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ZARZĄDZENIE Nr
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia

2016 r.

w sprawie wykonywania badań antypodsłuchowych przez
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz.
147 i 437) zarządza się, co następuje:
§ 1. Badania ujawniające urządzenia techniczne służące do nieuprawnionego
pozyskiwania informacji i badania izolacyjności akustycznej pomieszczeń, zwane dalej
„badaniami antypodsłuchowymi , wykonywane są przez Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, w ramach realizowania zadań, o których mowa w art. 5
ust. 1:
1) pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu, zwanych dalej „ochroną najważniejszych w RP osób i obiektów”;
2) pkt 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu, zwanych dalej „ochroną informacji niejawnych”.
§ 2. 1. Badania antypodsłuchowe związane z ochroną najważniejszych w RP osób
i obiektów przeprowadza się:
1) na wniosek dyrektora Departamentu Zwalczania Terroryzmu i Zagrożeń Strategicznych
AB W lub dyrektora Departamentu Kontrwywiadu AB W;
2) w szczególności w stosunku do pomieszczeń służbowych zajmowanych przez:
a) Prezydenta RP,
b) Marszałka Sejmu RP,
c) Marszałka Senatu RP,
d) Prezesa Rady Ministrów,
e) członka Rady Ministrów,
f) Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
g) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i dyrektora delegatury Najwyższej Izby Kontroli,
h) Rzecznika Praw Obywatelskich,
i) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
j) członka Rady Polityki Pieniężnej,
k) członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
1) Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i dyrektora oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej,
m) Szefa Kancelarii: Prezydenta RP, Sejmu RP, Senatu RP i Prezesa Rady Ministrów,
n) posła lub senatora,
o) sędziego: sądu powszechnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, a także
Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego,
p) Prokuratora Generalnego lub prokuratora powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury,
q) wojewodę.

2. Badania antypodsluchowe związane z ochroną najważniejszych w RP osób
i obiektów można przeprowadzić jedynie w części mającej na celu ujawnienie urządzeń
technicznych służących do nieuprawnionego pozyskiwania informacji.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można dodatkowo przeprowadzić
badania antypodsluchowe związane z ochroną najważniejszych w RP osób i obiektów
w zakresie izolacyjności akustycznej pomieszczeń.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do
zarządzenia.
§ 3. 1. Badania antypodsluchowe związane z ochroną informacji niejawnych
przeprowadza się w specjalnej strefie ochronnej:
1) o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia
informacji niejawnych (Dz. U. poz. 683), zwanego dalej „rozporządzeniem”;
2) utworzonej tymczasowo w celu odbycia posiedzenia niejawnego, o której mowa w § 5 ust.
4 rozporządzenia.
2. Badania antypodsluchowe związane z ochroną informacji niejawnych przeprowadza
się na wniosek pełnomocnika ochrony informacji niejawnych jednostki organizacyjnej, po
pozytywnym zaopiniowaniu odpowiednio przez dyrektora Departamentu Ochrony Informacji
Niejawnych ABW lub dyrektora delegatury ABW, zgodnie z właściwością terytorialną
realizowanych zadań związanych z ochroną informacji niejawnych.
3. Podstawą do wystąpienia pełnomocnika ochrony informacji niejawnych jednostki
organizacyjnej z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, jest:
1) zalecenie ABW zawierające stwierdzenie o konieczności przeprowadzania badań
antypodsłuchowych;
2) każde nieuprawnione wejście do specjalnej strefy ochronnej, bądź podejrzenie, że takie
wejście mogło nastąpić;
3) zmiana w systemie zabezpieczeń mogąca mieć wpływ na obniżenie skuteczności
dotychczasowych rozwiązań;
4) potrzeba zorganizowania posiedzenia niejawnego, w specjalnej strefie ochronnej,
utworzonej tymczasowo, w celu odbycia posiedzenia niejawnego.
4. Badania antypodsluchowe związane z ochroną informacji niejawnych można
przeprowadzić jedynie w części mającej na celu ujawnienie urządzeń technicznych służących
do nieuprawnionego pozyskiwania informacji.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można dodatkowo przeprowadzić
badania antypodsluchowe związane z ochroną informacji niejawnych w zakresie izolacyjności
akustycznej pomieszczeń.
6. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 4. 1. Badania antypodsluchowe przeprowadzają funkcjonariusze:
1) Departamentu Wsparcia Operacyjno-Technicznego ABW lub Wydziałów Wsparcia
Operacyjno-Technicznego delegatur ABW - w zakresie ujawniania urządzeń technicznych
służących do nieuprawnionego pozyskiwania informacji;
2) Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW - w zakresie izolacyjności
akustycznej pomieszczeń.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, koordynowane są przez dyrektora
Departamentu Wsparcia Operacyjno-Technicznego ABW.
3. Z przyczyn organizacyjno-technicznych dyrektor Departamentu Wsparcia
Operacyjno-Technicznego ABW lub dyrektor delegatury ABW mają prawo odmówić
realizacji wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 2.

§ 5. Szczegółową procedurę pomiarową badań antypodsłuchowych wykonywanych
przez funkcjonariuszy, o których mowa w § 4, regulują odpowiednio przepisy dyrektora
Departamentu Wsparcia Operacyjno-Technicznego ABW i dyrektora Departamentu
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW.
§ 6. 1. Po zakończeniu badań antypodsłuchowych w zakresie:
1) ujawniania urządzeń technicznych służących do nieuprawnionego pozyskiwania informacji
- sporządzana jest opinia, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia;
2) izolacyjności akustycznej pomieszczeń - sporządzana jest opinia, której wzór stanowi
załącznik nr 4 do zarządzenia.
2.
Opinie, o których mowa w ust. 1, są przesyłane do jednostki wnioskującej
o przeprowadzenie badania za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ABW opiniującej
wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 2.
§ 7. 1. W przypadku wykrycia urządzeń technicznych służących do nieuprawnionego
pozyskiwania informacji lub śladów świadczących o ich wcześniejszym stosowaniu, dyrektor
Departamentu Wsparcia Operacyjno-Technicznego ABW niezwłocznie przekazuje
informację o tym fakcie Szefowi ABW.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, gdy badania antypodsłuchowe były
realizowane przez funkcjonariuszy właściwej terytorialnie delegatury ABW, dyrektor
delegatury ABW powiadamia o tym fakcie dyrektora Departamentu Wsparcia OperacyjnoTechnicznego ABW, który niezwłocznie informację tę przekazuje Szefowi ABW.
§ 8. Przepisy zarządzenia nie dotyczą realizacji
w pomieszczeniach wykorzystywanych przez ABW.

badań

antypodsłuchowych

§ 9. Traci moc zarządzenie nr 5 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia
28 lutego 2014 r. w sprawie wykonywania badań antypodsłuchowych przez Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2016 r.

SZEF

Załączniki do zarządzenia nr J O
Szefa ABW z dnia
2016 r.
Załącznik nr 1

WZÓR

m iejscow ość, data

ADRESAT *

WNIOSEK
o
przeprowadzenie badań antypodsłuchowych w zakresie
ujawniania urządzeń technicznych służących do nieuprawnionego pozyskiwania
inform acji/ izolacyjności akustycznej pomieszczeń **
w ramach ochrony najważniejszych w RP osób i obiektów
1. Lokalizacja pomieszczenia podlegającego badaniom:
Nazwa instytucji

Województwo

Miasto, kod pocztowy

Ulica

Numer domu

Numer pomieszczenia

2. Termin ostatniego badania, o ile było przeprowadzane:
3. Podstawowe informacje o pomieszczeniu przewidzianym do badań:
Kierownik jednostki organizacyjnej ________ dysponent pomieszczenia:_________

Użytkownik pomieszczenia

_____________________imię, nazwisko, PESEL____________________________________________ imię, nazwisko, PESEL

Przeznaczenie pomieszczenia:

Dane osoby wyznaczonej do kontaktu:

imię, nazwisko, telefon kontaktowy

DYREKTOR
Departamentu Zwalczania Terroryzmu
i
Zagrożeń Strategicznych ABW/
Departamentu Kontrwywiadu
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego**
podpis

W zależności od zakresu badań antypodsłuchow ych: dyrektor D epartam entu W sparcia O peracyjnoT echnicznego A BW lub dyrektor D epartam entu B ezpieczeństw a T eleinform atycznego A BW
** N iepotrzebne skreślić.

.

Załącznik nr 2

WZÓR

m iejscow ość, data

ADRESAT *

WNIOSEK
o

przeprowadzenie badań antypodsłuchowych w zakresie

ujawniania urządzeń technicznych służących do nieuprawnionego pozyskiwania
informacji/ izolacyjności akustycznej pomieszczeń **
w ramach ochrony informacji niejawnych

1. Lokalizacja pomieszczenia podlegającego badaniom:
Nazwa instytucji

Województwo

Miasto, kod pocztowy

Ulica

Numer domu

Numer pomieszczenia

2. Najwyższa
klauzula
tajności
informacji
w pomieszczeniu przewidzianym do badań:

niejawnych

przetwarzanych

-

ŚCIŚLE TAJNE **

-

TAJNE **

-

POUFNE/ ZASTRZEŻONE **

3. Termin ostatniego badania, o ile było przeprow adzane:....................................................
4. Zidentyfikowane zagrożenia lub inne przesłanki decydujące o złożeniu wniosku,
mogące mieć znaczący wpływ na przebieg badania:

Zgodnie z w łaściw ością terytorialną realizow anych zadań: D epartam ent O chrony Inform acji N iejaw nych
A BW , 00-993 W arszaw a, ul. Rakow iecka 2A lub w łaściw a m iejscow o delegatura ABW .
** N iepotrzebne skreślić.
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5. Podstawowe informacje o pomieszczeniu przewidzianym do badań:
Kierownik jednostki organizacyjnej _____ dysponent pomieszczenia:_________

Użytkownik pomieszczenia

_____________________imię, nazwisko, PESEL____________________________________________ imię, nazwisko, PESEL

Przeznaczenie pomieszczenia:

Pomieszczenie znajduje się w:

- specjalnej strefie ochronnej **
-

specjalnej strefie ochronnej utworzo

Dane osoby wyznaczonej do kontaktu:

imię, nazwisko, telefon kontaktowy

6. Informacje dotyczące wnioskodawcy - pełnomocnika ochrony jednostki
organizacyjnej.

imię, nazwisko, telefon kontaktowy

pieczęć, podpis

** N iepotrzebne skreślić.
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WZÓR
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Departament Wsparcia Operacyjno-Technicznego/
Wydział Wsparcia Operacyjno-Technicznego Delegatury ABW*

Załącznik nr 3

m iejscow ość, data

Egz. pojedynczy

OPINIA
z badań ujawniających urządzenia techniczne
służące do nieuprawnionego pozyskiwania informacji
w ramach ochrony najważniejszych w RP osób lub obiektów/informacji niejawnych *
przeprowadzonych na podstawie wniosku n r ...............z d n ia.........................
1. Lokalizacja pomieszczenia podlegającego badaniom:
Nazwa instytucji

Województwo

Miasto, kod pocztowy

Ulica

Numer domu

Numer pomieszczenia

2. Wynik badania:
1) w trakcie przeprowadzanych pomiarów i badań: stwierdzono / nie stwierdzono*
obecność
urządzeń technicznych
wykorzystywanych
do
nieuprawnionego
pozyskiwania informacji drogą elektroniczną;
2) w trakcie przeprowadzanych pomiarów i badań: stwierdzono / nie stwierdzono *
śladów świadczących o stosowaniu urządzeń technicznych wykorzystywanych do
nieuprawnionego pozyskiwania informacji drogą elektroniczną.
3. Zalecenia po przeprowadzeniu badania:

4. Zakres odpowiedzialności **
Wszelkie działania ABW w zakresie przeprowadzonych badań mają wyłącznie
charakter wspierający i nie zdejmują odpowiedzialności z pełnomocnika do spraw
ochrony informacji niejawnych oraz kierownika jednostki wnioskującej za niewłaściwe
zabezpieczenie informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej.
Potwierdza się poprawność / nie potwierdza się poprawności * zabezpieczenia
informacji niejawnych werbalizowanych w pomieszczeniach położonych w strefie
ochronnej w dniu przeprowadzenia badań, w zakresie ujawniania urządzeń
technicznych służących do nieuprawnionego pozyskiwania informacji.
DYREKTOR
DWOT AB W/Delegatury ABW*

W ykonano w egz. pojedynczym
-

pieczątka i podpis

(wnioskodawca)

W y konał:________

* N iepotrzebne skreślić.
** D otyczy w yłącznie badań w ram ach ochrony inform acji niejaw nych.
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Załącznik nr 4

WZÓR
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

miejscow ość, data

Egz. pojedynczy

OPINIA

z badań izolacyjności akustycznej pomieszczeń
w ramach ochrony informacji niejawnych / ochrony najważniejszych w RP osób
i obiektów*
przeprowadzonych na podstawie wniosku n r ................z d n ia ............................
1. Lokalizacja pomieszczenia podlegającego badaniom:
Nazwa instytucji

Województwo

Miasto, kod pocztowy

Ulica

Numer domu

Numer pomieszczenia

2. Wynik badania:

3. Uwagi dotyczące wyniku z przeprowadzonych badań:

4. Zakres odpowiedzialności **
Wszelkie działania ABW w zakresie przeprowadzonych badań mają wyłącznie
charakter wspierający i nie zdejmują odpowiedzialności z pełnomocnika do spraw
ochrony informacji niejawnych oraz kierownika jednostki wnioskującej za niewłaściwe
zabezpieczenie informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej.

DYREKTOR

pieczątka i podpis
W ykonano w egz. pojedynczym
-

(wnioskodawca)

W y konał:________

* N iepotrzebne skreślić.
** D otyczy w yłącznie badań w ram ach ochrony inform acji niejawnych.
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