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Piotr Chlebowicz

Operacja specjalna  
jako metoda zwalczania przestępczości zorganizowanej

Uwagi wstępne

Rozwój różnorodnych form zjawiskowych przestępczości zorganizowanej w XX  
i XXI wieku spowodował, że agendy formalnej kontroli społecznej musiały wdrażać nowe 
strategie działań wykrywczych oraz poszukiwać nowych technik dowodowych. Klasyczne 
instrumenty i instytucje zarówno prawa karnego materialnego, jak i procesowego okazy-
wały się bezradne w sprawach karnych dotyczących przestępczości zorganizowanej. Spe-
cyfika działania organizacji przestępczych, które stosowały przemoc, korupcję i strach, 
powodowała, że praca organów ścigania okazywała się nieefektywna nie tylko na etapie 
ujawniania przestępstw, lecz także przede wszystkim na etapie dowodzenia. Przypisanie 
sprawstwa i udowodnienie winy członkom grup oraz związków przestępczych w toku po-
stępowania karnego okazywało się bardzo trudne lub niemożliwe. Przewaga zorganizo-
wanych struktur przestępczych nad aparatem państwowym polega na możliwości realizo-
wania przez nie opisanych wyżej działań, a zwłaszcza na sile powiązań w obrębie grupy 
przestępczej1. Można przyjąć, że niezależnie od uwarunkowań geograficznych i kulturo-
wych grupy przestępcze tworzyły normy podkulturowe, które zapewniały im wewnętrzną 
spoistość. Odnosi się to zwłaszcza do hierarchicznych organizacji przestępczych zbudo-
wanych na kryterium etnicznym, często wzmacnianym więzami klanowymi i rodzinny-
mi. W przypadku gangów motocyklowych2, Cosy Nostry, Camorry, gangów albańskich 
oraz niektórych grup operujących na terenie Federacji Rosyjskiej system norm grupowych 
umożliwia kontrolę zachowań, ale przede wszystkim kształtuje postawy członków takich 
struktur. Jednym z rezultatów tych procesów jest hermetyczność grup przestępczych.

Świat przestępczości zorganizowanej – świadomy, że jest przedmiotem działań 
operacyjnych policji – podejmował i nadal podejmuje próby neutralizowania infiltra-
cji3. Przykładem jest obwarowanie członkostwa w grupie spełnieniem wielu warunków. 
Kandydat na członka grupy przestępczej często jest sprawdzany pod kątem powiązań 
ze służbami policyjnymi. Niekiedy występuje tzw. instytucja polecenia, która polega na 
tym, że kandydat jest wskazywany przez członka danej grupy przestępczej4. Ta osoba 
zazwyczaj ponosi odpowiedzialność za polecanego kandydata. Ponadto „kodeksy prze-
stępcze” niejednokrotnie przewidywały surowe sankcje wobec członka grupy, a nawet 
jego zabójstwo, jeśli zdecydował się na współpracę z policją.

1 Skutki funkcjonowania zorganizowanych struktur przestępczych zostały syntetycznie scharakteryzowane 
w: J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2001 r., s. 302–303.

2 Zob. W. Pływaczewski, Gangi motocyklowe – konglomerat motocyklowych pasji, skrajnej ideologii  
i przestępczości, w: Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, W. Pływaczewski, P. Lu-
biewski (red.), Olsztyn 2014, s. 122–123.

3 Zob. P. Michna, T. Safjański, J. Żelazek, Działania kontrwykrywcze zorganizowanych grup przestępczych, 
„Przegląd Policyjny” 2006, nr 4, s. 99.

4 Ten mechanizm występuje także w klasycznych gangach, które cechują się średnim stopniem zorgani-
zowania. Badania kryminologiczne potwierdziły istnienie takich reguł w gangach chuliganów piłkarskich.  
Por. P. Chlebowicz, Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne, Warszawa 2009, s.120.
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Właśnie z tego powodu w systemach prawnych USA i państw zachodnich zaczęły 
pojawiać się nowe instytucje, które miały być skutecznym środkiem zwalczania prze-
stępczości zorganizowanej. Jednym z nich była operacja specjalna. Transformacja ustro-
jowa w Polsce stworzyła warunki do rozwoju form przestępczości zorganizowanej, które 
były znane policjom państw zachodnich. Naturalną konsekwencją modernizacji polskich 
służb policyjnych i specjalnych była także adaptacja instrumentów zwalczania przestęp-
czości zorganizowanej i terrorystycznej, stosowanych w innych krajach, które spraw-
dziły się w zwalczaniu grup przestępczych i organizacji terrorystycznych. Przedmiotem 
niniejszego artykułu jest próba przeprowadzenia teoretycznej analizy operacji specjalnej 
na tle nauki, jaką jest kryminalistyka.

Jak zauważył Hubert Kołecki, jedną z funkcji tej nauki, będącą teoretyczną podbu-
dową praktycznej działalności organów ścigania, jest rozwiązywanie problemów, które 
pojawiają się w pracy organów ścigania5. Geneza tej dyscypliny wiąże się z praktyką wy-
krywania przestępstw i ścigania ich sprawców. Jan Widacki podkreśla, że kryminalistyka 
(…) była zbiorem praktycznych, opartych na doświadczeniu i aktualnym stanie wiedzy 
(w tym kryminologicznej) zasad postępowania sędziego śledczego i urzędników śled-
czych, bardziej uporządkowaną praktyką, opisem jej przypadków6. W literaturze przed-
miotu występuje wiele definicji kryminalistyki, jednak większość autorów zamieszcza 
definicję pojęcia  t a k t y k i  k r y m i n a l i s t y c z n e j. Zazwyczaj jest ona rozumiana 
jako sposoby i metody postępowania organów ścigania mających doprowadzić do ujaw-
nienia przestępstwa, wykrycia sprawcy, oraz odzyskania mienia, które jest przedmiotem 
przestępstwa7. Wydaje się zatem, że rozważania dotyczące operacji specjalnej należy 
lokować właśnie w sferze taktyki kryminalistycznej.

Badania dotyczące taktyki działań operacyjno-rozpoznawczych napotykają na liczne 
przeszkody związane przede wszystkim z brakiem możliwości wglądu badaczy uniwersy-
teckich w praktykę. Przekłada się to wprost na brak rzetelnych danych faktograficznych. 
Nie ulega wątpliwości, że nieodłączną część czynności operacyjno-rozpoznawczych stanowi 
tajność. Z jednej strony poszczególne formy i metody pracy operacyjnej są objęte reżimem 
ochrony informacji niejawnych. Środowiska policyjne niechętnie odnoszą się do metod 
pracy operacyjnej oraz uzyskanych na tej podstawie wyników. Z drugiej jednak – eksperci 
podkreślają, że czynności operacyjno-rozpoznawcze (…) są niczym więcej, niż metodami 
zbierania informacji i dowodów przez organy ścigania i mimo że czynności te kojarzą się ze 
ścisłą tajemnicą, nie ma żadnej czarnej magii co do ich określenia8.

W literaturze przedmiotu od dawna postuluje się odtajnienie instrukcji operacyj-
nych9. Zdaniem Adama Tarachy polski ustawodawca powinien skorzystać z rozwiązań 
prawa policyjnego obowiązującego między innymi w USA. Jako wzorcowe można 

5 H. Kołecki, Niespójność kryminalistyki uniwersyteckiej z realiami i potrzebami praktyki zwalczania zor-
ganizowanej przestępczości gospodarczej w Polsce, w: Nauka wobec współczesnych zagadnień prawa karnego 
w Polsce. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tobisowi, B. Janiszewski (red.), Poznań 2004, s. 123.

6 Zob. szerzej: J. Widacki, Współczesny zakres nazwy „kryminalistyka”, „Studia Prawnicze. Rozprawy  
i materiały” 2013, nr 1, s. 39.

7 M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śled-
czo-sądowej, Toruń 2005, s. 42. Zob. też: Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka ogólna, Toruń 1996, s. 13.

8 J.S. Baczyński, Prokurator w postępowaniu operacyjno-rozpoznawczym, „Prokurator” 2000, nr 3, s. 20.
9 Instytut Pamięci Narodowej opracował i udostępnił dokument pod tytułem Instrukcje pracy operacyjnej 

aparatu bezpieczeństwa (1945–1989). Materiały pomocnicze Biura Edukacji Publicznej IPN, Warszawa 2004. 
Nawet pobieżna lektura tych materiałów pozwala na zorientowanie się w szczegółach pracy operacyjnej. Moż-
na założyć, że mimo zmiany realiów politycznych, przynajmniej część ujawnionych zasad, metod i reguł za-
chowuje swoją aktualność.
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uznać regulacje tajnych operacji policyjnych zawartych w wytycznych prokuratora ge-
neralnego USA. W tym dokumencie uregulowano działania nie tylko policyjne, lecz tak-
że związane z wywiadem i kontrwywiadem10. Nie osłabia to efektywności tych działań,  
a wręcz przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa prawnego funkcjonariuszy, któ-
rzy realizują operację specjalną. Transparentność procedur związanych z pracą opera-
cyjną sensu largo umożliwia kontrolę tych działań z punktu widzenia standardów demo-
kratycznego państwa prawa. Chodzi tutaj zarówno o nadzór i kontrolę tych czynności ze 
strony sądu czy prokuratury, jak i o urzeczywistnienie prawa obywateli do prywatności. 
Trzeba jednak odnotować, że ten pogląd bywa krytykowany. Zdaniem Piotra Kosmatego 
odtajnienie instrukcji wpłynie negatywnie na proces wykrywczy choćby z tego powodu, 
że obecnie obowiązujące instrukcje (…) regulują tematykę zdecydowanie bardziej skom-
plikowaną i zaawansowaną technicznie11.

Polska prokuratura ma niewielkie możliwości faktycznej kontroli praworządno-
ści działań operacyjnych między innymi z tego powodu, że prokuratorzy zazwyczaj nie 
dysponują wiedzą dotyczącą aspektów taktyczno-technicznych tych działań12. Warto za-
uważyć, że niestworzenie ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych pokazuje 
skalę problemów związanych z regulacją normatywną tej sfery działalności państwa13.

W dobie społeczeństwa informacyjnego ukrywanie metod pracy policyjnej jest  
z góry skazane na niepowodzenie14. Praca operacyjna, a zwłaszcza współpraca z infor-
matorami policyjnymi oraz przebieg operacji pod przykryciem, jest przedmiotem rozma-
itych reportaży prasowych i telewizyjnych. Istnieje obszerna literatura, której autorami 
często są emerytowani oficerowie służb policyjnych i specjalnych15. Ta tematyka jest 
obecna także w kinie16. Jak trafnie stwierdza Piotr Niemczyk, twórczość literacka by-
łych funkcjonariuszy niebezpiecznie zbliża się do granicy naruszania przepisów o ochro-
nie informacji niejawnych. Jego zdaniem (…) bardzo wiele opisów jest precyzyjnych, 

10 Zob. szerzej: A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowo-
dowe, Lublin 2006, s. 118–119.

11 Zob. szerzej: P. Kosmaty, Granice tajnej inwigilacji obywateli w demokratycznym państwie prawa, „Pro-
kurator” 2009, nr 3–4, s. 33.

12 A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze…, s. 112. Bogdan Święczkowski podkreślał nato-
miast, że kontrola prokuratorska operacji specjalnych jest możliwa i zależy przede wszystkim od motywa-
cji i determinacji prokuratorów. Jego zdaniem: Prokurator kontrolujący przykrywkowców musi mieć wiedzę 
o czynnościach operacyjnych, sporo doświadczenia życiowego i szczególny temperament. Bardziej policjant 
niż urzędnik (…) Pomysł był taki, żeby znaleźć prokuratorów, którzy potrafią dochować tajemnicy i którzy  
z upoważnienia prokuratora okręgowego nadzorowaliby i kontrolowali akcje specjalne. Zob. szerzej: wywiad 
z B. Święczkowskim [online], http://kulisy24.com/prawo-i-bezprawie/policjant-wykonujacy-operacje-specjal-
na-porusza-sie-po-cienkiej-linii [dostęp: 16 II 2016].

13 Por. T. Tomaszewski, Projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych – analiza krytyczna,  
w: Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, E. Gruza, M. Goc, 
T. Tomaszewski (red.), Warszawa 2010, s. 347–356.

14 Warto wskazać witrynę internetową Wikileaks, która niekiedy jest postrzegana jako nowa faza rozwoju 
dziennikarstwa śledczego, oraz sprawę Edwarda Snowdena. W obu tych przypadkach doszło do ujawnienia 
wielu wrażliwych danych dotyczących polityki, wywiadu i dyplomacji. Zdaniem P. Kosmatego: Należy jedynie 
ubolewać, że wśród wielu praktyków rozpowszechniony jest pogląd, zgodnie z którym wszystko, co wiąże się  
z działalnością operacyjną, musi być tajne (…). Zabawnym jest tworzenie szczelnej kurtyny milczenia okrywa-
jącej działania, o których można poczytać w powieściach kryminalnych. Zob. szerzej: tenże, Prawo operacyj-
ne, „Prokurator” 2010, nr 1–2, s. 85.

15 Por. P. Niemczyk, Literatura piękna jako źródło informacji o służbach specjalnych, „Przegląd Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 13, s. 86 i nast.

16 Por. na przykład filmy: Infiltracja (The Departed), w reżyserii Martina Scorsese, Donnie Brasco Donnie-
go Newella czy Życie na podsłuchu (Das Leben der Anderen) Floriana Henckela von Donnersmarcka. 
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szczegółowych i praktycznych17. Cytowany ekspert, który sam ma bogate doświadczenie  
w pracy w służbach wywiadowczych, zauważa, że: (…) niektórzy autorzy w opisach 
środków i metod chronionych przepisami o pracy operacyjno-rozpoznawczej oraz nie-
jawnych sposobów działań służb specjalnych i narzędzi, które one stosują, naruszają 
zasady nieujawniania tego rodzaju szczegółów18. Być może znakiem naszych czasów 
jest to, że szeroko rozumiana problematyka szpiegowska zaczyna być poruszana nawet 
w literaturze dziecięcej19.

Niejednokrotnie brak profesjonalizmu funkcjonariuszy państwowych prowadzi do 
dekonspiracji metod pracy policyjnej i jednocześnie obniża prestiż administracji odpowie-
dzialnej za porządek publiczny i bezpieczeństwo wewnętrzne (casus „agenta Tomka”). 
Nie jest to specyfika polska, w innych krajach również dochodziło do spektakularnych 
przecieków, a nawet utraty danych objętych klauzulami tajemnicy państwowej20. Należy 
podkreślić, że tajemnicą powinny być objęte dane osób i konkretne rozwiązania taktyczne 
stanowiące „kuchnię służb”. Wydaje się jednak, że reguły tych operacji, podstawy prawne, 
granice podejmowanych czynności oraz ogólne schematy działań – znane przecież opi-
nii publicznej, nie wspominając o środowisku przestępczym – mogą i powinny stanowić 
przedmiot dociekań naukowych. Refleksja naukowa na ten temat mogłaby przyczynić się 
do rozwoju teorii pracy operacyjnej postulowanej w literaturze przedmiotu21.

Definicja operacji specjalnej

Pojęcie  op e r a c j a  s p e c j a l n a  zostało przeniesione na grunt polskiej krymi-
nalistyki z doktryny amerykańskiej. Op e r a c j a  s p e c j a l n a (ang. undercover ope-
ration – UCO) to określenie dochodzenia prowadzonego przez tajnego agenta policji, 
które składa się z serii powiązanych ze sobą działań na przestrzeni pewnego okresu22. 
Sformułowanie „powiązane ze sobą działania” oznacza więcej niż trzy osobiste kontakty 
agenta z podmiotami, które są przedmiotem operacji23. Warto zauważyć, że w zaleceniu 
nr 31 FATF  o p e r a c j ę  s p e c j a l n ą  zdefiniowano jako specjalną technikę śledczą, 
która powinna być stosowana przez organy ścigania w celu sprawnej walki z procederem 
prania pieniędzy.

Z dostępnych danych wynika, że w polskiej Policji przygotowania do przeprowa-
dzenia operacji specjalnych pojawiły się w 1994 r. jako element działań Biura do Walki 
z Przestępczością Zorganizowaną. Po utworzeniu Centralnego Biura Śledczego w jego 
strukturze wyodrębniono Zarząd Operacji Specjalnych.

Powstaje pytanie o umiejscowienie operacji specjalnej w typologii czynności  
operacyjno-rozpoznawczych. W kryminalistyce występuje wiele klasyfikacji tego pojęcia. 
Najczęściej wyróżnia się czynności proste i złożone. Na przykład J. Widacki do pierwszej 

17 P. Niemczyk, Literatura piękna…, s. 94.
18 Tamże, s. 95.
19 Tamże.
20 Zob. na przykład: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/niemieckie-media-wywiad-pomagal-amerykanom- 

w-inwigilowaniu-francuzow-i-ke/8ggr9g [dostęp: 23 III 2016], http://www.polskieradio.pl/5/3/Arty-
kul/914697,35-lat-wiezienia-za-przeciek-do-WikiLeaks-Bradley-Manning-skazany [dostęp: 23 III 2016].

21 Por. S. Koebcke, Przyczynek do rozważań o teorii pracy operacyjnej, „Problemy Kryminalistyki” 1981, 
nr 150.

22 W. Jasiński, D. Potakowski, Uregulowania prawne dotyczące amerykańskich operacji „pod przykry-
ciem”, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 11, s. 77.

23 Tamże.
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grupy zalicza: wywiad, obserwację, współpracę z osobowymi źródłami informacji, korzy-
stanie z informacji zawartych w ewidencji, zakup kontrolowany i przesyłkę kontrolowa-
ną, stosowanie techniki operacyjnej, kontrolę korespondencji, przykrycie oraz legalizację. 
Czynności złożone obejmują natomiast inwigilację, infiltrację środowisk przestępczych 
lub kryminogennych, rozpracowanie operacyjne i kombinację operacyjną24.

Niewątpliwie z punktu widzenia niniejszego artykułu najbardziej interesujące są 
złożone formy pracy operacyjnej. Warto zwrócić szczególną uwagę na kombinację ope-
racyjną. W projekcie ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych przez  k o m -
b i n a c j ę  o p e r a c y j n ą  rozumiano (…) zaplanowane i przygotowane przedsięwzięcie 
realizowane przy użyciu pozostałych metod pracy operacyjnej, wykorzystujące błędne 
przeświadczenie osób, przeciwko którym jest skierowane, co do faktycznego znaczenia 
zaangażowanych zdarzeń oraz osób w nich występujących, służące osiągnięciu celów 
pracy operacyjnej25. Na podstawie tej definicji można wyodrębnić główną cechę konsty-
tutywną kombinacji specjalnej jako przedsięwzięcia opartego przede wszystkim na pod-
stępie, uprzednio zaplanowanego i ukierunkowanego na osiągnięcie celów związanych  
z realizacją funkcji wykrywczych i dowodowych26. To właśnie kombinacja operacyjna 
jest podstawą definiowania operacji specjalnej. Twierdzi się bowiem, że operacja spe-
cjalna jest szczególną, kwalifikowaną postacią kombinacji operacyjnej27. Takie założenie 
przyjęto podczas prac nad ustawą o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. Operację 
specjalną zdefiniowano w niej jako szczególny rodzaj kombinacji, której przeprowadze-
nie cechuje się użyciem działań maskujących. Przez  d z i a ł a n i a  m a s k u j ą c e  rozu-
mie się wykorzystanie obiektów specjalnych stanowiących rzeczowe środki pracy ope-
racyjnej (np. nieruchomości, lokale mieszkalne), użycie dokumentów maskujących oraz 
wykorzystanie błędnego przeświadczenia o znaczeniu zaistniałej sytuacji28. Zdaniem  
A. Tarachy (…) tajne, skryte, a także podstępne działania organów ścigania są realiza-
cją zasady równości broni wobec sprawców przestępstwa działających z ukrycia, tajnie,  
a często także podstępnie29.

W historii światowej kryminalistyki odnotowano wiele sukcesów związanych  
z przeprowadzeniem operacji specjalnych. Jako pierwszą ze współczesnych takich ope-
racji często wymienia się operację FBI o kryptonimie „Abscam” z 1978 r. (opisaną da-
lej – przyp. red.). Wydaje się jednak, że działania mające widoczne znamiona operacji 

24 Zob. szerzej: Kryminalistyka, J. Widacki (red.), Warszawa 2008, s. 128–130.
25 Projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, art. 2 ust. 4 pkt 14. Druk sejmowy nr 353 

[online], http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/353 [dostęp: 29 II 2016]. Warto porównać przytoczoną 
definicję do definicji zawartej w instrukcji operacyjnej 1970a: Według tego dokumentu był to (…) zespół plano-
wych przedsięwzięć wzajemnie ze sobą powiązanych i podporządkowanych jednolitej koncepcji dla osiągnię-
cia założonego celu, np. wprowadzenia do sprawy tajnego współpracownika, uzyskania dowodu przestępnej 
działalności, zatrzymania osoby podejrzanej. Istotą „kombinacji operacyjnej (…) była potajemna interwencja 
SB w działalność inwigilowanych przez nią osób i środowisk, polegająca na sprowokowaniu nieświadomych 
osób do określonych działań. Por. http://inwentarz.ipn.gov.pl/slownik?znak=K [dostęp: 17 II 2016].

26 Jak zauważył B. Kurzępa: Panuje zgodne przekonanie, że jest on charakterystycznym sposobem postę-
powania przy tych czynnościach (chodzi o czynności operacyjno-rozpoznawcze – wtrącenie aut.) i nie ma 
powodów, aby został wyeliminowany z arsenału metod walki z przestępczością. Zob. B. Kurzępa, Podstęp  
w toku czynności karnoprocesowych i operacyjnych, Toruń 2003, s. 179.

27 Zob. na przykład: E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, 
Warszawa 2011, s. 68. 

28 Por. M. Chrabkowski, Metody pracy operacyjnej, w: Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne 
zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak (red.), Szczytno 2013, 
s. 514.

29 A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze…, s. 50.
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specjalnych były stosowane znacznie wcześniej. Geneza francuskiej policji kryminalnej 
wiąże się z utworzeniem w 1812 r. Brygady Bezpieczeństwa (fr. Brigade de Sûreté). 
Jej twórca, Eugene-François Vidocq, zastosował metodę polegającą na wnikaniu  
w środowiska przestępcze, zbieraniu informacji i stosowaniu prowokacji. Nieodłącznym 
elementem tych działań był kamuflaż30. Z kolei w USA techniki charakterystyczne dla 
operacji specjalnej wykorzystywano na długo przed powstaniem FBI31.  

Przykłady współczesnych operacji specjalnych

W 1978 r. FBI rozpoczęła, wspomnianą już, operację pod kryptonimem „Abscam”, 
która miała na celu wykrycie korupcji politycznej. Agenci FBI występowali pod legendą, 
podając się za arabskich biznesmenów. Mieli oni rzekomo stworzyć sprzyjające warunki 
do prowadzenia interesów przez fikcyjnego szejka Kambira Abdula Rahmana. Szejk zamie-
rzał kupić azyl w USA, uzyskać pomoc w transferze jego pieniędzy z ojczystego kraju oraz 
rozpocząć „proces inwestycyjny”. Agenci spotykali się z różnymi członkami Kongresu Sta-
nów Zjednoczonych i Senatu USA, obiecywali gotówkę w zamian za azyl polityczny oraz 
inne korzyści dla szejka. Spotkania z politykami nagrywano, dokumentując kompromitujące 
sytuacje. Na przykład na jednym z takich nagrań kongresman z Florydy Richard Kelly po 
wypchaniu sobie kieszeni 25 tys. dolarów zapytał agenta pod przykryciem, czy coś widać32.

Podczas przeprowadzania rozmów odnotowano także zachowania zasługujące na 
uznanie. Na przykład republikański senator z Dakoty Południowej Larry Pressler, jeden 
z 31 polityków objętych obserwacją FBI, po usłyszeniu propozycji przyjęcia łapówki  
w zamian za podjęcie działań na rzecz wspomnianego szejka Rahmana, odpowiedział: 
Chwileczkę, to, co proponujesz, może być nielegalne, po czym zawiadomił organy ściga-
nia o próbie popełnienia przestępstwa33.

Innym przykładem jest zainicjowanie przez FBI w 1975 r. operacji o kryptonimie 
„Donnie Brasco”. Podczas jej przeprowadzania funkcjonariuszom udało się uplasować 
agenta w strukturach mafii. Ów agent, Joe Pistone, w ciągu sześciu lat zebrał dowody 
pozwalające na skazanie ponad stu gangsterów34. Operację przerwano w momencie, gdy 
J. Pistone otrzymał propozycję pełnoprawnego członkostwa w mafii, co wiązało się ze 
zleceniem mu zabójstwa. Skuteczność działań FBI sprawiła, że mafia wyznaczyła na-
grodę za głowę agenta. Było to wydarzenie bez precedensu, gdyż dotychczas struktury 
mafijne unikały dokonywania zabójstw funkcjonariuszy FBI.

Znana jest również operacja „Dinero” zrealizowana przez amerykańską DEA  
(ang. Drug Enforcement Administration) wspólnie z policjami: kolumbijską, włoską  

30 Zob. szerzej: G. Feix, Wielkie ucho Paryża, Katowice 1988.
31 Chodzi o działalność detektywistyczną Pinkertona: „Nie cenili co prawda szpiclów rekrutujących się 

ze świata przestępczego, natomiast sami w setkach przebrań przenikali do ośrodków wielkich band, do miast 
„Dzikiego Zachodu”, którymi te bandy władały. W Seymour, twierdzy bandy Reno, która 6 października 1866 r. 
dokonała pierwszego napadu na pociąg na zachodzie Ameryki, osiedlił się jeden z ludzi Pinkertona, Dick 
Winston, jako właściciel baru i z wolna zaprzyjaźnił się z bandą Reno. A potem wywabił Johna Reno na peron 
w Seymour w momencie, kiedy Allan Pinkerton i sześciu jego ludzi zajechało na stację małym pociągiem 
specjalnym. Pochwycono Johna Reno i pociąg z więźniem odjechał, zanim reszta bandy pojęła, co się stało”.  
Zob. szerzej: J. Thorwald, Stulecie detektywów. Drogi i przygody kryminalistyki, Kraków 1971, s. 94.

32 Opis operacji Abscam oparto na informacjach znajdujących się na stronach http://cba.gov.pl/pl/
newsy-serwisu-antykorup/642,Dyrektywy-dotyczace-tajnych-dzialan-FBI.html [dostęp: 17 II 2016] oraz 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Abscam [dostęp: 17 II 2016].

33 Tamże.
34 Zob. szerzej: C. Sifakis, Mafia amerykańska. Encyklopedia, Kraków 2007, s. 56–57.



     
II. STUDIA I ANALIZY  235

i hiszpańską. Funkcjonariusze DEA, podając się za biznesmenów, rozpoczęli starania, aby 
otrzymać licencję bankową klasy B na Anquilli. Czas jej otrzymania – według standardo-
wej procedury – trwa około roku. W ramach marketingu przygotowano materiały rekla-
mowe przyszłego banku wydane w trzech językach: greckim, francuskim i hiszpańskim. 
Po uzyskaniu licencji bank rozpoczął działalność. Zachowania agentów pod przykryciem 
w niczym nie odbiegały od zachowań przyjętych w kręgach biznesowych (zarząd banku 
jadał w ekskluzywnej restauracji, miał do dyspozycji własny samolot itd.). Wiesław Jasiń-
ski podkreśla, że wpłaty dolarów poczodzących z narkotykowego biznesu rozpoczęły się 
niemalże od momentu otwarcia banku. Osób, które brały udział w praniu pieniędzy, nie 
zniechęcała marża sięgająca 18 proc. wartości wpłaconej sumy. Schemat przelewów za-
zwyczaj polegał na wpłatach dolarów na konta we Włoszech i Francji, skąd transferowa-
no je do Kolumbii. Przez miesiąc funkcjonowania „banku” obroty wyniosły około 20 mln 
dolarów. Rezultatem akcji „Dinero” było aresztowanie ponad 100 przestępców, konfiskata  
33 mln dolarów i 9 ton kokainy35.

Próba analizy teoretycznej operacji specjalnej

Wydaje się, że kryminalistyczna charakterystyka przedsięwzięcia określanego jako 
operacja specjalna powinna uwzględniać następujące elementy:

• cel operacji specjalnych,
• typologię operacji specjalnych, 
• zasady prowadzenia operacji specjalnych, 
• tajnego agenta policji (ang. undercover agent), który przeprowadza operację.

Z operacjami specjalnymi są połączone także specyficzne komponenty taktyczno-
-techniczne, takie jak działania maskujące, które obejmują stworzenie tzw. legendy oraz 
użycie dokumentów legalizacyjnych.

W niniejszym artykule zdecydowano się pominąć dwa ostatnie zagadnienia. Warto 
podkreślić, że oprócz operacji specjalnych, które są prowadzone przez służby policyjne, 
istnieją operacje wykonywane w ramach zadań kontrwywiadu i wywiadu. Stanowią one 
jednak odrębną kategorię działań, gdyż ich istota i priorytety zdecydowanie różnią się od 
klasycznych operacji policyjnych36.

Ogólne cele operacji specjalnej mieszczą się w celach czynności operacyjno- 
-rozpoznawczych. Jak wiadomo, są one prowadzone po to, aby rozpoznawać środowiska 
przestępcze, wykrywać przestępstwa i ich sprawców, udowadniać winę sprawcom prze-
stępstw, a także zapobiegać przestępczości37. Janusz Gołębiewski wyróżnia takie cele 
czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak: ustalanie źródeł dowodowych w postępowa-
niu karnym, ustalanie składów osobowych grup przestępczych, ujawnianie przestępstw, 
umożliwienie zatrzymywania sprawców, ustalanie miejsc ukrywania się osób poszukiwa-
nych przez organy ścigania, miejsc pobytu osób zaginionych oraz miejsc przetrzymywa-
nia osób uprowadzonych38. Chodzi zatem o realizację zarówno funkcji wykrywczej, jak  

35 W. Jasiński, Przeciw szarej strefie. Nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy, Warszawa 2001, s. 225; 
J.W. Wójcik, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne i krymi-
nalistyczne, Warszawa 2011, s. 474–475.

36 Wynika to z różnic między klasycznymi służbami specjalnymi a służbami policyjnymi. Szerzej na ten 
temat zob. M. Bożek i in., Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, 
Warszawa 2014. Por. M. Minkina, Sztuka wywiadu w państwie współczesnym, Warszawa 2014, s. 336 i nast.

37 S. Pikulski, Działania operacyjne Policji, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1996, nr 2, s. 53.
38 J. Gołębiewski, Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, Warszawa 2008, s. 21–22.
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i dowodowej. Wydaje się, że szczególną cechą operacji specjalnej jest właśnie harmonij-
ne połączenie tych dwóch funkcji. A. Taracha podkreśla, że sprzężenie funkcji wykryw-
czej i dowodowej polega na połączeniu (…) zbierania materiału dowodowego z moż-
liwością prowadzenia przez tajnego agenta inwigilacji organizacji przestępczej. Jego 
zdaniem przesądza to o tym, że operacja specjalna jest najskuteczniejszym środkiem  
w arsenale technik i metod pracy operacyjnej39. W. Jasiński podkreśla zaś, że miernikiem 
efektywności operacji specjalnej jest jakość dowodów zebranych podczas jej przepro-
wadzania. Z tego powodu za skuteczną – tzn. taką, która zrealizowała założone cele 
– uważa się operację, której wyniki doprowadziły do prawomocnego skazania za prze-
stępstwo. Jego zdaniem średni światowy wskaźnik skuteczności wynosi około 20 proc.40

Jeśli uwzględni się kryterium celu, to okazuje się, że operacja specjalna występuje 
w wielu różnych odmianach. W literaturze przedmiotu dotyczącej problematyki prania 
pieniędzy W. Jasiński wskazał cztery typy operacji specjalnych:

1.  Operacje infiltracyjne. Są one przeprowadzane, gdy nie ma innych możliwości 
wykrycia sprawców W tej sytuacji operacyjnej nie ma żadnych możliwości uzy-
skania dowodów. W danej sprawie występuje zatem brak operacyjnego dotarcia 
do osób piorących pieniądze (określanych w środowisku służb i w kryminalistyce 
słowem „pracze”). W tym przypadku takie działania są w zasadzie jedynym środ-
kiem, którego mogą używać służby policyjne i specjalne. Infiltracja stanowi zatem 
jaskrawy przykład tzw. ofensywnych metod pracy operacyjnej.

2.  Operacje zakupów kontrolowanych. Eksponuje się tu funkcję dowodową. We-
dług W. Jasińskiego istota operacji polega na uzyskaniu dowodów przeciwko 
grupie piorącej pieniądze lub pojedynczej osobie. Odbywa się to przez przyjęcie 
od nich pieniędzy, które mają być wymienione, lub uczestniczenie w sprzedaży 
nieruchomości lub mienia ruchomego za fundusze nielegalne.

3.  Operacje specjalne polegające na kontrolowanym wręczeniu lub przyjęciu ko-
rzyści majątkowej.

4.  Operacje maskujące. Są to operacje, które służą przygotowaniu bazy dla następ-
nych operacji. Ich celem jest maskowanie działań służb policyjnych oraz przy-
gotowanie legendy dla policjantów działających pod przykryciem. Mogą one być 
wykorzystywane w innych przedsięwzięciach41.

Mimo że zaprezentowany podział odnosi się do procederu prania pieniędzy, to 
prawdopodobnie ma on walor ogólniejszy.

Organizacja operacji specjalnej jest przedsięwzięciem skomplikowanym, które  
z samej istoty jest balansowaniem na krawędzi ryzyka. Z tego powodu w praktyce or-
ganów ścigania wypracowano zasady minimalizujące ewentualne niepowodzenia oraz 
zwiększające prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu, jeśli te zasady są przestrze-
gane42. Część z nich wykazuje podobieństwo do klasycznych zasad taktyki kryminali-
stycznej. Szczególnie warto tu wskazać zasady: tajności oraz organizacji walki. Pierwsza  

39 A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze…, s. 113.
40 W. Jasiński, Prawne i kryminalistyczne aspekty wykrywania przestępstwa prania pieniędzy, w: Proceder 

prania pieniędzy i jego implikacje, E.W. Pływaczewski (red.), Warszawa 2013, s. 204.
41 W. Jasiński, Prawne i kryminalistyczne aspekty…, s. 205.
42 Obrazuje to następująca opinia: Przykrywowiec to tylko szpica, na którą pracuje cały zespół ludzi wy-

posażony w skomplikowaną i drogą infrastrukturę: wynajęte lokale konspiracyjne, samochody kupowane czę-
sto na potrzeby jednej konkretnej operacji, fikcyjne firmy, ich biura, telefony i cała szpiegowska elektronika.  
Zob. szerzej: I.T. Miecik, Wtyką będę ja [online], http://www.newsweek.pl/wtyka-bede-ja,49122,1,1.html  
[dostęp 16 II 2016].
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z nich sprowadza się do obowiązku zachowania tajemnicy podejmowanych działań, 
ewentualne odstępstwa mogą być uzasadnione wymogami proceduralnymi lub określo-
nymi względami taktycznymi43. Przykładem przestrzegania zasady tajności w odniesie-
niu do operacji specjalnej jest akcja ABW o kryptonimie „Gringo”, w którą było zaan-
gażowanych około trzystu funkcjonariuszy Agencji. Na potrzeby tej operacji stworzono 
wewnętrzny system kontroli w celu zapobieżenia przeciekom44.

Zasada organizacji walki jest w literaturze kryminalistycznej rozumiana jako in-
terakcja w warunkach tzw. kooperacji negatywnej45. Operację specjalną można nazwać 
działaniem opartym na inicjatywie, podstępie, przy czym nie chodzi o zniszczenie prze-
ciwnika (sprawcy, grupy sprawców) w sensie militarnym, a o pozbawienie go kamufla-
żu, zniszczenie anonimowości i fałszywych argumentów obrony46. W. Kulicki podkreśla, 
że Walka nierzetelna, w której arogancko stosuje się metody nieetyczne i bezprawne 
(presję fizyczną, poniżanie godności osobistej, szantaż, udręczenie psychiczne, podżega-
nie do relacjonowania narzuconych treści, wprowadzanie w błąd co do przysługujących 
uprawnień), jest, w zestawieniu z zasadami kryminalistycznej taktyki walki, alternatywą 
nieporównywalnie gorszą47. Zasadę organizacji walki należy zatem interpretować jako 
prakseologiczną dyrektywę skutecznego działania, którego granice wyznacza nie tylko 
praw, lecz także etyka zawodowa. Na przykład agenci specjalni FBI składają przyrzecze-
nie, że podczas realizowanej operacji specjalnej będą przestrzegać kodeksu policyjnego  
i etycznego, w których kładzie się nacisk na ochronę osób niewinnych48.

Pierwszą zasadą kształtującą założenia operacji specjalnej jest zasada subsydiar-
ności. Oznacza ona, że inicjowanie tych działań jest zasadne wówczas, gdy nie istnieją 
lub zostały wyczerpane inne możliwości działań wykrywczych i dowodowych. Z uwagi 
na wyjątkowość tej techniki śledczej jest ona stosowana w skomplikowanych sprawach  
o dużym ciężarze gatunkowym, takich jak: handel narkotykami, obrót bronią49 i ma-
teriałami rozszczepialnymi – prowadzonych przez zorganizowane grupy przestępcze – 
rozpracowywanie organizacji terrorystycznych, pranie pieniędzy i finansowanie terro-
ryzmu. Zasada subsydiarności łączy się także z aspektem finansowym. Ocenia się, że 
operacja specjalna to najdroższa forma pracy operacyjnej. Podkreślenia wymaga rów-
nież to, że w USA (…) wartość odzyskanego, a także skonfiskowanego mienia od osób 
rozpracowywanych, corocznie 10-krotnie przekracza koszt ich prowadzenia50.

Ważną zasadą jest planowanie operacji specjalnej. Jak zauważa W. Jasiński, Plano-
wanie operacji rozpoczyna się od analizy materiałów zgromadzonych podczas wcześniej 
realizowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych, postępowań przygotowawczych 
związanych z rozpracowywanymi sprawcami51. Głównym elementem planowania jest 
wykorzystanie nowoczesnych technik analitycznych stosowanych w ramach analizy 
kryminalnej. Jest to ciekawe zagadnienie, którego znaczenie podkreślali Jacek Kudła 
i Piotr Kosmaty. Ich zdaniem (…) stosowanie metod analitycznych do oceny obszarów 

43 Zob. szerzej: M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. Stępka, Kryminalistyka…, s. 48.
44 Zob. szerzej: B. Wróblewski, Infiltracja, tona koki i polski „generał”, http://wyborcza.pl/1,76842,9357915,In-

filtracja_tona_koki_i_polski_general_.html [dostęp 31 I 2017]. 
45 M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. Stępka, Kryminalistyka…, s. 48.
46 Tamże.
47 Tamże, s. 50.
48 Zob. szerzej: B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2009, s. 1252.
49 Zob. P. Chlebowicz, Nielegalny handel bronią. Studium kryminologiczne, Warszawa 2015.
50 W. Jasiński, D. Potakowski, Uregulowania prawne…, s. 85.
51 W. Jasiński, Prawne i kryminalistyczne aspekty…, s. 203.
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ryzyka operacyjnego w pełni uzupełni istniejący deficyt informacji, niezbędnych do za-
pewnienia prawidłowego wszczęcia i prowadzenia czynności52. Efektywność planowania 
wymaga, aby jego zakres objął wszystkie poszczególne elementy operacji specjalnej, 
takie jak: dotarcie do rozpracowywanej grupy i jej najbliższego otoczenia, taktyka za-
bezpieczenia policjantów działających pod przykryciem, całokształt spraw związanych 
z maskowaniem policjantów pod przykryciem (scenariusze „awaryjne”, modyfikacja 
legendy itd.), finansowanie kolejnych etapów operacji, wykorzystywanie materiałów 
uzyskanych w toku ich przeprowadzania na potrzeby postępowania karnego, rozłożenie 
odpowiedzialności za poszczególne czynności lub całą operację specjalną53.

Najważniejszym komponentem operacji specjalnej jest funkcjonariusz Policji, 
który przenika do struktur przestępczych i prowadzi działania mające na celu zebranie 
dowodów przestępnej działalności. W praktyce polskiej mianem o p e r a t o r a określa 
się policjanta pod przykryciem. Warunkiem skuteczności operacji jest nie tylko poziom 
wyszkolenia, lecz także cechy osobowości „przykrywkowca”.

Kolejną przesłanką powodzenia operacji specjalnej jest właściwy dobór zespołu, 
który ją prowadzi. Głównym zagadnieniem jest problem bezpieczeństwa policjanta pod 
przykryciem. Jako źródło zagrożeń wymienia się przede wszystkim jego dekonspirację. 
Zagrożenia wynikają także z możliwości dekonspiracji informatorów, którzy współ-
pracują z przykrywkowcem, możliwości popełnienia przestępstwa wobec kadrowego 
funkcjonariusza służby policyjnej lub specjalnej, podejmowania przez rozpracowywaną 
grupę przestępczą działań testujących lojalność policjanta pracującego pod przykryciem, 
ujawnienie działań Policji wobec grupy stanowiącej cel operacji54.

Trzeba zwrócić szczególną uwagę na psychologiczne aspekty tego przedsięwzięcia. 
Koszty psychiczne ponoszone przez policjanta – przykrywkowca, związane z utrzymywa-
niem tzw. ukrytej tożsamości (ang. cover identity), są ogromne. Odnotowywano przypadki 
załamań psychicznych agentów kończące się alkoholizmem, uzależnieniem od narkotyków, 
pojawianiem się silnych zaburzeń emocjonalnych, a nawet epizodów psychotycznych. Po-
ważnym problemem obserwowanym w praktyce jest także więź psychiczna, która wytwarza 
się podczas operacji specjalnej pomiędzy przykrywkowcem a członkami grupy. To zjawisko 
określa się mianem „tajnego syndromu sztokholmskiego”55. Jak stwierdził jeden z prakty-
ków: To gigantyczna próba charakteru. Potrzebne są nie tylko odwaga, inteligencja czy ta-
lent aktorski, ale przede wszystkim wewnętrzna dyscyplina. Wiadomo, młody chłopak plus 
duża kasa, plus adrenalina równa się kłopoty. Stąd ogromna rola nadzoru, prowadzenia, 
kontroli. Kaganiec i smycz56. Permanentny stres, który towarzyszy funkcjonariuszowi pod 
przykryciem, wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania, lecz także właściwej opieki 
psychologicznej – i to zarówno podczas trwania operacji, jak i po jej zakończeniu.

Podsumowanie

Problematyka dotycząca operacji specjalnych to interesujący obszar badawczy, 
który zasługuje na uwagę. Podkreślano problemy związane z refleksją naukową w tym 

52 Zob. szerzej: J. Kudła, P. Kosmaty, Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji. Aspekty 
kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2013, s. 39.

53 W. Jasiński, Prawne i kryminalistyczne aspekty…, s. 203.
54 Tamże, s. 204.
55 Zob. szerzej: B. Hołyst, Psychologia…, s. 1248 wraz z przywołaną literaturą.
56 I.T. Miecik, Wtyką będę ja…
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zakresie praktyki kryminalistycznej. Doświadczenia zebrane podczas zakończonej ope-
racji specjalnej powinny być przedmiotem analiz i badań, aby ulepszać rozwiązania tak-
tyczne, eliminować błędy i wyciągać wnioski na przyszłość. Wydaje się, że to zadanie 
może być realizowane na przykład przez analityków kryminalnych w ramach analizy 
prowadzenia sprawy57. Należy zatem postulować wykorzystanie wiedzy i doświadczeń 
całego zespołu, który prowadził daną operację. Ta wiedza jest cennym kapitałem, któ-
rego właściwe zastosowanie może przełożyć się na efektywność działań wykrywczych 
służb policyjnych i specjalnych.
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Abstrakt

Operacje specjalne stanowią użyteczne narzędzie w zwalczaniu zaawansowanych 
form przestępczości grupowej, takich jak przestępczość zorganizowana i terrorystyczna. 
W literaturze przedmiotu podkreśla się trudności związane z badaniami tej sfery działań 
służb policyjnych i specjalnych. Wynika to nie tylko z ustawowych rygorów dotyczących 
informacji niejawnych, lecz także z mentalności i kultury organizacyjnej służb odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Mimo tych ograniczeń, istnieją wystar-
czające dane, aby spróbować opisać operację specjalną z teoretycznego punktu widzenia.

Artykuł przedstawia charakterystykę operacji specjalnej z punktu widzenia na-
uki, jaką jest kryminalistyka. Przybliżono tu definicję oraz historyczne uwarunkowania 
tej instytucji. Podkreślono, że elementy właściwe dla operacji specjalnej były obecne  
w działaniach już pierwszych formacji policyjnych. W artykule przedstawiono operację 
specjalną na tle czynności kryminalistycznych oraz zaprezentowano teoretyczną analizę 
poszczególnych ogniw, które na nią się składają.

Słowa kluczowe: kryminalistyka, operacja specjalna, definicja i typologia operacji spe-
cjalnej, funkcjonariusz pod przykryciem.

Abstract

Special operations are useful tool in combating advanced forms of organized cri-
me, like classical organized crime or terrorist activities. In the literature it is stressed that 
there are many problems with the examination of law enforcement and special services’ 
activities. It is the result of both legal restrictions coming from the legislation on classi-
fied information and the mentality and organizational culture of the services responsible 
for the internal security of the state. Nevertheless there are sufficient data the special 
operation could be described from the theoretical point of view.

The article provides characteristics of the special operation in the narrow view of 
forensics. It explains the definition of a special operation and its historical background. 
It stresses that features of special operations were present in the activities of the first po-
lice forces. It also presents a special operation among forensic activities and theoretical 
analysis of all the links constituting a special operation.

Keywords: forensics, special operation, definition and typology of special operations, 
undercover agent.


