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Znaczenie służb specjalnych 

 wyspecjalizowany aparat wykonawczy (wspierający 
główny ośrodek decyzyjny w państwie, egzekutywę) 

 dostarczają uprawnionym podmiotom decyzyjnym 
informacje (jakość i ilość) 

 kluczowe ogniwo w systemie bezpieczeństwa państwa 

 ochrona porządku konstytucyjnego 

(Swoboda) 



Służby wywiadu i kontrwywiadu jako 

służby specjalne (Swoboda) 
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Charakterystyczne cechy służb 

specjalnych (Misiuk) 

przedmiotem ich działania są sprawy bw i bz państwa oraz ochrona 
obowiązującego porządku konstytucyjnego 

działalność informacyjna ukierunkowana na niejawne pozyskiwanie, 
gromadzenie, przetwarzanie i weryfikowanie informacji istotnych dla bp 

na działalność informacyjną składają się czynności operacyjno – 
rozpoznawcze i analityczne 

funkcja uzupełniająca, zwłaszcza w kontrwywiadzie to wykonywanie 
czynności dochodzeniowo - śledczych 



Obszary oddziaływania 

informacyjnego państwa (Żebrowski) 
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Służby specjalne (Żebrowski) 

uczestniczą w grze na poziomie strategicznym 

stała potrzeba dostosowania się do otoczenia 

selektywne dostarczanie informacji 

organizacje uczące się 



Trzy podstawowe rodzaje zasobów 

intelektualnych (Żebrowski) 

ZEWNĘTRZNE 

rozwój wydarzeń w kraju i poza granicami 

OSOBOWE 

wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, kompetencje 

WEWNĘTRZNE INSTYTUCJI 

bazy danych, systemy informacyjne, dokumenty 



Polskie służby specjalne 

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO  

AGENCJA WYWIADU 

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 

SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO 

SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO 



Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. 

- rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bw państwa oraz jego porządek 
konstytucyjny, w tym  

 szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych 

 korupcji osób pełniących funkcje publiczne 

 w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczeństwa państwa,  

 nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią 
masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie 
międzynarodowym oraz ściganie ich sprawców;  

 uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących 
mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku 
konstytucyjnego 



Agencja Wywiadu 

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu. 

- uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji 
mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji RP 

- rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w 
bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP  

- ochrona zagranicznych przedstawicielstw RP przed działaniami obcych służb specjalnych 
oraz zapewnienie ochrony kryptograficznej  

- rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, (…) grup przestępczości zorganizowanej 

- rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi 
(…) oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu BMR  

- prowadzenie wywiadu elektronicznego 



Centralne Biuro Antykorupcyjne 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym 

 służba specjalna do spraw zwalczania korupcji w 

życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w 

instytucjach państwowych i samorządowych, a także 

do zwalczania działalności godzącej w interesy 

ekonomiczne państwa.  



Służba Kontrwywiadu Wojskowego 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Służbie Wywiadu Wojskowego 

  rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie przestępstw 
popełnianych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową 

 uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i 
przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć  
znaczenie dla obronności państwa, bezpieczeństwa lub zdolności 
bojowej SZ RP 

 prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego oraz przedsięwzięć z 
zakresu ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy 



Służba Wywiadu Wojskowego 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz 
Służbie Wywiadu Wojskowego 

 uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie 
właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie  

 rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom międzynarodowym 
terroryzmem 

 rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami 
wybuchowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie 
międzynarodowego obrotu BMR 

 prowadzenie wywiadu elektronicznego na rzecz SZ RP oraz przedsięwzięć z 
zakresu kryptoanalizy i kryptografii 



System informacyjny (Żebrowski) 

 każdy podmiot dąży do likwidacji luki informacyjnej w 
relacji wiedza pełna – wiedza dostępna 

 podmioty powinny dążyć do stworzenia własnego modelu 
pozyskiwania informacji 

 strategiczny si powinien stanowić podstawę do 
strategicznego zarządzania podmiotem 

 si jako system nerwowy walki informacyjnej 



Źródła informacji (Żebrowski) 

 rozpoznanie osobowe – HUMINT 

 rozpoznanie z ogólnodostępnych źródeł – OSINT 

 rozpoznanie sygnałów elektromagnetycznych – SIGNIT 

 rozpoznanie akustyczne / dźwiękowe – ACINT 

 rozpoznanie obrazowe IMINT 

 rozpoznanie pomiarowe i sygnaturowe – MASINT 

 rozpoznanie radiolokacyjne 

 rozpoznanie studyjne 



Źródła informacji (Żebrowski) 

 rozpoznanie oficjalne 

 rozpoznanie agenturalne (osobowe, niejawne) 

 rozpoznanie techniczne 

 rozpoznanie prowadzone w ramach czynności 

operacyjno - rozpoznawczych 

 rozpoznanie studyjne 



Informacja w działaniu służb specjalnych 
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