TEMATY MIESIĄCA ❱ PODSŁUCHY

Handlowcu, strzeż się
konkurencji

W styczniu tego roku opublikowaliśmy na łamach „Poradnika Handlowca” wypowiedzi operatorów
telefonicznych dotyczące podsłuchów. Materiał ten spotkał się z dużym zainteresowaniem
czytelników, dlatego postanowiliśmy go kontynuować.
Zadaliśmy zatem pytanie: w jaki sposób
można się uchronić przed założeniem
podsłuchu (chodzi o zakładanie urządzeń podsłuchowych przez konkurencję
- konkurencji). Jakie instytucje są uprawnione do sprawdzenia, czy urządzenie
podsłuchowe zostało faktycznie założone? Poniżej publikujemy odpowiedz
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serdecznie dziękujemy za przesłanie listu z zapytaniem. Pana pytania
są bardzo ciekawe, ale odpowiedź
na nie niezwykle trudna. Pytanie
o to jak uchronić się przed podsłuchem
jest kwestią, która z pewnością spędza
sen z powiek wielu osobom. Niestety
nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Technika, możliwości stale się
zmieniają i udoskonalają. Rzeczywiście,
jedną z możliwości zabezpieczenia jest
sprawdzanie obecności urządzeń podsłuchowych. W przypadku jednostek
organizacyjnych, w których wytwarzane lub przechowywane są informacje
niejawne, kierownik ma do tego nie
tylko prawo, ale i obowiązek. Przepisy
Ustawy o ochronie informacji niejawnych jednoznacznie wskazują go jako
osobę odpowiedzialną za zastosowanie środków, które zabezpieczają
te pomieszczenia przed podsłuchem
i podglądem. Trudno jest mi jednak
odpowiedzieć, jak rozwiązane jest
to w innych przypadkach. Mogę jedynie poinformować, iż prawo polskie nie
zabrania stosowania urządzeń służących do wykrywania urządzeń podsłuchowych.
Maciej Cybulski: Jakie są dziś na rynku powszechnie dostępne urządzenia podsłuchowe? Czy ich kupno
jest legalne?
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Piotr Zajączkowski – ABI: Podsłuchy
rozgraniczyć należy na rozwiązania
inwigilujące pomieszczenia oraz telefony GSM, telefony stacjonarne.
Podsłuchy pomieszczeń: Urządzenia
podsłuchowe dostępne na terenie Polski
pozwalają na tanie i łatwe inwigilowanie
konkurencji. Dominują podsłuchy radiowe gdzie nadajnik wysyła czysty sygnał
audio na odległość ok. 200 m do odbiornika. Koszt takiego podsłuchu to wydatek rzędu zaledwie 50 PLN. Urządzenie
wyposażone w baterię zegarkową potraﬁ
inwigilować pomieszczenie przez ok. 2
dni bez potrzeby wymiany źródła prą-

urządzenia do podsłuchu na odległość
przez szyby. Wielu prezesów lubuje się
w przeszklonych biurach narażonych
na bombardowanie urządzeniami laserowymi. Dodajmy, że kupno nadajników
podsłuchowych jest całkowicie legalne.
Tak więc obrót tego typu urządzeniami
jest powszechny i pozbawiony właściwie
ograniczeń.
Podsłuchy telefonów: Ulubiona
metoda podsłuchu stosowana przez
instytucje państwowe rzadziej przez
wrogie sobie podmioty gospodarcze.
Pewne ustawowe rozwiązania, pozwalają sygnalizować wstrzemięźliwość

Urządzenie podsłuchowe sprzed trzech lat (po prawej) i dostępne obecnie (po lewej).

du. Rozwiązania zasilane „paluszkami”
pozwalają na swobodną inwigilację do 20
dni bez wymiany baterii. Jak widzimy
każdy pracownik, każda konkurencyjna
ﬁrma ma w zasięgu ręki narzędzie do poznania najskrytszych informacji w przedsiębiorstwie.
Istnieją oczywiście bardziej zaawansowane rozwiązania jak podsłuchy GSM
lub umożliwiające podsłuch przez ściany
stetoskopy bez konieczności umieszczania czegokolwiek w pomieszczeniu inwigilowanym. Spotkać możemy również

w prowadzeniu swobodnych dyskusji
biznesowych przez telefon. Według
Gazety Wyborczej legalnie założonych
podsłuchów w telefonii stacjonarnej,
oraz komórkowej jest ok. 20 000 sztuk.
Największym zagrożeniem jest ewentualny dostęp do łączy osób niepowołanych np. z konkurencji ,tak więc wszystko sprowadza się do dewizy „milczenie
jest złotem”.
Czy podsłuchiwanie konkurencji
jest dziś rzeczą powszechną?
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Szanowni Państwo „kto ma informację ten ma władzę”. Szpiegostwo to drugi
najstarszy po prostytucji zawód świata. Czynnik ceny, jakości, dostępności
wyrobu, czy usługi - przestaje się liczyć
na rynku w momencie, gdy w naszej
ﬁrmie znajduje się urządzenie szpiegujące. Znając wcześniej wymienione
wskaźniki oraz dodatkowo dostawców,
klientów, nastroje zarządu, plany marketingowe – konkurenci w łatwy sposób, mogą pozbyć się
ﬁrmy z rynku a przynajmniej
poważnie zakłócać jej pracę.
Skala zjawiska jest ogromna,
pamiętajmy że podsłuchów
nie widzimy ani nie słyszymy… one nie mówią do nas tu
jesteśmy znajdź nas …
Tego czego nie widać i nie
czuć, nie sposób uznać za zagrożenie.
Podsłuchiwanie i szpiegowanie konkurencji jest tak popularne jak samo chodzenie
do pracy. Szkodliwość czynu
jest niska, a niewielkie kary za
umyślną inwigilację zachęcają
do takowego procederu. Proszę również pamiętać, że duże
ﬁrmy są w kręgu zainteresowań obcych
wywiadów.
Dzięki inwigilacji można:
• wyprowadzić tajne procesy technologiczne
• wyprowadzić plany marketingowe
• wyprowadzić informacje dotyczące
ﬁnansów
• wyprowadzić informacje niejawne
dotyczące bezpieczeństwa państwa
• wyprowadzić tajne informacje zarządu przedsiębiorstwa oraz jego
właściciela
• niszczyć wrogów ich własną bronią
• szantażować
• okradać z majątku
• przygotować się do napadu
• przechwycić rynki zbytu
Jak można zabezpieczyć się przed
podsłuchem? Jak sprawdzić – czy
ma się założony podsłuch?
Podstawowym zadaniem każdego
przedsiębiorcy chcącego dalej pracować, w miarę względnym spokoju, jest
wiedza o zagrożeniach. Wiedzę, jak
możemy być szantażowani, jak można nas samych penetrować oraz naszą
ﬁrmę – można zdobyć na szkoleniach
z bezpieczeństwa informacji, które
mam przyjemność prowadzić. Pamięxx
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tać należy, że podsłuch to tylko jedna
z wielu metod kradzieży informacji
w przedsiębiorstwach.
Szansa na znalezienie w biurze
nadajnika podsłuchowego bez odpowiednich urządzeń elektronicznych,
jest przysłowiowym „szukaniem igły
w stogu siana”… Tylko urządzenia
elektroniczne pozwalają na lokalizację
nadajników w biurach ﬁrm. Wyobraź-

my sobie pomieszczenie pełne różnych
przedmiotów – każdy ten przedmiot
może być podsłuchem … Rozebranie
każdego przedmiotu mija się z celem.
Tylko elektronika pomoże nam uniknąć przykrej niespodzianki.
ROZWIĄZANIA SŁUŻĄCE DO OCHRONY PRZED PODSŁUCHEM
• Urządzenia wykrywające jak sama
nazwa wskazuje poszukują nadajników we wskazanych pomieszczeniach.
• Urządzenia pilnujące – dostrajają się
do panujących warunków w biurze
a po wejściu petenta z nadajnikiem
podsłuchowym, potraﬁą dyskretnie
zawiadomić właściciela ﬁrmy o nieszczerości naszego rozmówcy, bądź
o założeniu nadajnika podczas naszej nieobecności.
• Urządzenia zagłuszające – zagłuszają wszelkie ewentualne podsłuchy,
deaktywując mikrofony w wybranym pomieszczeniu.
• Bezpieczne pomieszczenia – specjalnie przygotowane pomieszczenia
do rozmów, bez ryzyka podsłuchu
• Urządzenia szyfrujące rozmowy
telefoniczne – wyraﬁnowana wersja telefonów szyfrująca rozmowy

(konieczność posiadania 2szt. celem
zaszyfrowania całej linii)
Jak wygląda wykładnia prawa jeśli
chodzi o zakładanie podsłuchów?
Zakładać podsłuchy mogą legalnie
tylko instytucje do tego uprawnione:
Policja, ABW, AW, WSI, BOR, Straż
Graniczna, organy kontroli skarbowej
oraz w przyszłości CBA. Zasady zdobywania informacji tą drogą, są
precyzyjnie opisane przez ustawodawcę. Decyzję o założeniu
podsłuchu wydaje Sąd.
Żaden obywatel nie ma prawa
zakładać innemu obywatelowi
nadajnika podsłuchowego ani
podsłuchiwać jego rozmów
telefonicznych. Ustawodawca
przewidział z tego tytułu również kary.
Życie pokazuje, że jest zupełnie inaczej , skoro w każdym
sklepie elektronicznym, na każdym bazarze znajdziemy spory
wybór różnych nadajników
służących do podsłuchu nasuwa się odpowiedź na pytanie,
jaka jest skala zjawiska… którego nie widać gołym nieuzbrojonym okiem…
Gdzie najczęściej – w jakich miejscach – instalowane są podsłuchy?
Podsłuchy instalowane są w przedmiotach codziennego użytku; w kalkulatorach, klawiaturach komputerowych
np.: w księgowości, oraz gniazdkach
telefonicznych, gniazdkach sieci 230V,
listwach przepięciowych, w prezentach wręczanych biznesmenom: kalendarzach, długopisach, skoroszytach,
przedmiotach reklamowych.
Często ﬁrmy remontujące dane
przedsiębiorstwo odchodząc z placu
budowy mogą zainstalować urządzenia
inwigilujące, licząc na dodatkowe zyski
w przyszłości, bądź sprzedając informacje konkurencji.
Kto najczęściej zakłada podsłuchy
przedsiębiorcom?
osoby sprzątające pomieszczenia – dysponują czasem i działają niezauważone
• petenci podczas wizyty w gabinecie
• pracownicy
• ﬁrma remontująca
• ﬁrma wygrywająca przetarg na wyposażenie w sprzęt
• intruzi podczas włamania. ❰

