
Przygotowujący i uchwalający prawo o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr oraz 
realizujący jego zapisy powinni znać obowiązujące prawo w Polsce, w tym poniższe 
zapisy: 

 
USTAWA 

z dnia 22 stycznia 1999 r. 
O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH 

(Dz. U. 1999 Nr 11 poz. 95 z późn. zm.) 

Tekst ujednolicony po zmianie z 15 kwietnia 2005 r. 

Art. 21. 

1. Klauzulę tajności przyznaje osoba, która jest upoważniona do podpisania dokumentu lub 
oznaczenia innego niż dokument materiału. 

2. Uprawnienie do przyznawania, obniżania i znoszenia klauzuli tajności przysługuje wyłącznie 
w zakresie posiadanego prawa dostępu do informacji niejawnych. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za przyznanie klauzuli tajności i bez 
jej zgody albo zgody jej przełożonego klauzula nie może być obniżona lub zniesiona. Dotyczy to 
również osoby, która przekazała dane do dokumentu zbiorczego. 

4. Zawyżanie lub zaniżanie klauzuli tajności jest niedopuszczalne. 

Art. 18. 

1. Za ochronę informacji niejawnych odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, w której 
takie informacje są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane. 

Art. 25. 

1. Informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową podlegają ochronie w sposób 
określony ustawą przez okres 50 lat od daty ich wytworzenia. 

2. Chronione bez względu na upływ czasu pozostają: 

1) dane identyfikujące funkcjonariuszy i żołnierzy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Wojskowych Służb Informacyjnych oraz byłego Urzędu Ochrony Państwa, 
wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, 

2) dane identyfikujące osoby, które udzieliły pomocy w zakresie czynności operacyjno - 
rozpoznawczych organom, służbom i instytucjom państwowym uprawnionym do ich 
wykonywania na podstawie ustawy, 

3) informacje niejawne uzyskane od organów innych państw lub organizacji międzynarodowych, 
jeżeli taki był warunek ich udostępnienia. 

Załącznik nr 1 

WYKAZ RODZAJÓW INFORMACJI, KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ 

I. Informacje, które mogą być oznaczane klauzulą "ściśle tajne": 

16. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, form i metod pracy operacyjnej Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Wojskowych Służb Informacyjnych oraz 
byłego Urzędu Ochrony Państwa, a także ich kierunki pracy operacyjnej i zainteresowań. 

17. Szczegółowa struktura organizacyjna oraz etatowa jednostek i komórek organizacyjnych 
wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze w służbach, o których mowa w pkt 16, 
a także systemy ewidencji danych o funkcjonariuszach i żołnierzach tych jednostek i komórek 
organizacyjnych. 

18. Dane identyfikujące lub mogące doprowadzić do identyfikacji funkcjonariuszy i żołnierzy 
służb, o których mowa w pkt 16, realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze. 



19. Dane identyfikujące lub mogące doprowadzić do identyfikacji osób niebędących 
funkcjonariuszami lub żołnierzami służb, o których mowa w pkt 16, a które udzieliły pomocy tym 
służbom w zakresie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

21. Informacje dotyczące dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących 
funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników organów, służb i instytucji państwowych 
uprawnionych do wykonania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub środków, którymi 
posługują się przy wykonywaniu czynności operacyjno- rozpoznawczych. 

22. Informacje dotyczące dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących 
osoby udzielające organom, służbom i instytucjom państwowym uprawnionym do wykonywania 
czynności operacyjno-ropoznawczych pomocy przy wykonywaniu tych czynności. 

23. Plany i stan zaopatrzenia w sprzęt i materiały techniki specjalnej przeznaczone do 
wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez służby, o których mowa w pkt 16. 

24. Informacje dotyczące prowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Wojskowe Służby Informacyjne oraz były Urzęd Ochrony Państwa kontroli operacyjnej, 
niejawnego nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa ulegających 
przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są 
zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej oraz niejawnego 
nadzorowania, wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami 
przestępstw. 

25. Informacje dotyczące planowanych, wykonywanych i zrealizowanych czynności operacyjno-
rozpoznawczych przez służby, o których mowa w pkt 16, oraz informacje i przedmioty uzyskane 
w wyniku tych czynności, które pozwalają na identyfikację osób udzielających im pomocy 
w zakresie wykonywania czynności operacyjno- rozpoznawczych. 

26. Informacje o szczegółowych zasadach tworzenia, ewidencjonowania, gospodarowania 
i wykorzystaniu funduszu operacyjnego i środków specjalnych w służbach, o których mowa w 
pkt 16. 

I. Informacje, które mogą być oznaczane klauzulą "tajne": 

29. Szczegółowe informacje dotyczące osób podejrzewanych o prowadzenie działalności 
godzącej w bezpieczeństwo, obronność, niezależność, całość lub międzynarodową pozycję 
państwa albo działalności terrorystycznej, uzyskane i przetwarzane przez służby, o których 
mowa w części I w pkt 16, chyba że zawierają informacje oznaczone wyższą klauzulą tajności. 

30. Szczegółowa struktura organizacyjna i etatowa jednostek organizacyjnych służb, o których 
mowa w części I w pkt 16, chyba że zawiera informacje oznaczone wyższą klauzulą tajności. 

31. System ewidencji danych o funkcjonariuszach, żołnierzach i pracownikach służb, o których 
mowa w części I w pkt 16, chyba że zawiera informacje oznaczone wyższą klauzulą tajności. 

32. Informacje określone w części I w pkt 16-19 i 23-26, będące w posiadaniu organów, służb 
i instytucji państwowych, innych niż służby, o których mowa w części I w pkt 16, uprawnionych 
na podstawie ustaw do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, związane 
z działalnością tych organów, służb lub instytucji, chyba że zawierają informacje oznaczone 
wyższą klauzulą tajności. 

34. Informacje z ewidencji operacyjnej, dotyczące pracy operacyjnej służb, o których mowa 
w części I pkt 16, chyba że zawierają informacje oznaczone wyższą klauzulą tajności. 


