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I. Wstęp

Problem ochrony pewnych informacj i o charakterze niej awnym zawsze odgrywał szcze
gólną rolę z punktu widzenia bezpieczeństwa danego państwa. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 r. sprawy związane z ochroną interesów państwa chronione były 
przepisami kodeksów karnych państw zaborczych z lat 1871 i 1903 oraz przepisami niemiec
kiej ustawy z dnia 3 czerwca 1914 r. o zdradzie taj emnic woj skowych. Kompleksowa regulacj a 
dotycząca ochrony ważnych taj emnic została zawarta w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczy
pospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1928 r. o karach za szpiegostwo i niektóre inne przestęp
stwa przeciwko państwu, które zostało zastąpione rozporządzeniem wydanym przez ten sam 
organ państwa w dniu 24 października 1934 r. o niektórych przestępstwach przeciwko bezpie
czeństwu państwa. W przedmiotowym rozporządzeniu taj emnica państwowa została określo
na j ako wiadomości, dokumenty lub inne przedmioty, które z powodu ich treści lub j akości 
należy ze względu na dobro państwa polskiego zachować w taj emnicy przed rządem państwa 
obcego, choćby nawet zarządzenia normuj ące czynności służbowe nie uznawały ich za tajne 
albo choćby zachowanie ich w taj emnicy przed pewnym gronem osób nie było możliwe. 
Ustawodawca odniósł się także do środowiska cywilnego -  w kodeksie handlowym z roku 
1934 przewidziana została sankcj a karna za naruszenie „taj emnicy handlowej ”.

W okresie powoj ennym kwestie związane z ochroną taj emnicy uregulowane zostały w de
krecie z dnia 26 października 1949 r. o ochronie taj emnicy państwowej i służbowej , zawierają
cym bardzo zwięzłe definicj e obu taj emnic. Zastąpiony on został w tym zakresie kodeksem 
karnym z dnia 19 kwietnia 1969 r., a następnie przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. 
o ochronie taj emnicy państwowej i służbowej . Wobec przystąpienia Polski do paktu północ
noatlantyckiego nastąpiła potrzeba dostosowania polskich przepisów w tym zakresie do 
rozwiązań obowiązuj ących w państwach członkowskich NATO. Ustawa o ochronie informa
cj i niej awnych, której przepisy weszły w życie dnia 11 marca 1999 r., została uchwalona przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 stycznia 1999 r. Według zapewnień j ej proj ektodaw
ców miał to być akt prawny o nowoczesnej konstrukcj i, zgodny ze standardami „zachodni
mi”, maj ący za zadanie ochronę informacj i niej awnych przed ich uj awnieniem nieuprawnionym 
podmiotom. Przedmiotowy akt prawny zdefiniował poj ęcie informacj i niej awnych, dokonuj ąc 
podziału tych informacj i na taj emnicę państwową i służbową, wprowadził nowe poj ęcie: „służba 
ochrony państwa”. Ustawa wprowadziła także generalną zasadę, że informacj e niej awne mogą 
być udostępniane wyłącznie osobom daj ącym rękojmię zachowania taj emnicy, tj . spełnienia 
przez te osoby ustawowych wymogów zapewnienia ochrony informacj i niej awnych przed
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ich nieuprawnionym uj awnieniem1. Z zasadą tą  wiąże się ściśle obowiązek zastosowania 
wobec osoby, która ubiega się o dostęp do informacj i niej awnych, postępowania sprawdza
j ącego, przeprowadzanego przez określone w ustawie podmioty, oraz przeszkolenia w zakre
sie ochrony informacj i niej awnych. Z uwagi że informacj e niej awne są materią niezwykle 
„wrażliwą”, ustawodawca skonstruował wachlarz środków ich ochrony, poczynaj ąc od orga
nów i osób, a kończąc na systemach i urządzeniach, aby j ak naj dokładniej zabezpieczyć j e 
przed nieuprawnionym uj awnieniem.

2. Zakres obowiązywania ustawy. Organy ochrony informacji niejawnych

Obecnie podstawowym aktem prawnym określaj ącym zasady ochrony informacj i niej aw
nych, stanowiących taj emnicę państwową i służbową przed ich nieuprawnionym uj awnieniem 
j est ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacj i niej awnych2. Oprócz określenia 
zasad ochrony taj emnicy państwowej i służbowej reguluje ona także kwestie klasyfikowania 
informacj i niej awnych, udostępniania informacj i niej awnych, postępowania sprawdzaj ącego 
w celu ustalenia, czy osoba nim obj ęta daj e rękojmię zachowania taj emnicy, zwanego dalej 
„postępowaniem sprawdzaj ącym”, szkolenia w zakresie ochrony informacj i niej awnych, ewi
dencjonowania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych uzyskiwanych w związku 
z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie rękojmi zachowania taj emnicy, w zakresie okre
ślonym w ankiecie bezpieczeństwa osobowego oraz w kwestionariuszu bezpieczeństwa 
osobowego i kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego, organizacj i kontroli prze
strzegania zasad ochrony informacj i niej awnych, ochrony informacj i niej awnych w syste
mach i sieciach teleinformatycznych, stosowania środków fizycznej ochrony informacj i 
niej awnych.

Przepisy ustawy maj ą  zastosowanie do organów władzy publicznej, a w szczególności do 
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , organów 
administracj i rządowej i samorządowej , sądów i trybunałów, a także organów kontroli pań
stwowej i ochrony prawa, oraz w stosunku do: organów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej , Narodowego Banku Polskiego i banków państwowych, innych państwowych osób 
prawnych i państwowych j ednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, j ednostek nauko
wych lub badawczo-rozwoj owych, ubiegaj ących się o zawarcie lub wykonuj ących umowy 
związane z dostępem do informacj i niej awnych, dotyczące realizacj i zadań opłacanych w ca
łości lub części ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 
1994 r. o zamówieniach publicznychQ. Pamiętać j ednak należy, że zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 
ustawy o ochronie informacj i niej awnych4 ustawa nie narusza przepisów innych ustaw od
noszących się do taj emnicy zawodowej lub innych taj emnic prawnie chronionych. Dotyczy 
to taj emnicy bankowej , lekarskiej , handlowej , statystycznej itp. Oznacza to, że do wszystkich 
innych rodzaj ów informacj i niej awnych stosuje się przepisy tych ustaw, w których zawarta 
j est regulacj a odnosząca się do danej taj emnicy.

1 B. K u r z ę p a ,  Ochrona informacji niejawnych. Ochrona danych osobowych. Zbiór przepisów, 
Bielsko-Biała 2000, s. 10.

2 Tekst jedn., Dz. U. z 200S r. Nr 196, poz. 1631.
3 Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz.773, z późn. zm.
4 Ibidem.
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Ustawa chroni dwa rodzaj e taj emnic: taj emnicę państwową i taj emnicę służbową. W pro
wadzenie rozgraniczenia informacj i niej awnych na informacj e stanowiące taj emnicę państwową 
i taj emnicę służbową nie j est w polskim ustawodawstwie w tym zakresie niczym nowym. 
Takie rozgraniczenie nastąpiło też pod rządami obowiązuj ącej przed wej ściem w życie ustawy
0 ochronie informacji niej awnych, a mianowicie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie 
taj emnicy państwowej i służbowej S. Zgodnie z definicj ą  ustawową taj emnicą państwowąj est 
informacj a niej awna określona w wykazie informacj i niej awnych (załącznik nr 1 do ustawy), 
której nieuprawnione uj awnienie może spowodować istotne zagrożenie podstawowych inte
resów Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących porządku publicznego, obronności, bezpie
czeństwa, stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa. Taj emnicę służbową 
stanowi informacj a niej awna nie będąca taj emnicą państwową, uzyskana w związku z czyn
nościami służbowymi lub wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione uj awnienie 
mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes 
obywateli albo j ednostki organizacyjnej . Różnice między tu wymienionymi informacj ami nie
j awnymi, stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową, są następuj ące: wykaz informacj i 
niej awnych stanowiących tajemnicę państwową j est ściśle określony wzałączniku nr 1 do 
ustawy o ochronie informacj i niej awnych, podczas gdy takiego samego wykazu informacj i 
mogących stanowić tajemnicę służbową nie sporządzono. Tajemnicą państwową staje się 
informacj a niej awna przez sam fakt umieszczenia j ej w załączniku nr 1, natomiast informacj a 
niej awna staje się tajemnicą służbową dopiero p o j ej uzyskaniu w związku z upoważnieniami 
służbowymi lub wykonywaniu prac zleconych. Nieuprawnione ujawnienie tajemnicy pań
stwowej godzi w podstawowe interesy państwa, podczas gdy uj awnienie tajemnicy służbo
wej naraża j edynie na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony 
interes obywateli albo j ednostki organizacyjnej .

Służby ochrony państwa (służby specj alne) to ogólna nazwa opisuj ąca instytucj e, które 
prowadzą działania operacyjno-rozpoznawcze o charakterze niej awnym. Głównym zadaniem 
tych służb j est pozyskiwanie i ochrona informacj i istotnych do usprawnienia zewnętrznego
1 wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Służbami ochrony państwa są obecnie Agencj a 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Woj skowego, właściwe do kontroli 
i ochrony informacj i niej awnych oraz kontroli przestrzegania przepisów w tym zakresie. Reali
zuj ą  zadania w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych. Natomiast nie
zwykle istotnym zadaniem tych służb j est prowadzenie -  według zasad określonych w ustawie 
o ochronie informacj i niej awnych oraz przepisów zmieniających ustawę -  postępowań spraw
dzających, a także ochrona informacj i niej awnych przez Polskę z innymi państwami i organiza
cj ami międzynarodowymi. Sprawują one też kontrolę merytoryczną dotyczącą ochrony informacji 
niej awnych w zakresie realizacj i przepisów ustawy przez pełnomocnika ds. ochrony informacj i 
niej awnych, kolejnego podmiotu działaj ącego w sferze ochrony tajemnicy państwowej i służ
bowej powołanego na mocy przepisów ustawy o ochronie informacj i niej awnych.

Pełnomocnik do spraw ochrony informacj i niej awnych zwany pełnomocnikiem ochrony, 
j est podmiotem odgrywaj ącym ważną rolę w systemie ochrony informacj i niej awnych, powo
ływanym w j ednostkach organizacyjnych, w których informacj e takie sąwytwarzane, prze
twarzane, przekazywane lub przechowywane. Podlega on bezpośrednio kierownikowi danej 
j ednostki organizacyjnej . Jest to osoba, której kierownik j ednostki organizacyjnej udziela 
pełnomocnictwa o szczególnym charakterze -  czuwania nad przestrzeganiem przepisów do-

5 Dz. U. z 1982 r. Nr 40, poz. 271, z późn. zm.



124 Zbigniew Wróblewski

tyczących ochrony taj emnicy państwowej i służbowej . Biorąc pod uwagę całość stanu praw
nego dotyczącego ochrony informacj i niej awnych (ustawa oraz przepisy wykonawcze), za
kres obowiązków pełnomocnika ochrony j est bardzo rozległy i obejmuj e następuj ące 
zagadnienia dotyczące ochrony informacj i niej awnych: ponosi odpowiedzialność za prze
strzeganie przepisów o ochronie informacj i, kieruj e komórką organizacyjną ds. ochrony infor
macj i niej awnych, zapewnia ochronę informacj i niej awnych, zapewnia ochronę systemów 
i sieci teleinformatycznych oraz ochronę fizyczną j ednostki organizacyjnej , kontroluj e prze
strzeganie przepisów o ochronie informacj i niej awnych, przeprowadza okresową kontrolę 
ewidencj i materiałów i obiegu dokumentów w danej j ednostce organizacyjnej , prowadzi na 
polecenie kierownika j ednostki organizacyjnej postępowania sprawdzaj ące oraz szkolenia 
pracowników w zakresie ochrony informacj i niej awnych, opracowuj e plan ochrony j ednostki 
organizacyjnej i nadzoruj e j ego realizacj ę. Po zmianie przepisów ustawy w roku 2005 kierow
nik j ednostki organizacyjnej może w razie potrzeby powołać zastępcę pełnomocnika ochrony.

3. Klasyfikowanie informacji niejawnych. Klauzule tajności

Klasyfikowanie informacj i niej awnych oznacza przyznanie tym informacj om w sposób 
wyraźny j ednej z czterech przewidzianych w ustawie klauzul tajności. Klasyfikowanie infor
macj i niej awnej zawartej w materiale, a zwłaszcza utrwalonej w dokumencie, polega na ozna
czeniu tego materiału odpowiednią klauzulą tajnościT. Ustawodawca wyróżnia cztery rodzaj e 
klauzul informacj i niej awnych: „ściśle tajne”, „taj ne”, „poufne”, „zastrzeżone”. Przy czym 
informacj e niej awne, którym nadana została klauzula tajności „ściśle tajne” i „taj ne”, stano
w ią taj emnicę państwową, natomiast „poufne” i „zastrzeżone” stanowią taj emnicę służbową. 
Informacj ami niej awnymi oznaczonymi klauzulą „ściśle tajne” są informacj e, których nie
uprawnione uj awnienie mogłoby spowodować istotne zagrożenie niepodległości, nienaru
szalności terytorium albo polityki zagranicznej lub stosunków międzynarodowych Rzeczypo
spolitej Polskiej albo zagrażać nieodwracalnymi lub wielkimi stratami interesów obronności, 
bezpieczeństwa państwa albo narazić j e na szkodę w wielkich rozmiarach. Klauzulą „taj ne” 
oznaczone są informacj e, których nieuprawnione uj awnienie mogłoby spowodować zagroże
nie międzynarodowej pozycj i państwa, interesów obronności, bezpieczeństwa państwa i oby
wateli, innych istotnych interesów państwa albo narazić j e na znaczną szkodę. „Poufne” są 
informacj e, których nieuprawnione uj awnienie narażałoby na szkodę interes państwa, interes 
publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli. Natomiast informacj e, których nieupraw
nione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla prawnie chronionych interesów obywa
teli albo j ednostki organizacyjnej , oznacza się klauzulą „zastrzeżone” . Informacj e niej awne 
stanowiące taj emnicę państwową oznaczone klauzulą „ściśle tajne” i „tajne” znalazły się 
w załączniku do ustawy o ochronie informacj i niej awnych, który zawiera 88 rodzaj ów infor
macj i zakwalifikowanych przez ustawodawcę j ako taj emnica państwowa. Do grupy obejmuj ącej 
informacj e niej awne oznaczone klauzulą „ściśle tajne” zaliczono 29 rodzaj ów informacj i, w gru
pie informacj i niej awnych oznaczonych klauzulą „tajne” znalazło się 59 rodzaj ów informacj i. 
Pierwotny tekst ustawy z 1999 r. zawierał 96 rodzaj ów informacj i niej awnych oznaczonych 
wyżej wymienionymi klauzulami tajności stanowiących taj emnicę państwową. W grupie infor

6 I. R u s z c z y k ,  Instrukcja ochrony informacji niejawnych, Gdańsk 2002, s. 39.
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macji niej awnych oznaczonych klauzulą „tajne” rozróżniono ogólnie 66 rodzaj ów informacj i ze 
względu na obronność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny (40 rodzaj ów), ze wzglę
du na ważny interes państwa (26 rodzaj ów), obecnie taki podział j uż nie występuje. Wśród 
informacj i niej awnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” ustawodawca umieścił 30 rodzaj ów 
informacj i. Po zmianie ustawy o ochronie informacj i niej awnych w roku 2005 liczba rodzaj ów 
informacj i stanowiących taj emnicę państwową została zmniej szona i wynosi ogółem 88.

Z określeniem pewnego rodzaju informacj i j ako niej awnych stanowiących taj emnicę służ
bową oznaczonych klauzulą „poufne” lub „zastrzeżone” sytuacj a j est całkowicie inna niż w 
przypadku taj emnicy państwowej . Jeżeli w wypadku informacj i niej awnych stanowiących 
taj emnicę państwową ustawodawca sporządził wykaz tych informacj i będący załącznikiem do 
ustawy, to w przypadku taj emnicy służbowej brakuj e takiego wykazu. Dana informacj a staj e 
się niej awna wraz z określoną klauzulą j ej tajności, tj . „ściśle tajne” bądź „taj ne”, j uż przez 
sam fakt umieszczenia j ej w przedmiotowym wykazie. W instrukcj i postępowania z materiała
mi niej awnymi7 Piotr Thiem wskazuje, że materiały zawieraj ące informacj e niej awne stanowią
ce taj emnicę służbową oznacza się klauzulą „zastrzeżone”, gdy ich nieuprawnione uj awnienie 
mogłoby narazić na szkodę prawnie chroniony interes obywateli lub j ednostki organizacyj 
nej . W przypadku j ednostek organizacyjnych są  to informacj e maj ące bliski związek z taj em
nicą przedsiębiorstwa, która została ustanowiona na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwiet
nia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencj iV. Zważywszy, że przepisy ustawy o ochronie 
informacj i niej awnych maj ą  zastosowanie do wielu różnorodnych z punktu widzenia wyko
nywanych przez nie zadań podmiotów, tak też i rodzaj e informacj i niej awnych stanowiących 
taj emnicę służbową o klauzuli „zastrzeżone” mogą być całkowicie odmienne, np. informacj e 
niej awne występuj ące w organach administracj i publicznej a informacj e występuj ące w j ed
nostkach organizacyjnych wykonuj ących działalność gospodarczą czy handlową. Wobec 
tego nie j est chyba możliwe w sposób kompleksowy opracowanie w formie załącznika do 
ustawy wykazu informacj i niej awnych stanowiących taj emnicę służbową, obowiązuj ącego 
we wszystkich podmiotach, do których stosuje się przepisy ustawy o ochronie informacji 
niej awnych, głównie ze względu na specyfikę i różnorodność zadań wykonywanych przez te 
podmioty. Pełnomocnik ochrony opracowuj ący w danej j ednostce organizacyjnej taki wykaz 
musi głównie kierować się prawnie chronionym interesem tej j ednostki. Pod poj ęciem ozna
czania informacj i niej awnych klauzulami tajności należy rozumieć umieszczanie klauzul tajno
ści na materiałach, dokumentach lub innej dokumentacj i uznanej za informacj e niej awne.

Szczegółowe zagadnienia związane z oznaczaniem materiałów i umieszczaniem klauzul 
tajności reguluj ą  przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 
r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także 
zmiany nadanej klauzuli tajnościW. Miej scem przechowywania, wytwarzania, przetwarzania, 
przekazywania oraz przechowywania dokumentów zawieraj ących informacj e niej awne j est 
kancelaria tajna. Jestj ednym z wielu elementów ogólnej polityki bezpieczeństwa informacj i 
niej awnych j ednostki organizacyjnej . Wymóg zorganizowania kancelarii tajnej zachodzi w j ed- 
nostkach organizacyjnych, w których występują informacj e niej awne o klauzuli co najmniej 
„poufne” . Obowiązek ten nie dotyczy j ednak sytuacj i, gdy dokumenty oznaczone są klauzulą

7 P. Th ie m,  Instrukcja postępowania z  materiałami niejawnymi z komentarzem, Gdańsk 2002, 
s. S1.

8 Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 221 z późn. zm.
9 Dz. U. z 200S r. Nr 20S, poz. 1696.
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tajności „zastrzeżone” 1H. Kwestie związane z organizacj ą  i funkcj onowaniem kancelarii taj 
nych reguluj ą  w szczególności przepisy ustawy o ochronie informacj i niej awnych oraz roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie organizacj i i funkcj ono
wania kancelarii tajnych11. Kancelaria tajna stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną 
podległą bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, odpowiedzialną za właściwe rej estrowanie, 
przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów zawieraj ących informacj e niej awne stano
wiące taj emnicę państwową lub służbową uprawnionym osobom, natomiast j ej obsługa może 
być wykonywana wyłącznie przez pracowników pionu ochrony. Za zorganizowanie kancela
rii tajnej w danej j ednostce organizacyjnej odpowiada pełnomocnik ochrony, któremu bezpo
średnio podlega kierownik kancelarii tajnej odpowiadaj ący za bieżący, codzienny nadzór nad 
obiegiem dokumentów zawieraj ących informacj e niej awne.

4. Dostęp do informacji niejawnych. Postępowanie sprawdzające

Generalna zasada związana z udostępnianiem informacj i niej awnych zawarta j est w art. 3 
ustawy o ochronie informacj i niej awnych12, który stanowi, że informacj e niej awne mogą być 
udostępniane wyłącznie osobie daj ącej rękojmię zachowania taj emnicy i tylko w zakresie 
niezbędnym do wykonywania przez tę osobę pracy lub pełnienia służby na zajmowanym 
stanowisku albo innej pracy zleconej . Przy czym przez rękojmię zachowania taj emnicy należy 
rozumieć spełnienie przez określoną osobę ustawowych wymogów zapewniaj ących ochronę 
przed nieuprawnionym uj awnieniem informacj i niej awnych. Dopuszczenie do pracy na sta
nowisku, pełnienie służby lub wykonywanie pracy zleconej , mogącej łączyć się z dostępem 
do informacj i niej awnych, stanowiących bądź to taj emnicę państwową, bądź taj emnicę służ
bową, może nastąpić po spełnieniu dwóch przesłanek, tj . przeprowadzeniu postępowania 
sprawdzaj ącego względem osoby ubiegaj ącej się o pracę na tym stanowisku oraz po prze
szkoleniu tej osoby w zakresie ochrony informacj i niej awnych. Postępowania sprawdzaj ą
cego nie przeprowadza się wobec następuj ących osób sprawuj ących urząd: Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej , M arszałka Sej mu Rzeczypospolitej Polskiej , Marszałka Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej , Prezesa Rady Ministrów. Osoby te zapoznają się z przepisami 
o ochronie informacj i niej awnych i składają oświadczenie o znaj omości tych przepisów. 
Postępowania sprawdzaj ącego nie przeprowadza się również wobec: posłów i senatorów, 
członków Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Naj wyższego, Prezesa Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Narodowego Ban
ku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, General
nego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, członków Rady Polityki Pieniężnej , członków 
Kraj owej Rady Radiofonii i Telewizj i, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej -  Komisj i Ści
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, szefów kancelarii: Prezydenta, Sejmu, Sena
tu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów. Osoby te składają oświadczenie 
o zapoznaniu się z przepisami o ochronie informacj i niej awnych po odbyciu szkolenia w za
kresie ochrony informacj i niej awnych.

10 T. Sz ew c ,  Ochrona informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 228.
11 Dz. U. z 200S r. Nr 208, poz. 1741.
12 Tekst j edn., Dz. U. z 200S r. Nr 196, poz. 1631.
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W stosunku do kandydatów na wymienione stanowiska postępowanie sprawdzaj ące 
przeprowadza właściwa służba ochrony państwa na wniosek organu uprawnionego do po
wołania na to stanowisko. Jeżeli chodzi o udostępnianie informacj i niej awnych sędziom, 
asesorom sędziowskim oraz prokuratorom i asesorom prokuratorskim, sprawy te są regulo
wane przez przepisy ustawy o ustroju sądów powszechnych, o ustroju sądów woj skowych 
oraz o prokuraturze. Kierownik j ednostki organizacyjnej może w formie pisemnej wyrazić 
zgodę naudostępnienie informacj i niej awnych stanowiących taj emnicę służbową osobie, 
wobec której wszczęto zwykłe postępowanie sprawdzaj ące. W przypadku dostępu do infor
macj i niej awnych stanowiących taj emnicę państwową zgodę taką wydaj e Szef Kancelarii: 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu lub Prezesa Rady Ministrów, minister 
właściwy do określonego działu administracj i rządowej , Prezes Narodowego Banku Polskie
go lub kierownik urzędu centralnego, a w przypadku ich braku właściwa służba ochrony 
państwa.

Do pracy lub pełnienia służby na stanowisku lub wykonywania pracy zleconej związanej 
z dostępem do informacj i niej awnych stanowiących taj emnicę państwową nie mogą być 
dopuszczone osoby, które nie maj ą  polskiego obywatelstwa, chyba że przepisy ustawy 
o ochronie informacj i niej awnych stanowią inaczej , skazane prawomocnym wyrokiem za prze
stępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, także popełnione za granicą, nie maj ą 
poświadczenia bezpieczeństwa. Przeszkolenie z zakresu ochrony informacj i niej awnych może 
nastąpić po uprzednim sprawdzeniu przeprowadzonym i pozytywnie zakończonym postępo
waniem sprawdzaj ącym.

Wykaz stanowisk w administracj i rządowej , których zajmowanie wiąże się z dostępem do 
informacj i niej awnych stanowi załącznik do ustawy o ochronie informacj i niej awnych. W 
przypadku występowania w danej j ednostce organizacyjnej informacj i niej awnych stanowią
cych taj emnicę służbową wykaz stanowisk, których zajmowanie lub wykonywanie wiąże się 
z dostępem do taj emnicy służbowej , określa kierownik danej j ednostki organizacyjnej . W tej 
sytuacj i określenie takich wykazów następuj e przy uwzględnieniu specyfiki działalności da
nej j ednostki organizacyjnej , a co za tym idzie, wyodrębnienia z tej działalności takich rodza
j ów spraw, które zostaną sklasyfikowane j ako informacj e niej awne stanowiące taj emnicę 
służbową z nadaniem im odpowiednio klauzul tajności, tj . „zastrzeżone” bądź „poufne” . Ce
lem szkolenia w zakresie ochrony tajemnicy państwowej lub służbowej jest zapoznanie kan
dydata do obj ęcia stanowiska z następuj ącymi sprawami z zakresu ochrony informacj i 
niej awnych: zagrożeniami ze strony obcych służb specj alnych, których działania skierowane 
sąprzeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz państwom sojuszniczym, zagrożeniami ze strony 
organizacj i terrorystycznych, zasadami ochrony informacj i niej awnych w zakresie niezbęd
nym do wykonywania pracy lub pełnienia służby, sposobami ochrony informacj i niej awnych 
stanowiących taj emnicę państwową oraz postępowania w sytuacj ach zagrożenia dla takich 
informacj i lub w przypadku ich uj awnienia, odpowiedzialnością karną, dyscyplinarną i służ
bową za naruszenie przepisów o ochronie informacj i niej awnych.

Szkolenie w zakresie ochrony informacj i niej awnych przeprowadzaj ą  funkcj onariusze i żoł
nierze służb ochrony państwa lub pełnomocnicy ochrony w stosunku do osób zatrudnio
nych lub pełniących służbę w j ednostkach organizacyjnych. Po przeprowadzeniu szkolenia 
osobie przeszkolonej wydaj e się zaświadczenie stwierdzaj ące odbycie przeszkolenia w zakre
sie ochrony informacj i niej awnych.

Postępowanie sprawdzaj ące ma na celu ustalenie, czy osoba, której maj ą  być udostęp
nione informacj e niej awne stanowiące taj emnicę państwową lub służbową, daj e rękojmię 
zachowania taj emnicy, tj . spełnia ustawowe wymogi zapewnienia ochrony informacj i niej aw
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nych przed ich nieuprawnym uj awnieniem, czyli tzw. wiedzy koniecznej 1Q. W j ego trakcie 
ustala się, czy istniej ą  wątpliwości dotyczące uczestnictwa, współpracy bądź prowadzenia 
przez osobę sprawdzaną działalności szpiegowskiej , terrorystycznej , sabotażowej lub innej 
wymienionej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej , ukrywania lub świadomego podawania 
niezgodnego z prawem danych maj ących znaczenie dla informacj i niej awnych, przestrzegania 
porządku konstytucyjnego RP, j ak też wątpliwości odnośnie do zagrożenia osoby sprawdza
nej ze strony obcych służb specj alnych, właściwego postępowania z informacj ami niej awny
mi, różnic między poziomem życia a uzyskanymi przez osobę sprawdzaną dochodami, 
ewentualnych informacj i o chorobie psychicznej lub innych zaburzeniowych czynności psy
chicznych ograniczaj ących sprawność psychiczną, związane z uzależnieniem od alkoholu lub 
narkotyków. Ustawa wyróżnia trzy rodzaj e postępowań sprawdzaj ących: zwykłe -  przy obsa
dzie stanowisk i pracach związanych z dostępem do informacj i niej awnych oznaczonych 
klauzulą „zastrzeżone” i „poufne”, poszerzone -  przy obsadzie stanowisk i pracach związa
nych z dostępem do informacj i niej awnych oznaczonych klauzulą „tajne” oraz specj alne -  
przy obsadzie stanowisk i pracach związanych z dostępem do informacj i niej awnych ozna
czonych klauzulą „ściśle tajne”.

W związku ze zmianą przepisów ustawy dokonaną w 2005 r. odnośnie postępowania 
sprawdzaj ącego ustawodawca wprowadził dwie nowe instytucj e prawne, a mianowicie za
wieszenie i umorzenie tego postępowania. Wprowadzenie zmian w procedurze sprawdzaj ą
cej uwzględniło kilkuletnie doświadczenia obowiązywania ustawy, a działania takie są 
możliwe w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniaj ących lub uniemożliwiaj ących j ej 
kontynuowanie.

Postępowanie sprawdzaj ące przeprowadzaj ą  następuj ące podmioty: Służba Kontrwywia
du Woj skowego w sytuacj i ubiegania się danej osoby o zajmowanie stanowiska lub wyko
nywania pracy zleconej związanej z obronnością państwa, tj . w stosunku do żołnierzy służby 
czynnej i pracowników woj ska, w woj skowych organach ochrony prawa i woj skowych orga
nach porządkowych, w przedsiębiorstwach i j ednostkach naukowych lub badawczo-rozwo
j owych oraz innych j ednostkach organizacyjnych, dla których organem założycielskim j est 
Minister Obrony Narodowej , lub zajmuj ących się obrotem wyrobami, technologiami i licen
cj ami obj ętymi taj emnicą państwową ze względu na obronność państwa; Agencj a Bezpie
czeństwa Wewnętrznego w innych sprawach niż wyżej wymienione; pełnomocnicy ochrony 
w przypadku zwykłych postępowań sprawdzaj ących. Postępowanie sprawdzaj ące można 
zawiesić w przypadku: długotrwałej choroby osoby sprawdzanej , uniemożliwiaj ącej skutecz
ne przeprowadzenie postępowania sprawdzaj ącego; wszczęcia przeciwko osobie sprawdza
nej postępowania karnego w sprawie o przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia 
publicznego; wyjazdu osoby sprawdzanej za granicę na okres przekraczaj ący 30 dni.

Zawieszone postępowanie sprawdzaj ące podejmuj e się po uzyskaniu informacj i o usta
niu przyczyny będącej do j ego zawieszenia. O fakcie tym pełnomocnik ochrony lub służba 
ochrony państwa zawiadamiaj ą  wnioskodawcę i osobę sprawdzaną. Przepisy ustawy nie 
wskazuj ą  formy, w j akiej zawieszenie lub podj ęcie zawieszonego postępowania następuj e, 
a w związku z tym nie uwzględniaj ą  żadnych środków zaskarżenia w tej kwestii. Ta sytuacj a 
dotyczy także instytucj i umorzenia postępowania sprawdzaj ącego, które może nastąpić w przy
padku: śmierci osoby sprawdzanej , rezygnacj i osoby sprawdzanej z ubiegania się lub 
zajmowania stanowiska czy wykonywania prac łączących się z dostępem do informacj i nie

13 B. J ak u b a s ,  M. R y s z k o w s k i ,  Ochrona informacji niejawnych, Warszawa 2001, s. 39.
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j awnych, odstąpienia przez kierownika j ednostki organizacyjnej od zamiaru obsadzenia oso
by sprawdzanej na stanowisku lub zlecenia j ej prac związanych z dostępem do informacj i 
niej awnych. W przypadku umorzenia postępowania sprawdzaj ącego służba ochrony pań
stwa lub pełnomocnik ochrony zawiadamiaj ą  o tym fakcie wnioskodawcę, a w przypadku 
umorzenia postępowania w razie rezygnacj i danej osoby lub odstąpienia przez kierownika 
j ednostki organizacyjnej od obsady stanowiska lub zlecenia pracy -  osobę sprawdzaną.

Bardzo ważnym elementem postępowania sprawdzaj ącego j est wypełnienie przez osobę, 
która ma być poddana temu postępowaniu, dokumentu zwanego ankietą bezpieczeństwa 
osobowego. Ankietę taką wypełniaj ą  osoby obj ęte postępowaniem sprawdzaj ącym w związ
ku z dostępem do informacj i niej awnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, „poufne”, „taj 
ne” i „ściśle tajne”. Są to więc osoby, które maj ą  dostęp do taj emnicy państwowej i służbowej . 
Ankieta bezpieczeństwa osobowego ma na celu ustalenie, czy osoba poddana postępowa
niu sprawdzaj ącemu daj e rękojmię zachowania taj emnicy, oraz ma służyć wyłącznie ochronie 
bezpieczeństwa narodowego przed zagrożeniami ze strony obcych służb specjalnych, ugru
powań terrorystycznych lub grup przestępczych. Z chwilą wej ścia w życie przepisów ustawy 
o ochronie informacj i niej awnych dnia 1 marca 1999 r. obowiązywał j eden wzór ankiety bez
pieczeństwa osobowego. Obowiązek j ej wypełnienia miały wszystkie osoby sprawdzane nie
zależnie od rodzaju przeprowadzonego postępowania sprawdzaj ącego. Ankieta powinna być 
wypełniona pismem drukowanym, w miarę możności pismem na maszynie, podpisana przez: 
osobę, która j ą  wypełniła, kierownika j ednostki organizacyjnej , pełnomocnika ds. ochrony 
informacj i niej awnych wraz z podaniem miej scowości i daty j ej wypełnienia oraz ostemplowa
na. Po nowelizacj i ustawy o ochronie informacj i niej awnych w załączniku nr 2 do ustawy 
znaj duj ą  się trzy wzory ankiet bezpieczeństwa osobowego przeznaczone dla osób podlegaj ą
cych postępowaniu sprawdzaj ącemu zwykłemu, poszerzonemu i specj alnemu. Zasadnicze 
zmiany ankiety poprzednio obowiązuj ącej polegały na konstruowaniu ankiety w taki sposób, 
aby wyeliminować z niej elementy, które w danym postępowaniu sprawdzaj ącym są zbędne.

Zwykłe postępowanie sprawdzaj ące prowadzone j est w stosunku do osoby ubiegaj ącej 
się o pracę na stanowisku lub wykonywanie prac zleconych, z którymi wiąże się dostęp do 
informacj i niej awnych stanowiących taj emnicę służbową, będą to więc informacj e oznaczone 
klauzulą „zastrzeżone” lub „poufne”. Postępowanie to prowadzone j est przez pełnomocnika 
ds. ochrony informacj i niej awnych, a j ego wszczęcie następuj e na pisemne polecenie kierow
nika j ednostki organizacyjnej . Po otrzymaniu polecenia pełnomocnik ochrony informuj e oso
bę, która ma być poddana procedurze sprawdzaj ącej o tym fakcie, przekazuj ąc j ej do 
wypełnienia ankietę bezpieczeństwa osobowego. Podpisuj ąc ankietę, osoba sprawdzana 
wyraża zgodę na przeprowadzenie wobec niej czynności przewidzianych w ustawie. Podczas 
trwaj ącego postępowania sprawdzaj ącego osoba sprawdzana w każdym czasie w formie pi
semnej może wycofać swoj ą  zgodę na dalsze prowadzenie postępowania sprawdzaj ącego 
lub odmówić poddania się określonym czynnościom procedury (np. poddaniu się badaniu 
lekarskiemu w związku z podejrzeniem zaburzeń psychicznych). Fakt taki j est j ednoznaczny 
z rezygnacj ą  z kandydowania do obsady stanowiska lub ubiegania się o wykonywanie pracy 
związanej z dostępem do informacj i niej awnych, a sytuacj a taka dotyczy wszystkich rodza
j ów postępowań sprawdzaj ących. Zwykłe postępowanie sprawdzaj ące obej muj e sprawdze
nie w niezbędnym zakresie danych zawartych w ankiecie wypełnionej i podpisanej przez 
osobę sprawdzaną, w ewidencj ach, rej estrach i kartotekach, w szczególności w Kraj owym 
Rej estrze Karnym oraz Centralnym Zarządzie Służby Więziennej . Ponadto obejmuj e spraw
dzenie -  na pisemny wniosek pełnomocnika ochrony skierowany do właściwej służby ochro
ny państwa -  danych znaj duj ących się w ewidencj ach i kartotekach powszechnie
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niedostępnych, jeżeli osoba sprawdzana ubiega się o uzyskanie dostępu do informacji nie
j awnych oznaczonych klauzulą „poufne” . Właściwa służba ochrony państwa przekazuj e peł
nomocnikowi ochrony w formie pisemnej informację o danej osobie. Jeżeli jest to konieczne 
w związku z uzyskanymi informacj ami, podmiot prowadzący postępowanie sprawdzaj ące może 
przeprowadzić z osobą sprawdzaną rozmowę wyj aśniaj ącą nieścisłości lub sprzeczności za
warte w uzyskanych informacj ach. Postępowanie sprawdzaj ące przeprowadza pełnomocnik 
ochrony na pisemne polecenie kierownika j ednostki organizacyjnej lub właściwa służba ochro
ny państwa wobec kandydatów na pełnomocników ochrony na pisemny wniosek osoby 
upoważnionej do obsady stanowiska. Zwykłe postępowanie sprawdzające powinno być za
kończone przed upływem dwóch miesięcy od daty pisemnego polecenia przeprowadzenia 
tego postępowania lub złożenia wniosku wraz z wypełnioną ankietą.

Poszerzone postępowanie sprawdzaj ące przeprowadza się w stosunku do osób, które 
ubiegaj ą  się o zajmowanie stanowisk lub wykonywanie prac zleconych związanych z dostę
pem do informacj i niej awnych, stanowiących taj emnicę państwową, oznaczonych klauzulą 
„tajne” . Poszerzone postępowanie sprawdzaj ące przeprowadza właściwa służba ochrony pań
stwa na pisemny wniosek osoby upoważnionej do obsady stanowiska. Podjęcie czynności 
sprawdzaj ących przez właściwą służbę ochrony państwa wobec osoby sprawdzanej wymaga 
uzyskania j ej pisemnej zgody. Poszerzone postępowanie sprawdzaj ące obej muj e przeprowa
dzenie następuj ących czynności: sprawdzenie w niezbędnym zakresie danych zawartych 
w ankiecie wypełnionej przez osobę sprawdzaną, w ewidencj ach, rej estrach i kartotekach, 
a w szczególności w Kraj owym Rej estrze Karnym oraz Centralnym Zarządzie Służby Więzien
nej ; przeprowadzenie z osobą sprawdzaną rozmowy, j eżeli potrzeba taka zachodzi w związku 
z uzyskanymi informacj ami; sprawdzenie danych zawartych w ankiecie w ewidencj ach i kar
totekach niedostępnych powszechnie; przeprowadzenie w miej scu zamieszkania osoby spraw
dzanej wywiadu, j eżeli j est to konieczne do potwierdzenia danych zawartych w ankiecie; 
przeprowadzenie rozmowy z przełożonymi osoby sprawdzanej , j eżeli taka konieczność zacho
dzi na podstawie uzyskanych informacj i; sprawdzenie w uzasadnionych przypadkach stanu 
i obrotów na rachunku bankowym osoby sprawdzanej na podstawie przepisów prawa ban
kowego. W sytuacj i gdy w toku poszerzonego postępowania sprawdzaj ącego (dotyczy to rów
nież postępowania specj alnego) wystąpią wątpliwości co do tego, że osoba sprawdzana daj e 
rękojmię zachowania tajemnicy, służba ochrony państwa zapewnia tej osobie możliwość oso
bistego ustosunkowania się w toku wysłuchania do kwestii powoduj ących te wątpliwości. 
Na wysłuchanie osoba sprawdzana może stawić się z pełnomocnikiem ochrony. Sytuacj a 
taka nie dotyczy przypadków, w których przeprowadzenie wysłuchania mogłoby naruszyć 
zasady ochrony informacj i niej awnych stanowiących taj emnicę państwową. Poszerzone po
stępowanie sprawdzaj ące powinno być zakończone przed upływem dwu miesięcy od daty 
złożenia wniosku o j ego przeprowadzenie.

Specj alne postępowanie sprawdzaj ące przeprowadza się przy obsadzie stanowisk lub 
pracach związanych z dostępem do informacj i niej awnych oznaczonych klauzulą „ściśle taj 
ne”. Postępowanie specj alne prowadzone j est przez właściwą służbę ochrony państwa na pi
semny wniosek osoby upoważnionej do obsady stanowiska. W toku przedmiotowego 
postępowania podmiot j e prowadzący dokonuj e tych samych czynności sprawdzaj ących j ak 
te, które przeprowadzane są w stosunku do osoby sprawdzanej w postępowaniu zwykłym 
i poszerzonym. Ponadto przeprowadza się rozmowę z osobą sprawdzaną oraz trzema osobami 
wskazanymi przez tę osobę w ankiecie bezpieczeństwa w celu potwierdzenia j ej tożsamości 
oraz innych informacj i maj ących wpływ na wynik postępowania sprawdzaj ącego, a związa
nych z tą  osobą. Specj alne postępowanie sprawdzaj ące powinno zakończyć się przed upły-
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wem trzech miesięcy od daty złożenia wniosku o j ego przeprowadzenie wraz z wypełnioną 
przez daną osobę ankietą bezpieczeństwa.

W przypadku pozytywnego dla osoby sprawdzanej zakończenia postępowania spraw
dzaj ącego, to j est uznania, że w świetle dokonanych ustaleń nie ma żadnych wątpliwości, 
czy osoba ta daj e rękojmię zachowania taj emnicy, służba ochrony państwa lub pełnomocnik 
ochrony wydaj ą  poświadczenie bezpieczeństwa. Dokument ten upoważnia daną osobę do 
dostępu do informacj i niej awnych o klauzuli w nim określonej , a także do informacj i oznaczo
nych klauzulami niższymi w zakresie niezbędnym związanym z zajmowanym stanowiskiem lub 
wykonywania określonej pracy zleconej . Wydanie poświadczenia bezpieczeństwa, np. do 
klauzuli „tajne”, wcale nie oznacza, że dana osoba uzyskała dostęp do wszelkich informacj i 
niej awnych stanowiących taj emnicę państwową, a j edynie do tych informacj i, które będą j ej 
niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku lub wykonywania określonej 
pracy zleconej . Poświadczenie bezpieczeństwa powinno zawierać podstawę prawną, wskaza
nie wnioskodawcy postępowania sprawdzaj ącego, określenie służby ochrony państwa 
lub pełnomocnika ochrony, który przeprowadził postępowanie sprawdzaj ące, datę i miej sce 
wydania, imię, nazwisko i datę urodzenia osoby sprawdzanej , rodzaj przeprowadzonego po
stępowania sprawdzaj ącego ze wskazaniem klauzuli informacj i niej awnych, do których osoba 
ta ma mieć dostęp, oraz termin j ego ważności. Poświadczenie zaopatruj e się także w imienną 
pieczęć i czytelny podpis upoważnionego żołnierza lub funkcj onariusza służby ochrony pań
stwa lub pełnomocnika ochrony, wydaj e j e się na czas określony w zależności od rodzaju 
klauzuli informacj i niej awnych, i tak: przy klauzuli: „poufne” i „zastrzeżone” na 10 lat, „tajne” 
na 7 lat, „ściśle tajne” na 5 lat. Niewątpliwie poświadczenie bezpieczeństwa j est aktem admi
nistracyjnym, w znaczeniu sformalizowanego obj awu woli organu administracyjnego skiero
wanego do zindywidualizowanego adresata, wywołuj ącym skutki prawne w sferze prawa 
administracyjnego14. Gdy w trakcie postępowania sprawdzaj ącego doj dzie do stwierdzenia 
na podstawie ustawowych przesłanek, że osoba sprawdzana nie daj e rękojmi zachowania 
taj emnicy, podmiot prowadzący postępowanie wydaj e decyzj ę o odmowie wydania poświad
czenia bezpieczeństwa. Podstawą do wydania takiej decyzj i mogą być następuj ące przesłan
ki: świadome podanie przez osobę sprawdzaną w toku postępowania sprawdzaj ącego 
nieprawdziwych informacj i, uczestnictwo, współpraca lub popieranie działalności szpiegow
skiej , skazanie osoby sprawdzanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściga
ne z oskarżenia publicznego, nieprzestrzeganie porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej 
Polskiej , zagrożenie osoby sprawdzanej ze strony obcych służb specj alnych w postaci prób 
werbunku lub nawiązania z n ią  kontaktu, informacj e o chorobie psychicznej lub innych za
kłóceniach czynności psychicznych mogących negatywnie wpływać na zdolność osoby 
sprawdzanej do zajmowania stanowiska lub wykonywania prac związanych z dostępem do 
informacj i niej awnych stanowiących taj emnicę państwową, wyraźna różnica między pozio
mem życia osoby sprawdzanej a uzyskiwanymi przez nią dochodami, uzależnienie od alkoho
lu lub narkotyków. Przesłanki wydania decyzj i o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa są 
podobne. Decyzj a o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa powinna zawierać 
takie same elementy j ak poświadczenie bezpieczeństwa oraz uzasadnienie faktyczne i praw
ne. Od uzasadnienia faktycznego można odstąpić lub j e ograniczyć w zakresie, w j akim udo
stępnienie informacj i osobie sprawdzanej mogłoby spowodować istotne zagrożenie 
podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej , dotyczących porządku publicznego,

14 J. B o ć  (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2007, s. 320.
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obronności, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa. 
Zarówno decyzj e te, j ak i poświadczenie bezpieczeństwa zawieraj ą  elementy właściwe aktom 
administracyjnym wydawanym w postępowaniu administracyjnym. Są to z pewnością decy
zj e administracyjne w rozumieniu kwalifikowanych aktów prawnych wydawanych na podsta
wie obowiązuj ących przepisów prawa, rozstrzygaj ących konkretną sprawę co do konkretnej 
osoby, wydawane w postępowaniu o prawnie unormowanej procedurze1S.

5. Postępowanie odwoławczo-skargowe

Na podstawie art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie 
informacj i niej awnych1T wprowadzony został rozdział 5a, z mocą obowiązuj ącą od dnia 1 lu
tego 2001 r., który w całości normuj e postępowanie odwoławcze i skargowe w przypadku 
odmowy wydania osobie sprawdzanej poświadczenia bezpieczeństwa lub j ego cofnięcia. 
W przeciwieństwie do poprzednio obowiązuj ącego stanu prawnego po nowelizacj i ustawy 
osobie sprawdzanej w przypadku wydania j ej negatywnego rozstrzygnięcia w zakresie do
stępu do informacj i niej awnych przysługuj ą  środki zaskarżenia na wzór tych, które wystę
puj ą  w postępowaniu administracyjnym czy sądowo-administracyjnym, choć ustawodawca 
w żadnym z przepisów rozdziału 5a nie odnosi się do kodeksu postępowania administracyj 
nego z uwagi na specyfikę procedur związanych z ochroną informacj i niej awnych. I tak: 
osoba, w stosunku do której właściwa służba ochrony państwa wydała decyzj ę o odmowie 
wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub decyzj ę o j ego cofnięciu, może złożyć odwołanie 
do Prezesa Rady Ministrów.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia osobie sprawdzanej przedmio
towej decyzj i za pośrednictwem właściwej służby ochrony państwa. Odwołanie nie wymaga 
uzasadnienia. Jest to więc sytuacj a podobna do wniesienia odwołania na gruncie przepisów 
postępowania administracyjnego. Służba ochrony państwa obowiązana j est w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania odwołania przesłać j e wraz z aktami sprawy Prezesowi Rady Ministrów. 
Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia 
otrzymania odwołania. Wniesienie odwołania do Prezesa Rady Ministrów następuj e wtedy, 
gdy postępowanie sprawdzaj ące przeprowadza właściwa służba ochrony państwa. Będzie to 
więc postępowanie poszerzone lub specj alne. Natomiast w sytuacj i przeprowadzenia zwykłe
go postępowania sprawdzaj ącego przez pełnomocnika ochrony, zakończonego wydaniem 
decyzj i o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa bądź decyzj i o j ego cofnięciu, 
osobie sprawdzanej przysługuj e odwołanie do Szefa Agencj i Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
lub Szefa Służby Kontrwywiadu Woj skowego za pośrednictwem pełnomocnika ochrony. Do 
postępowania odwoławczego przed wymienionymi podmiotami stosuje się przepisy ustawy 
dotyczące postępowania przed Prezesem Rady Ministrów. W przypadku uchybienia terminu 
co do wniesienia odwołania lub niedopuszczalności j ego wniesienia Prezes Rady Ministrów 
wydaj e w tych sprawach postanowienie, które j est ostateczne. Postanowienie to powinno 
zawierać w szczególności datę j ego wydania, oznaczenie osoby sprawdzanej , powołanie 
podstawy prawnej , rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. Musi zawierać też

15 B. A d a m i a k ,  t  B o r k o w s k i ,  Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, War
szawa 2003, s. 24S.

16 Dz. U. z 2001 r. Nr 22, poz. 247.
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pouczenie o dopuszczalności i terminie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W to
ku prowadzonego postępowania odwoławczego Prezes Rady Ministrów może na żądanie 
osoby sprawdzanej lub z urzędu zlecić służbie ochrony państwa przeprowadzenie dodatko
wych czynności w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w postępowaniu sprawdzaj ą
cym. W przypadku śmierci osoby sprawdzanej lub cofnięcia odwołania przez osobę 
sprawdzaną postępowanie odwoławcze zostaj e umorzone, j ednakże Prezes Rady Ministrów 
nie uwzględni cofnięcia odwołania, j eżeli prowadziłoby to do naruszaj ącego prawo lub inte
res bezpieczeństwa państwa utrzymania w mocy decyzj i o odmowie wydania poświadczenia 
bezpieczeństwa. Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Prezes Rady Ministrów 
wydaj e decyzj ę utrzymuj ącą w mocy decyzj ę o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeń
stwa lub decyzj ę o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, uchylaj ącą decyzj ę o odmowie 
wydania poświadczenia bezpieczeństwa, i nakazuj e służbie ochrony państwa wydanie poświad
czenia bezpieczeństwa albo uchylaj ącą decyzj ę o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

Prezes Rady Ministrów, wydaj ąc j edną z wymienionych decyzj i, może odstąpić od uza
sadnienia faktycznego decyzj i lub ograniczyć j e w takim zakresie, w j akim udostępnienie 
informacj i osobie sprawdzanej mogłoby spowodować istotne zagrożenie podstawowych in
teresów Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących porządku publicznego, obronności, bezpie
czeństwa stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa. Po zakończonym 
postępowaniu odwoławczym i wydaniu rozstrzygnięcia zwraca się akta dotyczące postępo
wania sprawdzaj ącego właściwej służbie ochrony państwa. Decyzj e i postanowienia doręcza 
się osobie sprawdzanej i właściwej służbie ochrony państwa na piśmie, zawiadamiaj ąc o roz
strzygnięciu zawartym w decyzj i lub postanowieniu osobę upoważnioną do obsady stanowi
ska. Jak podano wyżej , taki tok postępowania odwoławczego, który obowiązuj e przed Prezesem 
Rady Ministrów, obowiązuj e przed Szefem ABW i SKW w przypadku przeprowadzenia zwy
kłego postępowania sprawdzaj ącego przez pełnomocnika ochrony i zakończonego wyda
niem niekorzystnego dla osoby sprawdzanej rozstrzygnięcia lub wydania decyzj i o cofnięciu 
poświadczenia bezpieczeństwa.

Wydanie przez wymienione organy odwoławcze negatywnej dla osoby sprawdzanej de
cyzj i kończącej postępowanie odwoławcze nie wyczerpuj e j eszcze środków zaskarżenia przy
sługuj ących j ej na gruncie przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie informacj i 
niej awnych. Osobie, wobec której w wyniku przeprowadzonego postępowania odwoławcze
go utrzymano w mocy decyzj ę o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa bądź 
decyzj ę o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa lub wydano postanowienie o niedopusz
czalności odwołania oraz uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, służy skarga do sądu 
administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia j ej decyzj i lub postanowienia. W kwe
stii terminu wniesienia skargi stosuj e się przepis art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -  
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi17. Wobec faktu, że zarówno Prezes 
Rady Ministrów, j ak i Szef Agencj i Bezpieczeństwa Wewnętrznego maj ą  siedzibę w Warsza
wie, zgodnie z właściwością terytorialną sądem właściwym do rozpatrzenia skargi j est Woj e
wódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sąd administracyjny rozpoznaj e skargę na 
posiedzeniu niej awnym. Wydany na posiedzeniu niej awnym wyrok uzasadnia się tylko w przy
padku uwzględnienia skargi. Odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się tylko właściwej służ
bie ochrony państwa, osobie skarżącej i osobie upoważnionej do obsady stanowiska doręcza 
się odpis wyroku. Po wydaniu wyroku sąd administracyjny zwraca niezwłocznie właściwej

17 Dz. U. z 2002 r. Nr 1S3, poz. 1270 z późn. zm.
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służbie ochrony państwa akta postępowania sprawdzaj ącego. Od wyroku wydanego przez 
Woj ewódzki Sąd Administracyjny lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie 
przysługuj e osobie sprawdzanej prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Przedmiotową skargę może również wnieść prokurator lub Rzecznik Praw 
Obywatelskich. Skarga powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Wnosi 
się j ą  do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia odpisu orzeczenia osobie sprawdzanej . Tryb rozpoznania skargi przez Naczelny 
Sąd Administracyjny odbywa się w sposób podobny j ak tryb j ej rozpoznania przez Woj e
wódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Podkreślić należy tutaj , że w wyniku zmiany 
ustawy o ochronie informacj i niej awnych w zakresie wprowadzenia przepisów reguluj ących 
postępowanie odwoławcze i skargowe, w przeciwieństwie do stanu prawnego obowiązuj ące
go przed j ej zmianą, obecnie w celu dochodzenia swoich praw osoba sprawdzana w przypad
ku wydania w stosunku do niej negatywnego rozstrzygnięcia kończącego postępowanie 
sprawdzaj ące korzystać może z szeregu środków zaskarżenia na drodze postępowania odwo
ławczego i sądowo-administracyjnego.

6. Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych.
Polityka bezpieczeństwa informacji. Bezpieczeństwo przemysłowe

Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych to bardzo ważny element ochrony 
informacj i niej awnych, albowiem w większości przypadków informacj e te są  wytwarzane, prze
twarzane, przechowywane lub przekazywane na nośnikach elektronicznych. Bezpieczeństwo 
teleinformatyczne zapewnia się, chroniąc przed utratą właściwości informacj e niej awne prze
twarzane w wymienionych sieciach i systemach gwarantuj ących to bezpieczeństwo, w szcze
gólności przed utratą poufności, dostępności i integralności. Kwestie związane z bezpieczeń
stwem teleinformatycznym informacj i niej awnych regulują zarówno przepisy ustawy o ochronie 
informacj i niej awnych, j ak i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. 
w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego1V. Odpowiedzial
ność za organizacj ę bezpieczeństwa teleinformatycznego w danej j ednostce organizacyjnej 
ponosi j ej kierownik, który w tym zakresie j est obowiązany zapewnić opracowanie dokumen
tacj i bezpieczeństwa teleinformatycznego, realizacj ę ochrony fizycznej , elektromagnetycznej 
i kryptograficznej systemu lub sieci teleinformatycznej , niezawodność transmisj i oraz kontro
lę dostępu do urządzeń systemu lub sieci teleinformatycznej , a także dokonać analizy stanu 
bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zapewnić usunięcie stwierdzonych nieprawidłowo
ści; osobom uprawnionym do pracy w systemie lub sieci teleinformatycznej zorganizować 
przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, zawiadomić właściwą służbę 
ochrony państwa o zaistniałym incydencie bezpieczeństwa teleinformatycznego dotyczącym 
informacji niej awnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” .

Budowa systemu zabezpieczeń, złożonego z wielu różnych elementów, zapewniaj ącego 
ochronę informacj i niej awnych, wymaga także wdrożenia określonych rozwiązań organiza
cyjnych zapewniaj ących bezpieczeństwo tych informacj i oraz j asne rozgraniczenie kompe
tencj i i obowiązków osób za nie odpowiedzialnych. Stąd też kierownik j ednostki organizacyj-

18 Dz. U. z 200S r. Nr 171, poz. 1433.
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nej powinien wyznaczyć osobę lub zespół osób pełniących funkcj ę administratora systemu 
odpowiedzialnego za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci tele
informatycznych, pracownika pionu ochrony pełniącego funkcj ę inspektora bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, odpowiedzialnego za bieżącą kontrolę zgodności funkcj onowania sys
temu ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa to zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń reguluj ących 
sposób zarządzania, ochrony i dystrybucj i informacj i wrażliwej wewnątrz określonego syste
mu, którego celem j est osiągnięcie bezpieczeństwa informacj i na wszystkich poziomach i w każ
dej fazie życia systemu1W. Obowiązek opracowania przez kierownika j ednostki organizacyjnej 
dokumentu szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznej 
wynika z przepisu art. 61 ustawy o ochronie informacj i niej awnych2H. Dokument ten powi
nien być sporządzony w formie pisemnej i zawierać: szczegóły budowy systemu teleinforma
tycznego wykorzystywanego do przetwarzania dokumentów zawieraj ących informacj e 
niej awne, opis zastosowanych w tym systemie zabezpieczeń programowych, elektromagne
tycznych i kryptograficznych, plan wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu, plan roz
mieszczenia systemu wraz z opisem zastosowanych środków ochrony fizycznej , rysunkiem 
stref bezpieczeństwa i określeniem zadań poszczególnych osób odpowiedzialnych za eksplo
atacj ę tego systemu. Opracowany dokument określaj ący politykę bezpieczeństwa powinien 
określać także, j akie rodzaje informacj i w systemie informatycznym m ogą być przetwarzane 
oraz j akie warunki musi spełnić system, aby informacj a w nim się znalazła.

Bezpieczeństwo systemów sieci komputerowych należy rozpatrywać na dwóch płaszczy
znach: wewnętrznej i zewnętrznej . Płaszczyzna wewnętrzna obejmuj e poufność gwarantuj ącą, 
że dane znaj duj ące się w systemie nie będą udostępniane osobom nieuprawnionym; dostęp
ność określającą, że dane będą zawsze udostępniane osobom, które tego zażądają, a osoby 
te są  uprawnione; oraz integralność danych zgromadzonych w systemie i niemożność ich 
nieuprawnionych modyfikacj i i zniekształceń. Pod poj ęciem utraty dostępności należy rozu
mieć odmowę autoryzowanego dostępu lub opóźnienie operacj i krytycznych pod względem 
czasu lub celu. Przez utratę integralności należy rozumieć nieautoryzowaną modyfikacj ę in
formacj i oraz utratę prawidłowego i spójnego działania systemu. Integralność opisuj e stan 
poprawności działania sprzętu i oprogramowania oraz zapewnia ochronę przed nieupoważ
nioną modyfikacj ą  danych. Ochrona fizyczna systemu lub sieci teleinformatycznej polega na 
umieszczeniu urządzeń systemu lub sieci teleinformatycznej w strefie bezpieczeństwa, strefie 
administracyjnej lub specj alnej strefie bezpieczeństwa, zwanych „strefami kontrolowanego 
dostępu” w zależności od klauzuli tajności, ilości, zagrożeń dla poufności, integralności lub 
dostępności informacj i niej awnych, a także na zastosowaniu środków zapewniaj ących ochronę 
fizyczną, w szczególności przed nieuprawnionym dostępem, podglądem czy podsłuchem. 
Ochrona kryptograficzna pozwala chronić poufność i autentyczność informacj i, przy czym 
poufność oznacza, że informacj a może być poprawnie odczytana j edynie przez upoważnione 
osoby lub programy; natomiast autentyczność oznacza, że informacj a może być wygenero
wana j edynie przez upoważnione osoby w sposób dający się poprawnie odczytać. Charakte
rystyki rozwiązań kryptograficznych, takie j ak moc kryptograficzna, siła środków algorytmów, 
długość i charakter kluczy kryptograficznych, powinny być odpowiednio dobrane do klau

19 W. D r a g o ń ,  D. Mąk a ,  M. S k a w in a ,  Jak chronić tajemnice? Ochrona informacji w instytu
cjach państwowych i przedsiębiorstwach prywatnych, Warszawa 2004, s. 14S.

20 Tekst j edn., Dz. U. z 200S r. Nr 196, poz. 1631.
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zuli ochranianej informacj i niej awnej . Cechy też podlegaj ą  ochronie na etapie proj ektowania, 
produkcj i i eksploatacj i21.

Bezpieczeństwo przemysłowe można określić j ako całokształt działań maj ących związek 
z zapewnieniem ochrony informacj i niej awnych, które są udostępniane przedsiębiorcy, j ed
nostce naukowej lub badawczo-rozwoj owej w związku z umową lub zadaniem wykonywanym 
na podstawie przepisów prawa. Przedmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są  informacj e 
niej awne stanowiące zarówno taj emnicę państwową, j ak i służbową oraz ochrona tych infor
macj i. Dokumentem potwierdzaj ącym zdolność przedsiębiorcy, j ednostki naukowej lub ba
dawczo-rozwoj owej do ochrony informacj i niej awnych stanowiących taj emnicę państwową 
j est wydane po przeprowadzeniu postępowania sprawdzaj ącego świadectwo bezpieczeń
stwa przemysłowego.

7. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów 
ustawy o ochronie informacji niejawnych

Kwestie związane z odpowiedzialnością za naruszenie przepisów ustawy o ochronie in
formacj i niej awnych nie są uregulowane przepisami ustawy o ochronie informacj i niej aw
nych, tylko ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny22. Rozdział XXXIII kodeksu 
karnego poświęcony j est w całości przestępstwom przeciwko ochronie informacj i, określaj ąc 
rodzaj e przestępstw przeciwko ochronie informacj i niej awnych wraz z sankcj ami karnymi 
przewidzianymi za ich popełnienie. I tak: w przypadku uj awnienia lub wykorzystania wbrew 
przepisom ustawy informacj i stanowiącej taj emnicę państwową sprawca podlega karze po
zbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5; j eżeli przedmiotowa informacj a została ujawniona 
osobie działaj ącej na rzecz lub w imieniu podmiotu zagranicznego, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Natomiast nieumyślne uj awnienie przedmioto
wej informacj i przez osobę, która zapoznała się z j ej treścią w związku z pełnieniem funkcj i 
publicznej lub otrzymanym upoważnieniem, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do 1 roku; zniszczenie, uszkodzenie, usunięcie lub zmiana zapisu 
istotnej informacj i albo udaremnienie lub utrudnienie w inny sposób osobie uprawnionej 
zapoznania się z n ią pociąga za sobą karę grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności 
do lat 2; j eżeli czyn ten dotyczy zapisu na komputerowym nośniku informacj i, sprawca pod
lega karze pozbawienia wolności do lat 3, w przypadku wyrządzenia znacznej szkody maj ąt
kowej przez dopuszczenie się tego czynu sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do 5 lat. Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. W przy
padku nieuprawnionego uj awnienia przez funkcj onariusza publicznego informacj i niej awnej 
stanowiącej taj emnicę służbową lub informacj i pozyskanej w związku z wykonywaniem czyn
ności służbowych, w przypadku narażenia na szkodę prawnie chronionego interesu czyn ten 
j est zagrożony karą pozbawienia wolności do 3 lat; uzyskanie bez uprawnienia informacj i, 
nieprzeznaczonej dla danej osoby, przez otwarcie zamkniętego pisma lub podłączenie się do 
przewodu służącego do przekazu informacj i albo przełamanie elektronicznego, magnetyczne
go, ewentualnie innego szczególnego j ej zabezpieczenia j est zagrożone karą grzywny, ograni-

21 K. L i d e r m a n ,  Bezpieczeństwo teleinformatyczne, Warszawa 2002, s. 37.
22 Dz. U. z 1997 r. Nr 97, poz. 88 i SS3 z późn. zm.
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czenia lub pozbawienia wolności do lat 2. Taką samą sankcj ę może ponieść ten, kto w celu 
nieuprawnionego pozyskania informacj i zakłada lub posługuj e się urządzeniem podsłucho
wym, wizualnym albo innym urządzeniem specj alnym. Wysoka sankcj a karna przewidziana 
j est za niszczenie, uszkodzenie, usunięcie lub zmianę danych informatycznych o szczegól
nym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa komunikacj i, funkcj onowania admini
stracj i rządowej , innego organu państwowego lub instytucj i państwowej albo samorządu 
terytorialnego, j ak też za zakłócenie lub uniemożliwienie automatycznego przetwarzania, gro
madzenia lub przekazywania takich danych -  czyn ten j est zagrożony karą pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

8. Zakończenie

Polska została członkiem paktu północnoatlantyckiego dnia 10 marca 1999 r., a j ednym 
z warunków członkostwa było stworzenie podstaw systemu ochrony informacj i niej awnych 
zgodnego ze standardami NATO. Miała to uczynić ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochro
nie informacj i niej awnych23, w której główny akcent został postawiony na działania prewen
cyjne i edukacj ę w dziedzinie bezpieczeństwa informacj i. Wyraźnie zostały określone organy 
odpowiedzialne za ochronę tych informacj i, metody klasyfikacj i, sposób doboru pracowni
ków, którym będą one udostępniane, przebieg postępowań sprawdzaj ących. Praktyka paru 
lat stosowania przepisów tej ustawy wykazała, że w niektórych kwestiach nie była ona wolna 
od niedoskonałości, stąd też podj ęto próby j ej zmiany, które z pewnością nastąpią w przy
szłości z uwagi na rozwój zj awisk maj ących bezpośredni związek z bezpieczeństwem informa
cj i. Należy j ednak podkreślić, że od chwili wej ścia w życie przepisów ustawy w zakresie 
budowy kompleksowego systemu ochrony informacj i niej awnych w Polsce wykonany został 
ogrom pracy, głównie ze strony służb ochrony państwa i pełnomocników ochrony. Przykła
dem tego może być przeprowadzenie przez te podmioty dziesiątków tysięcy postępowań 
sprawdzaj ących wobec osób staraj ących się o dostęp do informacj i niej awnych. Aby zreali
zować zasadę, że dostęp do tych informacj i maj ą  tylko te osoby, które daj ą  rękojmię zacho
wania taj emnicy, przeprowadzono tysiące postępowań sprawdzaj ących i szkoleń w zakresie 
ochrony informacj i niej awnych. W j ednostkach organizacyjnych, do których maj ą  zastoso
wanie przepisy ustawy, powstały piony ochrony informacj i niej awnych. Przeprowadzono 
zmianę przepisów ustawy o ochronie informacj i niej awnych w zakresie środków odwoław
czych przysługuj ących osobom, wobec których postępowanie sprawdzaj ące zakończyło 
się wynikiem negatywnym, co pozwala odrzucić zarzut, że Polska nie przestrzega przyj ętych 
norm prawa międzynarodowego wynikaj ącego z treści art. 13 europej skiej Konwencji o ochro
nie praw człowieka i podstawowych wolności. Od roku 1999 przedstawiciele Biura Bezpie
czeństwa NATO przeprowadzili kilka okresowych kontroli dotyczących przestrzegania przez 
Polskę przepisów związanych z bezpieczeństwem informacj i. Wszystkie te inspekcj e pozy
tywnie oceniły zastosowane w naszym kraju rozwiązania systemowe w zakresie informacj i 
niej awnych, co stanowi pochlebną ocenę głównie dla służb ochrony państwa i innych pod
miotów zajmuj ących się ich ochroną, gdyż system ten budowały od podstaw.

23 Tekst j edn., Dz. U. z 200S r. Nr 196, poz. 1631.
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SUMMARY

The Protection of Confidental Information.General Issues

The article describes notions concerning of classifield Information In general man
ner. The notions such as: official secrets, access to secret information, checking 
procedure, appeals, tele-informative security, responsibility for revealing official se
crets. These matters are regulated according to law concerning protection of classifield 
information from 22nd January 1999 and the executive regulations. The issue of protec
ting classifield information was always playing paramount role in country’s security 
system. Bill’s regulations were enacted due to entering NATO by Poland. Poland was 
obliged to conform her law to law binding in NATO countries.
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