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Działania kontrwykrywcze grup przestępczych ukierunkowane
na przeciwdziałanie infiltracji prowadzonej przez Policję

z wykorzystaniem osób udzielających jej pomocy

Działania kontrwykrywcze prowadzone przez grupy przestępcze są elementem tak-
tyki i techniki kryminalistycznej. Znaczna ich część nie jest czynami stypizowany-
mi w prawie karnym, m.in. stosowanie kontrobserwacji czy ochrona korespondencji 
przestępczej. Jednak niektóre z nich – z prawnokarnego punktu widzenia – są prze-
stępstwami, np. korupcja, fałszowanie dokumentów czy zabójstwa, np. świadków, do 
których dochodzi w skrajnych przypadkach.

D z i a ł an i a  kon t rw ykryw cze ,  ukierunkowane na przeciwdziałanie infiltra-
cji grup przestępczych prowadzonej z wykorzystaniem osób udzielających pomocy 
policji, to wszelkie sposoby utrudniające lub uniemożliwiające organom ścigania dzia-
łalność agenturalną. W praktyce są to takie poczynania przestępców, których celem 
jest zapobieżenie przeniknięciu do grupy osób inspirowanych przez policję lub ujaw-
nienie i zidentyfikowanie osób powiązanych z grupą, przekazujących policji informa-
cje o tej grupie przestępczej.

W ostatnich latach u liderów zorganizowanych grup przestępczych zaobserwo-
wano zmianę sposobu myślenia o potrzebie przeciwdziałania infiltracji prowadzonej 
z udziałem osób udzielających pomocy policji, co sprawiło, że te grupy odnoszą suk-
cesy. Liderzy poważnie podchodzą do zagadnień ochrony kontrwykrywczej i ci, któ-
rzy chcą ich pokonać, muszą to zrozumieć1.

Już pod koniec VI w. p.n.e. Sun Tzu w traktacie wojskowym Sztuka wojny na-
pisał: Mądrzy władcy i przebiegli dowódcy pokonują przeciwników i dokonują wybit-
nych czynów, ponieważ z wyprzedzeniem zdobywają wiedzę2. Wskazane tam sugestie 
są wykorzystywane do dzisiaj w doktrynie wielu armii, przez światowy biznes, policję 
oraz – co nie powinno budzić zdziwienia – grupy przestępcze. Ujawnione w porę 
zainteresowanie organów ścigania umożliwia tym grupom przerwanie działalności, 

1 V. Foertsch, The Role of Counterintelligence in Countering Transnational Organized Crime, 
„Trends in Organized Crime” 1999, nr 2, s. 123 i nast.

2 Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, tłum. D. Bakałarz, Gliwice 2004, s. 36, 134.
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czasowe zaprzestanie aktywności lub jej przeorientowanie, a także zniszczenie źródeł 
dowodowych, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko rozbicia grupy, poniesienia odpo-
wiedzialności karnej oraz przepadku „owoców przestępstwa”. Z perspektywy grupy 
przestępczej utrzymanie w tajemnicy zarówno popełniania przez nią przestępstw, jak 
i samego jej istnienia, to czynniki warunkujące jej bezpieczeństwo, co pozwala jedno-
cześnie na uzyskanie i utrzymanie przewagi nad organami ścigania. Opisanie działań 
kontrwykrywczych grup przestępczych, które przyczyniają się do ograniczenia ob-
serwacji prowadzonej przez policję w ramach działań operacyjnych3, kontroli opera-
cyjnej oraz procesowej kontroli i utrwalania rozmów4, pomaga uzmysłowić sobie, że 
grupy przestępcze podejmują również działania ukierunkowane na przeciwdziałanie 
infiltracji prowadzonej z wykorzystaniem osobowych źródeł informacji (dalej: OZI).

Użyty w artykule termin kontrwywiad odnosi się do działań podejmowanych 
przez grupy przestępcze, których celem jest monitorowanie oraz zapobieganie in-
filtracji5 ze strony organów ścigania oraz minimalizowanie potencjalnych i realnych 
zagrożeń dla tych grup.

Problematyka działań kontrwykrywczych podejmowanych przez zorganizowane 
grupy przestępcze bardzo rzadko jest przedmiotem rozważań naukowych. Trzeba jed-
nak pamiętać, że wszystkie grupy przestępcze (w tym zorganizowane) nie przyglądają 
się biernie działaniom służb policyjnych i specjalnych6.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku terminów i definicji NATO, „kontrwy-
wiad” to: Przedsięwzięcia związane z identyfikacją i przeciwdziałaniem zagrożeniu 
bezpieczeństwa ze strony wrogich agencji i organizacji wywiadowczych lub osób za-
angażowanych w szpiegostwo, sabotaż, dywersje lub terroryzm7. Michael A. Turner 
stwierdza, że kontrwywiad to przedsięwzięcia analityczne i operacyjne polegające 
na identyfikowaniu i neutralizowaniu działań obcego wywiadu skierowanych przeciw-
ko własnemu państwu. Do głównych zadań kontrwywiadowczych należą: zapewnia-
nie bezpieczeństwa fizycznego informacji, identyfikowanie i zatrzymywanie własnych 
obywateli działających na rzecz obcego wywiadu, a także identyfikowanie agen-
tów innych państw prowadzących wrogie działania, jak również próby ich zamiany  

3 Zob. P. Łabuz, T. Safjański, Działania kontrwykrywcze grup przestępczych ukierunkowane 
na ograniczenie skuteczności obserwacji prowadzonej w ramach działań operacyjnych, „Proble-
my Kryminalistyki” 2017, nr 298, s. 20–27.

4 Tamże, s. 28–35.
5 I n f i l t r a c j a  – przenikanie obcych ludzi, wpływów lub ideologii do jakiegoś środowiska, za: 

Słownik języka polskiego, https://sjp.pl/infiltracja [dostęp: 14 II 2019].
6 Opis licznych powiązań pomiędzy członkami zorganizowanych grup przestępczych, istniejących 

już w latach 80. XX w., a funkcjonariuszami resortu spraw wewnętrznych przedstawił szcze-
gółowo (m.in. na podstawie materiałów zawartych w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej)  
S. Latkowski w książce Polska mafia, Warszawa 2011.

7 AAP-6. Słownik terminów i definicji NATO zawierający wojskowe terminy i ich definicje stosowa-
ne w NATO, s. 128, https://wcnjik.wp.mil.pl/u/AAP6PL.pdf, s. 118 [dostęp: 7 II 2019].
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w podwójnych agentów lub ściganie ich za szpiegostwo8. Jak twierdzi Andrea Groce 
kontrwywiad, jako działania mające na celu zapobieganie lub uniemożliwianie szpie-
gowania, zbierania informacji i sabotażu przez obcy podmiot, pełni zarówno funk-
cję obronną, chroniąc tajniki narodu i majątku przed penetracją obcego wywiadu, jak 
i funkcję ofensywną, zdobywając informacje o działaniach obcych wywiadów9. Z ko-
lei Robert W. Pringle stwierdza, że zadaniami kontrwywiadu, oprócz wcześniej wy-
mienionych, są również dezinformacja, penetracja i udaremnianie wszelkich działań 
strony przeciwnej, postrzeganych jako zagrożenie państwa10. Reasumując, istotą kon-
trwywiadu są działania, których celem jest identyfikowanie i neutralizowanie obcych 
działań wywiadowczych.

Kontrwykrywczość w aspekcie kryminalistycznym

Rezultaty działalności wykrywczej organów ścigania i służb państwowych, zarówno 
krajowych, jak i międzynarodowych, odzwierciedlają m.in. ich profesjonalizm i sku-
teczność w przeciwdziałaniu, zapobieganiu i zwalczaniu wszelkich form przestęp-
czości. Działalność służb specjalnych11, wywiadowczych i kontrwywiadowczych, jest 
oparta – zgodnie z ustawowymi kompetencjami12 – na pozyskiwaniu, gromadzeniu, 
przetwarzaniu, analizowaniu i wykorzystywaniu istotnych dla nich informacji o róż-
nym charakterze, w tym kryminalnym.

Wszystkie wymienione czynności służbowe13, zwłaszcza operacyjno-rozpoznaw-
cze, prowadzone z zastosowaniem wszelkich dostępnych form i metod, podlegają  

8 M.A. Turner, Historical Dictionary of United States Intelligence, w: Historical Dictionaries 
of Intelligence and Counterintelligence, t. 2, J. Woronoff (red.), Lanham (Maryland)–Toronto– 
Oxford 2006; także: http://www.lander.odessa.ua/doc/United_States_Intelligence.pdf, s. 41 
[dostęp: 7 II 2019].

9 A. Groce, Counterintelligence, 2017, https://usnwc.libguides.com/c.php?g=661096&p=4679144 
[dostęp: 7 II 2019].

10 R. Pringle, Historical Dictionary of Russian and Soviet Intelligence, w: Historical Dictionaries 
of Intelligence and Counterintelligence, t. 5, J. Woronoff (red.), Lanham (Maryland)–Toronto– 
Oxford 2006, s. 57; także: https://www.slideshare.net/Forisson/robert-w-pringle-historical-dictio-
naries-of-intelligence-and-counterintelligence-series-jon-woronoff-series-editor [dostęp: 7 II 2019].

11 Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
Agencji Wywiadu (t.j.: DzU z 2020 poz. 27, ze zm.) przez  s ł u ż b y  s p e c j a l n e   należy rozu-
mieć: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Woj-
skowego, Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Przywołana re-
gulacja nie definiuje pojęcia „służba specjalna”. Pozostałe organy, służby i instytucje określono 
mianem „policyjnych”.

12 U s t a w y  k o m p e t e n c y j n e  – akty stanowiące podstawę prawną tworzenia poszczególnych 
służb specjalnych i policyjnych, w których określa się zasadnicze zagadnienia dotyczące organi-
zacji i funkcjonowania tych służb.

13 C z y n n o ś ć  s ł u ż b o w a  –  każda czynność mieszcząca się w granicach uprawnień i obowiąz-
ków osoby pełniącej funkcję publiczną (przykładowo – funkcjonariusz służb państwowych).
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permanentnemu działaniu kontrwykrywczemu stosowanemu przez osoby i podmioty, 
które są obiektem tych czynności.

W systematyce norm polskiego prawa działalność kontrwykrywcza może się 
przejawiać w różny sposób, może dotyczyć m.in. jawnych czynności służb państwo-
wych i organów ścigania. Za takie działania uznaje się: utrudnianie prowadzenia 
czynności dochodzeniowo-śledczych, m.in. przez zastraszanie i nakłanianie do zmian 
zeznań lub wyjaśnień stron procesowych, niszczenie i ukrywanie materiałów dowo-
dowych, nielegalne (nieuprawnione) pozyskiwanie informacji o planowanych i pro-
wadzonych czynnościach w sprawach oraz informacji zgromadzonych w materiale 
dowodowym, wpływanie w różny sposób na sędziów, prokuratorów, pełnomocników, 
funkcjonariuszy realizujących czynności itp.

Wśród działań (przedsięwzięć) kontrwykrywczych istnieje także cała gama 
czynności techniczno-taktycznych wykorzystywanych w celu przeciwdziałania czyn-
nościom niejawnym (operacyjno-rozpoznawczym) prowadzonym przez uprawnione 
służby państwowe wobec osób i podmiotów objętych ich zainteresowaniem operacyj-
nym (rozpracowywanych).

Działalność kontrwykrwycza jest nieodzownym elementem aktywności przestęp-
czej, stanowi jej „filar bezpieczeństwa” i zapewnia grupie bezkarność. Zachowanie 
daleko idących środków ostrożności oraz stosowanie tzw. samokontroli ma, w prze-
konaniu członków takiej grupy, gwarantować bezpieczne prowadzenie interesów. Naj-
większym osiągnięciem grup przestępczych jest zapewnienie sobie całkowitej anoni-
mowości oraz utajnienie swojej działalności. Opisany system zachowań przestępczych 
można określić jako technikę i taktykę kontrwykrywczą. Poznanie oraz zdiagnozowa-
nie tych działań przez organy ścigania pozwala na zastosowanie optymalnej techniki 
i taktyki wykrywczej, zarówno na płaszczyźnie operacyjnej, jak i procesowej.

K on t rw ykr yw czoś ć  w znaczeniu przedmiotowym to czynności techniczno-
-taktyczne polegające na ujawnianiu (dekonspirowaniu14) prowadzonych czynności 
wykrywczo-dowodowych bądź na przeciwdziałaniu im (utrudnianie, unikanie itp.). 
Do środków technicznych stosowanych podczas działań kontrwykrywczych można 
zaliczyć wszelkie przedmioty i urządzenia umożliwiające ujawnienie (zidentyfiko-
wanie) prowadzonego równolegle przedsięwzięcia (rzeczowego lub taktycznego) 
przez służby państwowe lub zakłócenie jego rozpoznania. Stosowana tzw. taktyka 
przestępcza jest oparta na wypracowanych metodach i zasadach. Wszystkim przed-
sięwzięciom „wykrywczym” służb państwowych i organów ścigania towarzyszy ich 

14 D e k o n s p i r a c j a  – celowe lub nieświadome (czasem przypadkowe) ujawnienie czynności ope-
racyjno-rozpoznawczych (np. niejawnej obserwacji, spotkania z osobowym źródłem informacji, 
które w świadomości pozostałych członków grupy przestępczej jest przestępcą lojalnym grupie) 
prowadzonych przez uprawnioną służbę państwową.
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maskowanie15 i legendowanie16, a także przeciwdziałanie zachowaniom kontrwy-
krywczym, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.

Uwarunkowania prawne działalności osobowych źródeł informacji na przykładzie 
Policji

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji17 do pod-
stawowych zadań18 tej służby należy: wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ści-
ganie ich sprawców, zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, a także za-
pobieganie zjawiskom kryminogennym. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o Policji, ta 
służba – w granicach swoich uprawnień – w celu rozpoznawania i wykrywania prze-
stępstw oraz wykroczeń, a także zapobiegania im, podejmuje czynności dochodze-
niowo-śledcze, administracyjno-porządkowe i operacyjno-rozpoznawcze. Czynności 
operacyjno-rozpoznawcze, określane również jako praca operacyjna, są prowadzone 
za pomocą ustalonych metod. Według Ewy Gruzy tworzą one zespół powiązanych ze 
sobą jawnych i niejawnych przedsięwzięć i środków, zastosowanych w sposób mający 
doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonego celu lub wykonania zadania określonego 
założeniami19. 

W ustawie o Policji, a także w innych ustawach nie podano definicji czynności 
operacyjno-rozpoznawczych. Przedstawiciele nauk prawnych zajmujący się tą proble-
matyką sformułowali wiele różnych definicji tych czynności. W praktyce stosowanie 
poszczególnych metod pracy operacyjnej wiąże się zwykle z korzystaniem z tzw. po-
mocy osób niebędących policjantami, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o Policji. 
W Zarządzeniu pf-1 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 stycznia 2019 r. w spra-
wie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych20 

15 D z i a ł a n i a  m a s k u j ą c e  – czynności, których celem jest stworzenie lub wykorzystanie błęd-
nego przeświadczenia osób postronnych co do właściwego znaczenia zdarzeń, przeznaczenia 
obiektów lub tożsamości osób objętych działaniami policji.

16 L e g e n d o w a n i e  – fałszywe informacje zawierające dane o agencie, tj. jego fałszywą tożsamość, 
sytuację rodzinną, wykształcenie i zatrudnienie; mogą one zostać wytworzone w krótkim lub dłuż-
szym czasie w zależności od określonej sytuacji operacyjnej.

17 Tekst jednolity: DzU z 2020 r. poz. 360.
18 Realizacja tych zadań następuje m.in. na podstawie przepisów: Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks postępowania karnego (t.j.: DzU z 2020 r. poz. 30, ze zm.), Ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j.: DzU z 2019 r. poz. 1120, 
ze zm.) oraz Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j.: 
DzU z 2018 r. poz. 969).

19 M e t o d y  p r a c y  o p e r a c y j n e j  – zespół powiązanych ze sobą jawnych i niejawnych przed-
sięwzięć stosowanych do osiągnięcia wyznaczonego celu lub założonego zadania. Zob. E. Gruza, 
M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa 2008, 
s. 64.

20 Niepublikowane.
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wśród tych osób wyodrębniono kilka kategorii osobowych źródeł informacji. Zgodnie 
z art. 22 ust. 1 ustawy o Policji: Policja przy wykonywaniu swych zadań może ko-
rzystać z pomocy osób niebędących policjantami. Zabronione jest ujawnianie danych 
o osobie udzielającej pomocy Policji, w zakresie czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych21. W przepisie wyraźnie wskazano, że istnieje prawne pozwolenie – na zasadzie 
quod lege non prohibitum, licitum est (czego prawo nie zakazuje, jest dozwolone) – 
na korzystanie m.in. z pomocy osoby pozyskanej jako osobowe źródło informacji po-
licji. Jest on podstawą prawną współpracy z każdą osobą, np. posłem lub senatorem, 
niebędącą funkcjonariuszem policji, a pozyskanej jako osobowe źródło informacji. 
Z tego przepisu wynika również, że osoby udzielające pomocy policji nie mogą być 
policjantami. Dlatego policjant przekazujący informacje o swoich podejrzeniach czy 
o przestępstwie nie jest osobowym źródłem informacji w rozumieniu tej ustawy.

Po wnikliwej analizie interpretacyjnej regulacji prawnych22 dotyczących wszyst-
kich służb państwowych (policyjnych i specjalnych) w Polsce można stwierdzić, że 
Policja ma najszersze uprawnienia w zakresie pozyskiwania i szeroko pojętej współ-
pracy z OZI, bez ograniczeń statusu zawodowego tych osób.

Obowiązujące, jawne, przepisy prawa nie określają, w jaki sposób dochodzi 
do werbowania OZI ani w jaki sposób dokumentuje się współpracę z nimi, w tym 
udzielanie im stosownych pouczeń, m.in. o konieczności zachowania podejmowanych 
czynności w tajemnicy. Policjant przy wykonywaniu niejawnych czynności służbo-
wych musi poinformować każdą osobę udzielającą mu pomocy o obowiązku zacho-
wania w tajemnicy faktu udzielenia pomocy i wszelkich szczegółów z tym związa-
nych oraz uprzedzić o odpowiedzialności karnej w razie nieuprawnionego ujawnienia 
informacji stanowiącej tajemnicę państwową lub służbową (obecnie – informację nie-
jawną)23. Na tę okoliczność policjant przyjmuje pisemne oświadczenie sporządzone 
własnoręcznie przez osobę udzielającą pomocy. O konieczności złożenia pisemne-
go oświadczenia policjant uprzedza taką osobę przed skorzystaniem z jej pomocy.  

21 Przewidziany w zdaniu drugim art. 22 ust. 1 ustawy o Policji zakaz ujawniania danych o osobach 
udzielających pomocy Policji w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych ma wyłącznie 
charakter niezupełny względny, a więc przy zachowaniu wymogów określonych prawem jest 
on możliwy do usunięcia, wyrok Sądu Administracyjnego (dalej: SA) w Łodzi z 24 IX 2009 r., 
II AKA 140/09, Legalis. Zob. też Ustawa o Policji – komentarz, B. Opaliński, M. Rogalski,  
P. Szustakiewicz (red.), Warszawa 2015.

22 Ustawy kompetencyjne polskich służb państwowych.
23 Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu 

postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (DzU nr 141 poz. 1186 – akt 
uchylony). 

 Przywołane rozporządzenie zostało uchylone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 wrze-
śnia 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów  
(DzU z 2015 r. poz. 1565), które z kolei zostało uchylone Ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. 
o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra wła-
ściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych 
przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 106, ze zm.) – przyp. red.
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Są to więc działania dobrowolne i OZI musi wyrazić na nie zgodę. Jak już wspomnia-
no, niejawność danych współpracownika policji wynika wprost z art. 22 ust. 1 ustawy 
o Policji. Te dane będą stanowić materiały niejawne oznaczone klauzulą „ściśle tajne”. 
Wynika to z brzmienia art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych24. W myśl art. 7 tej ustawy dane współpracowników Policji są 
chronione bez względu na upływ czasu25.

Osobowe źródła informacji w zależności od charakteru współpracy oraz sposo-
bu pozyskiwania informacji i realizacji zadań można przypisać do różnych kategorii 
agenturalnych, określanych specjalistycznym nazewnictwem, np.: osoba informują-
ca, informator czy współpracownik. Te kategorie można znaleźć w jawnych przepi-
sach policyjnych26.

Rola i znaczenie OZI w zwalczaniu przestępczości

Zarówno w przypadku działalności wywiadowczej (wywiad i kontrwywiad), jak 
i zwalczania przestępczości do pewnych informacji nie sposób dotrzeć bez udzia-
łu człowieka, który jest w ich posiadaniu, ma do nich dostęp lub może je zdobyć. 
Zdaniem Krzysztofa Surdyka pomimo że wiedza pochodząca od źródeł osobowych 
(tzw. HUMINT, ang. Human Intelligence) stanowi od 2 do 5 proc. ogółu informacji 
uzyskiwanych przez wywiad, to w wielu przypadkach ma ona podstawowe znacze-
nie27. Wiarygodność informacji dostarczanych przez OZI w dużym stopniu zależy 
od profesjonalizmu osób prowadzących werbunek i dalszą współpracę. Szczególnie 
istotne jest również to, że korzystanie z pomocy OZI, zarówno podczas zdobywania 
informacji przez służby wywiadowcze, jak i realizowania przez policję czynności 

24 Tekst jednolity: DzU z 2019 r. poz. 742. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy: „Informacjom niejawnym 
nadaje się klauzulę »ściśle tajne«, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo 
poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że: (…)
5) doprowadzi lub może doprowadzić do identyfikacji funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowni-
ków służb odpowiedzialnych za realizację zadań wywiadu lub kontrwywiadu, którzy wykonują 
czynności operacyjno-rozpoznawcze, jeżeli zagrozi to bezpieczeństwu wykonywanych czynności 
lub może doprowadzić do identyfikacji osób udzielających im pomocy w tym zakresie;
6) zagrozi lub może zagrozić życiu lub zdrowiu funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników, 
którzy wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, lub osób udzielających im pomocy w tym 
zakresie”.

25 J. Łyszczek, Granice legalnej prowokacji w polskim prawie, s. 22 (materiały niepublikowane).
26 Zob. Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające za-

rządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji, załącz-
nik nr 1 (Dz. Urz. KGP poz. 13).

27 Zob. K. Surdyk, Wywiad wojskowy jako narzędzie polityki bezpieczeństwa państwa, http://www.
stosunki.pl/?q=content/wywiad-wojskowy-jako-narz%C4%99dzie-polityki-bezpiecze%C5%-
84stwa-pa%C5%84stwa [dostęp: 18 II 2013].
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operacyjnych, pozwala na prowadzenie działań ofensywnych28. Jest to związane  
z tym, że OZI, zdobywając informacje, może działać w sposób aktywny, zadawać 
pytania i dociekać, a podczas selekcjonowania i porządkowania informacji potrafi 
formułować sugestie29. Funkcjonując w grupie przestępczej, w określonych sytu-
acjach może również przejmować inicjatywę i przez kreowanie otaczającej rzeczy-
wistości – wpływać na bieg wypadków w sposób pożądany z punktu widzenia stra-
tegii i taktyki zadań realizowanych przez policję. Dlatego rzetelną wiedzę o grupach 
przestępczych i ich działalności oraz, co bardzo ważne, planowanych zamierzeniach 
można uzyskać dzięki współpracy z OZI. Ten pogląd potwierdzają badania nad 
czynnikami najbardziej dezorganizującymi i rozbijającymi zorganizowane grupy 
przestępcze, przeprowadzone przez Zbigniewa Raua wśród świadków koronnych 
objętych programem ochrony w latach 1998–2009 na podstawie Ustawy z dnia 
25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym30. Wynika z nich, że w 2009 r. 65 proc. 
respondentów z tej grupy wskazało, że elementem najbardziej dezorganizującym 
działania zorganizowanych grup przestępczych są umieszczani w nich informatorzy 
policji. W drugiej kolejności (43 proc. wskazań) uznano, że takim czynnikiem jest 
pozbawienie zysków (konfiskata). Dla porównania – w 2001 r. na te czynniki wska-
zało odpowiednio: 69 proc. i 74 proc. świadków koronnych. Na dobre wyposażenie 
techniczne policji jako czynnik dezorganizujący i rozbijający zorganizowane grupy 
przestępcze wskazało 22 proc. badanych31.

Współpraca z OZI i pozyskiwanie od nich informacji są stosowane nie tylko 
do zwalczania zorganizowanych grup przestępczych. Dotyczą także każdej innej po-
spolitej przestępczości oraz całej gamy infiltracyjno-dezintegrujących przedsięwzięć 
operacyjnych realizowanych przez policję w sprawach operacyjnych, podejmowanych 
w ramach kombinacji operacyjnej32, a dawniej także – gier operacyjnych33.

28 Z wyjątkiem pasywnego przyjmowania informacji od tzw. osób informujących, które prze-
kazują informacje okazjonalnie, mogą pozostawać anonimowe i którym nie zleca się zadań.  
Zob. K. Horosiewicz, Osoby informujące jako wyodrębniona kategoria osobowych źródeł infor-
macji, „Przegląd Policyjny” 2016, nr 2.

29 F. Musiał, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydaw-
nictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007, s. 90–91.

30 Tekst jednolity: DzU z 2016 poz. 1197.
31 Zob. Z. Rau, Ocena wykorzystania tajnych metod pracy Policji w kontekście skali społecznej ak-

ceptacji ingerencji państwa w sferę prywatności oraz stopień gotowości do współpracy w zwalcza-
niu przestępczości, w: Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja i przeciwdziała-
nie współczesnym zagrożeniom, E.M. Guzik-Makaruk (red.), Warszawa 2011, s. 299.

32 K o m b i n a c j a  o p e r a c y j n a  – zaplanowane i przygotowane przedsięwzięcie, realizowane 
przy użyciu pozostałych metod pracy operacyjnej, wykorzystujące błędne przeświadczenie osób, 
przeciw którym jest skierowane, co do faktycznego znaczenia zaangażowanych zdarzeń oraz 
osób w nich występujących, służące osiągnięciu celów pracy operacyjnej. Zob. poselski projekt 
ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych.

33 G r a  o p e r a c y j n a  – najbardziej złożona metoda pracy operacyjnej stanowiąca rodzaj kom-
binacji operacyjnej charakteryzującej się długofalowością i skomplikowaniem podejmowanych 
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Nie można mówić o bezpośrednim wykorzystaniu rezultatów takiej współpracy 
jako dowodu w procesie karnym, jednak współpraca z osobowymi źródłami infor-
macji jako jedna z metod najczęściej używanych w ramach czynności operacyjno- 
rozpoznawczych dostarcza procesowi karnemu wiedzy, której uzyskanie w inny spo-
sób byłoby utrudnione lub wręcz niemożliwe34.

Mimo to nie można całkowicie wykluczyć sytuacji, że wyniki czynności opera-
cyjno-rozpoznawczych zostaną – w szczególnych warunkach – bezpośrednio wpro-
wadzone do postępowania dowodowego35. W praktyce dotyczy to działań realizonych 
w ramach tzw. zakupu  kontrolowanego.

Charakterystyka przestępczości zorganizowanej

Określenie  przestępczość zorganizowana  pojawiło się po drugiej wojnie światowej 
i odnosiło się do międzynarodowych powiązań przestępców działających w poszcze-
gólnych krajach ze światem polityki i biznesu oraz do przenikania przestępców do 
tych sfer życia. W Polsce zwalcza się przestępczość zorganizowaną bez identyfikacji 
tego zjawiska i bez opisania jego rozmiarów i tendencji. Znamienne jest utożsamia-
nie związku przestępczego z przestępczością zorganizowaną bez względu na to, w ja-
kim przestępstwie ten związek uczestniczy. Jednak nie każde działanie opisywane 
w art. 258 kk lub 258 § 3 kk jako przejaw przestępczości zorganizowanej jest takim ro-
dzajem przestępczości. To, że grupa osób wspólnie dokonuje przestępstwa, ponieważ 
tak jest łatwiej i bezpieczniej, nie dowodzi, że mamy do czynienia z przestępczością 
zorganizowaną. W Polsce przyjęto kryteria identyfikacji zorganizowanej grupy prze-
stępczej oraz przesłanki do wszczęcia wobec niej działań wzorowane na kryteriach 
wypracowanych przez Europol. Są nimi:

1. Współpraca więcej niż dwóch osób.
2. Wyznaczenie dla każdej z nich określonego zakresu działania w grupie.
3. Dłuższy lub bezterminowy okres współpracy tych osób.
4. Stosowanie wewnętrznej kontroli i środków dyscyplinujących (wewnętrzna 

i zewnętrzna hermetyczność prowadzonych działań).
5. Podejrzenie popełnienia ciężkich przestępstw.
6. Działanie na płaszczyźnie międzynarodowej.
7. Stosowanie przemocy.

działań. Zob. poselski projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. W 2003 r. 
tę metodę pracy operacyjnej usunięto z katalogu działań operacyjno-rozpoznawczych policji.  
Zob. K. Horosiewicz, Gra operacyjna, kombinacja operacyjna i dezinformacja jako metody pracy 
operacyjnej, „Przegląd Policyjny” 2018, nr 3, s. 45.

34 K. Horosiewicz, Współpraca policjantów z osobowymi źródłami informacji, Warszawa 2015, 
s. 79–80.

35 A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, 
Lublin 2006, s. 26.
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8. Struktura grupy wzorowana na podmiotach gospodarczych (hierarchiczna), 
a także pomoc dla członków organizacji i ich rodzin.

9. Zaangażowanie w proces prania brudnych pieniędzy (lokowanie zysków 
w legalne przedsięwzięcia).

10. Uzyskanie wpływu na gremia polityczne i (lub) gospodarcze, sądownicze, 
administracyjne.

11. Działanie z chęci zysku i (lub) osiągnięcia wpływu na osoby sprawujące władzę.
Powołane w 1994 r. Biuro do Walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP podej-

mowało działania, gdy stwierdziło, że grupa spełnia przynajmniej osiem takich kryteriów.
Jedną z najważniejszych cech przestępczości zorganizowanej jest jej szybkie do-

stosowywanie się do zmieniających się warunków, w których działa. Dlatego trudno 
jest wskazać stałe elementy struktury grupy przestępczej. Ma na nią wpływ wiele zmie-
niających się czynników36, nie tylko tych dawno poznanych, jak: zasięg i kierunek dzia-
łania, skład grupy czy pozycja jej założycieli i liderów. Profesjonalizm w działaniach 
jest osiągany dzięki poradom i wskazówkom prawników (m.in. adwokatów, radców 
prawnych), analizie doświadczeń zdobytych przez osoby rozpracowywane i zatrzyma-
ne za działalność przestępczą, własnym doświadczeniom zgromadzonym na podstawie 
obserwacji czynności operacyjnych (m.in.: niejawnej obserwacji, kontroli operacyjnej, 
transakcji pozornej, ukierunkowanych zadań) stosowanych przez służby. 

Volker Foertsch zwrócił uwagę na związki międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej (ang. transnational organized crime, TOC) z agencjami rządowymi 
i strukturami bezpieczeństwa państwa, które określił mianem symbiozy37. Jego zda-
niem to zjawisko dotyczy szczególnie tych krajów, na których teren dopiero wcho-
dzą międzynarodowe zorganizowane grupy przestępcze. W początkowym okresie taka 
grupa działa dyskretnie, aby nie zwracać na siebie uwagi i unikać zagrożeń ze strony 
służb bezpieczeństwa kraju goszczącego. Jednak wraz ze wzrostem siły ekonomicznej 
podejmuje działania zmierzające do korumpowania pracowników służb, przenikania 
do struktur bezpieczeństwa, a następnie do ich kontroli. Z kolei służby bezpieczeń-
stwa państwa, które próbują zwalczać przestępczą organizację, tworzą sojusze z jej 
poszczególnymi przedstawicielami, upatrując w tym możliwości przeciwdziałania ca-
łemu zjawisku. Rezultatem jest rozwój takiej symbiozy. Foertsch dostrzega również 
podobieństwo międzynarodowych struktur przestępczych do struktur organizacji wy-
wiadowczych i kontrwywiadowczych, a także ich międzynarodowy zasięg38. Ponieważ 
działania kontrwykrywcze grup przestępczych ukierunkowane na przeciwdziałanie  
infiltracji prowadzonej przez policję przypominają działania kontrwywiadowcze, zo-
staną omówione przez pryzmat tych działań.

36 Por. W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana – system zwalczania, Warszawa 2015, s. 55.
37 S y m b i o z a  – okresowe lub stałe współżycie dwóch organizmów (symbiontów) różnych ga-

tunków, przynoszące korzyść co najmniej jednemu z nich, a nieprzynoszące szkód żadnemu, za: 
https://sjp.pl/symbioza [dostęp: 14 II 2019].

38 V. Foertsch, The Role of Counterintelligence in Countering Transnational…
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Typologia działań kontrwykrywczych wykonywanych przez grupy przestępcze 
ukierunkowanych na przeciwdziałanie infiltracji prowadzonej z wykorzystaniem 
osobowych źródeł informacji

Podobnie jak podmioty państwowe, również podmioty niepaństwowe, a zwłaszcza 
organizacje i grupy przestępcze, prowadzą działania kontrwywiadowcze. Te działa-
nia nie ograniczają się jedynie do identyfikowania i blokowania kanałów służących 
organom ścigania do pozyskiwania informacji. Takimi kanałami są źródła osobowe 
i zdobywanie informacji z wykorzystaniem przedsięwzięć technicznych. Działania 
kontrwywiadowcze polegają również na zdobywaniu oraz analizowaniu szeroko po-
jętych informacji o organach ścigania w celu lepszego przygotowania się na wypadek 
podjęcia przez nie działań wobec grup przestępczych, a także zminimalizowania skut-
ków tych działań. Prowadzenie działań kontrwywiadowczych przez grupy przestępcze 
wynika z czterech zasadniczych założeń:

1. Grupa przestępcza może być poddana potencjalnej infiltracji przez organy 
ścigania, co stanowi dla niej realne zagrożenie.

2. Organy ścigania będą usiłowały zdobyć informacje chronione przez grupę 
przestępczą przez:
 – wykorzystanie osobowych źródeł informacji i podjęcie innych metod pra-

cy operacyjnej, zwłaszcza podsłuchu i obserwacji,
 – identyfikowanie osób wchodzących w skład grupy (lub osób z nią związa-

nych) i nakłanianie ich różnymi sposobami do podjęcia współpracy.
3. Uzyskanie przez organy ścigania informacji o istnieniu grupy przestępczej po-

pełniającej przestępstwa zagrażałoby bezpieczeństwu grupy i jej członkom, 
utrudniając prowadzenie działań, a w skrajnym przypadku – zmuszając do za-
niechania tych działań, co spowodowałoby odcięcie grupy od źródła dochodów.

4. Policja wprowadza do grupy informatorów, co stanowi największe zagroże-
nie dla istnienia danej grupy.

Można zatem stwierdzić, że jednym z celów działań kontrwywiadowczych grup 
przestępczych jest przeciwdziałanie potencjalnym i realnym zagrożeniom ze strony 
organów ścigania39 dzięki:

• wykrywaniu aktywności organów ścigania skierowanej przeciw grupie prze-
stępczej lub jej działaniom,

• uniemożliwianiu (przeciwdziałaniu) aktywności organów ścigania,
• neutralizacji oraz niweczeniu rezultatów pracy organów ścigania.
W celu przeciwdziałania infiltracji przez osobowe źródła informacji zorganizo-

wane grupy przestępcze dążą do ograniczenia czynników wpływających destrukcyjnie 

39 Por. Intelligence Practice and Democratic Oversight – a Practitioner’s View, „Occasional  
Paper” 2003, nr 3, https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/op03_intelli-
gence-practice.pdf, s. 16 [dostęp: 8 II 2019].
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na więzi i zależności pomiędzy swoimi członkami oraz na wewnętrzne funkcjonowa-
nie. Są to działania ukierunkowane m.in. na:

• wzmacnianie identyfikacji z grupą,
• zapewnienie wewnętrznej spójności grupy,
• zaspokojenie indywidualnych potrzeb członków grupy,
• utrzymanie lojalności członków wobec grupy, co przeciwdziała współpracy 

z organami ścigania,
• docieranie do osób związanych ze służbami zwalczającymi przestępczość zor-

ganizowaną.
Wzmacnianie identyfikacji z grupą jest wynikiem:
• zapewnienia członkom stabilizacji finansowej i wysokiego standardu życia,
• akceptacji społecznej grupy, m.in. w miejscu zamieszkania lub w lokalach, 

w których bywają członkowie grupy,
• utrzymywania przekonania o wpływach grupy w środowisku przestępczym,
• tworzenia przeświadczenia o „elitarności” grupy,
• odwoływania się do wspólnej symboliki, np. klubu sportowego czy wartości 

narodowych,
• wzajemnej akceptacji członków grupy,
• utrzymywania przekonania o uznaniu towarzyskim dla lidera grupy.
Wśród działań mających zapewnić wewnętrzną spójność grupy należy wskazać:
• zmuszanie do popełnienia przestępstwa uniemożliwiające skorzystanie ze sta-

tusu świadka koronnego,
• unikanie tzw. wałków, czyli uczciwe rozliczanie finansowe wewnątrz grupy,
• unikanie sporów i przestrzeganie hierarchii w grupie,
• prowadzenie dezinformacji na temat rzeczywistej pozycji lidera,
• niedopuszczanie do sytuacji, w której jeden z członków grupy ma zbytnią sa-

modzielność działania,
• unikanie rozgłosu i obnoszenia się z dobrami materialnymi,
• utrzymywanie przekonania, że grupa jest obiektem zainteresowania policji 

i może być infiltrowana,
• utrzymywanie przekonania, że grupa ma na swoich usługach policjantów, pro-

kuratorów, sędziów,
• podkreślanie zażyłości członków, np. wspólne obchodzenie świąt, wspólne 

wyjazdy zagraniczne, bycie świadkiem na ślubie,
• właściwy podział zadań przy uwzględnieniu poziomu inteligencji, doświad-

czenia oraz sprawności psychofizycznej członków grupy.
W ramach zaspokojenia potrzeb indywidualnych członków grupy są podejmowa-

ne takie działania, jak m.in. umożliwianie dostępu do środków odurzających.
Utrzymanie lojalności członków wobec grupy i przeciwdziałanie współpracy 

z organami ścigania wymaga:
• stosowania brutalności wobec nielojalnych członków,
• siły i determinacji w walce z konfidentami,
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• kompromitowania rodzin tych członków, którzy poszli na współpracę z policją,
• zapewnienia pomocy prawnej zatrzymanym, podejrzanym lub oskarżonym 

członkom grupy,
• otaczania opieką rodzin członków grupy, którzy przebywają w aresztach 

śledczych lub zakładach karnych.
Docieranie do środowisk zwalczających przestępczość zorganizowaną ma za-

pewnić grupie:
• zdobywanie informacji ze śledztw toczących się wobec jej członków,
• zwiększenie możliwości weryfikacji lojalności członków wobec grupy, 
• minimalizowanie strat finansowych związanych z utratą mienia pochodzącego 

z działalności przestępczej,
• neutralizowanie działań konkurencyjnych grup przestępczych,
• konsultowanie przedsięwzięć przestępczych,
• przedłużanie działań procesowych,
• oddziaływanie na świadków i pokrzywdzonych,
• zdemaskowanie agentury policyjnej.
W celu przeciwdziałania lub neutralizacji infiltracji prowadzonej przez poli-

cję przy wykorzystaniu OZI grupy przestępcze rygorystycznie przestrzegają zasady 
tzw. wiedzy niezbędnej (przekazywanie jedynie niezbędnych informacji potrzeb-
nych do wykonania konkretnego zadania, zarówno w relacjach poziomych – po-
między członkami grupy, jak i pionowych – z kierownictwem grupy). Jednocześnie 
w celu monitorowania i nadawania określonego kierunku i zakresu czynnościom 
operacyjnym prowadzonym przez policję wykorzystują zwerbowane przez policję 
źródła informacji, które są wobec niej nielojalne. W rezultacie policja – na podstawie 
analiz i prognoz otrzymywanych od takiego OZI – podejmuje nieskuteczne przedsię-
wzięcia lub nie realizuje działań koniecznych, kierując swoje zainteresowanie bądź na 
obszary niemające istotnego znaczenia, bądź na inne grupy przestępcze, wrogie lub 
konkurencyjne wobec grupy pozostającej w zainteresowaniu40.

Podobnie jak w przypadku kontrwywiadu państwowego w działaniach przestęp-
czych ukierunkowanych na przeciwdziałanie lub neutralizację infiltracji prowadzonej 
przez policję przy wykorzystaniu OZI można wyróżnić dwa główne obszary aktyw-
ności: defensywny i ofensywny (aktywny). Działania o charakterze defensywnym po-
legają na poszukiwaniu środków, które uniemożliwiają uzyskanie dostępu do infor-
macji o grupie przestępczej i jej działalności, nie zwalczają natomiast bezpośrednio 
zagrożeń wynikających z korzystania przez policję z OZI. Działania kontrwykrywcze 
o charakterze ofensywnym to określone przedsięwzięcia mające na celu zapobieganie 
i zwalczanie aktywności OZI policji, a zwłaszcza:

• zbieranie informacji o osobach, miejscach, rodzaju przestępczości, popełnionych 
przestępstwach itd., które znalazły się w operacyjnym zainteresowaniu policji,

40 Tamże, s. 17–18.
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• neutralizowanie skutków działań OZI realizujących zadania zlecane przez po-
licję (ofensywne przeciwdziałanie infiltracji).

W przypadku działań defensywnych oddanie przez przestępców inicjatywy poli-
cji uzależnia ochronę grupy przed infiltracją od profesjonalizmu i skuteczności poczy-
nań policji, co sprowadza się do oczekiwania na popełnienie przez nią błędów, o ile te 
zostaną w porę dostrzeżone i wykorzystane. Jeżeli jednak policja i OZI wykonujące 
pracę na jej zlecenie nie popełnią błędów, to tego rodzaju działania ochronne mogą oka-
zać się niewystarczające. Podczas prowadzonego rozpoznania policja zdobywa wie-
dzę o defensywnych działaniach kontrwykrywczych stosowanych przez grupę i, ucząc 
się je neutralizować, zwiększa własne szanse na przerwanie działalności przestępczej 
i dezintegrację grupy. Działania defensywne stosowane przez grupę nie są w stanie wy-
rządzić policji większej szkody, np. nie dojdzie do dekonspiracji metod wykorzystywa-
nych przez policję lub jej OZI. Stanowi to zachętę dla policji do kontynuowania czyn-
ności, ich modyfikowania lub intensyfikowania. W rezultacie działania defensywne 
są skuteczne jedynie przez krótki czas. Nieuchronność porażki wynikającej z oddania 
inicjatywy policji, w nadziei, że popełni ona błędy, wymusza na grupach przestępczych 
konieczność podejmowania działań o charakterze ofensywnym.

Działania ofensywne mają na celu wyprzedzanie aktywności policji. Są one ini-
cjowane przez grupy przestępcze, a ich efektywność zależy w głównej mierze od sku-
teczności prowadzonych przedsięwzięć, a nie od błędów popełnionych przez policję. 
Działania ofensywne grup przestępczych polegają przede wszystkim na:

• przenikaniu do struktur policji dzięki:
 – pozyskiwaniu źródeł informacji wśród funkcjonariuszy lub pracowników 

policji,
 – plasowaniu osób związanych z grupą przestępczą w strukturach policji,

• dezinformowaniu policji.
Wśród ogólnych celów ofensywnych działań kontrwykrywczych można wymienić:

• zdobycie informacji o aktualnym stanie wiedzy policji oraz kierunkach (pod-
miotach) prowadzonego przez nią rozpoznania,

• rozpoznawanie struktur organizacyjnych policji, jej funkcjonariuszy i pracow-
ników oraz identyfikowanie OZI policji,

• ustalenie metod i środków pracy operacyjnej stosowanych w praktyce przez 
policję.

Działania kontrwykrywcze grup przestępczych mające charakter ofensywny, 
podobnie jak działania kontrwywiadowcze, umożliwiają w sprzyjających okoliczno-
ściach jednoczesne:

• kontrolowanie działań operacyjnych prowadzonych przez policję i ich uda-
remnianie,

• zbieranie cennych informacji o policji i stosowanie wobec niej skutecznej 
dezinformacji.

Dezinformowanie policji jest możliwe dzięki prowadzeniu czynności podobnych 
do działań określanych w nomenklaturze wywiadu jako gra operacyjna. W ogólnym 
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ujęciu celem gry operacyjnej jest stworzenie sytuacji, w której przeciwnik nie jest 
świadomy tego, że bierze udział w działaniach mających na celu udaremnienie jego 
operacji wywiadowczych. Dzięki temu jego wysiłki stają się nieskuteczne, a nawet – 
w pewnych przypadkach – wręcz szkodliwe. Elementem warunkującym prowadzenie 
gry operacyjnej jest tzw. podwójny agent. Podkreślając znaczenie podwójnych agentów 
i wykorzystywanie ich do dezinformowania przeciwnika, Sun Tzu pisał:

Trzeba poszukiwać agentów przeciwnika, którzy przybyli nas szpiegować. Kuś ich 
zyskami, pouczaj i nie wypuszczaj z ręki. W taki sposób pozyskuje się podwójnych 
agentów. Dzięki zdobytej od nich wiedzy możesz rekrutować szpiegów lokalnych 
i wewnętrznych. Dzięki zdobytej od nich wiedzy szpiedzy jednorazowi mogą roz-
głaszać fałszywe informacje i dezinformować przeciwnika. Dzięki zdobytej od nich 
wiedzy, gdy nadejdzie czas, będziesz mógł zatrudnić żywych szpiegów. Władca 
musi znać tych pięć aspektów działalności wywiadowczej. Od takiej wiedzy zależy 
nawracanie szpiegów; trzeba więc być szczodrym dla podwójnych agentów41.

Klasyczną metodą pozyskania podwójnego agenta jest wykrycie agenta wywiadu 
przeciwnika i tzw. odwrócenie go. Podstawowym czynnikiem jest motywacja, która 
skłoniła go do podjęcia współpracy z wywiadem przeciwnika. Szanse na „odwróce-
nie” agenta są większe w sytuacji, gdy motywem podjęcia współpracy jest szantaż 
lub chęć zysku, a mniejsze w przypadku motywacji ideologicznych lub osobistych. 
Z uwagi na istniejące analogie do działań kontrwywiadowczych niniejsze rozważania 
zostaną ograniczone do tzw. jednostronnej gry operacyjnej kontrwywiadu.

Podjęcie gry operacyjnej może przebiegać w dwóch wariantach. W pierwszym 
przeciwnik nie wie, że osoba pozyskana przez niego jest w rzeczywistości tajnym współ-
pracownikiem lub funkcjonariuszem kontrwywiadu, który, działając pod odpowiednią 
legendą, został mu podsunięty jako tzw. wabik, albo gdy taka osoba, występując jako 
tzw. oferent, nawiązuje kontakt z kontrwywiadem z własnej inicjatywy42. W drugim 
wariancie to kontrwywiad proponuje współpracę konkretnej osobie. Za wiedzą i zgodą 
kontrwywiadu osoba zwerbowana rozpoczyna pracę dla obcej służby specjalnej pod 
nadzorem służb kontrwywiadowczych własnego państwa, stając się w rzeczywistości 
podwójnym agentem. Korzystanie z pomocy podwójnych agentów w sprzyjających 
okolicznościach umożliwia jednoczesne: kontrolowanie i udaremnianie działań opera-
cyjnych prowadzonych m.in. przez policję, zbieranie istotnych informacji oraz skutecz-
ne jej dezinformowanie.

Według Słownika terminów i definicji NATO dez in fo rmac j a  to przedsię-
wzięcia mające na celu wprowadzenie przeciwnika w błąd przez manipulowanie, 

41 Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny…, s. 135–136.
42 Nawiązanie współpracy z oferentem niesie za sobą wiele zagrożeń. Jeżeli oferentem jest agent 

pracujący dla obcego wywiadu, który sam zgłasza się jako chętny do współpracy, jest to przy-
kład jednostronnej gry operacyjnej. Dlatego też wiele służb odrzuca złożoną im propozycję  
współpracy. Najważniejsze jest ustalenie rzeczywistych zamiarów oferenta, jego motywacji, a tak-
że porównanie stanu wiedzy oferenta z własnymi informacjami i przeprowadzonymi analizami.
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działania pozorujące i preparowanie dowodów, prowokujące działania szkodzące jego 
własnym interesom43. Dezinformacja może mieć wymiar krótkofalowy (tzw. dezinfor-
macja taktyczna) lub długotrwały (tzw. dezinformacja strategiczna). D ez in f o r mac j a  
t ak tyczna  jest prowadzona stosunkowo krótko (kilka dni lub tygodni), a jej celem 
jest wprowadzenie policji w błąd w jednej lub – ewentualnie – w kilku związanych ze 
sobą sprawach. D ez in fo rmac j a  s t r a t eg i czna  to systematyczne przekazywanie 
fałszywych informacji w celu wykreowania pożądanego obrazu rzeczywistości, a w re-
zultacie – błędnej oceny sytuacji. Zgodnie ze słowami Ralpha Francisa Benneta, że: 
(…) wróg może zostać przekonany do użytecznego błędu tylko wtedy, gdy karmiono go 
dezinformacją opartą na wiedzy, którą już posiadał, chociaż subtelnie od niej odbiega-
jącą44, skuteczna dezinformacja jest możliwa jedynie wówczas, kiedy jest zgodna z wie-
dzą, którą policja dysponowała wcześniej, czyli gdy fałszywa informacja jest prawdo-
podobna. W wielu przypadkach podjęcie gry operacyjnej z policją, której skutkiem jest  
jej dezinformowanie, to rezultat źle przeprowadzonego werbunku – werbowany tylko 
pozornie zgadza się na podjęcie współpracy z policją. Zwykle do takiej sytuacji do-
chodzi podczas tzw. werbunku okazjonalnego lub gdy inicjatywa nawiązania kontaktu 
leży po stronie osoby oferującej współpracę. Przy werbunku okazjonalnym pozornie 
zawerbowane źródło ujawnia próbę werbunku grupie przestępczej i, w zależności od 
sytuacji, za jej zgodą podejmuje grę operacyjną. W drugim – oferent, działając z wła-
snej inicjatywy lub realizując zadania zaplanowane przez grupę, przekazuje prawdzi-
we i niekiedy wartościowe informacje. Jednak w obydwu sytuacjach źródło informacji 
można (pod pewnymi warunkami) określić mianem „podwójnego agenta”. Przekazuje 
ono bowiem informacje o „konkurencji” lub informacje ogólnikowe, w rzeczywistości 
uzyskując informacje o metodach działania i zamierzeniach policji. Przykładem może 
być źle poprowadzona rozmowa (wywiad) podczas spotkania ze źródłem, które zdo-
bytymi informacjami dzieli się następnie z grupą przestępczą lub wykorzystuje je do 
własnych celów.

Podsumowując, w ramach działań o charakterze defensywnym grupy przestęp-
cze prowadzą analizę:

• sekwencji poszczególnych zatrzymań i innych czynności procesowych oraz 
łączących je związków przyczynowo-skutkowych;

• okoliczności, w których doszło do wprowadzenia w krąg osób związanych 
z grupą osoby, która w procesie otrzymała status świadka incognito (w tym 
osoby, która okazała się policjantem pod przykryciem), oraz analizę osób ją 
wprowadzających;

• wiedzy, jaką mogli dysponować poszczególni członkowie grupy o miejscu ukry-
cia dowodów (m.in. narzędziach, przedmiotach pochodzących z przestępstwa 

43 AAP-6. Słownik terminów i definicji NATO zawierający wojskowe terminy i ich definicje stosowa-
ne w NATO, https://wcnjik.wp.mil.pl/u/AAP6PL.pdf, s. 128 [dostęp: 7 II 2019].

44 R.F. Bennett, Behind the Battle: Intelligence in the War with Germany, 1939–45, London 1994, 
s. 70.
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lub służących do ich popełniania) oraz miejscu przebywania osób, wobec któ-
rych policja rozpoczęła czynności procesowe;

• obszaru prywatnego przestępców, m.in.: stanu posiadania (mieszkanie, samo-
chód, prowadzona działalność, sklepy, warsztaty), przy założeniu, że zarówno 
proces karny, jak i pobyt w areszcie śledczym lub zakładzie karnym generują 
straty (pozbawienie zysków, koszt wynajęcia adwokata, koszt pobytu w za-
kładzie karnym). Liczba zatrzymań i aresztowań danej osoby, która odbiega 
od zatrzymań pozostałych członków grupy, czy lepsza sytuacja materialna 
pozwalają – zdaniem innych przestępców – podejrzewać, że powodem mniej 
dolegliwego traktowania danej osoby przez policję jest udzielanie przez nią 
pomocy policji;

• lokalizacji telefonów członków grupy w celu ustalenia, gdzie i kiedy przeby-
wali oraz którymi trasami się poruszali;

• przebiegu ewentualnego pobytu członka grupy w areszcie śledczym lub za-
kładzie karnym (grypsujący, niegrypsujący, odwiedziny, pomoc udzielana 
z zewnątrz, wysokość tzw. wypiski, pełnione funkcje – np. kalifaktor, fryzjer, 
kontakty z ochroną placówki);

• procesu przekazywania informacji przez ewentualnych informatorów policji. 
Zapobieganie temu zjawisku polega na uniemożliwianiu monitorowania po-
łożenia telefonów członków grupy, m.in. wyłączanie telefonów, gromadzenie 
ich i pozostawianie w bezpiecznym miejscu, np. w lodówce (klatka Faradaya), 
przechowalni bagażu czy samochodzie;

• rygorystycznego przestrzegania zasady tzw. wiedzy niezbędnej, spowodowa-
nego wspólnym interesem zarówno grupy (bezpieczeństwo), jak i poszcze-
gólnych jej członków (eliminacja zagrożeń wynikających ze znalezienia się 
w kręgu osób branych pod uwagę jako źródło przecieku).

Wśród działań o charakterze ofensywnym można wymienić:
• plasowanie informatorów grupy w policji (jako pracowników lub funkcjona-

riuszy)45;
• pozyskiwanie informacji od policjantów i pracowników organów ścigania 

dzięki:
 – korupcji,
 – szantażowi46,
 – więzom rodzinnym lub towarzyskim z członkami grup przestępczych47;

45 Przyjęcie do policji członka grupy przestępczej, opłacanego dodatkowo przez grupę, która inwe-
stuje w jego rozwój w oczekiwaniu, aż zajmie on stanowisko zapewniające dostęp do potrzebnych 
informacji.

46 Na przykład wiedza o tym, że policjant lub pracownik zaopatruje się w wyroby bez akcyzy, narko-
tyki, przedmioty pochodzące z przestępstwa (elektronika, części i akcesoria samochodowe), bywa 
w agencjach towarzyskich (zdjęcia i filmy dostępne w internecie po wykupieniu haseł dostępo-
wych, informacje od właścicieli takich lokali), jest hazardzistą.

47 Znajomość osób z grupy przestępczej z policjantem z tzw. podwórka, ze szkoły, klubu sportowego 
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• korzystanie z pomocy pracowników salonów sieci telefonii komórkowej (sto-
sowanie korupcji, szantażu bądź po nawiązaniu znajomości) do analizowania 
bilingów i innych ustaleń dotyczących członków grupy;

• celowe przekazywanie odmiennych informacji wybranym członkom grupy, 
a następnie sprawdzanie, która z wersji informacji dotarła do funkcjonariuszy 
policji. W tym celu wykorzystuje się zaprzyjaźnione z grupą osoby, np. pase-
rów, taksówkarzy, właścicieli agencji towarzyskich, przedstawicieli banków, 
bądź monitoring – istniejący lub zainstalowany w ramach tego przedsięwzię-
cia. W innym wariancie członkom grupy ujawnia się np. miejsce planowanej 
transakcji narkotykowej, z tym że poszczególnym członkom grupy podaje się 
różne godziny jej przeprowadzenia. Miejsce transakcji jest obserwowane i gdy 
przed określoną godziną pojawią się osoby identyfikowane jako policjanci, 
znana staje się tożsamość osoby, która przekazała informację policji.

Osoby współpracujące z grupą przestępczą mogą zostać celowo uplasowane 
w miejscach (np. stacje szyfrów48, oddziały kancelarii tajnych49), w których mają do-
stęp do newralgicznych, z punktu widzenia ochrony, informacji, otrzymują określone 
uprawnienia dostępu do policyjnych baz danych, np. do tzw. zastrzeżeń koordynacyj-
nych, bądź też mogą wykorzystywać kontakt z osobami, które mają takie możliwości.

Legalna prowokacja policyjna a prowokacja przestępcza

W art. 19a ust. 1 i 2 ustawy o Policji ustawodawca zezwolił, w ramach prowadzonych 
czynności operacyjno-rozpoznawczych, na przeprowadzenie w sposób niejawny legal-
nej prowokacji. Ten termin odnosi się do wielu różnych czynności, opisanych w tym 
artykule, wymagających odmiennych zachowań podejmowanych w celu sprawdzenia 
wcześniej uzyskanych wiarygodnych informacji o przestępstwie. P ro w okac j a  pole-
ga na wprowadzeniu w błąd lub wykorzystaniu błędnego przeświadczenia prowokowa-
nego m.in. co do znaczenia faktów. Prowokację można realizować tylko w określonym 
celu. Takie wprowadzenie w błąd jest wysoce niebezpieczne z uwagi na możliwość 
ujawnienia (dekonspiracji) działań operacyjnych policji.

(„od rzemyczka do koniczka”), związana z wykonywanym zajęciem zarobkowym (praca na tzw.
bramce, praca w firmie zarejestrowanej na żonę, krewnego itp.); relacja polega na nawiązaniu 
kontaktu z policjantem i prośbie o „pomoc” lub „o sprawdzenie kogoś”.

48 Proceder ujawniony w 1999 r. w jednym z ówczesnych wydziałów do walki z przestępczością 
zorganizowaną przy okazji jednej z prowadzonych spraw. Dowody w postaci nagrań z kontroli 
operacyjnej przekazywano do ówczesnego Inspektoratu KWP z prośbą o niepodejmowanie dzia-
łań do chwili tzw. realizacji sprawy. Po czasie okazało się, że z uwagi na upływ 12 miesięcy od 
chwili zakończenia kontroli operacyjnej policjanci Inspektoratu dokonali zniszczenia materiałów.

49 W 2008 r. uzyskano informacje, że jedna z pracownic oddziału kancelarii tajnej (zarabiająca 
ok. 1200 zł netto) jest widywana w towarzystwie figurantów spraw operacyjnych.
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Wszystkie wymienione czynności mają cechy wspólne – są prowadzone niejaw-
nie, a przy ich realizowaniu wykorzystuje się elementy podstępu. Czynności prowo-
kacyjne są podejmowane w celu spowodowania oczekiwanego zachowania się osoby, 
wobec której je podjęto, i służą sprawdzeniu wiarygodnych informacji o popełnionym 
przestępstwie. Tego rodzaju działania, a przynajmniej większość z nich, mają na celu 
albo doprowadzenie do popełnienia przestępstwa przez osobę prowokowaną, albo spro-
wokowanie innego zachowania, które ma znaczenie dla przyszłego lub toczącego się 
procesu karnego. Prowokowanie jest zatem działaniem zmierzającym do wywołania 
określonego i oczekiwanego przez policję zachowania, które można zweryfikować50.

Policja współpracująca z OZI nie może dopuścić do zidentyfikowania takiej 
osoby i ujawnienia współpracy z nią (spotkań, zlecanych zadań, pozyskiwania infor-
macji itp.). Taktyka takich zachowań jest złożoną procedurą maskująco-legendującą 
(o których wcześniej wspomniano) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom oraz 
przedsięwzięciom operacyjno-rozpoznawczym.

Grupy przestępcze od dawna mają świadomość, jakie znaczenie ma wykorzysty-
wanie przez policję metod operacyjnych. Niezbędne dla nich są informacje o czasie, 
rodzaju i miejscu stosowania konkretnej metody operacyjnej wobec osób, miejsc lub 
rzeczy związanych z ich działalnością przestępczą. W celu identyfikacji zagrożenia 
niejednokrotnie wykorzystuje się zachowania prowokujące, służące kontroli. Przykła-
dem może być stosowanie niejawnej obserwacji, kamuflowania i szyfrowania treści 
przekazu m.in. wobec osób nowo poznanych lub wykazujących ponadprzeciętną ini-
cjatywę i zainteresowanie działalnością przestępczą grupy.

Bardzo istotne w taktyce przestępczej kontrwykrywczości jest uniemożliwienie 
służbom policyjnym pozyskania wybranego członka grupy jako potencjalnego źró-
dła informacji oraz pośredniego lub bezpośredniego wprowadzenia do grupy kwali-
fikowanego OZI. W tym celu świadomość organizatorów grupy oraz jej pozostałych 
członków jest ukierunkowana na permanentną kontrolę i weryfikację osób, których 
historia życia jest niepotwierdzona i nieugruntowana. Każda osoba niepopełnia-
jąca wspólnie z nimi przestępstw, zarówno w przeszłości, jak i planowanych, może 
być odbierana negatywnie z uwagi na unikanie bezkarności. Przykładowo, usiło-
wanie popełnienia zbrodni zabójstwa, popełnienie takiej zbrodni lub współudział 
w niej uniemożliwia takiej osobie potencjalną współpracę z organami ścigania jako 
„świadek koronny”51. Dla zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się 
przestępczością narkotykową charakterystyczne jest zjawisko ograniczania wiedzy 

50 Por. J. Łyszczek, Granice legalnej prowokacji…, s. 22.
51 Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (t.j.: DzU z 2016 r. poz. 1197), art. 4: 

„Przepisów ustawy nie stosuje się do podejrzanego, który w związku z udziałem w przestępstwie 
lub przestępstwie skarbowym określonym w art. 1:
1) usiłował popełnić albo popełnił zbrodnię zabójstwa lub współdziałał w popełnieniu takiej 
zbrodni; 2) nakłaniał inną osobę do popełnienia czynu zabronionego, określonego w art. 1, w celu 
skierowania przeciwko niej postępowania karnego; 3) kierował zorganizowaną grupą albo związ-
kiem mającymi na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego”.
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poszczególnych członków grupy o innych członkach, w tym o liderach grupy (ich 
dane lub osobisty kontakt z nimi), o miejscach zaopatrywania (dane dostawców,  
producentów) czy przechowywania towaru, a także o pełnej strukturze grupy i lo-
kowaniu (legalizacji) zysków finansowych pochodzących z działalności przestępczej. 
Takie zachowania gwarantują przestępcom, że nawet w przypadku dobrze uplasowa-
nego w grupie OZI52 ma ono ograniczone możliwości pozyskiwania wartościowych 
informacji, zarówno o samej grupie, jak i jej działalności. W przypadku rozbicia grupy 
przestępczej i zatrzymania jej członków, takie zachowania kontrwykrywcze uniemoż-
liwiają pozyskanie któregoś z członków grupy do współpracy procesowej (art. 60 kk), 
z uwagi na brak wiedzy procesowej takiej osoby. Najczęściej ma ona wiedzę jedynie 
na temat własnych poczynań, m.in. odbierania narkotyków od innej, nieznanej jej oso-
by i przekazywania ich kolejnej nieznanej osobie.

Grupy przestępcze w celu uniknięcia typowej legalnej prowokacji policyjnej wy-
korzystują błędne przeświadczenie osób podejrzewanych o współpracę co do praw-
dziwego znaczenia zdarzeń oraz roli osób w nie zaangażowanych, służące osiągnięciu 
celów pracy operacyjnej, np. kombinacji operacyjnej. Są to sprawdzone i skuteczne 
kontrolno-ochronne „zasady kontrwykrywcze”. Przykładowym zachowaniem tak-
tycznym stosowanym przez organizacje przestępcze jest „wiązanie” członków gru-
py, czyli obowiązek uczestnictwa (współuczestnictwa) osoby, która dała „referencje” 
nowo poznanym osobom, w każdym spotkaniu (transakcji przestępczej), co wyklucza 
i tym samym uniemożliwia wdrożenie jakichkolwiek czynności53 w trybie art. 19 usta-
wy o Policji. W przypadkach „bezreferencyjnego”, czyli bez udziału OZI, wdrożenia 
czynności w trybie art. 19 ustawy o Policji, grupy przestępcze mają świadomość „for-
malizmu” czynności służbowych, czyli konieczności uzyskania przez policję pisem-
nych wniosków o realizację przedmiotowych czynności, zatwierdzonych przez różne 
organy, tj. prokuratury, sądy. Grupy przestępcze w celu „weryfikacji przestępczej” po-
tencjalnego kontrahenta stanowczo domagają się przeprowadzenia transakcji „natych-
miast”, bez możliwości tzw. zwłoki w czasie.

Zakończenie

Od kilkunastu lat jest widoczne obniżenie poziomu pracy operacyjnej służb policyj-
nych oraz częstsze korzystanie z tzw. technicznych środków wsparcia pracy operacyj-
nej. W celach wykrywczych policja coraz powszechniej korzysta z danych teleko-
munikacyjnych oraz danych z monitoringu. Te zmiany przypominają ewoluowanie  

52 P l a s o w a n i e  ź r ó d ł a  – przedstawienie grupom przestępczym osoby godnej zaufania i wywo-
łania w umyśle jej członków wrażenia „bezpiecznego” kontaktu przestępczego oraz braku jakich-
kolwiek podejrzeń, że jest to osoba współpracująca ze służbami państwowymi; tym samym jest 
ona „dobrze rozumiana i odbierana”.

53 Artykuł 19a ustawy o Policji dotyczy różnych zachowań określanych potocznie jako „prowokacja 
policyjna” (tzw. zakup kontrolowany, kontrolowane wręczenie łapówki).
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metod stosowanych przez służby wywiadowcze w systemie rozpoznania po okresie 
zimnej wojny. Zaczęły wówczas dominować nowoczesne rozwiązania technologicz-
ne – SIGINT oraz IMINT, a HUMINT uznano za przestarzały i mało efektywny.

Po zamachach z 11 września 2011 r. zrozumiano, że system rozpoznania zagro-
żeń musi zostać zmieniony. W przypadku walki z przestępczością zorganizowaną po-
mocne dla grup przestępczych są informacje o metodach działania oraz technologiach 
wykorzystywanych przez organy ścigania, zaczerpnięte przede wszystkim z portali 
internetowych (np. Niebezpiecznik) lub przekazywanych – świadomie lub nieświa-
domie – przez aktualnych lub byłych przedstawicieli organów ścigania, w tym detek-
tywów czy właścicieli sklepów ze sprzętem szpiegowskim. Również coraz szerszy 
dostęp do wiedzy o nowoczesnych technologiach umożliwia neutralizowanie wysił-
ków organów ścigania, co powoduje, że stosowane przez nie środki są nieskuteczne 
lub nieprzydatne. Wymusza to na policji powrót do bardziej konwencjonalnych metod 
zdobywania informacji, a szczególnie – do korzystania z pomocy osobowych źródeł 
informacji. Równolegle grupy przestępcze, zakładając podejmowanie przez organy 
ścigania prób infiltracji z wykorzystaniem OZI, w celu przeciwdziałania im stosują 
przedsięwzięcia kontrwykrywcze. Domeną tych działań jest infiltracja organów ściga-
nia oraz rozpoznanie ich aktualnych przedsięwzięć i zamiarów. Ta wiedza umożliwia 
przestępcom przewidywanie kolejnych operacji organów ścigania i ich neutralizowa-
nie. Taka sytuacja uzmysławia funkcjonariuszom organów ścigania, że realizowane 
przez nich czynności operacyjne są narażone na dekonspirację i mogą skończyć się 
niepowodzeniem oraz że istnieje pewien zakres informacji szczególnie chronionych 
przez grupy przestępcze, których zdobycie nie zawsze jest możliwe.

Wszelkie przedsięwzięcia kontrwykrywcze stanowią otwarty katalog czynności 
taktyczno-technicznych, które na bieżąco ewoluują równolegle do rozwijanych czyn-
ności wykrywczo-dowodowych.
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Abstrakt

W artykule omówiono działalność kontrwykrywczą w aspekcie taktyki przestępczej, 
ukierunkowanej na identyfikację i rozpoznanie osobowych źródeł informacji udzielają-
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cych pomocy policji. Podstawowym celem tej działalności jest zapobieganie infiltracji 
wywiadowczej grup przestępczych. Autorzy wyjaśniają pojęcie „kontrwykrywczość”, 
a także analizują uwarunkowania prawne i procedury operacyjne służb specjalnych 
i policyjnych z wykorzystaniem osób udzielających im pomocy w kontekście szeroko 
pojętego zwalczania przestępczości.

Słowa kluczowe: osobowe źródło informacji, czynności operacyjno-rozpoznawcze, 
kontrwykrywczość, policja, zwalczanie przestępczości, przestępczość zorganizowana.

Abstract

The article discusses the issue of counter-detecting activities in the aspect of criminal 
tactics aimed at identifying personal sources of information providing assistance to 
the police. The primary goal of these ventures is to prevent the intelligence infiltration 
of criminal groups. The authors explain the notion of “counter-detection” as well as 
the legal conditions and operational procedures of special and police services with 
the use of persons providing them with intelligence assistance in the broadly understood 
scope of combating crime throughout its entire phenomenon spectrum.

Keywords: personal source of information, operational and reconnaissance activities, 
counter-detection, police, combating crime, organized crime.


