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Zagrożenia wywiadowcze u progu XXI wieku,  wybrane problemy 

Threat intelligence at the threshold of the twenty-first century, some problems 

Streszczenie: Państwa w trosce o swoje bezpie-
czeństwo w trwającej kooperacji negatywnej, 
poszukują informacji pozwalających na swo-
bodne poruszanie się w regionach o podwyż-
szonym ryzyku, jak również na realizację intere-
su narodowego. W tym celu powołało wiele 
wyspecjalizowanych agend, których podsta-
wowym zadaniem jest zabezpieczenie wła-
snych potrzeb informacyjnych o przeciwniku. 
Jedną z nich jest wywiad, który z uwagi na 
posiadane możliwości operacyjne poszukuje 
interesujących informacji. Tego rodzaju działal-
ność prowadzą także komórki wywiadu korpo-
racji handlowo – gospodarczych, firmy prywat-
ne oferujące usługi w zakresie bezpieczeństwa 
(w tym o charakterze wywiadowczym), organi-
zacje terrorystyczne, czy zorganizowane grupy 
przestępcze, co uzasadnia zwiększenie wysiłku 
wywiadowczego przez wywiad państwowy. 
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Abstract. States, out of concern for 
theirsafety, in the 
ongoingnegativecooperation, looking for the 
information for allowing to movefreely in 
areas of increasedrisk as well as the imple-
mentation of nationalinterest.For this pur-
pose, they established a number of special-
ized agencies, whose primary task is to pro-
tect their own information needs of the op-
ponent. One of them is intelligence, which, 
inview of operational capabilities, looking for 
interesting information.This type of activity is 
operating by also intelligence of economic 
corporations, private companies offeries 
security services (including an intelligence), 
terrorist organizations or organized criminal 
groups, which justifies an increase in intelli-
gence effort by the intelligence state. 
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WPROWADZENIE 

Państwo w procesie realizacji swoich funkcji zewnętrznej i wewnętrznej 

poszukuje dostępu do informacji o zagrożeniach i szansach. W tym celu 

stworzyło system zabezpieczenia własnych potrzeb informacyjnych, gdzie 

bok podmiotów oficjalnych, jak dyplomacja tradycyjna na szczególną uwagę 

zasługują cywilne i wojskowe służby wywiadowcze. Ich ofensywna i defen-

sywna działalność ukierunkowana na przeciwnika znajdującego się w otocze-

niu zewnętrznym państwa (bliższym i dalszym) stanowi szczególne zagroże-

nie dla wybranych struktur państwa, które wykonują zadania w sferze bez-

pieczeństwa i obronności. W materiale zostały wskazane zagrożenia wywia-

dowcze dla bezpieczeństwa i obronności państw. 

WYBRANE ZAGROŻENIA 

„Próby odkrycia tego, co myśli i planuje przeciwnik, są również stare, jak 

ludzkie doświadczenie rywalizacji i sprzeczności interesów. Dotyczy to za-

równo sfery życia prywatnego, walki o miejsce na placu targowym i wszel-

kiego rodzaju konkurencji ekonomicznej, jak polityki czy pola bitwy. Stosunki 

dyplomatyczne między państwami – ich brak – nie mają nic tu do rzeczy. 

Dyplomacja oficjalna i tajna posługują się różnymi metodami. Ambasador 

wchodzi głównym wejściem, szpieg zakrada się kuchennymi drzwiami. To, 

zatem, co jest na porządku dziennym nawet w stosunkach między zaprzyjaź-

nionymi państwami, tym bardziej dotyczy sytuacji, gdy jakiś rząd wypowiada 

innemu wojnę. Poseł zostaje odwołany, lecz szpieg pozostaje” [Kaltefleiter, 

Oschwald 2007, 11]. Oznacza to, że tam gdzie kończą się możliwości rządu  

i dyplomacji w sferze pozyskiwania informacji i wywierania wpływu na inne 

państwa, rozciągają się możliwości operacyjne służb wywiadowczych, z ko-

nieczności usytuowanych na granicy prawa [Żebrowski 2010, 150]. Niedoce-

nianie ich roli zawsze grozi państwu poważnymi konsekwencjami w sferze 

szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  

„Zadania oraz formy i metody działania każdego wywiadu przeciwko in-

nemu państwu zależą od warunków, w jakich działalność ta może być pro-

wadzona. Ogół tych warunków określany jest jako sytuacja wywiadowcza. Na 

całokształt tej sytuacji składają się m.in. takie elementy, jak: wzajemne poło-

żenie geograficzne, stan stosunków dyplomatycznych, bilateralne stosunki 

gospodarcze, współpraca kulturalno – naukowa, tradycje, związki między 
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ludnością, wewnętrzna sytuacja polityczna i ekonomiczna państwa rozpra-

cowywanego ogólna sytuacja międzynarodowa” [Bielak 1985, 142]. 

Służby wywiadowcze, to wyspecjalizowane agendy usytuowane w struk-

turze władzy wykonawczej. W zakresie swoich ustawowych uprawnień – na 

ich granicy, jak również poza nią – stosują tajne środki i metody działania, 

jako podstawowe narzędzie pracy, określanej w języku tych służb jako praca 

operacyjna (definiowana także jako czynności operacyjno – rozpoznawcze) 

[Libera 2007, 175]. Praca operacyjna umożliwia służbie wywiadu na poznanie 

obszarów zainteresowani przeciwnika, jego form i metod pracy operacyjnej, 

sposobów ochrony posiadanych zasobów informacyjnych, osobowych (w 

tym kadrowych pracowników, agentury), rzeczowych, a także przedsięwzięć 

pozwalających na zakłócanie jego percepcji. Przyjęte cele są osiągane przez 

dwa podstawowe wzajemnie uzupełniające się sposoby działania, przy po-

mocy osobowych źródeł informacji i środków techniki operacyjnej.  

Aktualne środowisko działania wywiadu, to systematyczna konfrontacja  

z tzw. rozregulowanym otoczeniem, gdzie istniejące szanse i zagrożenia ukie-

runkowują ich działanie  w globalnym środowisku bezpieczeństwa międzyna-

rodowego, gdzie [Żebrowski 2010, 156]: 

1) stale poszerza się przestrzeń działania państwa, a w związku z tym  

i wywiadu, 

2) w środowisku międzynarodowym zachodzą ewolucyjne zmiany, ro-

śnie bowiem zakres wzajemnych zależności, a procesy społeczne, 

polityczne, ekonomiczne, narodowościowe, religijne czy wojskowe 

stale się komplikują, co sprawia, że wiele państw posiada trudności 

w zaadaptowaniu się do tej rzeczywistości, 

3) postępujący proces umiędzynarodowienia działalności gospodarczej, 

której towarzyszy zmiana reguł w odniesieniu do przepływu surow-

ców, finansów, towarów i usług, ludności, informacji, idei nie zawsze 

zgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym, 

4) rozwija się międzynarodowa przestępczość zorganizowana, której 

działalność przekracza granice państwa, a tożsamość i określenie 

kraju pochodzenia staje się trudne nie tylko do zidentyfikowania, ale 

i zwalczania, 
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5) ekspansja innych wzorców sprawia, że tradycje, doświadczenie, wi-

zerunek i pochodzące z odmiennych kultur stanowi poważne zagro-

żenie dla bezpieczeństwa środowiska międzynarodowego. 

W złożonym i turbulentnym środowisku bezpieczeństwa międzynarodo-

wego, które wywiera wpływ na realizowanie podstawowych funkcji przez 

państwa (w tym i przez wywiad), istnieje konieczność poznania i zrozumienia 

zachodzących tam procesów zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i cza-

sowym. Poznanie otaczającej rzeczywistości zdominowanej przez zagrożenia 

asymetryczne, wymaga dostępu do wiedzy wspieranej przez informacje o 

określonych parametrach. „Poszukiwanie właściwej informacji jest trwałym 

elementem egzystencji i jednym z warunków przetrwania. Potrzeba pozna-

nia i komunikowania się wpływa na rozwój człowieka i środowiska, w którym 

funkcjonuje”[Żebrowski 2005, 75]. 

Wywiad będący podmiotem usytuowanym w przestrzeniach walki infor-

macyjnej w sferach: politycznej, ideologicznej, ekonomiczno – gospodarczej, 

wojskowej, naukowo – technicznej, walki z terroryzmem, walki z przestęp-

czością zorganizowaną o charakterze międzynarodowym, rozpowszechniania 

broni masowej zagłady, czy rozpowszechniania technologii podwójnego za-

stosowania, jest świadomy z jednej strony korzyści z dostępu do tego rodzaju 

informacji, a z drugiej zagrożeń które one generują. Informacje tego charak-

teru mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrz-

nego każdego państwa. 

Należy mieć świadomość tego, że „informacja ma tę właściwość, że jest 

(może być) bronią obosieczną. Może chronić, ale i razić, może być narzę-

dziem dominacji, ale może być także przyczyną klęski” [Górzyński 1999, 23]. 

Wywiad jest aktywnym uczestnikiem walki informacyjnej, niezależnie do 

stanu funkcjonowania państwa jest jednocześnie producentem i odbiorcą 

informacji. Jako wyspecjalizowany podmiot władzy wykonawczej (dotyczy to 

również wyspecjalizowanych komórek wywiadowczych wielkich korporacji 

handlowo – gospodarczych) z uwagi na potencjał operacyjny (każdy w zakre-

sie swojej właściwości) ma możliwości zdobywania informacji, w tym o cha-

rakterze niejawnym. Tym samym tworzone są i aktualizowane już istniejące 

bazy danych, niezbędne do podejmowania decyzji w sferze bezpieczeństwa  

i obronności państwa [Żebrowski 2005, 76]. 
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Z uwagi na zakres zainteresowania wywiadu jest on źródłem różnego ro-

dzaju zagrożeń zarówno dla podmiotów państwowych, jaki pozapaństwo-

wych.  

 

Rysunek 1. Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych 

Źródło: B. Libera, Zagrożenia ze strony służbach specjalnych, [w:] Urzędnik i biznesmen w 

środowisku międzynarodowym (red.) J. Barcz, B. Libera, Warszawa 2007, s. 184. 

Tabela 2. Charakterystyka zagrożeń ze strony obcych służb specjalnych 

Lp. Zagrożenie Charakterystyka zagrożenia 

1. werbunek jest jednorazowym przedsięwzięciem lub stopniowym proce-

sem nakłaniania osoby najczęściej będącej nośnikiem infor-

macji (z reguły niejawnych), do świadomej oraz tajnej współ-

pracy na rzecz obcej służby specjalnej, 

2. sondaż kapturowy jest sposobem uzyskiwania informacji polegających na wyko-

rzystywaniu osób będących nośnikami ważnych informacji 

(najczęściej niejawnych) przez pracowników obcych służb 

specjalnych, występujących pod przykryciem (np. dyplomaty, 

dziennikarza, biznesmena, itp. w zależności od uwarunkowań 

związanych z dotarciem do interesującej osoby i możliwości 

utrzymania z nią trwałego kontaktu). Stałym czynnikiem towa-

rzyszącym sondażowi jest nieświadomość osoby wykorzysty-

wanej, co do właściwego odbiorcy i przeznaczenia udostęp-

nianych informacji, 

3. penetracja jest tajnym przeszukaniem realizowanym przez obce służby 

specjalne w miejscu pracy albo zamieszkania (także prywat-

nego bagażu), najczęściej dla uzyskania dostępu do chronio-
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nych informacji (dokumentów) lub zainstalowania urządzeń 

techniki operacyjnej (podsłuch, podgląd) w ramach zaplano-

wanych przedsięwzięć operacyjnych w stosunku do wytypo-

wanych osób lub obiektów będących w zainteresowaniu tych 

służb, 

4. prowokacja w odniesieniu do osób jest zaplanowanym i wykonywanym 

przez obce służby specjalne przedsięwzięciom, mającym na 

celu nakłonienie wytypowanej osoby do określonego zacho-

wania lub uwikłania tej osoby w skrajnie niekorzystną sytuację 

w wyniku której uzyskuje się dowody  - prawdziwe lub sfingo-

wane – popełnienia przestępstwa (wykroczenia) mogące 

zdyskredytować lub skompromitować tą osobę, 

5. inspiracja jest zaplanowanym i w operacyjny sposób przeprowadzonym 

przez obce służby specjalne przedsięwzięciem mającym skut-

kować podjęciem przesz stronę przeciwną złożonych działań, 

6. dezinformacja jest zaplanowanym i w sposób operacyjny przeprowadzonym 

przez służby specjalne przedsięwzięciem wprowadzenia w 

błąd – najczęściej poprzez przekazywanie lub umożliwienie 

zdobycia fałszywej (nieprawdziwej) informacji, 

7 technika operacyjna jest tajnym stosowanym przez obce służby specjalne różno-

rodnych systemów podsłuchu i podglądu (w tym lokalowego i 

zdalnego) w ramach przedsięwzięć realizowanych w odniesie-

niu do osób i obiektów zainteresowania tych służb. 

Źródło: B. Libera, Zagrożenia ze strony służbach specjalnych, [w:] Urzędnik i biznesmen  

w środowisku międzynarodowym (red.) J. Barcz, B. Libera, Warszawa 2007, s. 185. 

Dla bezpieczeństwa podmiotów państwowych i pozapaństwowych szcze-

gólne zagrożenie stanowią osobowe źródła informacji znajdujące się na łącz-

ności kadrowych pracowników służb wywiadowczych. Osobowe źródła in-

formacji (tzw. agentura1) są podstawowym środek pracy wywiadu (cywilnego 

i wojskowego). Pozwala to na realizowanie zadań drogą ściśle zakonspirowa-

nych operacji wywiadowczych, gdzie agentura odgrywa kluczową rolę. Agen-

tura w zależności od wykonywanych zadań dzieli się na ofensywną i defen-

sywną, obserwacyjno – ustaleniową, źródłową, do zadań specjalnych, zamro-

                                                           
1
 Agentem jest osoba, często narodowości obcej, nie będąca etatowym pracowni-
kiem służby wywiadowczej, ale działającej pod jej kierunkiem lub współpracująca  
z nią i dostarczająca informacji dla celów wywiadowczych [Polmar, Allen 2000, 13]. 
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żoną, urojoną (fikcyjną), wpływu, czyszczącą, zamieszania, czystą. Ponadto 

wyróżnia się agenta podwójnie przewerbowanego, kreta, prowokatora, nie-

świadomego, perspektywicznego.  

Każdy agent stanowi zagrożenie dla obiektu zainteresowania operacyjne-

go wywiadu. Jednak szczególnie niebezpieczną kategorią dla każdego pod-

miotu jest agent samorodek, który wykorzystując dostęp do informacji 

prawnie chronionych i przekazuje je przeciwnikowi z własnej inicjatywy. Do 

tej grupy zalicza się również agenta wpływu, który wykorzystując naturalne 

możliwości z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, np. ma 

możliwość oddziaływania na podejmowane decyzje w ramach polityki zagra-

nicznej; określania kierunków pracy operacyjnej służb wywiadu i/lub kontr-

wywiadu; chroni agenta wartościowego; zakłóca percepcję osób zajmujących 

kierownicze stanowiska w państwie, siłach zbrojnych, biznesie; kształtuje 

politykę personalną; kieruje postępowaniem lidera partii politycznej znajdu-

jącej się w zainteresowaniu wywiadu. Sukcesem każdego wywiadu jest 

umieszczenie agentury w centrali wywiadu i/lub kontrwywiadu, pozyskanie 

szyfranta, a także w innych instytucjach cywilnych i wojskowych, gdzie po-

dejmowane są decyzje o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. 

Ważne jest także agentura ukierunkowana na rozpoznanie organizacji terro-

rystycznych, zorganizowanych grupach przestępczych o charakterze między-

narodowym, triad narkotykowych, czy też organizacjach zajmujących się 

handlem bronią masowego rażenia i jej komponentami, bronią konwencjo-

nalną, technologiami podwójnego zastosowania.  

Bardzo często rozwój sytuacji międzynarodowej skutkuje wzmożoną pe-

netracją wywiadowczą tak podmiotów państwowych, jak i pozapaństwo-

wych. Takie działania były podejmowane (i nadal są prowadzone) przez Rosję 

m.in. w stosunku do państw Europy Środkowo – Wschodniej, kiedy została 

podjęta decyzja o rozszerzeniu NATO o państwa byłego Układu Warszaw-

skiego; rozmieszczenia na terytorium Polski i Czech elementów systemu 

obrony antyrakietowej; rozmieszczenia infrastruktury i zwiększenia obecno-

ści komponentów sił zbrojnych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego na 

terytorium Polski, trwający konflikt wewnętrzny na Ukrainie, w Syrii. 

Wzmożona penetracja wywiadowcza, to zintensyfikowane, dobrze zorga-

nizowane i skrycie prowadzone na obszarze określonego państwa działania 
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elementów nieprzyjaznego mu podmiotu międzynarodowego (organizacji, 

państwa) w celu szczegółowego rozpoznania jego systemu obronnego [Dwo-

recki 1996, 72]. 

„Wzmożona penetracja wywiadowcza jest prowadzona przez siły poten-

cjalnego agresora w celu poznania m.in.: 

1) zasad funkcjonowania, rozmieszczenia oraz organizacji, kierowania  

i gotowości systemu obronnego państwa do działania w sytuacjach 

konfliktowych i podczas kryzysu, 

2) zasad organizacji i funkcjonowania systemu mobilizacyjnego oraz 

operacyjnego rozwinięcia wojsk, rozmieszczenia i rodzajów wytwa-

rzanych środków walki, możliwości produkcyjnych przemysłu zbroje-

niowego oraz gospodarki narodowej, 

3) rozmieszczenia infrastruktury obronnej, zasobów logistycznych i ich 

możliwości zasileniowych oraz podobnej problematyki - istotnej  

z punktu widzenia możliwości zastosowania form przemocy zbrojnej.  

Może ona być połączona z zachowaniami prowokacyjnymi w celu pozna-

nia reakcji naczelnych organów państwa i dowództw sił zbrojnych lub zbada-

nia odporności na zakłócenia elektroniczne system rozpoznania i wczesnego 

ostrzegania” [Dworecki 1996, 72]. 

Służby wywiadowcze angażują się także w działalność terrorystyczną, 

wspierają nielegalną obecność obcych elementów uzbrojonych lub sił zbroj-

nych [Dworecki 1996, 77]: 

1) działalność terrorystyczna, to wykonywanie, zazwyczaj w sposób 

skryty aktów przemocy na elementach podmiotu międzynarodowe-

go (państwa) z zamiarem wymuszenia pożądanych zachowań (ocze-

kiwanych decyzji, określonych ustępstw, podjęcia lub zaniechania 

pewnych działań) na korzyść podmiotu międzynarodowego 

(państw). Do typowych działań terrorystycznych można zaliczyć: za-

straszanie, szantaż, uprowadzanie osób pełniących ważne funkcje 

publiczne; zabójstwa o podłożu politycznym (przede wszystkim 

przedstawicieli elit politycznych); akty sabotażu, dywersji itp., 

2) nielegalna obecność obcych elementów uzbrojonych lub sił zbroj-

nych, to ukryta (zakamuflowana) forma legalnego przebywania nie-

przyjaznych danemu podmiotowi międzynarodowemu (państwu) 
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obcych elementów innego podmiotu międzynarodowego (państwa)  

i skrycie działających na jego niekorzyść. Ten rodzaj zagrożenia ma 

miejsce wówczas, gdy terytorium określonego podmiotu międzyna-

rodowego (państwa) przebywają legalnie (lub w sposób wymuszo-

nym narzucony) uzbrojone grupy lub przedstawiciele obcych sił 

zbrojnych. Należy zaznaczyć, że niekiedy oficjalna działalność stano-

wi przykrywkę faktycznej misji, która wymierzona jest przeciwko 

podmiotowi międzynarodowemu (państwu), na terenie którego 

przebywają. Mogą to być doradcy, eksperci i instruktorzy wojskowi 

oraz niewielkie grupy uzbrojone obcych sił zbrojnych, które zazwy-

czaj nie będą angażowane do bezpośrednich działań militarnych,  

a raczej inspirujących, organizacyjnych lub koordynacyjnych. Będą 

się oni pojawiać zwykle we wszelkiego rodzaju grupach ekstremal-

nych i terrorystycznych, dążących do zbrojnej realizacji swoich (lub 

zleceniodawcy) celów politycznych, ekonomicznych, wojskowych  

i innych. Wśród tego personelu znajdują się kadrowi pracownicy 

służb wywiadowczych, którzy wykorzystując okoliczności pobytu na 

terytorium państwa zainteresowania operacyjnego, angażują się  

w działalność wywrotową ukierunkowaną na: ingerencję w sferę za-

gadnień społeczno - politycznych państwa pobytu (niekiedy państw 

ościennych), prowadzenie wojny psychologicznej. Działalność tego 

charakteru wspierana jest przez operacje informacyjne m.in. z udzia-

łem agentury. 

Służby wywiadowcze są aktywnymi uczestnikami walki informacyjnej2, 

która ukierunkowana jest na zdobywanie informacji, zakłócanie informacyjne 

i obronę informacyjną. „Generalnie celem każdej walki informacyjnej jest 

dążenie do stworzenia przeciwnikowi fałszywego obrazu rzeczywistości po 

drugiej stronie toczących się zmagań i przez to ukierunkowanie jego wysiłku 

na planowanie i prowadzenie działań w stosunku do nieistniejących lub nie-

istotnych odniesień. Innymi słowy, jest to niezmiernie złożony proces kiero-

                                                           
2
 Walka informacyjna, to kooperacja negatywna wzajemna, przynajmniej dwupod-
miotowa, realizowana w sferach: rozpoznania (zdobywania informacji), zakłócania 
informacyjnego i obrony informacyjnej, gdzie każdemu działaniu jednej strony przy-
porządkowane jest działanie antagonistyczne strony drugiej [Ciborowski 1999, 187]. 
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wania działaniami przeciwnika przez podmiot mu przeciwny i w nieznany mu 

sposób” [Ciborowski 1999, 78]. 

Komponenty walki informacyjnej stanowią zagrożenie dla wszystkich 

uczestników kooperacji negatywnej, gdzie wywiad zajmuje szczególną pozy-

cję: 

1) zdobywanie informacji o przeciwniku odbywa się w warunkach cią-

głego prowadzenia walki informacyjnej polegającej na tym, ze wszel-

kim wysiłkom rozpoznawczym (wywiadowczym) jednej strony prze-

ciwstawiane jest zakłócanie informacyjne i obrona informacyjna, 

2) zakłócanie informacyjne, to wnoszenie entropii informacyjnej do 

komunikatów i powodowanie destrukcji fizycznej nośników tych ko-

munikatów i nośników danych, 

3) obrona informacyjna, to uniemożliwianie i utrudnianie zdobywania 

danych o fizycznej naturze aktualnego i planowanego stanu rzeczy  

i zjawisk we własnej przestrzeni funkcjonowania oraz uniemożliwia-

nie i utrudnianie wnoszenia entropii informacyjnej do komunikatów  

i destrukcji fizycznej do ich nośników i nośników danych. 

Zakłócanie informacyjne jest obok zdobywania (rozpoznania) informacji  

i obrony informacyjnej podstawowym elementem walki informacyjnej. Za-

kłócanie informacyjne należy postrzegać również jako wszelkie oddziaływa-

nie na otoczenie, które doprowadza do zaniku informacji pożądanej, jej de-

formowania lub wytwarzania danych nieprawdziwych i przez to wpływa ne-

gatywnie na inne procesy pola walki (zbrojnej i niezbrojnej – przyp. autora) 

[Janczak 2001, 14]. 

Globalna sieć informacyjna (Internet), rozwój technik teleinformatycz-

nych i komunikacyjnych; masowy charakter wykorzystywania techniki kom-

puterowej; rosnące uzależnienie państw od infrastruktury łączności naziem-

nej i satelitarnej oraz od komercyjnej techniki informatycznej; rosnące uza-

leżnienie środków ogniowych od systemów łączności, rozpoznania i techniki 

komputerowej oraz bliska perspektywa tworzenia systemów rozpoznawczo – 

uderzeniowych szczebla operacyjnego; wysoka i rosnąca liczba przypadków 

penetracji sieci komputerowych przez osoby (instytucje) nie uprawnione; 

operowanie informacjami przyjmują formę zinstytucjonalizowanych działań  

- to czynniki ułatwiające m.in. służbom wywiadowczym nie tylko zbieranie 
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informacji, ale pozwalają na przetwarzanie i manipulowanie informacją  

w celu uzyskania przewagi w pełnym spektrum operacji militarnych i niemili-

tarnych.  

Operacje informacyjne prowadzone przez wywiad pozwalają na oddzia-

ływanie na informacje i systemy informacyjne uczestników kooperacji nega-

tywnej, przy równoczesnej ochronie własnych informacji i systemów infor-

macyjnych. 

Tabela 3. Podstawowe rodzaje operacji informacyjnych i obiektów tych operacji 

Atak Obrona 

Informacja Informacja 

Dane Dane 

Informacja Informacja 

Systemy informacyjne Systemy informacyjne 

Urządzenia wykrywające Urządzenia wykrywające 

Procesory Procesory 

Receptory (Użytkownicy) Receptory (Użytkownicy) 

Baza danych Baza danych 

Transmitery Transmitery 

Zasady Zasady 

Synergizm Synergizm 

Źródło: L.J.,  Operacje informacyjne w ujęciu amerykańskim,, „Wojskowy Przegląd Zagranicz-

ny” 1999, nr 4, s. 80. 

W tabeli wskazanych zostało dziewięć grup celów operacji informacyj-

nych, które mogą znajdować się w zainteresowaniu wywiadu, gdzie dwa  

z nich dotyczą informacji, a siedem systemów informacyjnych. Zarówno dane 

zdobyte przez urządzenia wykrywające, jak i informacje wytworzone przez 

procesory mogą być atakowane na trzy sposób [Operacje informacyjne  1999,  

82]:  

1) przez fizyczne niszczenie, jest realizowane drogą stosowania energii 

kinetycznej i energii elektromagnetycznej, 

2) pogorszenie jakości, jest ukierunkowane na dezorganizację proce-

sów informacyjnych przeciwnika zachodzących przede wszystkim  

w przestrzeni elektromagnetycznej. Wyróżnia się aktywne, pasywne 

i kombinowane, 
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3) manipulacje, polega na wprowadzaniu w błąd przeciwnika poprzez 

podanie mylących informacji, co może doprowadzić do podejmowa-

nia błędnych decyzji i niewłaściwych działań oraz zniekształcenia da-

nych i informacji znajdujących się obiegu, np. sił zbrojnych. Jest pro-

wadzona w osobowej i technicznej przestrzeni informacyjnej.  

Tabela 4. Zbiór podstawowych zadań i zakres tematyczny operacji informacyjnych prowadzo-

nych przez wywiad 

 
Atak informacyjny 

Czynniki ułatwiające pro-
wadzenie operacji informa-

cyjnych 

 
Obrona informacyjna 

Walka elektroniczna Kontakty Se środkami 
masowego przekazu 

Bezpieczeństwo operacji 

Atak na sieć komputerową Kontakty z władzami cywil-
nymi 

Bezpieczeństwo informacji 

Operacje psychologiczne Wywiad, kontrwywiad i 
rozpoznanie wojskowe 

Bezpieczeństwo łączności 

Specjalne operacje psycholo-
giczne 

Wsparcie Bezpieczeństwo kompute-
rów 

Atak fizyczny Dowodzenie i łączność Fizyczne bezpieczeństwo 

Wprowadzanie w błąd (zakłó-
canie informacyjne) 

 Sterowanie siecią 

  Przeciwdziałanie próbom 
wprowadzania w błąd 

  Przeciwdziałanie operacjom 
psychologicznym  

  Współdziałanie z organami 
wdrażania prawa 

Źródło: L.J.,  Operacje informacyjne w ujęciu amerykańskim,, „Wojskowy Przegląd Zagranicz-

ny” 1999, nr 4, s. 87. 

Cyfryzacja państw, w tym sił zbrojnych, oznacza że implikacje walki infor-

macyjne prowadzonej przez służby wywiadu są wielowymiarowe: 

 po pierwsze, terytoria poszczególnych państw przestały być sanktu-

arium. Mogą być atakowane bezpośrednio, anonimowo (co należy 

podkreślić) m.in. przez obce służby wywiadowcze: państwowe, kor-

poracji przemysłowo -  handlowych, organizacji przestępczych. Tra-

dycyjne środki bojowe nie stanowią już bariery ochronnej, 

 po drugie, elektroniczny wywiad, sabotaż, ataki psychologiczne wy-

konywane przy użyciu środków masowego przekazu, cyfrowe meto-
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dy wprowadzania w błąd i ataki piratów komputerowych na systemy 

dowodzenia przeciwnika – takie i inne działania będą stosowane  

w celu zneutralizowania działań tradycyjnych sił zbrojnych i innych 

podmiotów, umożliwiają koncentracje ognia i sił w odpowiednim 

momencie i miejscu na polu walki (zbrojnej i niezbrojnej). 

Walka informacyjna na obecnym etapie stawia znacznie wyższe wymaga-

nia przed rozpoznaniem i wywiadem, a także przed systemami informatyki  

i łączności. Globalizacja sieci teleinformatycznych i powszechne uzależnienie 

uzasadniają konieczność rozpoznania tych sieci w zakresie prowadzenia dzia-

łań ofensywnych (atak i zakłócanie informacyjne), jak i defensywnych (obro-

na informacyjna i zakłócanie informacyjne). Tym samym wywiad prowadzi 

planowanie i aktywnie uczestniczy w: atakach na infrastrukturę krytyczną 

państwa zainteresowania, zakłócaniu informacyjnym, rozpoznaniu radioelek-

tronicznym, maskowaniu (strategicznym, operacyjnym, taktycznym), ochro-

nie informacji niejawnych, działaniach psychologicznych, co czyni z tej służby 

podmiot szczególnie groźny dla obiektów zainteresowania operacyjnego 

traktowanego w kategoriach przeciwnika.  

ZAKOŃCZENIE  

Wywiad, jako wyspecjalizowana agenda rządowa, a także komórki wy-

wiadu korporacji handlowo – gospodarczych, firm prywatnych oferujących 

usługi w zakresie bezpieczeństwa (w tym o charakterze wywiadowczym), 

organizacji terrorystycznych, czy zorganizowanych grup przestępczych  

w procesie ataku informacyjnego i zakłócania informacyjnego zdobywają 

informacje o sferach zainteresowania. Z jednej strony zabezpieczają potrze-

by informacyjne uprawnionych użytkowników i własne, a z drugiej stanowią 

poważne zagrożenie dla przeciwnika. Każdy ze wskazanych podmiotów do-

skonali formy i metody pracy operacyjnej, poprzez osobowe i pozaosobowe 

źródła informacji zwiększają swoje możliwości operacyjne na kierunkach 

zainteresowania. 
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