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KRZYSZTOF HOROSIEWICZ 1

OSOBY INFORMUJĄCE JAKO WYODRĘBNIONA 
KATEGORIA OSOBOWYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji 2 w art. 22 ust. 1 daje Policji możli-
wość korzystania z pomocy osób niebędących policjantami. Wśród osób 
tych wyodrębniono osobowe źródła informacji (OZI), dokonując ich po-
działu na: osoby informujące, informatorów, współpracowników i agen-
tów 3. Osoby informujące to osobowe źródła informacji, które okazjonal-
nie 4 przekazują informacje Policji, mogąc robić to anonimowo 5. Fakt wy-
odrębnienia tej kategorii osobowych źródeł informacji od lat wzbudzał 
wśród praktyków pracy operacyjnej pewne wątpliwości. Ich rozstrzygnię-
cie wymaga precyzyjnego zdefi niowanie terminu „osoba informująca” albo 
przynajmniej określenia celu wyodrębnienia tej kategorii OZI. Kategoria 
osób informujących istniała jeszcze przed okresem transformacji ustro-
jowej. Zarządzenie nr 0052/74 ministra spraw wewnętrznych z 5 lipca 
1974 r. w sprawie pracy operacyjnej Milicji Obywatelskiej 6 wyróżniało 
trzy kategorie źródeł informacji: tajni współpracownicy, osoby zaufa-
ne i osoby informujące. Tajny współpracownik był osobą celowo pozy-
skaną do zbierania informacji oraz wykonywania zadań operacyjnych. 

1  Dr Krzysztof Horosiewicz — inspektor Policji w stanie spoczynku. 
Do 2011 r. pełnił służbę w Policji, wykonując czynności operacyjno-rozpoznaw-
cze, w tym zadania specjalne na terenie kraju i za granicą, za które został od-
znaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. 20 maja 2014 r. uzyskał stopień 
naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpie-
czeństwie. Jest autorem oraz współautorem dwóch książek, a także autorem pię-
ciu artykułów z zakresu czynności operacyjno-rozpoznawczych.

   Adres do korespondencji: <khorosiewicz@wp.pl>.
2  Tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 355 (dalej: ustawa o Policji).
3  E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka — czyli rzecz o metodach 

śledczych, Warszawa 2008, s. 67.
4  Okazjonalny — odnoszący się do określonej okazji — okoliczności, sytu-

acji, wywołany przez nią, nieczęsto się zdarzający, spotykany. J. Szymczak (red.), 
Słownik języka polskiego PWN, t. 2, Warszawa 1981, s. 499.

5  E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka…, wyd. cyt., s. 67.
6  Zob. zarządzenie nr 0052/74 ministra spraw wewnętrznych z 5 lipca 

1974 r. w sprawie pracy operacyjnej Milicji Obywatelskiej (IPN Ld 0050/70), do-
stępne w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Łodzi.
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Osoba zaufana była osobą, która z poczucia społecznego obowiązku lub 
z innych pobudek godziła się na poufne przekazywanie funkcjonariu-
szowi milicji interesujących go wiadomości. Natomiast osoba informu-
jąca była „każdą inną osobą niż osoba zaufana, doraźnie 7 przekazującą 
funkcjonariuszowi MO wiadomości w sposób poufny” 8. Osoby zaufane
i osoby informujące były podstawowym środkiem zdobywania informacji 
w procesie permanentnie prowadzonego rozpoznania, obejmującego śro-
dowiska, zjawiska, miejsca lub osoby, które mogą być lub są związane 
z przestępczością 9.

Ze sformułowania, że: „Osobą zaufaną jest taka osoba, która z poczucia 
społecznego obowiązku lub z innych pobudek godzi się 10 poufnie przekazy-
wać […] wiadomości funkcjonariuszowi MO” 11, wynikało, że osoby te, kie-
rując się określonymi motywami, wyrażały zgodę na wielokrotne, poufne, 
przekazywanie informacji, czyli stałą współpracę 12. Określenie „godzi się” 
pozwala przyjąć, że inicjatywa współpracy, na którą „godziło się” źródło, 
leżała po stronie funkcjonariuszy.

W odróżnieniu od osoby zaufanej, do kategorii osób informujących za-
liczono wszystkie pozostałe osoby, które w sposób poufny doraźnie prze-
kazywały funkcjonariuszowi MO wiadomości 13. Nie określono przy tym 
motywów przekazania informacji oraz tego, po czyjej stronie leżała inicja-
tywa nawiązania kontaktu. Natomiast słowo „doraźnie”, czyli w pewnej sy-
tuacji (okolicznościach), oznaczało, że ze względu na okazjonalność prze-
kazania informacji, niezależnie czy jej przekazanie miało miejsce jeden 
raz lub więcej, nie mogło być mowy o współpracy. W praktyce rozmowy 
z osobami informującymi prowadzono przy okazji wykonywania normalnych, 

 7  Doraźny — wynikający z potrzeby chwili, zadowalający w danym momen-
cie, zastosowany okolicznościowo, w pewnej sytuacji, na pewien czas. J. Szym-
czak (red.), Słownik języka polskiego PWN, t. 1, Warszawa 1981, s. 431.

 8  § 39 ust. 2 zarządzenia nr 0052/74.
 9  Zob. J. Gołębiewski, Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorga-

nizowanej, Warszawa 2008, s. 18.
10  Godzić się — wyrażać zgodę na coś, zgadzać się na coś, biernie podda-

wać się czemuś, przystawać na coś. J. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego 
PWN, t. 1…, wyd. cyt., s. 674.

11  § 39 ust. 1 zarządzenia nr 0052/74.
12  Współpraca — niejawne zbieranie informacji przez osoby dysponujące moż-

liwościami dotarcia do innych osób objętych pracą operacyjną, podmiotów go-
spodarczych, środowisk, obiektów lub miejsc, a także realizacja czynności ope-
racyjno-rozpoznawczych pod kierunkiem policjantów — § 2 pkt 13 zarządzenia 
nr 16/pf komendanta głównego Policji z 4 września 2002 r. w sprawie metod pro-
wadzenia przez Policję współpracy z osobowymi źródłami informacji, obserwacji 
i wykorzystania obiektów specjalnych oraz form wykonywania czynności opera-
cyjno-rozpoznawczych (niepublikowane). Zarządzenie to jest jawne (od § 1 do 8), 
a instrukcja będąca załącznikiem do zarządzenia jest niejawna.

13  § 39 ust. 2 zarządzenia nr 0052/74: „Osobą informującą jest każda inna 
niż wymieniona w ust. 1 osoba doraźnie przekazująca funkcjonariuszowi 
MO wiadomości w sposób poufny”.
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codziennych czynności służbowych. W przypadkach uzasadnionych potrze-
bami służby rozmowy prowadzono także w toku umówionych spotkań. Kate-
gorię osób informujących, które doraźnie, w sposób tajny, udzielały informa-
cji, wyodrębniono także w Instrukcji w sprawie szczegółowych zasad działal-
ności operacyjnej Służby Bezpieczeństwa 14.

W świetle powyższych rozważań można stwierdzić, że przed 1989 r. 
osoby informujące stanowiły pewien dodatkowy, uzupełniający podzbiór 
w zbiorze wszystkich OZI. Wyodrębnienie tego podzbioru miało na celu 
zapobieżenie ograniczeniu potencjału dopływu informacji przydatnych 
w prowadzonym rozpoznaniu, unifi kując przy tym nazewnictwo źródeł 
ich pochodzenia. W ten sposób ułatwiało także dokumentowanie uzy-
skanych informacji, zapobiegając ich utracie, ponieważ sporządzenie 
dokumentu zawierającego informację niosło za sobą obowiązek jej we-
ryfi kacji i możliwość jej wykorzystania. Należy przy tym zwrócić uwagę 
na fakt, że żadne z wymienionych zarządzeń nie dopuszczało anonimo-
wości źródeł.

Uchwalony w 1990 r. tzw. pakiet ustaw policyjnych 15 rozpoczął nowy 
rozdział w zakresie regulacji czynności operacyjno-rozpoznawczych. Usta-
wa o Policji bardzo nieprecyzyjnie określa korzystanie z pomocy osób 
„niebędących policjantami” 16. Zmiany polityczne i ustrojowe, które zaszły 
w Polsce po 1989 r., otworzyły drogę zmianom społeczno-gospodarczym, 
stwarzając także nowe możliwości popełniania przestępstw. Tworzyła się 
przestępczość zorganizowana, która przejawiała się przemocą i aktami ter-
roru kryminalnego zarówno wobec ofi ar przestępstw, jak i w porachun-
kach wewnętrznych. Częściowe ujawnienie metod pracy operacyjnej oraz 
realizacja uchwały lustracyjnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 maja 
1992 r. 17 (tzw. lista Macierewicza) dodatkowo pogłębiło obawy źródeł przed 
dekonspiracją. Dotychczasowe OZI zrywały współpracę albo nie chciały 
jej kontynuować po odejściu ze służby dotychczasowych prowadzących. 
Szybko okazało się, że ilość i wartość operacyjna OZI, które pozostały 
lub podjęły współpracę w tym okresie, były dalece niewystarczające. Dra-
stycznie ograniczyło to posiadane rozpoznanie, zmniejszając tym samym 

14  Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad działalności operacyjnej Służby 
Bezpieczeństwa będąca załącznikiem do zarządzenia nr 00102 ministra spraw 
wewnętrznych z 9 grudnia 1989 r. [w:] T. Ruzikowski (oprac.), Instrukcje pracy 
operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989), Warszawa 2004, s. 142.

15  W skład tzw. pakietu ustaw policyjnych wchodziły trzy ustawy: usta-
wa z 6 kwietnia 1990 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych (DzU nr 30, 
poz. 181), ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU nr 30, poz. 179), ustawa 
z 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (DzU nr 30, poz. 180).

16  A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze, aspekty kryminalistyczne 
i prawnodowodowe, Lublin 2006, s. 197–198.

17  Uchwała zobowiązywała ministra spraw wewnętrznych do: „podania 
do dnia 6 czerwca 1992 pełnej informacji na temat urzędników państwowych 
od szczebla wojewody wzwyż, a także senatorów i posłów [...] będących współ-
pracownikami UB i SB w latach 1945–1990”. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z 28 maja 1992 r., M.P. z 1992 r., nr 16, poz. 116.
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potencjał zdobywania informacji, warunkujący z kolei wykrywanie zarów-
no podstawowych, najbardziej dokuczliwych, kategorii przestępstw, jak 
i skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej.

Po transformacji ustrojowej kolejne zarządzenia o pracy operacyj-
nej Policji nie różniły się znacząco od zarządzeń obowiązujących przed 
1989 r. Należy jednak dodać, że w reakcji na sygnalizowane przez poli-
cjantów obawy potencjalnych źródeł przed ujawnieniem tzw. teczek, w za-
rządzeniu o pracy operacyjnej zawarto zapis mający na celu ułatwienie 
policjantom pozyskiwania informacji, ponieważ osoby informujące mogły 
przekazanie informacji uwarunkować zachowaniem swojej anonimowości.

 Po pewnym czasie dostrzeżono, że znacząca ilość spośród ogółu informa-
cji pochodzących od źródeł osobowych pochodziła nie od współpracowników 
i informatorów, ale od osób informujących. Ponieważ osoby informujące — 
z defi nicji — nie wykonują zadań zlecanych przez policjantów, w konsekwencji 
spadła ofensywność czynności operacyjno-rozpoznawczych. W celu odwróce-
nia tej tendencji, a także w celu zminimalizowania zagrożeń związanych z ano-
nimowością źródeł, wprowadzono pewne ograniczenia w korzystaniu z pomocy 
tej kategorii osób. Podjęto przy tym próbę precyzyjnego wskazania roli osób 
informujących wśród pozostałych kategorii OZI 18. Na przykład w zarządzeniu 
nr 16/pf komendanta głównego Policji z 4 września 2002 r. w sprawie metod 
prowadzenia przez Policję współpracy z osobowymi źródłami informacji, obser-
wacji i wykorzystania obiektów specjalnych oraz form wykonywania czynności 
operacyjno-rozpoznawczych 19, określono, że osoba informująca to OZI, które 
przekazuje informacje okazjonalnie 20 i które nie podejmuje przy tym systema-
tycznej współpracy.

Konieczność dostosowywania zarządzenia nr 16/pf do zmieniających 
się realiów oraz — wynikająca z wprowadzanych zmian — nieczytel-
ność zarządzenia były powodem powołania w marcu 2005 r. zespołu 21, 
który przygotował zarządzenie nr pf-634 komendanta głównego Policji 

18  Od 1990 r. obowiązywały kolejno: zarządzenie nr 0018/91 komendanta głów-
nego Policji z 18 grudnia 1991 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu ko-
rzystania przez Policję z metod operacyjnych (niepublikowane), zarządzenie nr 039 
komendanta głównego Policji z 18 grudnia 1996 r. w sprawie metod i form wykonywa-
nia przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych (niepublikowane), zarządzenie 
nr 16/pf komendanta głównego Policji z 4 września 2002 r. w sprawie metod pro-
wadzenia przez Policję współpracy z osobowymi źródłami informacji, obserwacji i wy-
korzystywania obiektów specjalnych oraz form wykonywania czynności operacyjno-
-rozpoznawczych (niepublikowane), zmienione zarządzeniami nr 422/pf komendanta 
głównego Policji z 22 sierpnia 2003 r. (niepublikowane) oraz nr 1399/pf komendanta 
głównego Policji z 14 grudnia 2004 r. (niepublikowane).

19  Niepublikowane.
20  Okazjonalny — odnoszący się do określonej okazji — okoliczności, sytu-

acji, wywołany przez nią, nieczęsto się zdarzający, spotykany. J. Szymczak (red.), 
Słownik języka polskiego PWN, t. 2…, wyd. cyt., s. 499.

21  Decyzja nr 140/2005 komendanta głównego Policji z 29 marca 
2005 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektów aktów norma-
tywnych dotyczących metod i form wykonywania przez Policję czynności opera-
cyjno-rozpoznawczych (niepublikowana).
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z 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję 
czynności operacyjno-rozpoznawczych 22. W założeniu miało ono uprościć 
pracę oraz być jasne, zrozumiałe i wyczerpujące, a także spójne z innymi 
przepisami. Źródłem założeń były analiza obowiązujących przepisów, kon-
cepcje nowych rozwiązań oraz praktyka.

W zarządzeniu nr pf-634 osoby informujące zdefi niowano jako osobowe 
źródła informacji, które okazjonalnie przekazują informacje Policji, mogąc 
robić to anonimowo. Pominięto przy tym zastrzeżenie, które wydawało się 
oczywiste, a mianowicie, że osoba informująca z defi nicji jest źródłem, 
które nie podejmuje systematycznej współpracy.

Okazało się jednak, że brak wyraźnie sformułowanego zastrzeżenia w tej 
kwestii sprzyjał kształtowaniu pewnej, nieprzewidzianej przez twórców 
zarządzenia nr pf-634, praktyki kolejnych spotkań z osobami informu-
jącymi, która zaowocowała postulatem ich usankcjonowania. W efekcie, 
po dwóch latach obowiązywania zarządzenia, zaczęto dokonywać zmian 
jego zapisów 23. W ich wyniku zarządzenie zezwalało na kolejne spotka-
nia z osobą informującą, której tożsamość nie jest znana, o ile wyrazi 
na to zgodę przełożony. Zagubiono przy tym istotę znaczenia sformułowa-
nia „osoba, która uzależnia przekazanie informacji od zachowania ano-
nimowości”, które oznacza całkowicie co innego, aniżeli sformułowanie 
„której tożsamość nie jest znana”. Ponadto w wielu wypadkach zinterpre-
towane zostało to przez policjantów i ich przełożonych jako przyzwolenie 
na stałą współpracę z tą kategorią OZI.

Doraźne i iluzoryczne korzyści wynikające z uproszczonego dokumen-
towania współpracy z osobami informującymi o — niejednokrotnie jedy-
nie rzekomo — nieznanej tożsamości oraz wynikający z tego fakt braku 
koniecznych sprawdzeń w policyjnych bazach danych, stanowiły w pew-
nych wypadkach pułapkę dla policjantów. Bywały także przyczyną, nie-
jednokrotnie bolesnych, konsekwencji dyscyplinarnych i karnych. Po bli-
sko trzech latach uznano, że część zmian okazała się nieprzemyślana 
i zarządzeniem nr pf-671/11 komendanta głównego Policji z 7 czerwca 
2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania 
przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych 24, przywrócono pier-
wotną treść zapisu dotyczącą osób informujących. 

22  Niepublikowane.
23  Zarządzenie nr pf-634 komendanta głównego Policji z 30 czerwca 

2006 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-
-rozpoznawczych (niepublikowane) było także wielokrotnie zmieniane: zarządze-
niem nr pf-1292/08 komendanta głównego Policji z 19 grudnia 2008 r. (niepub-
likowane), zarządzeniem nr pf-671/11 komendanta głównego Policji z 7 czerwca 
2011 r. (niepublikowane), zarządzeniem nr pf-11 komendanta głównego Policji 
z 31 marca 2014 r. (niepublikowane) oraz zarządzeniem nr pf-59 komendanta 
głównego Policji z 6 października 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie 
metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych 
(niepublikowane).

24  Niepublikowane.
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Wydaje się oczywiste, że po upływie 25 lat od transformacji ustrojowej 
w zasadzie ustały przyczyny, które mogły uzasadniać uzależnianie prze-
kazania przez osobę informacji od zachowania jej anonimowości. Ponadto 
ustawowy obowiązek ochrony tożsamości osób, które udzielały pomocy po-
licji — a więc także osób informujących — nie oznacza wcale, że policjanci 
nie są zobowiązani ustalić danych personalnych lub innych, pozwalają-
cych na ich identyfi kację. Ukrywanie własnej tożsamości może świadczyć 
o istnieniu nieznanych motywów, którymi może być chęć manipulowania 
policją, wyeliminowanie rękoma policji przestępczej konkurencji, czy wręcz 
zemsta albo fałszywe pomówienie. Ukryte motywy mogą także doprowadzić 
nie tylko do ujawnienia kierunków zainteresowania policji, ale stwarzają 
realne ryzyko jej dezinformowania, nie mówiąc o trudnościach związanych 
z oceną wiarygodności informacji. 

Przeprowadzone w 2013 r. badania 25 wykazały, że w części przypadków, 
sporządzając meldunek informacyjny (MI), w rubryce „kategoria/rodzaj 
źródła” w sposób zamierzony wpisywano „osoba informująca”. W ten spo-
sób ukrywano znaną policjantowi tożsamość źródła informacji w sytuacji, 
gdy została ona uzyskana niezgodnie z ustawą 26, implikując konieczność 
pociągnięcia źródła informacji do odpowiedzialności karnej. W pewnych 
wypadkach ci sami policjanci w podobny sposób dokumentowali także 
inne informacje, uzyskane rzekomo od osób o nieznanej im tożsamości. 
Taki sposób postępowania jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami. 
Jednocześnie może stanowić zagrożenie wynikające z niekontrolowanej 
działalności źródła w sferze, z której przekazuje ono informacje, na przy-
kład uczestnicząc w procederze wyłudzania kredytów bankowych. W przy-
padku zatrzymania takiej „osoby, której tożsamość nie jest znana”, proku-
ratora zainteresuje nie tyle fakt współpracy tej osoby z policją, ile sposób 
i legalność uzyskiwania informacji przekazywanych policjantowi. 

W świetle tych samych badań stwierdzono, że pomimo wysokiego po-
ziomu zagrożeń wynikających z nieustalonej tożsamości źródła informa-
cji, 76,21% badanych najczęściej korzysta z pomocy osób informujących. 
Jednocześnie ci sami badani wśród przyczyn zagrożeń bezpieczeństwa 

25  Badania empiryczne zostały przeprowadzone metodą sondażu diagno-
stycznego, przy wykorzystaniu techniki wywiadu i ankietowania. Dobór respon-
dentów oparty został na celowej selekcji grupy 295 ankietowanych spośród 950 
policjantów realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze w komórkach or-
ganizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, komendach powiatowych 
i miejskich garnizonu łódzkiego i podległych im komisariatach. Zob. K. Horosie-
wicz, Współpraca policjantów z osobowymi źródłami informacji, Warszawa 2015.

26  Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, w pewnych przypadkach in-
formacje dokumentowane jako pochodzące od osób informujących są sposobem 
na ukrycie rzeczywistego źródła informacji chronionej przez ustawę, np. ustawę 
z 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 128), gdyż 
osoba, która przekazała informację policjantowi, naruszyła prawo. Niemniej jest 
gotowa przekazywać kolejne informacje pod warunkiem zachowania całkowitej 
anonimowości (i braku odpowiedzialności z tego tytułu).
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prawnego policjantów współpracujących z OZI wymienili m.in. brak doku-
mentowania istotnych okoliczności przyjęcia informacji oraz brak wiedzy 
o tym, że OZI popełniło przestępstwo. 

O skali korzystania z pomocy osób informujących świadczy zarządzenie 
nr 3 komendanta głównego Policji z 18 stycznia 2013 r. zmieniające za-
rządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oce-
ny pracy Policji 27, którym wprowadzono zmiany w zarządzeniu nr 1147 
komendanta głównego Policji z 22 września 2011 r. w sprawie planowa-
nia strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji 28. Zarządzenie 
nr 3 zmieniło bowiem załącznik nr 5 dotyczący współpracy z osobowymi 
źródłami informacji 29. Obecnie, sporządzając okresowe sprawozdanie, na-
leży — podobnie jak w przypadku współpracowników i informatorów — 
wykazać liczbę osób informujących i uzyskanych od nich informacji oraz 
kwoty wypłat z funduszu operacyjnego. Nie można przy tym zapominać 
o mentalności części przełożonych, którzy uznali, że skoro w zarządzeniu 
należy ujmować liczbę osób informujących, to im więcej ich będzie, tym 
lepiej zostaną ocenieni.

Potrzeba zapewnienia możliwie szerokiego dopływu przekazywanych po-
ufnie informacji wobec zagrożenia ich bezpowrotną utratą, a także potrze-
ba ich zestandaryzowanego dokumentowania pozostają nadal aktualne. 
Nie straciła tym samym na aktualności zasadność wyodrębnienia kategorii 
osób informujących. Pozwala ona bowiem w zunifi kowany sposób określać 
osoby, które w sposób poufny, kierując się różnymi motywami, okazjo-
nalnie (doraźnie), przekazują informacje funkcjonariuszom Policji. Należy 
jednak przypomnieć, że obowiązujące przed 1989 r. przepisy nie pozwa-
lały na zachowanie anonimowości OZI. Zdefi niowanie osoby informującej 
jako osoby, która warunkuje przekazanie informacji od zachowania anoni-
mowości wydaje się reliktem początku lat dziewięćdziesiątych, stwarzając 
obecnie zagrożenie dla bezpieczeństwa prawnego policjantów.

Kontakt z osobą informującą z defi nicji, z uwagi na jego okazjonalność 
(przypadkowość), powinien być w zasadzie jednorazowy. Natomiast w każ-
dym przypadku, szczególnie w przypadku nawiązania kolejnego kontaktu 
z osobą informującą, należy ocenić jej przydatność i możliwość podjęcia 
współpracy w charakterze informatora 30. W pewnych wypadkach jednak 
policjanci z góry zakładają, że rozmówca nie wyrazi zgody na współpracę, 
która wiąże się z rejestracją jego osoby, teczkami oraz koniecznością odby-
wania spotkań w obecności drugiego policjanta. Niezależnie skąd miałaby 
pochodzić wiedza ich rozmówcy na ten temat, domniemana lub rzeczywi-
sta zapowiedź odmowy spotkań z dwoma policjantami, nieznane motywy 
działania oraz brak sprawdzeń w policyjnych bazach danych są sygnałem 
potencjalnych zagrożeń i nie mogą zostać zbagatelizowane.

27  Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 13.
28  Dz. Urz. KGP nr 8, poz. 57.
29  Obecnie jest to załącznik nr 1.
30  Osobie informującej nie zleca się zadań, nie rejestruje się jej ani nie zgła-

sza do bazy OBOZI.
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Pojęcie współpracy nie zostało zdefi niowane w zarządzeniu nr pf-634. 
Zgodnie z defi nicją podawaną przez Słownik języka polskiego, współpraca 
to „praca wykonywana wspólnie z kimś, z innymi, wspólna praca, działal-
ność prowadzona wspólnie” 31. Podobna defi nicja zawarta jest w Praktycz-
nym słowniku współczesnej polszczyzny, który defi niuje analizowane po-
jęcie jako „pracę wykonywaną wraz z kimś innym, jest to działalność pro-
wadzona w porozumieniu z kimś innym” 32. W wielu przypadkach pojęcie 
współpracy jest utożsamiane ze współdziałaniem, przez które należy rozu-
mieć „działanie, pracę wspólną z kimś, funkcjonowanie razem z innymi” 33. 
Według słownika języka polskiego współpraca to działalność prowadzona 
na czyjeś zlecenie, wiążąca się ze zdradą lub z działaniem na czyjąś nie-
korzyść 34. Wynika z tego, że przez współpracę osobowego źródła informacji 
z policjantem należy rozumieć działalność prowadzoną na zlecenie poli-
cjanta, polegającą na przekazywaniu informacji oraz wykonywaniu zleco-
nych przez policjanta zadań, które w szczególności polegają na zdobywaniu 
informacji. Osoby informujące przekazują informacje Policji okazjonalnie 
(doraźnie, ad hoc). Zatem okazjonalne przyjęcie informacji od osoby in-
formującej nie ma charakteru współpracy, niezależnie od tego, czy oso-
ba ta nawiązała kontakt z własnej inicjatywy, czy też został on nawiązany 
przez policjanta. Stąd przyjmowanie informacji od osób informujących nie 
powinno wchodzić w podstawowy zakres zadań policjantów służby krymi-
nalnej, do których należy prowadzenie współpracy z osobowymi źródłami 
informacji. Postulat ten nie oznacza pozbawienia służby kryminalnej do-
pływu informacji od osób, które, kierując się potrzebą chwili, okazjonal-
nie przekazują informacje policji i dla których, nawiasem mówiąc, nie jest 
istotne, czy i do jakiej kategorii OZI zostaną zakwalifi kowane. 

Możliwości lub wprost okazje do zdobywania informacji w sposób pouf-
ny nie zależą od obowiązującej w Policji terminologii, ale jedynie od oko-
liczności, w których nawiązany został kontakt z człowiekiem. W praktyce 
oznacza to, że także policjanci służby prewencji mają możliwość — albo 
w zaistniałej sytuacji wręcz obowiązek — wykonywania czynności uwa-
żanych za czynności operacyjne, takich jak przeprowadzenie rozpozna-
nia albo przyjęcie informacji 35. Najczęściej spotykanymi przypadkami 
przekazywania informacji przez osoby określane mianem osób informu-
jących są takie, w których osoba ta, posiadając informację, co do któ-
rej przypuszcza, że może ona zainteresować policję, nawiązuje kontakt 

31  M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 2002, s. 715.
32  H. Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 46, 

Poznań 2004, s. 177.
33  H. Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 17, Po-

znań 1998, s. 169.
34  Hasło: współpraca [w:] Słownik języka polskiego [online] <http://sjp.pwn.pl/

szukaj/współpraca.html>, dostęp: 6 września 2016 r.
35  Zob. K. Horosiewicz, Rola policjantów służby prewencji w gromadzeniu in-

formacji przydatnych w realizacji ustawowych zadań Policji, „Przegląd Policyjny” 
2014, nr 4 (116), s. 168.
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z policjantem, by ją przekazać 36. Niejawność czynności operacyjno-rozpo-
znawczych realizowanych przez nieumundurowanych policjantów służby 
kryminalnej powoduje, że takiej osobie łatwiej nawiązać kontakt z wi-
docznymi dla ogółu społeczeństwa policjantami służby prewencji. Po-
licjanci tej służby realizują głównie zadania wynikające z treści art. 1 
ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Policji. § 30 pkt 4 zarządzenia nr 768 komen-
danta głównego Policji z 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wy-
konywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz 
koordynacji działań o charakterze prewencyjnym 37 stanowi, że podczas 
patrolowania policjanci powinni pozyskiwać i przyjmować wszystkie in-
formacje na temat zagrożeń występujących w danym rejonie. Nie chodzi 
tutaj wyłącznie o policjantów pełniących służbę w komórkach wywiadow-
czych 38, którzy, zgodnie z zarządzeniem nr 768, korzystają z metod pracy 
operacyjno-rozpoznawczej 39.

Zgodnie z zarządzeniem nr 528 komendanta głównego Policji z 6 czerw-
ca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnico-
wego i kierownika rewiru dzielnicowych 40, w zakresie ścigania sprawców 
przestępstw i wykroczeń do zadań dzielnicowych należy: zbieranie i prze-
kazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy oraz 
udowodnienia mu winy, podejmowanie czynności zmierzających do usta-
lenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz podejmowanie 
czynności zmierzających do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wy-
niku przestępstwa lub wykroczenia bądź służących do ich popełnienia. 

Wszyscy policjanci powinni wiedzieć, że mają obowiązek przyjmowania in-
formacji 41, które mogą być przydatne do realizacji ustawowych zadań Policji, 
oraz obowiązek ich dokumentowania i przekazywania. Jednocześnie brak jest 
jawnego, dostępnego dla wszystkich policjantów, wewnętrznego aktu norma-
tywnego, z którego wynikałby ten obowiązek. Zawarto go bowiem w § 3 ust. 2 
niejawnego zarządzenia nr pf-634 komendanta głównego Policji z 30 czerwca 
2006 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyj-
no-rozpoznawczych 42. Co prawda rozdział 2. Cele i zasady pracy operacyjnej, 

36  Zdarzają się także sytuacje, w których policjant przypuszcza, że dana oso-
ba dysponuje pożądaną informacją, jednakże do tej pory nie przekazała jej poli-
cji, w związku z czym nawiązuje z nią kontakt.

37  Dz. Urz. KGP nr 15, poz. 119.
38  Do zakresu zadań policjantów komórek wywiadowczych należy w szcze-

gólności: ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz zatrzymywanie ich sprawców 
na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu, zatrzymywanie osób poszu-
kiwanych przez organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości, rozpoznanie środo-
wisk przestępczych i metod ich działania oraz prowadzenie działań wspomagają-
cych pracę komórek pionu kryminalnego.

39  Na podstawie § 20 zarządzenia nr 768 komendanta głównego Policji 
z 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów 
pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym.

40  Tekst jedn. Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 38.
41  Nie zdobywania czy pozyskiwania, ale właśnie przyjmowania informacji.
42  Niepublikowane.
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w którym znajduje się ten paragraf, zgodnie z § 196 zarządzenia jest jawny 43, 
ale niejawność całego zarządzenia powoduje, że w praktyce nie jest ono do-
stępne dla wszystkich policjantów, których ten przepis dotyczy. 

Ponieważ zapis ten nakłada obowiązek na wszystkich policjantów, po-
winien on zostać umieszczony w jawnym, wewnętrznym akcie normatyw-
nym, na przykład w decyzji nr 126 komendanta głównego Policji z 5 kwiet-
nia 2013 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów danych 
„System Informacji Operacyjnych” 44, czyli w akcie regulującym dokumen-
towanie informacji uzyskiwanych przez wszystkich policjantów 45.

Podobnego zabiegu przeniesienia zapisów z niejawnych do jawnych ak-
tów normatywnych dokonano już wcześniej, w przypadku standardowego 
systemu oceny wiarygodności informacji 4 x 4, który przyjęto w akcie Rady 
Unii Europejskiej z 3 listopada 1998 r. W Polsce system ten, pomimo że był 
jawny, z niezrozumiałych powodów został ujęty w poufnym zarządzeniu 
nr 16/pf komendanta głównego Policji z 4 września 2002 r., a następnie 
w poufnym zarządzeniu nr pf-634 komendanta głównego Policji z 30 czerw-
ca 2006 r. Wreszcie, po sześciu latach system oceny wiarygodności informa-
cji 4 x 4 zawarto w decyzji nr 773 komendanta głównego Policji z 19 grud-
nia 2008 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów informacji 
„System Informacji Operacyjnych” 46, a następnie we wspomnianej, obowią-
zującej aktualnie decyzji nr 126 komendanta głównego Policji z 5 kwietnia 
2013 r. Jednocześnie, zgodnie z zarządzeniem nr pf-1292/08 komendan-
ta głównego Policji z 19 grudnia 2008 r. zapisy dotyczące systemu oceny 
4 x 4 zostały wykreślone z niejawnego zarządzenia o pracy operacyjnej.

Możliwość dokonania proponowanych zmian pojawiła się w związku 
z decyzją nr 165 komendanta głównego Policji z 15 maja 2015 r. w spra-
wie powołania zespołu do opracowania i uzgodnienia projektu zarządzenia 
w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-
-rozpoznawczych 47. Powołanie zespołu stwarza możliwość stworzenia aktu 
normatywnego, który — jak wynika z uzasadnienia — będzie bardziej czy-
telny i zrozumiały, zapewniając przez to prawidłowość wykonywania czyn-
ności operacyjno-rozpoznawczych przez policjantów.

43  § 196 stanowi, że wyciągi z zarządzenia i obejmujące treść działu pierw-
szego Przepisy ogólne, i działu dziewiątego Przepisy końcowe oraz załączniki 
do zarządzenia mogą być przechowywane, przekazywane i udostępniane jako 
dokumenty jawne w rozumieniu przepisów ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochro-
nie informacji niejawnych (DzU nr 182, poz. 1228).

44  Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 29.
45  Aby zabieg ten był zgodny z zasadami legislacji, stosowny zapis powi-

nien zostać usunięty z zarządzenia nr pf-634 komendanta głównego Policji 
z 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynno-
ści operacyjno-rozpoznawczych.

46  Dz. Urz. KGP z 2009 r., nr 1, poz. 3.
47  Niepublikowana. Zmieniona decyzją nr 10 komendanta głównego Policji 

z 22 stycznia 2016 r. zmieniającą decyzję w sprawie powołania zespołu do opra-
cowania i uzgodnienia projektu zarządzania w sprawie metod i form wykonywa-
nia przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych (niepublikowana).
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Streszczenie:  Wyodrębnienie wśród 
osobowych źródeł informacji katego-
rii osób informujących od lat wzbudza-
ło wśród praktyków pracy operacyjnej 
pewne wątpliwości. W publikacji podjęto 
próbę wyjaśnienia powodów, dla których 
utworzono ten podzbiór osobowych źró-
deł informacji. Przytoczono także wyni-
ki przeprowadzonych w 2013 r. badań 
w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa 
prawnego policjantów związanych z tą 
kategorią źródeł. Wskazano, że przyjmo-
wanie informacji od osób informujących 
nie powinno wchodzić w podstawowy 
zakres zadań policjantów służby krymi-
nalnej. Uzasadniono wniosek, że zapis, 
który nakłada na wszystkich policjan-
tów obowiązek przyjmowania informacji 
przydatnych do realizacji ustawowych 
zadań Policji, powinien zostać umiesz-
czony w jawnym, a więc dostępnym dla 
ogółu policjantów, wewnętrznym akcie 
normatywnym. Wskazano, że możli-
wość dokonania postulowanych zmian 
pojawiła się w związku z decyzją nr 165 
komendanta głównego Policji z 15 maja 
2015 r. w sprawie powołania zespołu 
do opracowania i uzgodnienia projektu 
zarządzenia w sprawie metod i form wy-
konywania przez Policję czynności ope-
racyjno-rozpoznawczych. Decyzją nr 10 
komendanta głównego Policji z 22 stycz-
nia 2016 r. zmieniającą decyzję w spra-
wie powołania zespołu do opracowa-
nia i uzgodnienia projektu zarządzenia 
w sprawie metod i form wykonywania 
przez Policję czynności operacyjno-rozpo-
znawczych zmieniono niemal całkowicie 
skład zespołu.
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Summary: Selecting a group of long-
term informants among the all police 
informants has concerned many of the 
police offi cers dealing with operational 
work in practice for a long time. This 
publication attempts to explain the rea-
son for creating a separate category of 
police informants i.e. long-term inform-
ants. What is more, it presents the re-
sults of research into legal safety prob-
lems faced by the offi cers cooperating 
with this particular group of informants. 
It has been stated that accepting infor-
mation from the informants should not 
be within the range of basic crime police 
offi cers’ duties. The article justifi es the 
proposal to include notifi cation obliging 
every police offi cer to accept information 
useful for realisation of statutory Po-
lice tasks in the non-classifi ed, open to 
every offi cer internal normative act. The 
paper reports that there is a possibility 
to introduce the suggested changes in 
relation to a decision nr 165 KGP dated 
05.15.15 establishing a team respon-
sible for a project concerning methods 
and forms of conducting operational 
and reconnaissance actions. Decision 
nr 10 by KGP (Chief of Police) dated 
22.01.2016 changing the resolution 
reagrding establishing a team respon-
sible for a project concerning methods 
and forms of conducting operational 
and reconnaissance actions resulted in 
a change of almost entire team.




