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Badania naukowe nad służbami specjalnymi

Streszczenie
W artykule przedstawiono aktualny stan badań naukowych nad służbami specjalnymi, 

w tym w Polsce. Postawiona została teza o konieczności powołania specjalistycznego ośrodka 
naukowo -badawczego oraz autonomicznych kierunków akademickiego kształcenia w dziedzinie 
służb specjalnych. Autor w artykule przedstawił autorską definicję służb specjalnych. Następnie 
zaprezentował swoje poglądy na rolę i znaczenie badań nad służbami specjalnymi. Wskazał na 
bariery utrudniające wprowadzanie tego kierunku kształcenia. Zasugerował powołanie szkoły 
wyższej kształcącej kadry na potrzeby służb specjalnych (wywiad, kontrwywiad). Uczelnia 
byłaby również centrum badawczo -naukowym, gdzie skupiałyby się badania nad służbami 
specjalnymi. W wymiarze naukowym pracy i badań nad służbami specjalnymi naukowcy 
z tej uczelni współpracowaliby z innymi ośrodkami akademickimi. 

Słowa kluczowe: służby specjalne, wywiad, kontrwywiad, badania naukowe nad wywia-
dem i kontrwywiadem

Wprowadzenie

„Wywiad jest przedmiotem studiów w nauce w każdej z form jego aktywności”1. 
Profesor Andrzej Mania w swoim artykule odnosi się do analizy wywiadowczej 
jako jednego z elementów aktywności wywiadu (służby wywiadowczej). Arty-
kuł koncentruje się na przedstawieniu przekształcania się profesjonalnej analizy 
wywiadowczej w dyscyplinę naukową.

Parafrazując A. Manię, możemy stwierdzić, że służby specjalne są przedmio-
tem studiów naukowych w każdej z ich form działania. Celem artykułu, mającego 

1 A. Mania, Analizy wywiadu – dyscyplina naukowa in statu nascendi, „Krakowskie Studia 
Międzynarodowe” 2017, nr 3, s. 119.
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charakter przeglądowy, jest zatem przedstawienie aktualnego stanu badań nauko-
wych nad służbami specjalnymi (w tym w Polsce) oraz wskazanie na niezbędność 
prowadzenia tych badań. Autor przedstawia propozycję powołania specjalistycz-
nego ośrodka naukowo -badawczego oraz autonomicznych kierunków kształcenia 
w dziedzinie służb specjalnych. Wydaje się, przez analogię, że skoro zajmujemy 
się badaniem funkcjonowania rozmaitych instytucji państwowych, np. ze sfery 
bezpieczeństwa (siły zbrojne, system zarządzania kryzysowego, polityka zagra-
niczna i bezpieczeństwa), to dlaczego z badań mają być wyłączone służby specjalne. 
Służby, które obecnie odgrywają jedną kluczowych ról w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa państwa, jego obywateli, bezpieczeństwa międzynarodowego. 
Poniższy tekst potwierdzi argumentacją postawioną tezę. Podstawową metodą 
badawczą wykorzystaną w artykule była analiza oraz synteza wybranej literatury 
przedmiotu. Ponadto wykorzystana została metoda chronologiczno -problemowa, 
umożliwiająca zapoznanie czytelnika z problematyką definicji służb specjalnych 
(wywiadu, kontrwywiadu, tajnej policji politycznej itp.) oraz historią badań nad 
służbami związaną z pracami Komitetu Franka Churcha. 

Termin służby specjalne zrobił współcześnie karierę nie tylko w mediach. 
Został spopularyzowany przez wiele opracowań naukowych i popularno -naukowych. 
Przyczynił się do tego upadek dwubiegunowego podziału świata, co umożliwiło 
szerszy dostęp do źródeł, w tym archiwów po służbach państw obozu socjali-
stycznego. Brak rywalizacji dwóch bloków polityczno -militarnych ułatwił dostęp 
naukowców z byłych państw socjalistycznych do źródeł zachodnich. Również 
wiedza badaczy, ale i byłych funkcjonariuszy służb wywiadowczych lub kontr-
wywiadowczych bloku zachodniego nie była już poddawana tak ścisłej cenzurze, 
jak miało to miejsce w latach poprzednich.

Opracowana przed laty, na potrzeby funkcjonariuszy radzieckiego Komi-
tetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB), definicja służb specjalnych brzmiała: 
„Specjalne służby przeciwnika – wywiadowcze, kontrwywiadowcze, propagan-
dowe, policyjne i inne państwowe organy państw kapitalistycznych, realizujące 
destrukcyjną działalność przeciw Związkowi Radzieckiemu i pozostałym państwom 
wspólnoty socjalistycznej, a także komunistycznemu, robotniczemu i narodowo – 
wyzwoleńczemu ruchowi2” [tłum. własne – K.K.]. 

Sięgając wstecz, do okresu PRL, posługiwano się w literaturze pojęciem 
organów bezpieczeństwa. Generalnie używano węższych określeń niż służby 
specjalne. Pisano konkretnie: wywiad, służby wywiadowcze, kontrwywiad, służby 
kontrwywiadowcze. Posługiwano się takimi nazwami, jak wywiad defensywny, 

2 Контрразведывательный словарь, red В. Ф. Никитченко, Moskwa 1972, s. 320.
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defensywa. Zajmowano się specyficznymi rodzajami wywiadu, dzielono go na 
polityczny, ekonomiczny czy wojskowy. W związku z rozwojem nauki i techniki 
powstała nowa gałąź wywiadu – wywiad naukowy (naukowo -techniczny). Okres 
ten to również początki wywiadu kosmicznego (satelitarnego)3. W obiegu nauko-
wym i popularnym funkcjonowały pojęcia: policja polityczna, tajna służba, służba 
bezpieczeństwa, służba informacyjna. Pojęcie informacja, odnoszące się do pracy 
wywiadowczej i kontrwywiadowczej, było np. stosowane w nazewnictwie komórek 
organizacyjnych Oddziału II SG WP przed wojną. Były to Samodzielne Referaty 
Informacyjne zlokalizowane przy Dowództwach Okręgów Korpusów, zajmujące 
się pracą kontrwywiadowczą w wojsku4. Oczywiście określenie służby specjalne 
było wykorzystywane. W definicji kontrwywiadu (wojskowego), wymieniając 
jego zadania, pisano, że ma przeciwdziałać „[…] rozpoznaniu i destrukcyjnemu 
oddziaływaniu służb specjalnych państw obcych […]”5. „Służby specjalne – ogólna 
nazwa dla cywilnych i wojskowych służb organizujących i prowadzących działania 
wywiadowcze i kontrwywiadowcze”6. Aby napełnić treścią i precyzyjniej zdefiniować 
pojęcie służby specjalne, przedstawię własną definicję tajnej policji politycznej: 
„Tajna policja polityczna (policja polityczna) często nazywana jest policją (służbą) 
bezpieczeństwa. Jest to samodzielna instytucja państwowa, albo np. utajniona 
część policji, której podstawowym i zarazem głównym zadaniem jest utrzymanie 
porządku publicznego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”7. Tajna policja 
polityczna (policja bezpieczeństwa) zajmuje się rozpoznawaniem zagrożeń dla 
istniejącego ustroju społeczno -politycznego. W tym celu rozpracowuje organizacje 
oraz pojedyncze osoby prowadzące tego rodzaju działalność bądź planujące taką 
aktywność. Rozpoznaje zagrożenia dla bezpieczeństwa przywódców politycznych 
i państwowych. W tym zakresie jej działania pokrywają się kompetencjami ze służbą 
kontrwywiadu wewnętrznego. Ponadto wykrywa i zapobiega sabotażowi i dywersji 
skierowanym przeciwko instytucjom politycznym i państwowym. Niekiedy, jak na 
przykład miało to miejsce w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, pełni w szerszym 
zakresie funkcję służby kontrwywiadu, zajmując się zwalczaniem wrogich służb 
wywiadowczych oraz ich agentury. Instytucje tego typu najczęściej funkcjonują 
w niedemokratycznych reżimach politycznych, gdy władze nieposiadające pełnej 

3 J. Bronisławski, Szpiegostwo wywiad paragrafy, Warszawa 1974, s. 30 -52.
4 J. H. Larecki, Wielki leksykon tajnych służb świata, Warszawa 2017, s. 728.
5 Leksykon wiedzy wojskowej, red. A. Kowalska, Warszawa 1979, s. 177. Samo pojęcie służby 

specjalne nie występuje w leksykonie jako osobne hasło. Natomiast znajduje się w: Słowniku 
bezpieczeństwa narodowego, red. W. Łepkowski, Warszawa 2002, s. 124.

6  Słownik bezpieczeństwa narodowego, op. cit., s. 124. 
7 K. Kraj, Rosyjska wspólnota organów bezpieczeństwa, Studium podsystemu bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej, Kraków–Wrocław 2017, s. 32.
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legitymizacji politycznej i prawnej do sprawowania władzy państwowej opierają 
się, dla jej utrzymania, na organach represji8. W nomenklaturze służb specjalnych 
stosowanej w ZSRR zadania policji politycznej były określane jako „wywiad 
wewnątrzpolityczny9. Działania tego rodzaju prowadzone były przez służby spe-
cjalne, np. Federalne Biuro Śledcze w USA czy Urząd Ochrony Konstytucji w RFN. 
Ich celem jest ochrona i przeciwdziałanie opozycji wewnątrzpolitycznej, walka 
z ruchem komunistycznym czy też tzw. demokratycznymi ruchami politycznymi. 
Droga od klasycznej służby kontrwywiadu (zwalczanie szpiegostwa, terroryzmu, 
walka z korupcją) do tajnej policji politycznej jest stosunkowo łatwa do przejścia 
i może odbywać na podstawie wewnętrznych uregulowań i wytycznych wskazujących 
polityczne cele operacji kontrwywiadowczych10. Z kolei: „Służba kontrwywiadu 
jest częścią struktur bezpieczeństwa państwa lub instytucją samodzielną. Realizuje 
działalność, która ma neutralizować poczynania obcych służb wywiadowczych, 
zwalczać dywersję, sabotaż, terroryzm. Zajmuje się ochroną tajemnic państwowych 
(informacji niejawnych), osłania kontrwywiadowczo instytucje i organa państwa”11. 
Zasadniczym przedmiotem działań służby kontrwywiadu jest zwalczanie agentury 
obcych wywiadów, oficerów tychże służb pracujących pod przykryciem legalnym 
(dyplomaci, dziennikarze, handlowcy) oraz operujących z pozycji nielegalnych. 
Prócz tego kontrwywiad zajmuje się oficerami wywiadu, ich agentami, którzy 
czasowo mogą przebywać na terytorium kraju, realizując zadania wywiadowcze 
czy na przykład łącznikowe. W chwili obecnej jednym z najważniejszych zadań 
kontrwywiadu jest rozpoznanie zagrożeń terrorystycznych. Według przywoły-
wanego wcześniej słownika KGB kontrwywiad, to: „Organy państw posiadające 
specjalne kompetencje w sferze walki z wywiadem innych państw i destrukcyjną 
działalnością przy wykorzystaniu przez nie innych organizacji oraz pojedyn-
czych osób. Kontrwywiad jest jednym z narzędzi władz politycznych państwa.  
[…] Kontrwywiad państwa […] to system licznych centralnych i peryferyjnych 
organów, często ulokowany w rozmaitych resortach. […]”12 (tłum. własne – K.K.). 
Tak brzmi definicja, w której tłumaczeniu opuściłem części o charakterze ideolo-
gicznym, dotyczące kontrwywiadu państw kapitalistycznych i socjalistycznych. 

8 Ibidem, s. 32.
9 Контрразведывательный …, op. cit., s. 247, do których zaliczono m.in. FBI i Sûreté.
10 Działania francuskiej SDCE przeciwko statkowi Greenpeace w Nowej Zelandii w latach 

osiemdziesiątych ubiegłego stulecia są klasycznym przykładem działalności służby specjal-
nej, jako tajnej policji politycznej.

11 K. Kraj, Rosyjska wspólnota…, op. cit., s. 32.
12 Контрразведывательный …, op. cit., s. 143 -144.
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Jeszcze na potrzeby artykułu zdefiniujemy wywiad. „Służba wywiadu jest 
częścią struktur państwowych bądź jest samodzielną instytucją. Stanowi podsta-
wowe ogniwo służb specjalnych państwa. Obecnie, w większości państw świata, 
służba wywiadu jest instytucją o powszechnie znanej nazwie, jej działalność 
uregulowana jest ustawowo, natomiast działalność, metody, techniki, szczegóły 
struktury organizacyjnej, kadr są utajnione”13.

Badania naukowe

Badania naukowe nad służbami specjalnymi mają wiele ograniczeń związanych 
z tajnością ich funkcjonowania, szczególnie, gdy dotyczy to ich bieżącej działalności. 

Ostatnie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, to lawinowy wzrost powszech-
nie dostępnych informacji i wiedzy o funkcjonowaniu wywiadu i kontrwywiadu, 
a szerzej służb specjalnych. Lata siedemdziesiąte XX wieku przyniosły wyłom, 
który, jak słusznie zauważa Mirosław Minkina14, został spowodowany działalnością 
tzw. Komitetu Churcha (Church Committe) pracującego w latach 1975 -1976, który 
badał legalność gromadzenia informacji przez CIA i FBI. Inspiracją do powołania 
komitetu była afera Watergate. Moim zdaniem do powstania Komitetu Churcha 
w znacznym stopniu przyczyniły się również książki byłych funkcjonariuszy CIA: 
Phlipe’a Agee Inside the company: CIA diary oraz Victora Marchettiego i Johna D.  
Marksa The CIA and the Cult of Intelligence15. W Polsce nakładem Wydaw-
nictwa Śląsk już w 1967 roku wydane zostały wspomnienia Gordona Londsale  
pt. Najwyższa stawka. Wspomnienia pracownika wywiadu16.

Publikacje książkowe oraz raporty komisji Franka Churcha oraz przedsta-
wione propozycje refom społeczności informacyjnej (wywiadowczej) wpłynęły 
inspirująco na wydawanie prac na temat służb specjalnych. Ukazujące się w kra-
jach zachodnich (Niemcy, USA, Wielka Brytania) opracowania podtrzymywały 
zainteresowanie tą tematyką. Zaczęły się również pojawiać opracowania naukowe. 
Publikowali swoje opracowania i wspomnienia nie tylko byli funkcjonariusze służb 
specjalnych, ale również politycy, którym podlegały służby oraz naukowcy niepo-
wiązani formalnymi więzami ze sferą tajnych służb. Konflikty na międzynarodowej 

13 K. Kraj, Rosyjska wspólnota…, op. cit., s. 34.
14 M. Minkina, Sztuka wywiadu w państwie współczesnym, Warszawa 2014, s. 81.
15 Więcej St. Sokołowski, Wywiad czy mafia?, Katowice 1978, s. 71 -77.
16 Gordon Londsale to nazwisko radzieckiego nielegała Konona Mołodego (Конон Молодый). Było 

to tłumaczenie anglojęzycznego wydania wspomnień. Według wiedzy autora pamiętniki, mające 
charakter dezinformacyjny, nie zostały opublikowane w ZSRR ani we współczesnej Rosji.
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scenie politycznej, rewolucja irańska i obalenie szacha, wojna afgańska, wojny 
toczące się w Afryce, zajęcie Wysp Falklandzkich przez Argentynę, narastająca 
w połowie lat osiemdziesiątych konfrontacja USA z ZSRR doprowadziły do wzrostu 
zainteresowania problematyką służb specjalnych, uznania konieczności i ważności 
podjęcia studiów nad tym zagadnieniem. Wzrosło zainteresowanie usytuowaniem 
służb specjalnych w systemach władzy państwowej i ich prawdziwym znaczeniem 
dla bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego17.

Problematyka służb specjalnych znajduje się w polu zainteresowania nie tylko 
nauk o bezpieczeństwie, ale nauk politycznych i prawnych, socjologii, zarządzania, 
nauk historycznych oraz nauk ścisłych, jak matematyka, fizyka, informatyka. Wiele 
do powiedzenia w kwestii kierowania organizacjami, jaką są służby bezpieczeństwa, 
powinny mieć nauki o zarządzaniu. Badanie tych zagadnień wymaga podejścia 
interdyscyplinarnego, korzystania z dorobku wymienionych wyżej nauk, ale również 
innych, nieuwzględnionych w naszym niewielkim opracowaniu. 

W mojej ocenie oprócz badań historycznych, pozwalających przedstawić 
ewolucję, rozwój, działalność służb wywiadu i kontrwywiadu na przestrzeni 
dziejów, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego stulecia, należy prowadzić 
rozważania z punktu widzenia nauk politycznych18. Jak wiemy, nauka o polityce 
zajmuje się badaniem, analizą zjawisk oraz procesów politycznych. Uwzględnia ich 
uwarunkowania i konsekwencje. W ogólnym wymiarze zajmuje się opisywaniem, 
badaniem, wyjaśnianiem działalności rządów, stosunków pomiędzy politycznymi 
i niepolitycznymi instytucjami i zachodzącymi procesami. Przedmiotem badań 
w klasycznym rozumieniu obszaru zainteresowań nauk o polityce jest państwo. 
A służby specjalne są jedną ze składowych części aparatu państwowego. Stanowią, 
więc naturalny obiekt zainteresowania politologów19. Ponadto bardzo ważną, a może 
naczelną dyrektywą metodologiczną nauki o polityce jest historyzm, gdyż wszystko, 
co podlega badaniom politologicznym, związane jest z dwoma kwantyfikatorami: 
czasem i przestrzenią20. W wymiarze szczegółowym nauki o polityce związane są 
z empirycznym i niezależnym od wartościowania podejściem do rozumienia polityki 
wywodzącym się z pozytywizmu a szczególnie behawioralizmu21, bazującego na 

17 M. Minkina, Sztuka wywiadu…, op. cit., s. 82 -83.
18 Podobny punkt widzenia przedstawia Andrzej Żebrowski; zob. A. Żebrowski, Wywiad 

i kontrwywiad w XXI wieku, Lublin 2010, s. 38.
19 A. Heywood, Klucz do politologii, Najważniejsze ideologie, systemy, postaci, Warszawa 

2008, s. 94.
20 F. Ryszka, Nauka o polityce, Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984, s. 307.
21 Heywood, Klucz do politologii…, op. cit., s. 94 i 83.
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zebranych podczas badań, sondaży danych lub tworzeniu teorii empirycznych 
mających prognostyczny22 charakter. 

Ponadto nauki o polityce, podobnie jak każda dyscyplina naukowa, realizują 
trzy podstawowe funkcje: deskryptywną, wyjaśniającą i prognostyczną, o której 
wspominaliśmy. Wymienione funkcje doskonale wpisują się w prowadzenie badań 
nad służbami specjalnymi. Najpierw należy opisać i usystematyzować wiedzę 
o służbach specjalnych, następnie wyjaśnić związki przyczynowo -skutkowe, 
przewidywane ich kształtowanie się w przyszłości, zbudować odpowiednią teorię 
i przejść do prognozowania.

Służby specjalne (wywiad i kontrwywiad) działają również w przestrzeni 
międzynarodowej, szczególnie służba wywiadowcza. Dlatego badania powinny 
uwzględniać, teorię stosunków międzynarodowych, gdyż służby są składową 
stosunków międzynarodowych, których podstawowym przedmiotem dociekań 
jest państwo23. Oczywiście tutaj występuje uzasadnione pytanie, jak na przykład 
wykazać wpływ działalności służb specjalnych na decyzje polityczne. Ponadto 
metody badawcze stosowane w nauce o polityce24, takie jak analiza treści, 
metody: instytucjonalna, historyczna, prawno -dogmatyczna, analiza systemowa, 
komparatystyka czy metody socjologiczne doskonale nadają się do zastosowania 
podczas badań nad służbami specjalnymi.

Zadania służb specjalnych są ściśle powiązane z zagadnieniami bezpieczeństwa 
państwa, bezpieczeństwa narodowego. W związku z powyższym powinny stanowić 
jedno z ważniejszych pól zainteresowań badawczych w nauce o bezpieczeństwie. 
Mimo, że badania bezpieczeństwa są silnie utrwalone w dyscyplinie, jaką są 
stosunki międzynarodowe, wyzwania współczesnego świata zmuszają specjalistów 
tego kierunku do wchodzenia w tematy i źródła wiedzy odległej od uprawianej 
dyscypliny, a jednym z takich zagadnień są niewątpliwie rozważania nad służbami 
specjalnymi i ich zadaniami, rolą i znaczeniem dla bezpieczeństwa w wymiarze 
międzynarodowym i narodowym.

Przedmiot badań jest skomplikowany. Dostępne opracowania mają bardziej 
charakter przyczynkarski, często jest wybiórczo prezentowana problematyka 
działalności służb specjalnych, co na przykład jest silnie widoczne w publikacjach 
dotyczących okresu PRL. Takim klasycznym przykładem jest seria książek wydawanych 

22 Według mnie uprawianie nauk politycznych (społecznych, nauk o bezpieczeństwie), bez po-
dejmowania prób prognostycznych czy podejmowania badań w oparciu o metodologię nauk 
przyrodniczych uzależniłoby politologów tylko od podejścia ustrojowego i teorii normatywnej.

23 A. Żebrowski, Wywiad…, op. cit., s. 38.
24 Nauka o polityce nie wypracowała własnej, właściwej dla siebie metody badawczej na przy-

kład w odróżnieniu od socjologii, której metody badawcze są przydatne w politologii.
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pod wspólnym hasłem twarze bezpieki, których cała zawartość sprowadza się do 
notki biograficznej z datą urodzenia, ewentualnie śmierci, awansami i przebiegiem 
służby oraz zdjęciem funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa. Ponadto książki 
zawierają zestawienia tabelaryczne funkcjonariuszy pełniących stanowiska kierownicze 
i wprowadzenie do historii, na przykłd krakowskich struktur bezpieczeństwa25. Chociaż 
występują chlubne wyjątki, jak książka Leszka Pawlikowicza pt. Tajny front zimnej 
wojny. Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956 ‑1964. 

Dobrze pod względem naukowym prezentują się opracowania dotyczące 
okresu przedwojennego, działalności Oddziału II czy Policji Państwowej. Warto 
wymienić takich autorów jak: Franciszek Bernaś, Karol Grünberg, Andrzej Pepłoński, 
Andrzej Suchcitz, Piotr Kołakowski, Tadeusz Dubicki czy z naukowca młodszego 
pokolenia Roberta Witaka. Ich prace oparte są o bogatą bazę archiwalną, cechują 
się rzeczowością, wyważonymi sądami i ocenami.

Z autorów zajmujących się problematyką współczesnego funkcjonowania 
służb specjalnych powinniśmy wskazać na Sławomira Zalewskiego, Mirosława 
Minkinę i Andrzeja Żebrowskiego. Z polskich autorów zajmujących się problematyką 
służb naszego wschodniego sąsiada, Federacji Rosyjskiej (ZSRR), należy ponownie 
wymienić Leszka Pawlikowicza autora pionierskiego dzieła o I Zarządzie Głównym 
KGB (wywiad), Andrzeja Grajewskiego – prekursora książek poświęconych tematyce 
służb specjalnych, Mirosława Minkinę oraz Andrzeja Kowalskiego – funkcjonariusza 
polskich służb specjalnych, byłego szefa Służby Wywiadu Wojskowego.

Badanie teraźniejszości zarówno polskich, jak i zagranicznych służb 
specjalnych napotyka na ogromne trudności z dostępem do bazy źródłowej. Autorzy 
muszą się opierać na doniesieniach prasowych, analizie dostępnych aktów prawnych, 
wywiadach szefów służb, żmudnym dopasowywaniu faktów metodą mozaikową 
i weryfikowaniu pozyskanych szczątkowych danych, co może autorów prowadzić 
do błędnych wniosków i ocen.

Określenie celu, przedmiotu oraz problemów badawczych badań nad służbami 
specjalnymi jest możliwe. Problemy zaczynają na etapie konstruowania hipotez 
oraz, co ważniejsze, ich weryfikowania. Badanie funkcjonowania struktur, nie 
dość, że objętych tajemnicą jest trudne z zewnątrz, nawet dla spostrzegawczego 
uczonego. W każdych strukturach, niezależnie czy są to instytucje państwowe, 
prywatne korporacje, fundacje, ośrodki badawcze oprócz oficjalnych dokumentów 
regulujących ich organizację (statuty, regulaminy, zarządzenia kierownictwa, 

25 Zob. W. Frazik, F. Musiał, M. Szpytma, Twarze Krakowskiej bezpieki. Obsada stanowisk 
kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Informator per‑
sonalny, Kraków 2006.
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wytyczne) istnieje równoległy świat kultury korporacyjnej (wytworzonej tradycją 
funkcjonowania konkretnej instytucji) niezapisany w oficjalnych dokumentach.  
To powoduje praktycznie przeszkodę nie do przebycia dla badacza. Ponieważ istotą 
każdego procesu badawczego jest dostęp do wiarygodnych źródeł, dokumentów oraz 
ludzi, wszechobecna, często nieuzasadniona norma zachowania totalnej niejawności, 
powoduje, że często badacze nie są dopuszczani do materiałów jawnych.

Zajmujący się badaniami nad służbami specjalnymi naukowiec jest zatem 
skazany na korzystanie z informacji z mediów, oficjalnych dokumentów prawnych, 
prowadzenia badań porównawczych, korzystając z wiedzy o przeszłych operacjach 
służb specjalnych, analizowanie historycznych opracowań lub konfrontowanie  
ze źródłami zagranicznymi.

Wydaje się, że jednym z ważniejszych, ale trudnych do pozyskania źródeł 
informacji czy też konsultacji, są byli funkcjonariusze służb specjalnych, którzy, 
dotrzymując tajemnicy państwowej (służbowej), mogą weryfikować hipotezy 
naukowe oraz przekazywać ducha korpusu (kulturę organizacji), w którym służyli. 
Taka pozaźródłowa wiedza pozwoli doświadczonemu badaczowi na prawidłowe 
formułowanie pytań badawczych oraz wniosków. Esprit de corps, jego poznanie poprzez 
ludzi go wyznających pozwoli na pełniejsze zrozumienie oficjalnych dokumentów oraz 
robocze odtworzenie sposobu wewnętrznego funkcjonowania badanych instytucji.

Eksploracja tematyki służb specjalnych wymaga postawienia postulatów 
badawczych. Niewątpliwie należą do nich po pierwsze: interdyscyplinarność podejścia, 
niezbędność łączenia różnych dziedzin wiedzy, co pozwoli na sformułowanie teorii; 
po drugie: wykorzystanie dotychczasowego dorobku naukowego w tej dziedzinie; 
po trzecie: sformułowanie koncepcji rozwoju badań; po czwarte: przestrzeganie 
obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych (jeżeli badamy 
służby krajowe); po piąte: zorganizowanie ośrodka badawczego zajmującego się 
problematyką służb specjalnych26; po szóste: zainicjowanie procesu polegającego 
na wprowadzeniu przedmiotu służby specjalne w kształceniu akademickim na wielu 
kierunkach (prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, administracja, historia); 
po siódme: wprzęgnięcie do współpracy organizacji społecznych (stowarzyszeń) 
zrzeszających byłych funkcjonariuszy służb specjalnych; po ósme: popularyzację 
problematyki prasie (poważnych tygodnikach opinii, pismach popularnonaukowych), 
poprzez cykle wykładów otwartych; po dziewiąte: wspieranie naukowych publikacji 
książkowych oraz po dziesiąte: zakładanie specjalistycznych pism naukowych27; 

26 Por. A. Żebrowski, Wywiad…, op. cit., s. 48.
27 Przykładem jest półrocznik Secretum, czasopismo poświęcone problematyce służb specjal-

nych, ochronie informacji niejawnych, wywiadowi biznesowemu, cyberbezpieczeństwu. 
Niestety z niezrozumiałych dla autora powodów, to dobrze zapowiadające się czasopismo 
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po jedenaste: organizowanie konferencji seminariów naukowych poświęconych 
wyłącznie problematyce funkcjonowania współczesnych służb specjalnych. 
Dwunastym postulatem jest wydanie podręcznika akademickiego, który mógłby 
być wykorzystywany w kształceniu na wielu kierunkach studiów28.

Służby specjalne są ważnym ogniwem w zapewnianiu bezpieczeństwa 
państwa, jego suwerenności, skutecznej polityki zagranicznej, w tym związanej 
ze stosunkami ekonomicznymi, wypracowywaniu strategii bezpieczeństwa 
narodowego i prowadzeniu skutecznej polityki obronnej. Dlatego, zdaniem autora, 
realizacja postulatu wprowadzenia do kształcenia akademickiego na szeroką skalę 
problematyki funkcjonowania służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych jest 
jedną z najważniejszych propozycji do realizacji. Wprowadzenie do świadomości 
i zapoznanie z problematyką tysięcy młodych ludzi pozwoli na społeczne zrozumienie 
celów, zadań, uprawnień, strategii i mechanizmów funkcjonowania służb specjalnych 
w państwie demokratycznym oraz autorytarnym.

Ponadto przedstawienie zagadnień służb specjalnych widzianych z per-
spektywy historycznej oraz postrzeganych współcześnie pozwoli na zrozumienie 
i kreowanie przez osoby posiadające wykształcenie akademickie rzeczywistości 
przyjaznej dla funkcjonowania niejawnej strony działalności państwa.

W przeciwieństwie do Mirosława Minkiny29 uważam, że powinny powstać 
autonomiczne akademickie kierunki kształcenia w dziedzinie służb specjalnych. 
Wprowadzanie ich jako specjalności na przykład na takich kierunkach jak politologia, 
stosunki międzynarodowe czy bezpieczeństwo narodowe oceniam jako półśrodek. 
Oczywiście przyczyniają się one do rozpowszechniania naukowej wiedzy w tej 
dziedzinie, lecz ze względu na programy studiów, na pełne poznanie specyfiki 
służb specjalnych, która ma bardzo złożony charakter wymagający obszernych 
studiów, prozaicznie brak czasu.

Przeszkodą utrudniającą realizację postulatu uruchomienia autonomicznych 
kierunków są bariery kwalifikacyjne kadry wynikające z braku w Polsce ośrodków 

pod red. M. Minkiny upadło. Czasopismem branżowym jest Przegląd Bezpieczeństwa  
Wewnętrznego wydawany przez ABW i jej Centralny Ośrodek Szkolenia w Emowie. Perio-
dyk jest interesujący, jednakże nie jest wydawany przez instytucję naukową, co ewidentnie 
uwidacznia się w poziomie redakcji naukowej oraz kwalifikowanych artykułów. Najbardziej 
wartościowymi tomami PBW są te poświęcone konkretnej tematyce np. terroryzmowi, dzia-
łaniom hybrydowym czy np. współpracy SB z KGB.

28 Przykładem rosyjskie podręczniki: В. С. Христофоров, История советских органов 
госбезопасностии 1917  -1991гг., Москва 2015; С. А. Воронцов, Спецслужбы России, 
Ростов на Дону 2012 (kilka wydań). Podręczniki są przeznaczone dla studentów prawa, histo-
rii, stosunków międzynarodowych, politologii i zarządzania organami państwa i samorządu.

29 M. Minkina, Sztuka wywiadu…, op. cit., s. 92.
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naukowych badających problematykę służb specjalnych. Być może należałoby 
powołać specjalistyczną szkołę wyższą kształcąca kadry na potrzeby służb spe-
cjalnych lub otworzyć wydział przy Wyższej Szkole Policji30, lub przekształcić 
szkoleniowe ośrodki ABW, AW, SKW, SWW w wieloprofilową szkołę wyższą na 
akademickim poziomie. Z jednej strony uczelnia spełniałaby rolę ośrodka szko-
leniowego o wysokim, poziomie nauczania, a z drugiej strony byłaby centrum 
badawczo -naukowym, wokół którego ogniskowałyby się badania nad służbami 
specjalnymi. Naukowym wymiarem pracy i badań uczeni ze szkoły dzieliliby się 
z naukowcami z innych ośrodków akademickich. Nie powstała, przynajmniej na 
razie, odrębna dyscyplina lub specjalność naukowa zajmująca się stricte służbami 
specjalnymi (wywiadowczymi, czy kontrwywiadowczymi). 

W praktyce naukowej nie spotykamy się z przekrojowymi opracowaniami, 
które przedstawiałyby całokształt problematyki nauki o służbach specjalnych, 
począwszy od teorii. Jeżeli powstają w Polsce, to zajmują się określoną tematyką, 
np. wywiad lub odnoszą się na przykład do dwóch zagadnień w określonym 
przedziale czasowym. Czasami publikacje dotyczą określonej służby albo części 
służby specjalnej. Niekiedy autorzy zajmują się jednym, dwoma zagadnieniami.

Rarytasem dla naukowców są, mające walory prac naukowych, jawne opra-
cowania, przedstawiające rzemiosło służb specjalnych, zwane także dyscyplinami 
specjalnymi31. W ujęciu historycznym pojawiają się dokumenty lub opracowania 
przedstawiające rzemiosło (sztukę) służb specjalnych. W Polsce opierają się doku-
mentach archiwalnych organów bezpieczeństwa PRL. Publikowane są instrukcje 
dotyczące pracy operacyjnej, sposób prowadzenia tajnych współpracowników, pro-
cesu ich werbowania etc. Powstała pozycja autorstwa Filipa Musiała pt. Podręcznik 

30 W Polsce posiadaliśmy akademicką uczelnię kształcącą kadry służb specjalnych (w tym tak-
że wojskowych) i ówczesnej milicji – Akademię Spraw Wewnętrznych, zlikwidowaną, moim 
zdaniem bezmyślnie, na fali reform 1990 r. Kadry dla służb bezpieczeństwa i kontrwywiadu 
w PRL kształcone były na poziomie studiów zawodowych w szkole oficerskiej służby bez-
pieczeństwa. Analiza programu kształcenia pokazuje, że jej absolwenci dobrze znali rzemio-
sło tajnych służb, tym bardziej, że studiowali w niej funkcjonariusze SB i żołnierze WOP 
mający za sobą pewien staż służby, praktyczne doświadczenie zdobyte po wstępnym szko-
leniu. Wystarczy wspomnieć, że przedmioty zawodowe, gwarowo nazywane TEMPO obej-
mowały naukę w wymiarze 722 godzin przy trzyletnim okresie studiów. Nie licząc innych 
przedmiotów specjalistycznych typu kryminalistyka, kryminologia, psychologia sądowa etc. 
TEMPO – to techniki i metody pracy operacyjnej.

31 Zob. О. Хлобустов, Чекистская наука, „Военно промышленный курер” 2006, № 16 
(wersja elektroniczna w posiadaniu autora) lub А. П. Фроов, КГБ и контразведывательное 
искусство, Москва 2003; dostępne są tajne instrukcje KGB jak np. Политическая разведка 
с територии СССР, Учебное пособие, Москва 1989; Приобретение и подготовка 
агентов  - вербовщиков в целях разведывательного проникновения в учреждения США 
(на примере североафриканских стран), Аналитический обзор, 1988.
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bezpieki, Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw 
resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970 ‑1989). Jednakże, to 
wydawnictwo czy pozostałe mają już tylko walory historyczne, gdyż dotyczą okresu 
najpóźniej sprzed 30 lat. Rzecz jasna, że osnowa, kanwa sztuki wywiadowczej 
(kontrwywiadowczej) jest stała, niezmienna. Zmianie ulega otoczenie, w którym 
działają służby, zakresy i obszary zainteresowania, środowisko pracy, możliwości 
techniczne, wiedza, kompetencje, predyspozycje funkcjonariuszy32. To rzutuje na 
możliwości podejmowania przez służby specjalne gier operacyjnych, kombinacji 
operacyjnych i innych prac i czynności wynikających z metod i technik pracy, 
potrzeb operacyjnych, stawianych przez przełożonych zadań.

Autor zdaje sobie sprawę, że rzemiosła służb specjalnych nie można opanować 
bez praktyki w zawodzie, wdrażania się pod nadzorem i kontrolą starszych kolegów 
i przełożonych. Samo studiowanie instrukcji, wytycznych oraz analiza przeszłych 
operacji specjalnych nie daje pełnych kwalifikacji do bycia w pełnowartościowym, 
samodzielnym funkcjonariuszem służb specjalnych. Wiedzę teoretyczną trzeba 
poprzeć praktyką liczoną w wymiarze lat, a nie miesięcy33. Jest to ściśle związane 
z praktyką gier wywiadowczych (kontrwywiadowczych), które bardzo rzadko trwają 
miesiącami, generalnie są prowadzone przez lata. Często jedna gra wywiadowcza 
prowadzi do rozpoczęcia kolejnych operacji, które wynikają z doświadczeń 
i wniosków wyciągniętych z gry – matki. 

Podsumowanie

Wracając do rozważań nad akademickim poziomem kształcenia i badań nad służ-
bami specjalnym, widać w Polsce elementy wskazujące na wzrost zainteresowania 
badaniami tej specyficznej sfery działania państwa. Pierwszym przykładem jest 

32 Zob. pojęcie narodowy obraz świata, „Nie ma byłych czekistów…”, z płk. dr Siergiejem W. 
Mironienko emerytowanym oficerem radzieckiego i rosyjskiego wywiadu cywilnego roz-
mawia Kazimierz Kraj [w:] Broń i amunicja, „Komandosi Obrona Terytorialna” 2017, nr 4,  
s. 45. Dyscyplinami specjalnymi w ZSRR (współczesnej Rosji) nazywane są techniki i me-
tody pracy operacyjnej.

33 Potwierdzają to analizy autora związane z badaniem biografii funkcjonariuszy organów 
bezpieczeństwa ZSRR, PRL (teczki personalne) oraz rozmowy z byłymi funkcjonariuszami 
KGB (SWZ), SB i UOP (W. K., A.L, A. M., M.P. - nazwiska do wiadomości autora). Z ofice-
rów KGB, rozmowy z generałem majorem W. N. Wieliczko (kontrwywiad, służba ochrony), 
pułkownikiem Jurijem Totrowem KGB (SWZ), pułkownikiem dr. Siergiejem Mironienko 
KGB (SWZ), płk. Olegiem Chłobustowem KGB (Akademia FSB), czy nieżyjącym już Wła-
dimirem Komissarowem, nie znam stopnia, gdyż wtedy prawdopodobnie był w czynnej służ-
bie w Centrum Łączności ze Społeczeństwem FSB. Udzielał się, jako autor i popularyzator 
historii radzieckich organów bezpieczeństwa.
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wzrost ilościowy naukowców cywilnych podejmujących badania nad służbami spe-
cjalnymi, organizowane są konferencje naukowe zajmujące się tym zagadnieniem. 
Często w ramach konferencji naukowych, poświęconych bezpieczeństwu państwa 
lub międzynarodowemu, organizowane są panele zajmujące się tymi zagadnieniami. 
Do wiodących ośrodków, podejmujących tę problematykę, należą: Katedra Badań 
nad Konfliktami i Pokojem Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Państwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie czy Katedra 
Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego. W niepublicznej Krakowskiej 
Akademii im. A. F. Modrzewskiego funkcjonuje Katedra Sił i Służb Specjalnych.

Sukcesywnie zwiększa się liczba pracowników naukowych podejmujących 
badania w tej dziedzinie34. Oprócz już wymienionych wskazać można: Stanisława 
Sulowskiego, Artura Gruszczaka, Andrzeja Misiuka, Zbigniewa Siemiątkowskiego, 
Henryka Ćwięka, Andrzeja Zybertowicza, Grzegorza Rdzanka, Jana Burego, Piotra 
Potejko35 i innych. Aktywność naukową w ramach wydawanego przez ABW Prze‑
glądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykazują funkcjonariusze Agencji, na przykład 
Marek Świerczek zajmujący się służbami rosyjskimi (radzeckimi). Problematyka 
rosyjskich służb specjalnych znajduje się w polu zainteresowania Ośrodka Studiów 
Wschodnich i jego pracowników – Jolanty Darczewskiej i Piotra Żochowskiego.

Wydaje się również, że niestabilność systemu bezpieczeństwa międzyna-
rodowego i pojawiające się nowe wyzwania w tym oraz sferze bezpieczeństwa 
wewnętrznego przyciągnie kolejnych naukowców, którzy podejmą badania nad 
rolą, znaczeniem, zadaniami, historią służb specjalnych. Każde państwo, w tym 
nasze, powinno być zainteresowane, aby posiadać funkcjonariuszy, posiadających 
wysokie kompetencje zawodowe nie tylko w obszarze pracy operacyjnej, ale prac 
analitycznych i wywiadu prowadzonego ze źródeł otwartych36.

Szczególnie posługując się źródłami ogólnie dostępnymi, aby prawidłowo 
oceniać, weryfikować i analizować zdobyte takimi metodami informacje niezbędna 
jest szeroka wiedza z zakresu problematyki, którą zajmuje się konkretny analityk 
wywiadu. A tę wiedzę mogą zapewnić tylko stojące na wysokim poziomie studia 
akademickie oraz podnoszenie kwalifikacji na specjalistycznych kursach czy stu-
diach podyplomowych oraz uczestnictwo funkcjonariuszy w badaniach naukowych. 
Byłoby to możliwe, gdyby polskie służby dysponowały szkołą wyższą i szeroką 
gamą własnych instytutów badawczych, stanowiących ich zaplecze intelektualne37. 

34 Nie uwzględniam pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, których obszar badawczy 
obejmuje działalność organów bezpieczeństwa publicznego PRL.

35 Pułkownik ABW, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim.
36 Tzw. biały wywiad.
37 Wydaje się zasadnym, aby służby organizowały czy przekazywały fundusze, składając  
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Zgromadzone zasoby informacyjne powodują zwiększanie możliwości operacyj-
nych. Pozwalają na utrzymanie stabilnego działania w zróżnicowanym środowisku 
zainteresowania operacyjnego.

Zdaniem Andrzeja Żebrowskiego, z którym trudno się nie zgodzić: 
„wiedza powinna być postrzegana i traktowana, jako podstawowy wyznacznik ich  
(służb – K.K.) strategii”38. 

Doświadczenia z przeszłości, wydarzenia zachodzące w stosunkach między-
narodowych w pierwszych dwudziestu latach XXI wieku podkreślają z całą mocą 
konieczność wykorzystania doświadczeń zgromadzonych przez służby specjalne 
na przestrzeni ostatnich siedemdziesięciu kilku lat. Ponadto wydarzenia 2001 roku 
związane ze zmasowanym atakiem terrorystycznym przeciwko Stanom Zjedno-
czonym uzmysłowiły decydentom politycznym na całym świecie, że techniczne 
źródła informacji – wywiad elektroniczny nie jest w stanie dostarczyć wszystkich 
niezbędnych informacji. Konieczna jest rozbudowa i korzystanie z dobrze zorgani-
zowanej sieci osobowych źródeł informacji. Podstawowym warunkiem skuteczności 
działania agentury osobowej jest jej właściwy dobór, uplasowanie w odpowiednich 
miejscach, we właściwym czasie i ich fachowe prowadzenie.

Kończąc nasze rozważania na temat badań nad służbami, zdajemy sobie 
sprawę, że brak wiedzy na temat roli, miejsca i zadań służb specjalnych we współ-
czesnym państwie może spowodować ich zepchnięcie na margines, szczególnie, gdy 
polityczni decydenci nie rozumieją specyfiki służb specjalnych jako efektywnego, 
ale specyficznego i delikatnego instrumentu prowadzenia skutecznej polityki bezpie-
czeństwa i zagranicznej państwa. Ten widoczny w Polsce fakt ewidentnie przekłada 
się na obniżenie poziomu bezpieczeństwa w wielu sferach aktywności państwa.
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Scientific research into special services

Abstract
The article presents the current state of scientific research on special services in 

Poland. The thesis about the necessity of establishing a specialized research center and 
autonomous academic education in the field of secret services was made. The author in the 
article presented the author's definition of special services. Then he presented his views 
on the role and importance of special services research. He pointed to barriers hindering 
the introduction of this field of education. He suggested the establishment of a university 
educating staff for the needs of special services (intelligence, counterintelligence). The 
university would also be a research and scientific center where research on special services 
would focus. In the scientific dimension of work and research on special services, scientists 
from this university would cooperate with other academic centers.

Keywords: Special services, intelligence, counterintelligence, research on intelligence and 
counterintelligence


