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PAWEŁ ŁABUZ 1
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Najpierw trzeba nauczyć się 
korzystania z informacji, 

a następnie używania jej z umiarem.

Umberto Eco

MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁAŃ 
DEZINFORMUJĄCYCH PRZEZ GRUPY PRZESTĘPCZE

Wprowadzenie

Współczesny świat podlega stałemu rozwojowi cywilizacyjnemu, którego 
cechami są już nie tylko szybkość i dynamika, lecz także globalizm, czyli 
światowy zasięg. Rozwój społeczny, ekonomiczny i technologiczny stopnio-
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nia przestępczości, handlu ludźmi, czynności operacyjno-rozpoznawczych, bez-
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   Adres do korespondencji: <pawlab@op.pl>.
2  Dr Karol Falandys — doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polity-

ce, porucznik rezerwy Wojska Polskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Ofi cerskiej 
Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Akademii Wy-
chowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył również studia doktoranckie 
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia po-
dyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania badawcze oscylują 
wokół bezpieczeństwa narodowego, odzyskiwania personelu, dywersji i dezinfor-
macji oraz służb specjalnych.

   Adres do korespondencji: <falandys.karol@gmail.com>.



Nr 4(132)            Możliwość prowadzenia działań dezinformujących… 175

wo zaciera wszelkie granice, staje się bardziej dostępny dla wszystkich, 
zaś kluczową wartością staje się informacja 3. Przy tym wszystkim ludzie 
stają się społeczeństwem informacyjnym 4 uczestniczącym w tzw. cyklu 
informacyjnym 5. 

W latach 1944–1989 w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (dalej jako 
PRL) monopol na dezinformację posiadało państwo, gdyż, jak trafnie 
wskazuje Vladimir Volkoff, „(…) w państwach totalitarnych państwo po-
siada monopol informacyjny” 6. Dezinformacja była przekazywana w pań-
stwowych mass mediach, tj. środkach masowego przekazu, ponieważ 
prywatnych nie było, a zachodnie rozgłośnie radiowe, np. Radio Wolna 
Europa, nie miały możliwości, aby zrównoważyć miejscowe środki pub-
licznego przekazu. Można powiedzieć, że w powyższym okresie nie wy-
stępowały zorganizowane grupy przestępcze, jednak należy stanowczo 
stwierdzić, iż, pomimo usilnych działań władz państwowych PRL-u, w la-
sach nie ukrywały się żadne bandy, lecz pododdziały partyzanckie pod-
porządkowane legalnemu polskiemu rządowi przebywającemu na uchodź-
ctwie w Londynie.

Wszelkie działania przestępcze były stosowane i kontrolowane przede 
wszystkim przez stronę rządową i partyjną reprezentowaną m.in. przez Mi-
nisterstwo Bezpieczeństwa Państwowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych, Ministerstwo Obrony Narodowej i podległe im służby m.in. Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Państwowe-
go, Służbę Bezpieczeństwa (dalej jako SB), Informację Wojskową, Głów-
ny Zarząd Informacji, Wojskową Służbę Wewnętrzną (dalej jako WSW), 

3  Por. E. Machura, Informacja i jej znaczenie we współczesnym świecie w kon-
tekście ochrony informacji niejawnych w Polsce, „Obronność — Zeszyty Naukowe 
Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” 2015, nr 1(5), 
s. 155.

4  Społeczeństwo informacyjne cechuje się tym, że informacja przenika 
we wszystkie dziedziny życia oraz polega na wykorzystywaniu coraz większej 
liczby informacji. Istotnym elementem jest również stosowanie na coraz większą 
skalę komputeryzacji i robotyzacji. W społeczeństwie informacyjnym komuniko-
wanie masowe ma ogromne znaczenie, gdyż przekazywanie informacji stanowi 
podstawę tego społeczeństwa, a powstawanie nowych środków komunikacyjnych 
rozszerza możliwości w tej dziedzinie. Por. Społeczeństwo informacyjne — defi ni-
cja, cechy, zalety, wady, <http://www.erainformatyki.pl/spoleczenstwo-informa-
cyjne-defi nicja-cechy-zalety-wady.html>, 19 lutego 2017 r.

5  Cykl informacyjny, podobnie jak cykl wywiadowczy, gdzie proces tworzenia 
„wiedzy” rozumianej jako uzyskanie spójnego zbioru wiarygodnych informacji, 
na podstawie którego służby policyjne i specjalne mogą ustalić stan faktyczny, 
potwierdzić określone fakty bądź je wykluczyć, przebiega według pewnego sche-
matu. Schemat ten jest zazwyczaj określany mianem cyklu analitycznego lub 
wywiadowczego. W cyklu informacyjnym pojedyncze osoby lub grupy osób zbie-
rają, przechowują, analizują oraz przekazują dalej pierwotne lub przetworzone 
informacje.

6  V. Volkoff, Psychosocjotechnika. Dezinformacja. Oręż wojny, Komorów 1999, 
s. 13.
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II Oddział/Zarząd Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego (dalej 
jako II Zarząd) 7.

Sytuacja zmieniła się w 1989 r., kiedy to Polska wyzwoliła się spod 
ofi cjalnej sowieckiej kurateli. Proces przemian, restrukturyzacji i weryfi -
kacji spowodował, że część funkcjonariuszy SB będących już poza służ-
bą stworzyło swoistego rodzaju grupy przestępcze działające pod ochro-
ną będących nadal w służbie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. 
Co się zaś tyczy żołnierzy WSW i II Zarządu, to praktycznie w całości zasi-
lili oni stany etatowe Wojskowych Służb Informacyjnych (dalej jako WSI), 
tworząc prawdziwą mafi ę 8 działająca na terenie Polski i nie tylko 9. Grupy 
przestępcze, mając powiązania ze służbami specjalnymi 10, za ich pomocą 
prowadzą działania dezinformujące wobec służb odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo państwa, jak również w mediach. Oczywiście dezinformacja 

7  Por. S. Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Lu-
dowej 1943–1991, Poznań 2011; także: S. Cenckiewicz, Oczami bezpieki: szkice 
i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2004; S. Cenckie-
wicz, Śladami bezpieki i partii. Rozprawy — Źródła — Publicystyka, Łomianki 
2009. 

8  S. Latkowski, C. Bielakowski, Masa: prawdziwa mafi a to były WSI. My byli-
śmy mafi ą trzepakową, <https://www.wprost.pl/397766/Masa-prawdziwa-mafi a-
-to-byly-WSI-My-bylismy-mafi a-trzepakowa>, 19 listopada 2016 r.; także: Publi-
cystykaTVP, Na pierwszym planie — Masa: bardziej od mafi i obawiam się polity-
ków, <https://www.youtube.com/watch?v=FuOZbiJ6Duk>, 19 listopada 2016 r.; 
M. Nalepka, Jarosław Sokołowski (Masa) afera hazardowa służby specjalne mafi a 
hazard-biznes-polityka, <https://www.youtube.com/watch?v=4AErCQMmo_0>, 
19 listopada 2016 r.

9  Raport o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jedno-
stek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu 
wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych 
Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67. ust. 1 pkt 1–10 usta-
wy z dnia 9 czerwca 2006 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontr-
wywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie 
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Woj-
skowego” oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności 
państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, opublikowany 
postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16 lutego 2007 r. w spra-
wie podania do publicznej wiadomości Raportu o działaniach żołnierzy i pracow-
ników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania 
w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy 
z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających 
poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej (MP z 2007 r., nr 11, poz. 110).

10  Za przykład powiązania grup przestępczych ze służbami specjalnymi 
PRL i III Rzeczypospolitej Polskiej niech świadczy osoba Andrzeja Kolikowskie-
go ps. Pershing oraz Jeremiasza Barańskiego ps. Baranina. Por. S. Latkowski, 
C. Bielakowski, Masa: prawdziwa mafi a…, wyd. cyt.; także: Głos Wielkopolski, 
Jeremiasz Barański „Baranina” — ćwierć wieku w służbie SB i milicji, <https://
wiadomosci.wp.pl/jeremiasz-baranski-baranina-cwierc-wieku-w-sluzbie-sb-i-
-milicji-6037497768481921a>, 2 marca 2019 r.
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prowadzona przez grupy przestępcze ma, w porównaniu z tą z lat 1944–
1989, mniejszą skalę — zawężoną praktycznie do zagadnień związanych 
z prowadzonymi interesami, tj. przedsięwzięciami przestępczymi. Niemniej 
jednak warto zauważyć, że aby dezinformacja była możliwa niezbędne 
są przy jej rozpowszechnianiu mass media oraz — w przypadku grup prze-
stępczych inspirowanych przez służby specjalne — agentura. Jak wskazu-
je cytowany już wcześniej V. Volkoff, „(…) wiadomości starannie wybrane 
i umiejętnie podane, stanowią najpotężniejszą broń dywersyjną, jaka tylko 
istnieje” 11. Dlatego też w niniejszym artykule autorzy przedstawią pokrótce 
czym jest dezinformacja oraz czy i w jakim zakresie mogą ją obecnie sto-
sować grupy przestępcze.

W dzisiejszych realiach bezpieczeństwo informacyjne to przede wszyst-
kim problemy walki informacyjnej, handlu informacją, manipulacji spo-
łecznej i budowy nieformalnych stref wpływów. Niestety nie doszło do tej 
pory do szczegółowego uregulowania zakresu informacji, jakie powinno się 
przekazywać z urzędu określonym instytucjom. Rozdzielnik pism i tym sa-
mym informacji tworzony jest uznaniowo. Sytuacja taka sprzyja tzw. grze 
informacyjnej, której wynikiem może być cenzurowanie lub przetrzymy-
wanie informacji.

Obecnie to również, a może przede wszystkim, problemy zagrożeń in-
spiracyjno-dezinformacyjnych, handlu informacją, manipulacji społecz-
nej i budowy nieformalnych stref wpływów w układach wewnątrz i na ze-
wnątrz państwa 12 — w tym także w działalności przestępczej pomiędzy 
grupami przestępczymi a organami ścigania, które kształtują bezpieczeń-
stwo tych grup oraz skuteczność realizacji czynności służbowych służb 
państwowych 13 w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości. 

Dezinformacja — istota i znaczenie

Dezinformacja w słowniku języka polskiego jest określana jako informa-
cja fałszywa, kłamliwa lub jako informacja rzekoma, a więc nieposiadająca 
cech typowej informacji podnoszącej poziom wiedzy odbiorcy. Etymolo-
gicznie w języku polskim przedrostek dez- w złożeniach (zwłaszcza przed 
samogłoską) oznacza przeciwieństwo (organizacja — dezorganizacja), od-
wrotność (orientacja — dezorientacja), a nawet brak akceptacji, zgody 

11  V. Volkoff, Psychosocjotechnika. Dezinformacja. Oręż…, wyd. cyt., s. 101.
12  Z. Kubińska, Mass media a propaganda, „Wychowawca” 2002, nr 7–8, 

s. 15.
13  Służba państwowa — służba policyjna lub specjalna. Zgodnie 

z art. 11 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu 
(tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2387; dalej jako ustawa o ABW oraz AW) przez 
służby specjalne należy rozumieć Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agen-
cję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego 
oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Należy zaznaczyć, że przywołana regula-
cja nie defi niuje terminu „służba specjalna”, natomiast pozostałe organy, służby 
i instytucje określono mianem „policyjnych”.
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(np. aprobata — dezaprobata). Wynika stad, że dezinformacja to przeka-
zanie fałszywej informacji wprowadzającej w błąd odbiorcę. Należy zakła-
dać, że przekazanie nieprawdziwej informacji będzie najczęściej celowe, 
aby uzyskać określone efekty wynikające z niewiedzy osoby lub instytucji 
będącej obiektem dezinformacji. Nie można jednak wykluczyć, że dezin-
formacja wystąpi w sposób niezamierzony jako błąd w rozumieniu treści 
informacyjnej lub jej zniekształcenia 14.

Dezinformacja, czyli informacja przestępcza (sytuacja, zachowanie, zda-
rzenie) generowana/tworzona przez grupy przestępcze jako jedna z form 
ich działań kontrwykrwyczych, ma służyć potwierdzeniu zainteresowania 
(operacyjnego lub procesowego) służbą państwową, dla której ukierunko-
wana była rozpowszechniona dezinformacja, lub sprawdzenia jej potencja-
łu i mobilności (taktyka często stosowana przez organizacje terrorystycz-
ne). Przykładowo należy przywołać świadome lub nieświadome posiadanie 
przez potencjalnego podróżnego podczas odprawy w porcie lotniczym le-
galnego przedmiotu imitującego niedozwolony i niebezpieczny przedmiot 
(ładunek), który w zabezpieczeniu antyterrorystycznym infrastruktury 
krytycznej musi wywołać alarm służb oraz wdrożenie procedur w zakresie 
przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom. Uruchomienie przedmioto-
wej procedury, a tym samym przygotowanie się grupy przestępczej do jej 
umiejętnego monitorowania, może pozwolić na przeprowadzenie szczegó-
łowego i tzw. pełnego rozpoznania przestępczego przy wykorzystaniu ukie-
runkowanej dezinformacji.  

W sytuacjach zaawansowanej działalności przestępczej, która zwią-
zana jest np. z nielegalną dystrybucją środków odurzających i substan-
cji psychotropowych, dokonuje się świadomego ujawnienia dezinforma-
cji, np. określającej czas i miejsce planowanej transakcji narkotykowej, 
w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia zainteresowania organów ścigania 
daną osobą lub grupą przestępczą. Stworzona dezinformacja może zostać 
przekazana bezpośrednio lub pośrednio zdekonspirowanemu przez osobę/
grupę osobowemu źródłu informacji (dalej jako OZI), np. informatorowi 
policyjnemu, lub za pośrednictwem elektronicznych środków komunika-
cji, wobec których może być prowadzona kontrola operacyjna 15. Służba 
rozpracowująca przedmiotową osobę/grupę, w związku z uzyskaną infor-
macją 16, jest zmuszona do podjęcia działań w tym zakresie, czyli zapobie-
żenia przestępstwu 17, w formie przeprowadzenia zasadzki i zatrzymania 

14  M. Wrzosek, Dezinformacja jako komponent operacji informacyjnych, War-
szawa 2005, s. 8.

15  Obowiązek wynikający z art. 19 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1782; dalej jako ustawa o Policji) — przy wy-
konywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez Policję 
w celu zapobieżenia przestępstw. 

16  W danym przypadku wiarygodność takiej informacji jest bardzo duża, 
gdyż wynika z prowadzonej bieżąco kontroli operacyjnej lub zostaje przekazana 
przez jedno lub kilka (często niezależnych) OZI. 

17  Cele czynności operacyjno-rozpoznawczych: zapobieganie, rozpoznawanie, 
ujawnianie czynów zabronionych oraz wykrywanie i ściganie ich sprawców.



Nr 4(132)            Możliwość prowadzenia działań dezinformujących… 179

na gorącym uczynku sprawców planujących dokonanie czynu zabronio-
nego. Natomiast pobodnie jak w przypadku dezinformacyjnego zachowa-
nia pozorującego czyn zabroniony w porcie lotniczym (na lotnisku), tak 
w przypadku pozorowanej (symulowanej) transakcji narkotykowej służba 
policyjna jest zmuszona ujawnić swoje zainteresowanie operacyjne daną 
osobą lub grupą osób faktycznie prowadzącymi działalność przestępczą. 

Należy podkreślić, że każda państwowa służba specjalna i policyjna jest 
zobowiązana ustawowo 18 do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania 
przestępstw, co nakłada na nią kompetencje reagowania na każdą uzyska-
ną informację dotyczącą przestępstwa lub jego sprawcy — bez znaczenia 
w jaki sposób i kto ją przekazał. 

W każdym przypadku określonym celem realizacji, np. informacji 
o działalności grupy przestępczej, jest:

 — ustalenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego działalności roz-
pracowywanych grup,
 — uprzedzenie planowanych przedsięwzięć przestępczych,
 — zebranie informacji o konkretnych przestępstwach, a przede wszystkim 
dowodów na ich popełnienie,
 — ułatwienie czynności związanych z konfi skatą ukrywanego przez 
sprawców mienia (majątku),
 — zatrzymanie sprawców przestępstwa 19.
Powyższe sytuacje tyczące się informacji jako dezinformacji uzyska-

nych w wyniku czynności operacyjnych są z całą pewnością, jak uważają 
niektórzy autorzy 20, także grupą informacji społecznych jako wspólnego 
systemu informacji w kryminalistyce i procesie karnym. System ten zo-
stał zdefi niowany jako „(…) uporządkowany zbiór informacji uzyskiwanych 
i wykorzystywanych w działaniach kryminalistycznych i karno-proceso-
wych dla realizacji założonych przez nie celów. Dostrzeżono również w tych 
dwóch dyscyplinach jednolity proces uzyskiwania, weryfi kacji, dokumen-
towania i wykorzystania informacji pochodzących zarówno od podmiotów 
informujących, jak i przedmiotów informujących” 21.   

Manipulacja informacją może przejawiać się na wiele sposobów. Ba-
dacze zjawiska wymieniają kilka zasadniczych działań prowadzących do:

 — przekazywania informacji nieprawdziwych,

18  „W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpo-
znawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu rozpo-
znawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń”. Art. 14 ustawy 
o Policji. „Do zadań ABW należy (…) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie 
przestępstw”. Art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o ABW oraz AW.

19  J. Kudła, P. Kosmaty, Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych 
Policji — aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2013, s. 158.

20  Np. podział informacji na biologiczne, techniczne i społeczne zapropono-
wany przez Michała Szulczewskiego. Por. M. Szulczewski, Informacja społeczna, 
Warszawa 1979, s. 117. 

21  M. Chrabkowski, Metody pracy operacyjnej [w:] W. Jasiński, W. Mądrze-
jowski, K. Wiciak (red.), Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne 
zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, Szczytno 2013, s. 496.
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 — przekazywania informacji mało ważnych lub też nieposiadających re-
alnego znaczenia w celu utajnienia informacji najważniejszych,
 — przekazywania informacji niejednoznacznych w sposób skompliko-
wany, mało zrozumiały dla odbiorcy,
 — przekazywania informacji w nadmiarze (tworząc w świadomości od-
biorcy mętlik) prowadzącym do zatracenia informacji najważniejszych 
wśród innych, mniej ważnych 22. 
Rafał Brzeski w swoim skrypcie przytacza defi nicję dezinformacji uję-

tą w instrukcji Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego z maja 
1926 r. Dezinformacja jest tam przedstawiona jako „(…) podanie wywia-
dowi przeciwnika wiadomości ukrywających własne zamierzenia oraz 
na zmuszeniu go do traktowania informacji podanej przez wywiad własny, 
jako prawdziwej, względnie zmuszaniu wywiadu obcego do analizy inspi-
rowanych wiadomości przez czas dłuższy” 23. Inne defi nicje dezinformacji 
przytaczane przez tego autora, to m.in. wskazanie, że „(…) dezinformacja, 
to rozpowszechnianie za pośrednictwem prasy i radia wiadomości fałszy-
wych celem wprowadzenia w błąd opinii publicznej” 24. Z kolei w Słowniku 
języka polskiego zdefi niowano dezinformację jako „(…) wprowadzenie ko-
goś w błąd przez podanie mylących lub fałszywych informacji” 25. 

Cytowany wyżej R. Brzeski wskazuje, że dezinformacja, która wchodzi 
w skład działań dywersyjnych, może mieć wymiar taktyczny lub strategicz-
ny — różnią się one między sobą czasem prowadzenia, rozmachem oraz 
zaangażowanymi siłami i środkami. Dezinformacja taktyczna prowadzona 
jest do roku i „(…) ma na celu wprowadzenie w błąd w jednej lub kilku 
zazębiających się kwestiach” 26. Jako przykłady podaje: „(…) opublikowa-
nie sfabrykowanej notatki wewnętrznej polityka wyznaczonego do skom-
promitowania, podsunięcie nieprawdziwych danych technicznych czołgu 
lub »podkolorowanie« danych statystycznych celem wywołania wrażenia, 
że stan gospodarki państwa jest lepszy (albo gorszy) od rzeczywistego” 27. 
Co do dezinformacji strategicznej, to może ona trwać nawet kilkadziesiąt 
lat, przez co wymaga dużo większej dalekosiężności, większego zaangażo-
wania sił i środków. Jest nakierowana na „(…) wytworzenie wypaczonego 
obrazu powodującego wadliwą analizę sytuacji. (…) co do podstawowych 
kwestii polityki państwa. Przykładem może być sączona od dziesięcioleci 
teza o »polskich obozach koncentracyjnych«” 28. 

Jak widzimy dezinformacja strategiczna jest raczej prowadzona przez 
państwa. Natomiast grupy przestępcze mogą prowadzić dezinformację 

22  A. Lepa, Świat manipulacji, Częstochowa 1997.
23  R. Brzeski, Dezinformacja (Skrypt), Warszawa 2011, s. 2, <https://socjocy-

bernetyka.fi les.wordpress.com/2012/02/dezinformacja-skrypt-1.pdf>, 15 stycz-
nia 2015 r.

24  Tamże.
25  Dezinformacja, <http://sjp.pwn.pl/sjp/dezinformacja;2554971>, 19 listopa-

da 2016 r.
26  R. Brzeski, Dezinformacja (Skrypt)…, wyd. cyt., s. 3. 
27  Tamże.
28  Tamże.
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taktyczną, skupiając się na pojedynczych kwestiach związanych z „bez-
pieczeństwem” prowadzonej działalności przestępczej. 

Czynnikami powodującymi zdezinformowanie są różne zaistniałe lub 
wytworzone zdarzenia, które w wielu przypadkach są niewątpliwie trud-
ne do przeciwdziałania dezinformacji ogólnej lub kierunkowej. Składa się 
na to kilka elementów. Według R. Brzeskiego „Czynnikiem ułatwiającym 
dezinformację jest też tendencja do oceniania innych wedle własnej mia-
ry. Przeciętnym odbiorcom nie mieści się w głowach, że ktoś o znaczą-
cej pozycji politycznej lub tak zwany autorytet może bezczelnie kłamać. 
Tymczasem, praktyka potwierdza prawidłowość, że »im większe kłamstwo, 
tym większa skłonność do dania mu wiary«. Ludzie odruchowo uważają, 
że ktoś inny — nawet przeciwnik — nie jest przewrotny, myśli podobnie 
i kieruje się tym samym lub bardzo podobnym zestawem pojęć i wartości. 
Tymczasem, takie pojęcia jak demokracja, pokój, wolność, sprawiedliwość, 
przyzwoitość itp. mogą być przez strony konfl iktu rozumiane w zupełnie 
inny sposób (…). Jeśli dodać powszechną skłonność do niedawania wiary 
złym wiadomościom, powątpiewania w »czarne scenariusze« oraz upatry-
wania »teorii spiskowych«, to okazuje się, że manipulowanie informacją 
lub jej interpretacją jest procederem wcale łatwym. Rozumiał to doskonale 
Włodzimierz Lenin, instruując szefa CzeKa Feliksa Dzierżyńskiego: »mów 
im to, czego chcą słuchać«” 29.

Warto również wskazać, że efektywności procesu dezinformacji została 
zauważona i spisana w postaci zasad oraz maksym już przez starożytnych 
chińskich myślicieli Sun Tzu i Sun Pina w dziele Sztuka Wojny. Traktaty 
(2004).

Żyjąc obecnie w społeczeństwie informacyjnym, zdolnym do wytwarza-
nia i przekazywania wielu informacji, powinniśmy z rozwagą przyswajać 
informacje do nas docierające. Jak trafnie wskazuje w swojej publika-
cji Przemysław Żukowski „(…) wymiana informacji to cecha właściwa dla 
społeczeństw. Nazywana także komunikacją — polega na przetwarzaniu 
zbiorów zawierających komunikaty (informacje). To właśnie ona stała się 
podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego” 30. Dalej autor przedstawia 
podział procesów dezinformacyjnych:

 — symulacja — proces, z którym mamy do czynienia w sytuacji, 
kiedy obrazy zawierają informację nieuwzględnioną w oryginałach. 
Ma on na celu takie przekazanie fałszywej informacji, aby była ode-
brana jako prawdziwa. Proces ten opiera się na technikach pracy 
z informacjami takimi jak udawanie, tworzenie i wabienie. Technika 
udawania polega na konwersji informacji w taki sposób, aby dane 
w niej zawarte stwarzały wrażenie, że za niesprzyjające zjawisko dla 
systemu bezpieczeństwa państwa odpowiedzialność ponosi inny pod-
miot. Technika tworzenia, to proces symulacyjny polegający na kreo-
29  Tamże, s. 5.
30  P. Żukowski, Dezinformacja jako realne zagrożenie dla systemu bezpieczeń-

stwa Polski — analiza „doktryny” w oparciu o źródła ogólnodostępne [w:] B. Jagu-
siak (red.), Zagrożenia bezpieczeństwa państwa — geneza i charakter uwarunko-
wań, Warszawa 2015, s. 293.
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waniu całkiem nowych wiadomych, które mają na celu dezinformację 
atakowanego środowiska. Wabienie jest techniką polegającą na two-
rzeniu informacji, których rolą jest odwrócenie uwagi od prawdziwych 
i ważnych danych w komunikatach. Przykładem symulacji może być 
sfałszowanie podpisu lub zeznania źródła informacji wywiadowczych 
o niezaszłym fakcie,
 — dysymulacja — jest to sposób dezinformacji polegający na tym, 
że obrazy nie posiadają informacji zawartych w oryginałach. Ściślej 
polega na zatajeniu natury rzeczy. W tym celu stosuje się tzw. tech-
niki maskowania informacji oraz oślepiania informacją. Maskowanie 
informacji polega na takim wtopieniu jej w otoczenie, aby w chaosie 
informacyjnym jej wyodrębnienie było bardzo trudne i wymagało spo-
strzegawczości bądź umiejętności analitycznych. Natomiast oślepianie 
informacją jest to proces, który dezinformuje odbiorcę poprzez wyko-
nanie szeregu operacji z treścią informacji utrudniających jej prawid-
łowe zinterpretowanie. Dysymulacją jest np. niszczenie „niewygod-
nych” dokumentów, zatajenie przez źródło informacji istotnego faktu 
czy pominięcie faktu w ważnym komunikacie,
 — konfuzja — jest kombinacją symulacji i dysymulacji. W procesie tym 
oryginały i obrazy zawierają informacje przeciwstawne. Jej przykładem 
może być informacja pozyskana od wiarygodnego źródła mówiąca, 
że napadu rozbójniczego dokonał na obiekcie A obiekt B, co w rzeczy-
wistości przedstawiało się odmiennie 31.
Jednocześnie P. Żukowski wskazuje, że w procesie komunikacji, a tym 

samym próbach dezinformacji społeczeństwa, możemy mieć do czynienia 
z kombinacją podstawowych procesów informacyjnych z procesami dez-
informującymi 32. W tym miejscu jeszcze raz oddajmy słuszność poglądo-
wi prezentowanemu przez R. Brzeskiego, a mianowicie, że „(…) zadaniem 
dezinformacji jest blokowanie kanałów komunikowania się i w ten sposób 
sianie zamętu, rozbudzanie i podsycanie konfl iktów oraz uniemożliwienie 
zbudowania platformy porozumienia. Dezinformacja może być przy tym 
adresowana nie tylko do całej opinii publicznej, ale także do bardzo wą-
skiego jej segmentu, z zamiarem manipulowania elitą decyzyjną” 33.

Służby specjalne i dezinformacjana przykładzie 
zdarzeń przestępczych

Na początku należy zadać pytanie, czy w Polsce przed i po 1989 r. mo-
gło dojść bez wiedzy służb specjalnych do wielkich afer fi nansowych, czyli 
tzw. FOZZ, Paliwowa, PRO CIVILI, Amber Gold, czy też SKOK Wołomin 
oraz do innych nieupublicznionych przestępstw.

31  Tamże, s. 29–296.
32  Tamże.
33  R. Brzeski, Dezinformacja (Skrypt)…, wyd. cyt. 
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Jako pierwszej przyjrzymy się największej aferze lat 90., która dotyczyła 
Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (dalej jako FOZZ) 34. Podda-
jąc analizie wyciągnięte wnioski, które zostały przedstawione w powszech-
nie znanym i dostępnym raporcie z likwidacji WSI 35 sporządzonym przez 
Antoniego Macierewicza, możemy dojść do przekonania, że od początku 
do końca była to zaplanowana i przeprowadzona przez żołnierzy wojsko-
wych służb specjalnych PRL-u, ich następczynię WSI oraz ich agenturę 
przestępcza operacja mająca na celu uzyskanie 36 znacznych korzyści fi nan-
sowych. Podczas funkcjonowania FOZZ-u wojskowe służby dezinformowa-
ły inne służby specjalne oraz władze państwowe. Jako że afera ta miała 
miejsce ponad ćwierć wieku temu, można użyć stwierdzenia graniczą-
cego z pewnością, że stały za nią wojskowe i cywilne służby specjalne 37. 

34  FOZZ miał dwie fazy istnienia — pierwsza, określana jako tzw. sta-
ry FOZZ, a o której wiadomo niewiele, powstała na mocy ustawy z 23 grud-
nia 1985 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (DzU z 1985 r., nr 59, 
poz. 296). Początkowo FOZZ działał jako agenda resortu fi nansów bez osobowo-
ści prawnej. Z kolei druga faza istnienia FOZZ została zapoczątkowana ustawą 
z 15 lutego 1989 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (DzU z 1989 r., 
nr 6, poz. 31; zmiana ustawy DzU z 1989 r., nr 64, poz. 389, art. 5). W tej fa-
zie FOZZ został powołany jako jeden z państwowych funduszy celowych, a przy 
tym posiadał osobowość prawną. Organami FOZZ-u była Rada Nadzorcza (gdzie 
zasiadali przede wszystkim ówcześni wysocy urzędnicy Ministerstwa Finansów) 
oraz dyrektor generalny. Ustawa stanowiła m.in., że zasadniczymi zadaniami 
FOZZ-u było gospodarowanie wydzielonym i nabytym mieniem stanowiącym 
własność skarbu państwa, gromadzenie środków fi nansowych przeznaczonych 
na obsługę zadłużenia zagranicznego, prowadzenie księgi zobowiązań oraz należ-
ności z tytułu kredytów i gwarancji państwowych, jak również spłacanie opro-
centowania i rat polskiego zadłużenia zagranicznego. Dotacje z budżetu państwa 
w latach 1989–1990 wyniosły 9,8 bln starych zł. W rzeczywistości fundusz miał 
zajmować się potajemnym wykupywaniem na rynku wtórnym zagranicznego dłu-
gu Polski za pomocą podstawionych podmiotów. Ponieważ wiarygodność Polski 
jako państwa była wtedy mocno ograniczona na arenie międzynarodowej, cena 
polskiego długu na rynku wtórnym była średnio czterokrotnie niższa od nominal-
nej (w różnych okresach wahała się od 12 do 45 centów za dol.). W świetle ów-
czesnego prawa międzynarodowego była to działalność nielegalna. Mocą ustawy 
z 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy (DzU z 1990 r., 
nr 89, poz. 517, art. 5 pkt 4) FOZZ został rozwiązany, zaś rozpoczęcie likwidacji 
nastąpiło w styczniu 1991 r. Por. D. Wicenty, Afera FOZZ jako modelowy przy-
kład funkcjonowania zakulisowych wymiarów transformacji ustrojowej w Polsce, 
<http://jozefdarski.pl/6946-afera-fozz-jako-modelowy-przyklad-funkcjonowania-
-zakulisowych-wymiarow-transformacji-ustrojowej>, 28 listopada 2016 r.

35  Raport o działaniach żołnierzy…, wyd. cyt., s. 20–21.
36  D. Wicenty, Afera FOZZ jako…, wyd. cyt. 
37  „Polska w latach 80. miała istotne cechy państwa policyjnego, a zasoby tego 

państwa uległy częściowej prywatyzacji. Dysponentami tych zasobów państwa po-
licyjnego zostali m.in. byli funkcjonariusze służb specjalnych PRL. W tym sensie 
możemy powiedzieć, że afera FOZZ nie mogła zostać zainicjowana (a później kontro-
lowana) bez udziału służb specjalnych PRL (przede wszystkim wywiadu wojskowego 
i cywilnego), gdyż to właśnie one dzięki procesowi prywatyzacji zasobów państwa 
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Kolejną z wielkich afer była tzw. afera paliwowa, która z przerwami trwa 
od początku lat 90. przez kolejnych 25 lat. Przewijają się przez nią żołnie-
rze WSI, ich współpracownicy oraz grupy przestępcze 38. Na potwierdzenie 
tej tezy niech świadczy następujący cytat: „Szef WSI, gen. Marek Duka-
czewski w piśmie z 18 marca 2005 r. zapewniał premiera Marka Belkę, 
że WSI nie korzysta z pomocy osób zatrudnionych w sektorze paliwowym. 
To oświadczenie było jawnie nieprawdziwe, choćby dlatego, że od paździer-
nika 2002 r. do 2005 r., wiceprezesem Orlenu był Andrzej Macenowicz, 
współpracownik WSI PS. »PARYS«. Dukaczewski świetnie o tym wiedział, 
a i sam »PARYS« powoływał się na znajomość z nim w czasie rozmów z ofi -
cerem prowadzącym” 39.

Następną z wielkich afer, w których odnajdujemy powiązania służb spe-
cjalnych ze świadkiem przestępczym i politykami, jest sprawa fundacji 
PRO CIVILI i jej powiązania z Wojskową Akademią Techniczną 40. „Głów-
nymi założycielami fundacji byli Anton Wolfgang Kasco i Patryk Manfred 
Holletschek (twórca pierwszej w Polsce piramidy fi nansowej: »Global Sy-
stem«). Prezesem Zarządu Fundacji był Krzysztof Werlich, a Dyrektorem 
Generalnym Elżbieta Polaszczyk. Radę Fundacji tworzyli: przewodniczący 
Piotr Polaszczyk (do sierpnia 1995 r. ofi cer WSI), Beata Werlich, Krzysz-
tof Kostrzewski, gen. Stanisław Świtalski oraz Marek Olifi erczuk (współ-
pracownik prowadzony przez Piotra Polaszczyka). Jednym z pracowni-
ków Fundacji był ofi cer Zarządu III WSI Marek Wolny. W 1994 r. w skład 
Rady Fundacji wchodzili ponadto Janusz Maksymiuk i Tomasz Lis 41. Wię-
cej szczegółów można odnaleźć w artykule gazety »Wprost«, a mianowi-
cie w cytowanych dokumentach kpt. Polaszczyk jest opisywany znacznie 
szczegółowiej niż w raporcie Macierewicza. W 1993 r. Polaszczyk (wówczas 
ofi cer WSI) przedstawiał się jako pełnomocnik MON. »Jako żołnierz poru-
szał się mercedesem należącym do Centrum Mercedesa S. Zasady […]. Po-
dejrzewany był o kontakty ze złodziejami samochodów« — czytamy. I dalej: 
»Skład osobowy fundacji, jej działania, a także prowadzone względem niej 
trzy osłonowe procedury operacyjne, nie pozostawiają wątpliwości, że było 
to przedsięwzięcie zorganizowane i prowadzone od samego początku przez 
WSI, pod ścisłym nadzorem MON«. Takich wniosków w raporcie Maciere-
wicza nie ma. Czy są w tajnym aneksie? Z nowych dokumentów dowiadu-
jemy się także, czemu służyła fundacja w pierwszej fazie swej działalności, 
czyli od 1994 r. Jej celem było pomaganie w prowadzeniu działalności 
w Polsce austriackim fi rmom ubezpieczeniowym. W tym miejscu pada 

policyjnego dysponowały zasobami przydatnymi do zaprojektowania i wykonania 
tak złożonej operacji. (…) Przede wszystkim w trakcie ponownie rozpoczętego proce-
su (pod przewodnictwem sędziego Kryże) główny oskarżony, Grzegorz Żemek, przy-
znał się do współpracy z wywiadem wojskowym. Wątek tajnych służb wielokrotnie 
przewijał się w czasie wcześniejszych rozpraw (pod przewodnictwem sędzi Piwnik) 
podczas przesłuchań świadków”. D. Wicenty, Afera FOZZ jako…, wyd. cyt.

38  Raport o działaniach żołnierzy…, wyd. cyt., s. 124–127.
39  Tamże, s. 125–126.
40  Tamże, s. 133–140.
41  Tamże, s. 134.
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kolejne enigmatyczne zdanie, że oferowanie produktów ubezpieczeniowych 
»pozwoliło szybko i w sposób zalegendowany dotrzeć do jednego z dyrek-
torów UOP, którego pozyskano następnie do przestępczej grupy skupionej 
wokół Pro Civili«. To zdanie może tylko oznaczać, że w ramach Fundacji 
Pro Civili prowadzona była działalność operacyjna i werbunkowa. Na rzecz 
WSI? Czy przytoczone wyżej zdanie ma związek z innym fragmentem, któ-
ry opisuje, że w okresie powstawania Fundacji Pro Civili zastępcą sze-
fa UOP, a następnie pełniącym obowiązki szefem tego urzędu, był Jerzy 
Nóżka? Autorzy dokumentu dodają, że ten fakt jest kluczowy dla sprawy, 
ponieważ to UOP razem z WSI »miał rzekomo rozpracowywać przestępczą 
sieć powstałą wokół Fundacji Pro Civili. W rzeczywistości wszelkie działa-
nia miały charakter prewencyjno-ochronny«” 42.

Ostatnie dwie afery, tj. Amber Gold i SKOK Wołomin, to sprawy będące 
w początkowym stadium badania prokuratorskiego oraz — w przypadku 
Amber Gold — sejmowej komisji śledczej. Już po odsłuchaniu pierwszych 
przesłuchań, które przeprowadzono przed sejmową komisją śledczą, moż-
na odnieść wrażenie, że organy ścigania nie działały tak, jak powinny. 
Natomiast w sprawie SKOK Wołomin przewijają się osoby będące były-
mi żołnierzami WSI — chodzi m.in. o Piotra Polaszczyka, który w latach 
90. kierował fundacją Pro Civili 43.

Jak widać na przedstawionych powyżej aferach, nie mogłyby one za-
istnieć w tak dużej skali gdyby nie powiązania ze służbami specjalnymi, 
które w swoim arsenale działań mają również dezinformację. Najlepiej wi-
dać to na przykładzie gen. Marka Dukaczewskiego, który dezinformował 
swojego przełożonego, tj. premiera Marka Belkę, w sprawie afery paliwo-
wej. Oczywiście, jak np. w przypadku afery Amber Gold, działania dez-
informacyjne prowadziły w ramach kampanii promowania różne agencje 
reklamowe bądź PR-owskie — zapewne same nie były świadome, że są wy-
korzystywane w tym celu. 

Dezinformacja stosowana przez zorganizowane grupy przestępcze

Z dezinformacją organy ścigania spotykają się również przy rozpraco-
wywaniu zorganizowanych grup przestępczych, a ściślej podczas wyko-
nywania czynności operacyjno-rozpoznawczych 44, gdzie prowadzona jest 
przykładowo współpraca z OZI, stosowana kontrola operacyjna, niejawne 
obserwacje oraz gry i kombinacje operacyjne. 

Dezinformowanie środowisk przestępczych jest także jednym z zasad-
niczych zadań służb państwowych rozpracowujących grupy przestępcze 

42  C. Bielakowski, Pro Civili — nowa odsłona, <https://www.wprost.pl/tygod-
nik/463414/Pro-Civili-nowa-odslona.html>, 29 listopada 2016 r.

43  wg, SKOK Wołomin i byli ludzie WSI. Ile wyłudzono? Półtora miliarda zło-
tych!, <http://niezalezna.pl/83471-skok-wolomin-i-byli-ludzie-wsi-ile-wyludzono-
poltora-miliarda-zlotych>, 29 listopada 2016 r.

44  Cały wachlarz metod pracy operacyjnej.
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w zakresie ich infi ltracji i dezintegracji 45 oraz umożliwienia wypracowania 
korzystnej sytuacji operacyjnej, np. pozwalającej na wykorzystanie gry 46 
lub kombinacji operacyjnej 47. 

Zasadniczym elementem działalności przestępczości zorganizowanej 
jest maskowanie i zacieranie śladów przestępstwa. Czynności podejmowa-
ne na tym etapie mają na celu albo spowodowanie, żeby działalności prze-
stępczej zorganizowanych grup przestępczych nie ujawniono, a sprawców 
nie wykryto, albo utrudnienie organom ścigania czynności podejmowa-
nych w celu ujawnienia działalności zorganizowanych grup przestępczych  
i wykrycia sprawców przestępstw, które popełniono w ramach wspomnia-
nej nielegalnej działalności 48. 

W prowadzonych działaniach operacyjnych przez służby państwowe 
rozpracowujące przedmiotową grupę przestępczą realizacją są tzw. ofen-
sywne metody pracy operacyjnej, tj. werbowanie OZI, wprowadzenie OZI 
lub funkcjonariuszy pod przykryciem, stosowanie dozwolonej prowokacji, 
w wyniku której będzie realizowany zakup kontrolowany, kontrolowane 
wręczenie lub przyjęcie korzyści majątkowej itp. W celu właściwej realiza-
cji planowanych lub podjętych w związku z tym czynności konieczne jest 
także zapobieganie i tym samym trafne interpretowanie przekazywanych 
informacji, które mogą być dezinformacją uniemożliwiającą nieskuteczne 
zastosowanie powyższych metod operacyjnych. 

Istotą dozwolonej prowokacji, np. policyjnej, jest przełamanie barie-
ry konspiracyjnej grupy i sprowokowanie przestępcy do przedstawienia 
ich rzeczywistych intencji w postaci przestępczego działania. Prowoko-
wany w taki sposób przestępca jest przeświadczony, że działa w warun-
kach głębokiego ukrycia przed organami ścigania, nie zdając sobie spra-
wy, iż jego rzeczywistym kontrahentem w przestępczym procederze jest 
funkcjonariusz pod tzw. przykryciem, który, odgrywając swoja rolę (także 

45  Dezintegracja — rozpad, rozkład, rozpadanie się ustrukturalizowanej 
całości na części. Zaburzenie ciągłości, skuteczności działań przestępczych, 
a tym samym może doprowadzić do dużej nieufności wobec osób ze sobą współ-
pracujących i wzajemnego zwalczania się. W dłuższym okresie istniejącej dezin-
tegracji może spowodować całkowity rozpad struktur przestępczych. 

46  Gra operacyjna — najbardziej złożona metoda pracy operacyjnej, któ-
ra stanowi rodzaj kombinacji operacyjnej, charakteryzująca się długofalowoś-
cią i szczególnym skomplikowaniem podejmowanych działań. Por. projekt usta-
wy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, druk nr 353 przesłany 7 lute-
go 2008 r. przez Sejm VI kadencji do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

47  Kombinacja operacyjna — to zaplanowane i przygotowane przedsięwzię-
cie, które realizowane jest przy użyciu pozostałych metod pracy operacyjnej, wy-
korzystujące błędne przeświadczenie osób, przeciwko którym jest skierowane, 
co do faktycznego znaczenia zaangażowanych zdarzeń i osób w nich występują-
cych, a ponadto służące osiągnięciu celów pracy operacyjnej. Por. projekt usta-
wy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, druk nr 353 przesłany 7 lute-
go 2008 r. przez Sejm VI kadencji do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

48  Por. O. Krajniak, Zorganizowane grupy przestępcze — studium kryminali-
styczne, Warszawa 2011, s. 224 i in. 
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przestępcy), udaje żywo zainteresowanego w uczestniczeniu w określonym 
przestępstwie 49.

Zarówno organizatorzy, jak i członkowie zorganizowanych grup prze-
stępczych, jako zawodowi przestępcy, są świadomi o dostępnych narzę-
dziach prawnych (uprawnieniach ustawowych) służb państwowych w celu 
rozpoznania i rozpracowania ich struktur, a tym samym utrwalenia dowo-
dów popełnionych przez nich przestępstw, dokonując ich całkowitej neu-
tralizacji. 

Obopólne dezinformowanie jest naturalnym działaniem zarówno 
ze strony grup przestępczych, jak i organów ścigania — zasadniczo ich 
skuteczne interpretowanie jako weryfi kacja uzyskanych informacji oraz 
skuteczne legendowanie 50 czy maskowanie 51 podjętych działań stanowi 
skuteczność działań przestępczych, a tym samym wzmaga bezkarność 
grupy przestępczej lub przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej 
w całym jej spektrum zjawiskowym. 

Dezinformacja stosowana przez zorganizowane grupy przestępcze może 
przejawiać się w różnej formie, tj. jawnej i niejawnej, co umożliwia szybki 
i pewny dostęp do niej przez zaplanowanego odbiorcę (organ ścigania). Ty-
powymi zachowaniami jest wprowadzanie treści dezinformacyjnych przez 
zeznających świadków lub wyjaśniających podejrzanych w postępowa-
niach karnych. Rzekome prowadzenie nieprawdziwych (dezinformujących) 
rozmów 52 w wybranych środowiskach, gdzie mogą znajdować się policyjne 
źródła informacji, może skutecznie określić i spersonalizować osobę, która 
jako jedyna lub w określonym czasie i miejscu była w posiadaniu informa-
cji przekazanych Policji. Niewątpliwie działania dezinformacyjne z nieświa-
domym zdekonspirowanym 53 OZI mogą przyczynić się do ukierunkowania 
czynności służby, z którą współpracuje przedmiotowe źródło informacji 
lub w przypadku celowej podjętej współpracy faktycznego członka gru-
py lub podstawionej przez grupę przestępczą osoby — tzw. słupa, gdzie 

49  J. Gołębiewski, Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizo-
wanej, Warszawa 2008, s. 61.

50  Legendowanie — pod pojęciem legendy należy rozumieć fałszywe infor-
macje zawierające dane o agencie, tj. jego fałszywa tożsamość, sytuacja rodzin-
na, wykształcenie i zatrudnienie, które mogą zostać wytworzone w krótkim lub 
dłuższym okresie w zależności od określonej sytuacji operacyjnej.

51  Działania maskujące — czynności, których celem jest stworzenie lub wy-
korzystanie błędnego przeświadczenia osób postronnych co do właściwego zna-
czenia zdarzeń przeznaczenia obiektów czy tożsamości osób objętych działania-
mi Policji.

52  Rozmowy przykładowo mogą dotyczyć składanych propozycji zbycia nar-
kotyków, broni itp. potencjalnym nabywcom w celu zainteresowania Policji w za-
kresie przeprowadzenia zakupu kontrolowanego lub wszelkich istotnych infor-
macji o grupie, tj. o jej członkach czy samej działalności przestępczej. 

53  Dekonspiracja — celowe lub nieświadome (czasem przypadkowe) ujaw-
nienie prowadzenia jakichkolwiek czynności operacyjno-rozpoznawczych przez 
uprawnioną służbę państwową (np. niejawnej obserwacji, spotkań z OZI, które 
jest lojalnym przestępcą w świadomości pozostałych członków grupy przestęp-
czej itp.).
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grupa poza systematycznie prowadzoną ukierunkowaną dezinformacją 
może także pozyskiwać cenne informacje o zainteresowaniach danej służ-
by, a funkcjonariusze utrzymujący współpracę z pozyskanym OZI stają się 
tzw. nieświadomymi informatorami dla zorganizowanej grupy przestępczej. 

W katalogu wykorzystywanej dezinformacji organów ścigania przez zor-
ganizowane grupy przestępcze jest także całościowa ich działalność w sa-
mej strukturze, która już na samym początku swojej działalności zakłada 
element jej wykrycia i pojawienie się wśród ich członków potencjalnych 
świadków koronnych, którzy mogą, jak było w przeszłości 54, doprowadzić 
do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwa. 
Wobec tego obecne planowanie działalności grupy przestępczej polega 
na świadomym odcinaniu członków danej grupy od wszelkich informa-
cji dotyczących podejmowanych przestępczych czynności. Wspomniane 
odcinanie polega na ograniczaniu znajomości z innymi członkami grupy, 
pośrednim przekazywaniu zadań i poleceń, nieprzekazywaniu informacji 
o innych osobach współpracujących z grupą.

Konkluzja

Analizując zatem powyższe, należy wskazać, że istnieje duże prawdo-
podobieństwo prowadzenia działań dezinformujących przez grupy prze-
stępcze. Już samo pobieżne przyjrzenie się kilku zaprezentowanym powy-
żej aferom i sprawom wskazuje, że takie działania mogły być prowadzone 
chociażby w kierunku odwrócenia uwagi czy też zrzucenia bądź rozmycia 
odpowiedzialności za popełnione czyny przestępcze oraz zapobieżenia dal-
szej działalności przestępczej.

Manipulacja informacją należy do powszechnego zasobu metod i tech-
nik wywierania wpływu. Prawdziwą nowością są możliwości manipulowa-
nia informacjami, nie zaś ich ilość. Warto zwrócić uwagę, że istnieją rów-
nież takie zjawiska, jak np. automanipulowanie czy lęk przed manipulacją 
informacją. W określeniu istoty manipulowania informacją istnieje trud-
ność wynikająca z faktu, że już sama wymiana informacji między ludź-
mi nosi znamiona przypominające manipulację, gdyż nawet obiektywnie 
podana informacja może być potraktowana jako manipulacja informacją 
(zwykle zawiera opis tylko pewnego wycinka rzeczywistości, a pomija inne).

54  Za najsłynniejszego do tej pory polskiego świadka koronnego uważany 
jest przez wielu Jarosław S. — były gangster o ps. Masa. Eksperci od ścigania 
przestępczości twierdzą jednak, że ta wyjątkowa pozycja jest przesadą. Ich zda-
niem było kilku ważniejszych, bogatszych, a co najważniejsze — bardziej wia-
rygodnych procesowo osób. Jarosław S. istotnie przyczynił się do rozbicia gru-
py pruszkowskiej, jednak niektóre jego późniejsze zeznania były bardzo prob-
lematyczne i przyniosły więcej zamieszania niż pożytku. Por. A. Łukaszewicz, 
Prokuratura rzadziej korzysta z pomocy świadka koronnego, <http://www.rp.pl/
artykul/1010681-Prokuratura-rzadziej-korzysta-z-pomocy-swiadka-koronnego.
html#ap-3>, 4 marca 2017 r.
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Również selektywność wyboru informacji stawia proces informowania 
i komunikowania w cieniu zarzutu o manipulację. Globalizująca interpre-
tacja manipulowania informacją dostarcza nowego spojrzenia na pojęcie 
informacji. Pokazuje, że informacja, oprócz wielu pełnionych i wymienia-
nych w piśmiennictwie funkcji, tj. poznawcza, metainformacyjna, eduka-
cyjna itp., w sposób immanentny pełni przede wszystkim funkcję sterowa-
nia zachowaniami i postawami człowieka.

Do interesujących problemów związanych z dezinformacją należą rów-
nież zagadnienia manipulowania informacją w sytuacji nadmiaru informa-
cji, manipulowanie informacją w sytuacji niedoboru informacji oraz zacho-
wania informacyjne w sytuacji manipulowania informacją. W opracowaniu 
zajęto się w szczególności manipulowaniem informacją na płaszczyźnie 
przekazu informacji. 

Zarówno samo pojęcie dezinformacji, jak i znaczenie działań dezinfor-
mujących stosowanych przez grupy przestępcze jest obecnie w praktyce 
działań służb specjalnych i policyjnych obszarem słabo zdiagnozowanym 
(w ujęciu naukowym i praktycznym). Niewątpliwie dezinformacja prowa-
dzona przez grupy przestępcze jest także jednym z elementów ich taktyki 
przestępczej.
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