
Informacje niejawne 
Z tajemnicą zawodową wiąże się ochrona informacji niejawnych. Ochrona niektórych informacji jest 
niezwykle ważna. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której jakieś państwo nie chroni wiadomości, 
których rozpowszechnienie spowoduje szkodę temu państwu, dotyczącą np. jego niepodległości. 
Takie informacje objęte są tajemnicą, a obowiązek przestrzegania tajemnicy uregulowany jest w 
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Informacje niejawne występują w czterech postaciach (rys. 

 reguluje zasady ochrony 
informacji niejawnych, czyli informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub 
mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej, albo byłoby z punktu jej interesów 
niekorzystne.  

2).  

 
Rysunek 1. Informacje niejawne według stopnia poufności 

• ściśle tajne – informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną 
szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej (np. przez to, że zagrozi jej niepodległości, suwerenności, 
bezpieczeństwu wewnętrznemu; lista tych zagrożeń zamieszczona została w Art. 5. ustęp 1 
Ustawy); 

• tajne - informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowoduje poważną szkodę dla 
Rzeczypospolitej Polskiej (np. przez to, że uniemożliwi realizacje zadań związanych z ochroną 
suwerenności lub porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, pogorszy stosunki 
Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub międzynarodowymi organizacjami; lista tych 
zagrożeń zamieszczona została w Art. 5. ustęp 2. Ustawy); 

• poufne - informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej 
Polskiej (np. przez to, że utrudni powadzenie polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, utrudni 
realizacje przedsięwzięć obronnych lub negatywnie wpłynie na zdolność bojową Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej; lista tych zagrożeń zamieszczona została w Art. 5. ustęp 3. Ustawy); 

• zastrzeżone - informacje, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na 
wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie 
obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i 
wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Zaliczamy tu te informacje niejawne, którym nie nadano wyższej klauzuli tajności (ściśle 
tajne, tajne lub poufne). 

                                                      
1 Dz. U. Nr 182 z 2010 r., poz. 1228 
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