
 
Instrukcja postępowania z informacjami niejawnymi  

oznaczonymi klauzulą tajności  
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

(Instrukcja VS-NfD) 
 
Instrukcja przewidziana jest w celu poinformowania pracowników w sprawie ogólnego postępowania z 
materiałami zawierającymi informacje niejawne oznaczone klauzulą tajności VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH, w szczególności w przypadku umów z prywatnymi firmami i organizacjami na wykonanie 
usług zakwalifikowanych jako informacje niejawne oznaczone klauzulą tajności VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH. Postanowienia niniejszej instrukcji powinny być uwzględnione w zawieranych umowach.  
 
I. Wskazówki ogólne 

1. Dostęp i przekazywanie  
 
1.1. Informacje niejawne oznaczone klauzulą tajności VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH mogą być 
udostępniane tylko tym osobom, które muszą się z nimi zapoznać w związku z wykonaniem zlecenia lub w 
ramach przygotowania zlecenia (zasada: „dostęp tylko w razie konieczności”). Osoby uprawnione do dostępu 
winny zostać w udokumentowany sposób zaznajomione z niniejszą instrukcją; należy zwrócić ich uwagę na ich 
szczególną odpowiedzialność za ochronę informacji niejawnych zgodnie z niniejszą instrukcją oraz na 
ewentualne konsekwencje karne i umowne w razie postępowania wbrew niej.  

Dalej idące działania jak postępowanie ochrony tajemnicy Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii 
(BMWi), kontrole bezpieczeństwa lub formalne rejestracja odwiedzin nie są wymagane przy tej klauzuli tajności.  

1.2. Treść informacji niejawnych należy traktować poufnie. Pracowników, którzy nie dawali rękojmi właściwego 
postępowania z takimi informacjami niejawnymi lub nie dotrzymali zobowiązania zachowania poufności, należy 
wykluczyć z pracy nad takimi informacjami niejawnymi.  

1.3. Informacje niejawne oznaczone klauzulą tajności VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH mogą być 
przekazywane jedynie instytucjom rządowym, organizacjom międzypaństwowym lub zleceniobiorcom, które 
uczestniczą w danym programie/projekcie/zleceniu oraz muszą mieć dostęp do tych informacji w związku z pracą 
nad danym programem/projektem/zleceniem. Przed przekazaniem informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 
tajności VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD) do nieuczestniczących organizacji 
międzypaństwowych lub zleceniobiorców z nieuczestniczących krajów należy uzyskać pisemną zgodę 
urzędowego zleceniodawcy informacji niejawnej. Zasadniczo wymagane jest przy tym porozumienie o ochronie 
tejemnicy (patrz również § 23 Instrukcji w sprawie informacji niejawnych VSA).  

1.4. W Niemczech BMWi może upewnić się u zleceniobiorcy w sprawie przestrzegania postanowień niniejszej 
instrukcji. W przypadku, gdy zleceniodawcą jest organ urzędowy, może on również korzystać z prawa kontroli, o 
którym mowa w zadaniu 1.  

1.5. Klauzula tajności informacji niejawnych przestaje obowiązywać po 30 latach po 1 stycznia roku 
następującego po roku nadania klauzuli tajności, o ile zleceniodawca nie ustalił wcześniejszego terminu. W 
przypadku zleceń międzynarodowych należy skonsultować się z BMWi, o ile nie istnieją porozumienia w ramach 
programu lub projektu (patrz również § 26 Instrukcji w sprawie informacji niejawnych VSA) 
 
2. Czynności związane z opracowaniem informacji niejawnych 

2.1. Oznaczanie i posługiwanie się lub przechowywanie 
 
Dokumenty i materiały objęte klauzulą tajności VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH podlegają oznaczeniu, 
traktowaniu i przechowywaniu w następujący sposób: 

2.1.1. Dokumenty należy oznaczyć czarnym lub niebieskim stemplem, nadrukiem VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH na górnej krawędzi każdej zapisanej strony oraz wszystkich załączników objętych taką 
klauzula tajności lub w przypadku międzynarodowych lub zagranicznych informacji niejawnych przestemplować 
dokumenty odpowiednim niemieckim oznaczeniem. W przypadku książek, broszur itp. wystarczy oznaczenie na 
oprawie i stronie tytułowej. W przypadku, gdy każda zapisana strona zagranicznej książki lub broszury opatrzona 
jest klauzulą tajności, oznaczenie niemiecką klauzulą tajności jest wystarczające na oprawie i stronie tytułowej.  

2.1.2. Materiały (np. urządzenia, wyposażenie) lub nośniki danych (np. dyskietki, płyty CD, mikrochipy, mikrofisze) 
objęte klauzulą tajności VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH należy oznaczyć lub przestemplować wyraźnie 
widocznie albo na samym materiale lub, w przypadku, gdy nie jest to możliwe, na pojemnikach do ich 
przechowywania.  
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2.1.3. Informacje niejawne należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach lub pojemnikach (szafach, 
biurkach itd.). Poza takimi pomieszczeniami lub pojemnikami należy je stale przechowywać tak, aby osoby 
nieupoważnione nie miały dostępu lub wglądu do informacji niejawnych.  

2.1.4. Materiały tymczasowe (np. wstępne projekty, stenogramy, nośniki dźwięku, folie lub błędne wydruki) należy 
chronić przed dostępem osób nieupoważnionych w ten sam sposób, w jaki chronione są dokumenty, których one 
dotyczą. Materiały tymczasowe, które nie podlegają przekazaniu osobom trzecim i są natychmiast niszczone, nie 
muszą być oznaczane jako informacje niejawne. 

2.2. Przekazywanie 

2.2.1. Przekazywanie na terenie Niemiec odbywa się za pośrednictwem posłańca lub służby kurierskiej w zwykłej 
zamkniętej kopercie lub pojemniku. Koperta wzgl. pojemnik nie są oznaczane jako informacje niejawne. 

2.2.2. Informacje niejawne mogą być przesyłane za granicę za pośrednictwem prywatnych służb kurierskich jako 
zwykły list względnie paczka lub jako przesyłka lotnicza lub morska, chyba, że zleceniodawca wyraźnie zakazał 
takiego rodzaju przesyłki lub ustalił inny rodzaj przekazania za granicę. Zleceniodawca uwzględnia przy tym 
porozumienia międzypaństwowe wzgl. specjalne porozumienia w ramach danego programu lub projektu. 

2.3. Niszczenie/zwrot 

2.3.1. Celem uniknięcia gromadzenia znacznych stanów informacji niejawnych nie potrzebne już informacje 
niejawne należy niszczyć lub zwracać do zleceniodawcy. 

2.3.2. Informacje niejawne a także materiały tymczasowe należy niszczyć w sposób uniemożliwiający 
rozpoznanie i odtworzenie treści. 

2.4. Zagubienie, nieupoważnione przekazanie, odnalezienie informacji niejawnych lub nieprzestrzeganie 
Instrukcji 

Zagubienie, nieupoważnione przekazanie, odnalezienie informacji niejawnych lub nieprzestrzeganie Instrukcji 
należy niezwłocznie zgłosić za pośrednictwem pełnomocnika do spraw informacji niejawnych lub pełnomocnika 
do spraw bezpieczeństwa organizacji prywatnej - o ile jest powołany - do niemieckiego zleceniodawcy oraz BMWi 
(referat VI B 3), aby ograniczyć ewentualnie powstałe straty oraz wyjaśnić zdarzenie.  

2.5. Wizyty 

Wizyty za granicą lub z zagranicy z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności VS-NUR 
FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH lub porównywalną klauzulą z reguły uzgadniane są bezpośrednio między 
placówką delegującą i wizytowaną. Nie istnieją specjalne przepisy formalne.  

2.6. Zlecenia 

2.6.1. Wszystkich zleceniobiorców/ podzleceniobiorców w sprawach związanych z informacjami niejawnymi 
należy zobowiązać poprzez zawarcie stosownej umowy do przestrzegania regulacji niniejszej instrukcji. Należy 
przy tym wskazać, że nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować rozwiązanie umowy lub części umowy. 

2.6.2. Przy składaniu ofert względnie wezwaniu do składania ofert oraz po wykonaniu zlecenia informacje 
niejawne należy przechowywać zgodnie z przepisami aż do anulowania klauzuli tajności, jak najszybciej 
zniszczyć lub zwrócić. 

2.6.3. Zagranicznych zleceniobiorców/ podzleceniobiorców w sprawach związanych z informacjami niejawnymi 
należy zobowiązać poprzez zawarcie stosownej umowy do przestrzegania przepisów ich właściwego organu do 
spraw bezpieczeństwa w odniesieniu do informacji niejawnych o porównywalnej klauzuli tajności. W przypadku, 
gdy nie ma porównywalnej klauzuli tajności w kraju zleceniobiorcy/podzlecenionbiorcy należy włączyć do 
postępowania BMWi (referat VI B 3), które uzgodni reguły ochrony z właściwym zagranicznym organem do spraw 
bezpieczeństwa. Przekazanie informacji niejawnych nastąpi w takim przypadku dopiero po uzyskaniu zgody 
BMWi. 

II Zastosowanie techniki informatycznej (IT) 

1. Przetwarzanie 

1.1. W przypadku stosowania do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności VS-NUR 
FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH techniki informatycznej należy podjąć właściwe informatyczne środki 
bezpieczeństwa i/lub działania materialne oraz organizacyjne w celu ochrony informacji niejawnych (zgodnie z 
punktami I 1.1 oraz 1.2). 
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1.2. Przed przetworzeniem i zapisem informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH należy zapewnić, aby sprzęt lub sieć wewnętrzna nie były bezpośrednio (np. bez ochrony 
za pomocą fierewalla) połączone z Internetem, o ile nie zostały podjęte dalej idące środki zgodnie z punktem 3.3 

1.3. Przy przetwarzaniu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH w grę wchodzą zwłaszcza następujące środki 

• wykaz osób uprawnionych do dostępu, 
• zastosowanie mechanizmów identyfikacji i autentykacji (np. login, hasło), 
• odpowiednia instrukcja bezpieczeństwa informatycznego (dla pojedynczego stanowiska lub całego 

przedsiębiorstwa). 
Radiowe klawiatury bezprzewodowe oraz sieci bezprzewodowe mogą być stosowane tylko, jeżeli są 
dopuszczone przez Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Techniki Informatycznej (Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik, BSI). 

1.4. W przypadku zastosowania przenośnych systemów (np. notebooków lub palmtopów) do przetwarzania i 
zapisu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH nośniki 
pamięci należy zaszyfrować za pomocą produktów dopuszczonych przez BSI. Jeżeli nie są dostępne programy i 
urządzenia z dopuszczeniem BSI, mogą być stosowane produkty certyfikowane przez BSI według Common 
Criteria, poziom EAL 3. 

1.5. Przenośne nośniki danych (np. dyskietki, płyty CD, przenośne dyski) zawierające niezaszyfrowane informacje 
niejawne oznaczone klauzulą tajności VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH muszą być oznaczone zgodnie z 
punktem I 2.1.2 i przechowywane zgodnie z punktem I 2.1.3. 

1.6. Nośniki danych należy kasować za pomocą programów, przewidujących, co najmniej podwójne 
nadpisywanie. Należy stosować produkty rekomendowane przez BSI.  

1.7. Urządzenia informatyczne i nośniki danych należy przetestować na obecność wirusów (w szczególności koni 
trojańskich oraz robaków) zanim rozpocznie się przy ich pomocy przetwarzanie informacji niejawnych 
oznaczonych klauzulą tajności VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH. Testy te należy powtarzać w 
regularnych odstępach czasu. 

1.8. Niedopuszczalne jest stosowanie prywatnych urządzeń informatycznych (np. laptopów), oprogramowania 
oraz nośników danych do przetwarzania informacji niejawnych. W systemach informatycznych stosowanych w 
przetwarzaniu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH nie 
jest dopuszczalne używanie prywatnego oprogramowania lub prywatnych nośników danych. 

1.9. Na trwale zainstalowanych nośnikach danych, które zawierają niezaszyfrowane dane oznaczone klauzulą 
tajności VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH informacje niejawne należy skasować zgodnie z punktem 1.6 
zanim nośniki danych w ramach prac konserwacyjnych lub naprawczych części składowych systemu 
informatycznego opuszczą strefę obsługiwaną przez osoby uprawnione do dostępu. Jeżeli usunięcie danych jest 
niemożliwe nośniki danych należy wymontować i zatrzymać lub poprzez zawarcie stosownej umowy zobowiązać 
firmę, której zlecono prace konserwacyjne/naprawcze do przestrzegania niniejszej instrukcji.  

2. Przekazywanie informacji niejawnych 

2.1. W przypadku przekazywania informacji niejawnych środkami elektronicznymi za pomocą łączy 
telekomunikacyjnych lub innych technicznych łączy komunikacyjnych (łącznie z usługami online jak www, ftp, 
Telnet, e-mail, itp.) na terenie Niemiec informacje niejawne należy zaszyfrować przy użyciu systemu szyfrującego 
dopuszczonego przez Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Techniki Informatycznej (Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik, BSI), certyfikowanego (zgodnie z § 40 Instrukcji w sprawie informacji niejawnych VSA) 
lub uznanego przez BMWi. W przeciwieństwie do powyższego nieszyfrowane przesłanie informacji dopuszczalne 
jest w następujących przypadkach: 

a) wewnątrz sieci telefonii stacjonarnej w przypadku rozmów telefonicznych, wideokonferencji oraz telefaksów i 
teleksów jeżeli między nadawcą i odbiorcą nie ma możliwości szyfrowania ze względu na niezbędny tryb 
transmisji a zleceniodawca udzielając zlecenia nie zażądał wyraźnie szyfrowania. Jednostka wysyłająca musi 
upewnić się, że jest połączona z właściwym odbiorcą,  

b) wewnątrz zamkniętej sieci (LAN) jeżeli jest ona użytkowana wyłącznie na terytorialnie spójnym terenie 
należącym do firmy a urządzenia przekaźnikowe są chronione przed bezpośrednim dostępem osób 
nieupoważnionych.  

3. Środki ochrony poufności 

Wymienione poniżej rekomendowane środki służą zapewnieniu poufności zapisanych elektronicznie informacji 
niejawnych. Środki te nie służą w pierwszej linii zagwarantowaniu spójności i dostępności danych. 

Należy wyróżnić trzy różne sytuacje wyjściowe: 



 

 

- 4 -

 

3.1. Pojedyncze stanowisko komputerowe lub sieci o zamkniętej grupie użytkowników niepołączone z 
innymi sieciami 

– System operacyjny musi umożliwiać zróżnicowane profile użytkowników oraz ochronę przed dostępem aż do 
poziomu plików, w celu zapewnienia realizacji zasady "dostęp tylko w razie konieczności" (np. Unix/Linux, Win 
NT, Win 2000, Win XP). 

– Konieczny jest login i hasło. Hasło musi zawierać co najmniej 6 pozycji alfanumerycznych, znaków specjalnych, 
wielkich i małych liter. 

– BIOS musi być również chroniony hasłem.  
– Bootowanie systemu powinno być dopuszczone zasadniczo tylko z twardego dysku. 
– System powinien - jeżeli to możliwe - zawierać dysk RAM na pliki tymczasowe (temp). 
– Stosowane musi być aktualne oprogramowanie antywirusowe. 
– W przypadku sieci na serwerze powinna być zainstalowana oddzielna partycja do zapisu danych z klauzulą 

tajności. 

3.2. Zamknięte sieci z połączeniem zewnętrznym poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) 

Dodatkowo do punktów wymienionych w punkcie 3.1 musi istnieć 
– sieć oparta na serwerze, w której serwer zlokalizowany jest w strefie chronionej przed dostępem,  
– firewall, albo na serwerze albo jako oddzielny system komputerowy (oraz ewentualnie dodatkowo serwer 

pocztowy) również w strefie chronionej przed dostępem, zastosowany musi być filtr pakietowy, możliwa brama 
Application-Gateway, 

– każdy dalszy adres IP, poza IP serwera musi być ukryty (serwer DNS) 
– przekaz informacji niejawnych niejawnych oznaczonych klauzulą tajności VS-NUR FÜR DEN 

DIENSTGEBRAUCH musi być szyfrowany, przy czym szyfrowanie może być realizowane tylko przy pomocy 
produktów zatwierdzonych przez BMWi; kluczy nie należy zasadniczo zapisywać na twardym dysku. W ramach 
przedsiębiorstwa muszą być ustalone wiążące reguły dla użytkowników wprowadzane za pomocą szkoleń. 
Należy ściągać najnowsze dostępne aktualizacje (Update) stosowanego oprogramowania również na firewallu. 

3.3. Pojedyncze stanowisko komputerowe lub zamknięte sieci z przyłączeniem do poczty elektronicznej i 
Internetu 

Dodatkowo do punktów wymienionych w punktach 3.1 oraz 3.2 musi istnieć 
– firewall oraz brama Application-Gateway, 
– stosowane muszą być zasady podręcznika podstawowej ochrony BSI w zakresie stosowania haseł,  
– dane oznaczone klauzulą tajności VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH muszą być przechowywane we 

własnej partycji na serwerze względnie w specjalnie chronionej strefie; związane z tym mechanizmy ochronne 
muszą być odpowiednio stosowane. 

Zależnie od zakresu danych konieczne jest utworzenie własnej Wirtualnej Sieci Prywatnej (VPN) dla grupy 
użytkowników lub projektu. 


