tym strefę 
administracyjną, przy której – w celu wystawienia przepustek – dopuszczalne było pozyskiwanie 
danych osobowych od osób wchodzących do Urzędu Wojewódzkiego, a więc legitymowanie tych 
osób i co za tym idzie, przetwarzanie ich danych osobowych.”



ZESZYTY NAUKOWE UJW. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 9

203

Ustawodawca, kształtując w ten sposób zasadę proporcjonalności przy do-
bieraniu środków ochrony fizycznej, narzuca także wprowadzenie systemu prze-
pustek lub inny system określający uprawnienia do wejścia, przebywania i wyj-
ścia ze strefy ochronnej. Osoba uprawniona do przebywania w  danej strefie 
potwierdza swoje uprawnienie, okazując odpowiedni identyfikator lub, co jest 
coraz częściej stosowane, dane biometryczne.

Należy zauważyć, że zasada proporcjonalności w ochronie informacji nie-
jawnych podkreślana jest na każdym kroku przez ustawodawcę, co może świad-
czyć z jednej strony o zrozumieniu ważkości bezpieczeństwa fizycznego infor-
macji niejawnych, a  z  drugiej – o  nieustannej dbałości o  poszanowanie praw 
i wolności obywateli oraz szeroko rozumianego interesu publicznego9. Ustawo-
dawca realizuje tę zasadę m.in. w art. 47 ust. 1 komentowanej ustawy, gdzie wy-
maga od Rady Ministrów określenia w drodze rozporządzenia10 podstawowych 
kryteriów i sposobu ustalania poziomu zagrożeń oraz doboru środków bezpie-
czeństwa fizycznego, akcentując przy tym jednoznacznie, by zachowany został 
postulat rozwiązań „odpowiednich” do wskazanego poziomu zagrożeń. Ponadto 
rozporządzenie ma uwzględniać potrzebę „racjonalizacji” nakładów ponoszo-
nych przez jednostki organizacyjne w zakresie tworzenia systemu bezpieczeń-
stwa fizycznego informacji niejawnych, co kolejny raz wskazuje na realizację za-
sady proporcjonalności w przedmiotowej materii.

Jak podkreśla się w literaturze, wydzielanie stref ochronnych powoduje w pew-
nym sensie ograniczenie obywateli w zakresie swobody poruszania się po teryto-
rium państwa. Tworzenie takich stref jest jednak zgodne z Konstytucją Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku11, która w art. 52 zapewnia obywatelom 
wolność poruszania się z ograniczeniami określonymi we właściwej ustawie. Nato-
miast niewyznaczenie przez ustawodawcę ram przestrzennych dla strefy ochronnej 
powoduje brak definicji tego terminu, co może powodować arbitralność organów 
władzy publicznej przy jej określaniu, a w konsekwencji, prowadzić do bezzasadne-
go i nadmiernego ograniczenia prawa do swobody poruszania się12.

Ustawodawca przewidział w akcie wykonawczym do komentowanej ustawy 
utworzenie trzech stref ochronnych oraz dodatkowo strefy ochronnej o statu-
sie specjalnym. Strefy te, oznaczone odpowiednio jako strefa ochronna I, strefa

19  Przez co także prywatnego – o relacjach między poszczególnymi rodzajami interesu zob. więcej 
J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2010, s. 22 i 23.

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

11 Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.
12  Zob. P. Szkudlarek, Ustawa o ochronie informacji niejawnych a prawa obywateli, „Państwo i Pra-

wo”, z. 7, 2000, s. 68 i n.
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ochronna II, strefa ochronna III i specjalna strefa ochronna, spełniając w zało-
żeniu postulat adekwatnie dobranego poziomu bezpieczeństwa informacji nie-
jawnych, obejmują pomieszczenie lub obszar, w których są przetwarzane infor-
macje niejawne o klauzuli „poufne” lub wyższej.

Strefa ochronna I, do której wstęp umożliwia uzyskanie bezpośredniego 
dostępu do informacji wrażliwych, w zakresie bezpieczeństwa pomieszczeń lub 
obszaru spełnić ma m.in. wymóg wyraźnego określenia i  zabezpieczenia gra-
nic strefy, wprowadzenia systemu kontroli dostępu, a w przypadku konieczności 
wstępu osób innych niż uprawnione13 przetwarzane informacje niejawne zabez-
piecza się przed możliwością dostępu do nich tych innych osób oraz zapewnia 
się nadzór osoby uprawnionej lub równoważne mechanizmy kontrolne. Wstęp 
do strefy ochronnej I  możliwy jest wyłącznie ze strefy ochronnej. Takie sfor-
mułowanie oznacza możliwość dostępu do informacji chronionych w  strefie 
ochronnej I  wyłącznie poprzez spełnienie wszystkich powyższych przesłanek, 
a także brak możliwości spełnienia powyższego katalogu przesłanek uprawnia-
jących do dostępu do informacji niejawnych poza strefą ochronną.

Strefa ochronna II obejmuje pomieszczenie lub obszar, w którym informa-
cje niejawne o klauzuli „poufne” lub wyższej są przetwarzane w taki sposób, że 
wstęp do tego pomieszczenia lub obszaru nie umożliwia uzyskania bezpośred-
niego dostępu do tych informacji. W takim przypadku pomieszczenie lub ob-
szar dopełniają wymagań normatywnych w  przypadku wyraźnego określenia 
i zabezpieczenia granic strefy, przy czym pozostałe zabezpieczenia ustalone zo-
stały odpowiednio jak w strefie ochronnej I.

Strefa ochronna III obejmuje pomieszczenie lub obszar wymagający wy-
raźnego określenia granic, w obrębie których jest możliwe kontrolowanie osób 
i pojazdów.

W strefie ochronnej I lub w strefie ochronnej II przewidziana została moż-
liwość utworzenia specjalnej strefy ochronnej, która chroniona jest przed pod-
słuchem, a dodatkowo zabezpieczona jest przez system sygnalizacji włamania 
i napadu, zamknięcie w sytuacjach, gdy nie przebywa w niej żadna osoba, a w przy-
padku posiedzenia niejawnego jest chroniona przed wstępem osób nieupoważ-
nionych i udziałem w tym posiedzeniu. W specjalnej strefie ochronnej nie mogą 
znajdować się linie komunikacyjne, telefony, inne urządzenia komunikacyjne 
ani sprzęt elektryczny lub elektroniczny, których umieszczenie nie zostało zaak-
ceptowane w sposób określony w procedurach bezpieczeństwa, ustalonych przez

13  Osoby uprawnione w  tym znaczeniu to osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienie do 
dostępu do informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy lub pełnienia 
służby albo wykonywania czynności zleconych.
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kierownika jednostki organizacyjnej w zatwierdzonym planie ochrony informa-
cji niejawnych. Specjalna strefa ochronna podlega regularnym inspekcjom prze-
prowadzanym według zaleceń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) 
lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).

Wszystkie strefy ochronne, w których praca nie odbywa się w systemie ca-
łodobowym, sprawdza się bezpośrednio po zakończeniu pracy w celu upewnie-
nia się, że informacje niejawne zostały właściwie zabezpieczone.

Ustawodawca wyraźnie wskazuje także na obowiązek bezpiecznego prze-
chowywania kluczy do pomieszczeń chronionych, szaf pancernych i innych po-
jemników służących do przechowywania informacji niejawnych stanowiących 
tajemnicę państwową. Jak wynika z powyższego, działania te związane są rów-
nież z zastosowaniem odpowiedniego wyposażenia stref ochronnych w certyfi-
kowane urządzenia, a całość kontroli stref ochronnych zagwarantowana ma być 
przez przeszkolonych zgodnie z ustawą pracowników pionu ochrony.

W uzasadnionych przypadkach, dla zapewnienia ochrony informacji nie-
jawnych wydzielić można strefę ochronną I, strefę ochronną II lub specjalną 
strefę ochronną tymczasowo w strefie ochronnej III w celu odbycia posiedzenia 
niejawnego. Strefy te poddawane są wówczas stałej kontroli w zakresie stoso-
wania środków ochrony fizycznej. Rozwiązania takie stosuje się przede wszyst-
kim w celu ochrony rozmów i spotkań, których przedmiotem są sprawy objęte 
najwyższymi klauzulami. Wprowadza się wtedy urządzanie zabezpieczające po-
mieszczenia przed podsłuchem i podglądem oraz zakazuje się wnoszenia i wy-
noszenia przedmiotów bez uprzedniego ich sprawdzenia przez upoważnionych 
pracowników pionu ochrony14.

Stosowanie powyższych rozwiązań związanych ze środkami ochrony fizycz-
nej nadzorowane jest przez pełnomocników ochrony. Nadzór ten nie ma cha-
rakteru stałego, lecz bieżący, czyli taki, który wystarcza do zapewnienia codzien-
nego reagowania na nieprawidłowości. Nie są to zatem takie działania jak przy 
stałej kontroli stosowania środków ochrony fizycznej w  specjalnej strefie bez-
pieczeństwa. Związane to jest także z pozycją pełnomocnika ochrony, który jest 
przełożonym pracowników pionu ochrony i zarazem jest odpowiedzialny za fi-
zyczną ochronę informacji niejawnych.

Jak wynika z rozważań na temat uniemożliwiania osobom nieuprawnionym 
dostępu do informacji niejawnych, bezpieczeństwo fizyczne, o  którym mowa

14  Do specjalnej strefy ochronnej nie powinno się wnosić w szczególności telefonów komórko-
wych, dyktafonów, komputerów osobistych czy innych urządzeń umożliwiających zapis dźwię-
ku lub obrazu oraz przenoszenie danych w formie elektronicznej. Urządzenia takie powinny być 
pozostawione (oddane w depozyt) przed wejściem to takiej strefy.
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powyżej, realizowane jest także poprzez należyte lokowanie w strefie ochron-
nej kancelarii tajnej, zaopatrzonej w  odpowiednie rozwiązania wymagane 
określonymi normami15.

Do kolejnych środków bezpieczeństwa fizycznego, o których mowa w Usta-
wie o ochronie informacji niejawnych zaliczyć należy bezpieczeństwo systemów 
i sieci teleinformatycznych i bezpieczeństwo przemysłowe.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, w  których mają być wy-

twarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejaw-
ne, polega na akredytacji tych systemów przez służby ochrony państwa. Urzą-
dzenia i narzędzia kryptograficzne, służące do ochrony informacji niejawnych 
podlegają badaniom i  certyfikacji prowadzonym przez służby ochrony pań-
stwa. W wyniku badań i certyfikacji, służby ochrony państwa wydają wzajem-
nie uznawane certyfikaty ochrony kryptograficznej. Potwierdzeniem udzielenia 
przez ABW albo SKW akredytacji jest świadectwo akredytacji bezpieczeństwa 
systemu teleinformatycznego, wydane na podstawie zatwierdzonych przez od-
powiednią służbę dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, 
wyników audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeprowadzo-
nego przez ABW albo SKW.

Wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub przekazywanie informa-
cji niejawnych jest dopuszczalne po uzyskaniu certyfikatu akredytacji bezpie-
czeństwa teleinformatycznego, wydanego przez właściwą służbę ochrony pań-
stwa. W celu uzyskania certyfikatu niezbędne jest przeprowadzenie postępowań 
sprawdzających wobec osób mających dostęp do systemu teleinformatycznego, 
zatwierdzenie przez właściwą służbę ochrony państwa dokumentów szczegól-
nych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji oraz prze-
prowadzenie audytu bezpieczeństwa polegającego na weryfikacji poprawności 
realizacji wymagań i procedur, określonych w dokumentach szczególnych wy-
magań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji. Szczególne wyma-
gania bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego powinny być kompletnym 
i wyczerpującym opisem ich budowy, zasad działania i eksploatacji, które wraz 
z procedurami bezpieczeństwa muszą zostać spełnione już w trakcie projekto-
wania, a także wdrażania i funkcjonowania systemu.

15  Drzwi atestowane w  klasie określonej normą PN-90/B-92270, kraty w  oknach spełniające 
wymogi normy PN-EN-12320, szafy pancerne w klasie PN-EN-1143-1 czy norma PN-93-E-
08390/14, zapewniająca odpowiednią grubość stropów i ścian czy urządzeń alarmowych i sy-
gnalizatorów przeciwpożarowych.
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Bezpieczeństwo teleinformatyczne zapewnia się, chroniąc informacje prze-
twarzane w systemach teleinformatycznych przed utratą właściwości gwarantu-
jących to bezpieczeństwo, w szczególności przed utratą poufności, dostępności 
i integralności. Obowiązek ten spoczywa na kierowniku jednostki organizacyj-
nej, który odpowiedzialny jest z zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatyczne-
go przez odpowiednie zorganizowanie stosowania przepisów o ochronie fizycz-
nej, elektromagnetycznej, kryptograficznej oraz o  bezpieczeństwie transmisji 
i kontroli dostępu do urządzeń, systemu lub sieci teleinformatycznej.

W  związku z  powyższym, zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpie-
czeństwa teleinformatycznego16, ochronę fizyczną systemu teleinformatycznego 
przedstawić można jako wdrożenie spójnego zbioru zabezpieczeń w celu zapew-
nienia poufności, integralności i dostępności tych informacji. Ochrona ta pole-
ga również na objęciu systemu teleinformatycznego procesem zarządzania ry-
zykiem dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w  systemie 
teleinformatycznym, jak również ograniczeniu zaufania, polegającym na trakto-
waniu innych systemów teleinformatycznych jako potencjalnych źródeł zagrożeń 
oraz wdrożeniu w  systemie teleinformatycznym zabezpieczeń kontrolujących 
wymianę informacji z tymi systemami teleinformatycznymi. Wykonuje się tak-
że okresowe testy bezpieczeństwa, ogranicza uprawnienia, nadając użytkowni-
kom systemu teleinformatycznego wyłącznie uprawnienia niezbędne do wyko-
nywania pracy. W celu zapewnienia ochrony przed nieuprawnionym dostępem 
do systemu teleinformatycznego ustala się warunki i sposób przydzielania użyt-
kownikom uprawnień do pracy w systemie teleinformatycznym, chroni się in-
formacje i materiały umożliwiające dostęp do systemu teleinformatycznego oraz 
elementy systemu istotne dla jego bezpieczeństwa. Przed dopuszczeniem osób 
do pracy w systemie teleinformatycznym kierownik jednostki organizacyjnej za-
pewnia ich przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz za-
poznanie z procedurami bezpiecznej eksploatacji w zakresie, jaki ich dotyczy.

Kolejny sposób zapewniający bezpieczeństwo teleinformatyczne polega 
na ochronie elektromagnetycznej systemu teleinformatycznego. Są to działania 
i  środki polegające na niedopuszczeniu do utraty poufności i  dostępności in-
formacji niejawnych przetwarzanych w urządzeniach teleinformatycznych, któ-
ra mogłaby nastąpić np. na skutek wykorzystania elektromagnetycznej emisji 
ujawniającej pochodzącej z tych urządzeń. Natomiast utrata dostępności nastę-
puje w szczególności na skutek zakłócania pracy urządzeń teleinformatycznych 

16 Dz. U. nr 159, poz. 948.
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za pomocą impulsów elektromagnetycznych o  dużej mocy. Ochronę elektro-
magnetyczną zapewnia się m.in. przez umieszczenie urządzeń teleinformatycz-
nych, połączeń i linii w strefach kontrolowanego dostępu, które spełniają wyma-
gania w zakresie tłumienności elektromagnetycznej odpowiednio do wyników 
szacowania ryzyka dla informacji niejawnych. W niektórych sytuacjach ochrona 
ta polega na zastosowaniu odpowiednich urządzeń teleinformatycznych o obni-
żonym poziomie emisji lub ich ekranowaniu z jednoczesnym filtrowaniem ze-
wnętrznych linii zasilających i sygnałowych.

W dalszej kolejności systemy teleinformatyczne chroni się, stosując kryp-
tografię. Polega to na zastosowaniu mechanizmów gwarantujących poufność, 
integralność oraz uwierzytelnienie. Taką ochronę stosuje się przy przekazywa-
niu informacji niejawnych w formie elektronicznej poza strefę kontrolowane-
go dostępu17.

Natomiast niezawodność transmisji polega na zapewnieniu integralności 
i dostępności informacji niejawnych przez wykorzystywanie zapasowych łączy 
telekomunikacyjnych w trakcie przekazywania informacji w systemach lub sie-
ciach teleinformatycznych.

Procedury bezpiecznej eksploatacji zawierają szczegółowy wykaz czynno-
ści, wraz z dokładnym opisem sposobu ich wykonania, które powinny być reali-
zowane przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz 
osoby uprawnione do pracy w systemie lub sieci teleinformatycznej18, oraz okre-
ślać tryb postępowania przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo telein-
formatyczne oraz osoby uprawnione do pracy w systemie lub sieci teleinforma-
tycznej w sytuacji wystąpienia incydentu bezpieczeństwa teleinformatycznego19.

17  Przekazywanie informacji niejawnych utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych poza 
strefę kontrolowanego dostępu odbywa się z zapewnieniem, odpowiedniej do klauzuli tajności 
tych informacji, ochrony kryptograficznej lub po spełnieniu wymagań, o których mowa w prze-
pisach w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materia-
łów w celu ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.

18  Tematycznie wyodrębnione procedury bezpieczeństwa dotyczą w szczególności administrowa-
nia systemem teleinformatycznym, bezpieczeństwa osobowego, bezpieczeństwa dokumentów 
i materiałów niejawnych, w tym procedur sporządzania kopii tych dokumentów oraz niszcze-
nia dokumentów i ich kopii, ochrony kryptograficznej, elektromagnetycznej, fizycznej, nieza-
wodności transmisji lub kontroli dostępu do urządzeń systemu lub sieci teleinformatycznej, 
bezpieczeństwa urządzeń i oprogramowania, zapewnienia ciągłości działania systemu lub sieci 
teleinformatycznej, zarządzania konfiguracją, audytu bezpieczeństwa.

19  Incydent bezpieczeństwa teleinformatycznego to takie pojedyncze zdarzenie lub seria zdarzeń 
związanych z bezpieczeństwem informacji niejawnych, które zagrażają ich poufności, dostęp-
ności lub integralności.
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W  celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów teleinfor-
matycznych kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza pracownika lub pra-
cowników pionu ochrony pełniących funkcję inspektora bezpieczeństwa telein-
formatycznego, odpowiedzialnych za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności 
funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami 
bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji. Za funk-
cjonowanie systemu teleinformatycznego oraz przestrzeganie zasad i wymagań 
bezpieczeństwa przewidzianych dla systemu teleinformatycznego odpowiada 
osoba (lub zespół osób), wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej, 
zwana „administratorem systemu”. Administrator systemu teleinformatycznego 
bierze udział w tworzeniu dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinforma-
tycznego oraz w procesie zarządzania ryzykiem w systemie teleinformatycznym. 
Realizuje szkolenia użytkowników systemu teleinformatycznego, zapewnia 
zgodność systemu teleinformatycznego z  jego dokumentacją bezpieczeństwa, 
jak również podejmuje działania mające na celu wdrożenie zabezpieczenia 
w systemie teleinformatycznym.

Bezpieczeństwo przemysłowe
Kolejnym elementem wpływającym wydatnie na system bezpieczeństwa in-

formacji niejawnych jest bezpieczeństwo przemysłowe. Obowiązek ochrony in-
formacji niejawnych spoczywa w tym zakresie na przedsiębiorcy, który w związku 
z wykonywaniem umów albo zadań wynikających z przepisów prawa ma zapewnić 
należytą ochronę informacjom wrażliwym, z którymi będzie miał styczność. Doku-
mentem potwierdzającym zdolność do ochrony informacji niejawnych jest w tym 
przypadku świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, wydawane przez ABW albo 
SKW po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. W za-
leżności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych wydaje się świa-
dectwo odpowiednio pierwszego stopnia20, drugiego stopnia21 i trzeciego stopnia22.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego wszczynane jest na wniosek 
przedsiębiorcy. Zgodnie z zasadą dyspozycyjności nikt nie może zdecydować za 
stronę, czy chce ona konkretyzacji przysługującego jej uprawnienia. Tak więc 
postępowanie takie nie może się rozpocząć bez wniosku podmiotu niemają-
cego w tym zakresie interesu prawnego. Dodatkowo wniosek taki nie wymaga

20 Świadectwo to potwierdza pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji.
21  Świadectwo to potwierdza zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem 

możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych.
22  Świadectwo to potwierdza zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem 

możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.
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uzasadnienia, chociaż powinien zawierać określenie stopnia świadectwa oraz 
klauzulę tajności informacji niejawnych, których zdolność do ochrony ma po-
twierdzać świadectwo. Do wniosku przedsiębiorca dołącza kwestionariusz bez-
pieczeństwa przemysłowego.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego oznacza sprawdzenie przed-
siębiorcy na podstawie danych zawartych w rejestrach, ewidencjach, kartotekach, 
także niedostępnych powszechnie. Postępowanie polega w tym zakresie na spraw-
dzeniu struktury kapitału oraz powiązaniach kapitałowych przedsiębiorcy, źródeł 
pochodzenia środków finansowych i sytuacji finansowej. Sprawdzana jest struk-
tura organizacyjna, system ochrony informacji niejawnych, w tym środki bezpie-
czeństwa fizycznego, wszystkie osoby wchodzące w skład organów zarządzających, 
kontrolnych oraz osoby działające z ich upoważnienia, a także – w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach – osoby posiadające poświadczenia bezpieczeństwa.

W postępowaniu bezpieczeństwa przemysłowego wyróżnić można oprócz 
postępowania prowadzonego wobec przedsiębiorcy, także postępowanie wobec 
osób nieposiadających odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa lub kolejne 
postępowania sprawdzające wobec kierownika przedsiębiorcy, pełnomocnika 
ochrony i jego zastępcy, czy chociażby administratora systemu teleinformatycz-
nego lub pozostałych osób wskazanych w kwestionariuszu, które powinny mieć 
dostęp do informacji niejawnych.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego kończy się wydaniem przez 
ABW albo SKW świadectwa, zgodnie z  wnioskiem przedsiębiorcy albo decy-
zją o  odmowie wydania świadectwa23 lub decyzją o  umorzeniu postępowania 
bezpieczeństwa przemysłowego. Pozytywny wynik postępowania bezpieczeń-
stwa przemysłowego oznacza uzyskanie stosownego dokumentu, który zacho-
wuje swoją ważność od daty wydania przez okres 5, 7 lub 10 lat, w zależności od 
klauzuli tajności.

Podsumowanie
System środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych obejmu-

je stosowanie rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych, takich jak 
chociażby urządzenia służące ochronie informacji niejawnych oraz elektroniczne 

23  ABW albo SKW odmawia wydania świadectwa z powodu: odmowy wydania lub cofnięcia po-
świadczenia bezpieczeństwa osobie lub osobom, które zajmują stanowisko kierownika przedsię-
biorcy, braku możliwości ustalenia struktury kapitałowej i źródeł pochodzenia środków finanso-
wych pozostających w dyspozycji przedsiębiorcy, niezorganizowania, w terminie 6 miesięcy od 
daty wszczęcia postępowania, kompleksowego systemu ochrony informacji niejawnych w przy-
padku ubiegania się o świadectwo pierwszego lub drugiego stopnia, zatajenia danych w kwe-
stionariuszu lub podania w nim danych nieprawdziwych, podania nieprawdziwych informacji 
o zmianach danych zawartych w kwestionariuszu. 
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systemy pomocnicze wspomagające ochronę. W wyniku przeprowadzenia ana-
lizy przedmiotowych regulacji oraz skonfrontowania ich z  zasadami ochrony 
informacji niejawnych24, przy uwzględnieniu administracyjnoprawnej meto-
dy regulacji25, można skonstatować, że stosować należy odpowiednią kombina-
cję dostępnych środków bezpieczeństwa fizycznego. Wskazać tu trzeba przede 
wszystkim na czynnik stricte ludzki, osobowy, w postaci przeszkolonego perso-
nelu26, który wykonuje czynności związane z fizyczną ochroną informacji nie-
jawnych, takie jak kontrola dostępu do pomieszczeń lub obszarów, w których 
są przetwarzane informacje niejawne, nadzór nad systemem dozoru wizyjnego, 
a także reagowanie na alarmy lub sygnały awaryjne.

Kombinacja środków bezpieczeństwa fizycznego polega także na łączeniu 
z  powyższymi, wytworów myśli technicznej, do których zalicza się bariery fi-
zyczne27 chroniące granice miejsca, w którym są przetwarzane informacje nie-
jawne, szafy i zamki, systemy kontroli dostępu, systemy sygnalizacji włamania 
i napadu, systemy dozoru wizyjnego, czy systemy kontroli osób i przedmiotów28. 
Jeżeli istnieje zagrożenie podglądu informacji niejawnych, podejmuje się działa-
nia w celu wyeliminowania takiego zagrożenia, a elektroniczny system pomoc-
niczy wspomagający ochronę informacji niejawnych powinien posiadać wydane 
przez dostawcę poświadczenie zgodności z  wymogami określonymi w  rozpo-
rządzeniu. Dopełnieniem wymagań stawianych fizycznej ochronie informacji 
niejawnych jest metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego29 przed-
stawiająca proces doboru środków bezpieczeństwa fizycznego, który powinien 
zapewniać elastyczność ich stosowania w  zależności od określonego poziomu 
zagrożeń, uwzględniając metody wyboru najbardziej odpowiednich i  ekono-
micznych kombinacji środków bezpieczeństwa fizycznego.

24  Niejednokrotnie zasady ochrony informacji niejawnych wyprowadzane są z zasad prawa admi-
nistracyjnego.

25  Nie zapominając jednak o  doniosłej roli prawnokarnych metod ochrony oraz innych nauk, 
szczególnie dotyczących szeroko rozumianego pola techniki, które w czasach szybko postępu-
jącego rozwoju myśli technicznej wydaje się być najlepszym dopełnieniem prawnych regulacji 
ochronnych.

26  Personel bezpieczeństwa to osoby przeszkolone, nadzorowane, a w razie konieczności posiada-
jące odpowiednie uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych.

27  W szczególności są to ogrodzenia, ściany, bramy, drzwi i okna o specjalnej konstrukcji.
28  Co ciekawe, system ten polega na zwracaniu się o „dobrowolne” poddanie się kontroli lub „do-

browolne” udostępnienie do kontroli rzeczy osobistych, a także przedmiotów wnoszonych lub 
wynoszonych.

29  Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie środków bezpieczeństwa fizycz-
nego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.
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W celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji nie-
jawnych można zastosować również (jeżeli taka potrzeba wynika z analizy po-
ziomu zagrożeń) środki bezpieczeństwa fizycznego, niewymienione przez usta-
wodawcę30. Nasuwa się tu jednak wątpliwość, czy otwarcie katalogu środków 
bezpieczeństwa fizycznego nie jest krokiem zbyt daleko idącym, szczególnie 
w  kwestii ingerencji w  prawa i  wolności obywatelskie. Z  jednej strony mamy 
szeroko rozumiany dostęp do informacji z odpowiadającymi mu prawami i wol-
nościami obywatelskimi, z  drugiej jednak – dla zapewnienia bezpieczeństwa, 
a przez to i zagwarantowania poszanowania konstytucyjnych praw i wolności, 
wymagane jest niejednokrotnie ograniczenie tych pierwszych. Owszem, Kon-
stytucja RP przewiduje taką możliwość, ale w sytuacjach szczególnych, a dodat-
kowo jasno i wyraźnie (czy można powiedzieć tu, że wyczerpująco?) uregulo-
wanych w ustawie. W tym przypadku trudno jest jednak mówić o  spełnieniu 
powyższego postulatu, w sytuacji gdy katalog środków ochrony fizycznej został, 
w szczególnych przypadkach, ale jednak, otwarty. Co za tym idzie, szczególne 
sytuacje, wymagające ochrony szczególnych informacji, dają podstawę do zasto-
sowania szczególnych (nieokreślonych przez prawo) środków ochronnych. Te 
zaś są z grupy tych działań, które niejednokrotnie mogą w sposób bezpośred-
ni, wymierny, dotkliwy naruszać sferę prywatną. Jak powyżej wskazano, w celu 
ochrony informacji niejawnych przewiduje się dobrowolne poddanie rewizji 
osobistej osób uprawnionych. Czy zatem jest dopuszczalne, w sytuacjach szcze-
gólnych, zastosowanie środków ochronnych (nieprzewidzianych przez ustawo-
dawcę) w postaci rewizji osobistej mającej charakter przymusowy?
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Streszczenie
Bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych

Opracowanie porusza zagadnienia związane z  zapewnieniem fizycznego bezpie-
czeństwa informacjom niejawnym. Przedstawione zostały rozwiązania prawne, tech-
niczne i organizacyjne, odzwierciedlające podstawowe środki ochrony informacji nie-
jawnych. Analiza regulacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego prowadzi do wskazania 
specyficznego połączenia oddziaływań prewencyjnych w zakresie funkcjonowania kan-
celarii tajnych, środków stricte technicznych, jak i regulacji w zakresie bezpieczeństwa 
teleinformatycznego oraz postępowań związanych z bezpieczeństwem przemysłowym.

Słowa kluczowe: ochrona informacji niejawnych, bezpieczeństwo fizyczne infor-
macji niejawnych.

Summary
Physical security of classified information

This study raises issues related to the assurance of physical security of classified 
information. Legal, technical and organisational solutions are presented to reflect basic 
protection of classified information. The analysis of physical security leads to the indica-
tion of a specific combination of preventive effects in the area of the functioning of se-
cret offices, strict technical measures, as well as regulations in the IT security and actions 
related to industrial security.

Keywords: protection of classified information, physical safety of classified infor-
mation.




