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 Szanowni Państwo,  

Czytelnicy „Security Review”, 

 

 

 Powoli zbliża się koniec 2017 roku—roku 
w którym realizowaliśmy nasze plany wydawni-
cze i opublikowaliśmy cztery numery naszego in-
ternetowego czasopisma. To rok w którym nie 
brakowało wydarzeń związanych z bezpieczeń-
stwem Świata, Europy i Polski. Spowodowało to 
coraz większe zainteresowanie naszym czasopi-
smem, publikowanymi tu artykułami i recenzja-
mi. Spowodowało to również, że coraz większa 
liczba czytelników, zarówno z Polski, jak i za gra-
nicy sięga po lekturę „Security Review”. Świadczą 
o tym między innymi statystyki internetowe oraz 
maile, które otrzymujemy od osób zainteresowa-
nych publikacją na łamach naszego czasopisma. 

Szanowni Państwo pozwólcie, że w związku ze 
zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia 
oraz Nowym Rokiem w imieniu redakcji złożę 
Państwu najlepsze życzenia wszystkiego najlep-
szego i szczęśliwego nowego 2018 roku. Niech bę-
dzie on pełen miłych niespodzianek i wydarzeń. 
Zachęcam również do lektury naszego czasopi-
sma i publikacji na jego łamach. W Państwa ręce 
oddajemy już piaty numer czasopisma, życząc in-
teresującej lektury. 

 

W imieniu Rady Naukowej i Zespołu Redakcyjnego  
gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk 
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HYBRID WAR – FORM OF CONFRONTATION  

ON MULTIPLE FIELDS 

 
 

Georgian Prodan 
"Nicolae Balcescu" Land Forces Academy 

 
Abstract 
 
A new form of manifestation of the armed conflict is the hybrid war. The name “hybrid war” is a concept which 
does not yet have a unanimously accepted definition, but even if this type of war is not well defined, a lot of 
states are changing their defense strategies based on this concept. The “hybrid war” destabilizes the state and po-
larizes society, its center of gravity being the population.  
 
 
Keywords:  hybrid war, conflict, confrontation  

 

 
1. Introduction 
 
In all historic periods of war, it continued to represent the best manifestation of the politically 
conflictual relations that there was between large groups of people organized from a military 
point of view and that were used for accomplishing some political and economical plans and 
that gave to this phenomenon a strong destructive character. 
 A confrontation like this did not remain in the military field and it extended in all field 
of life: economically, socially, politically, ideologically etc. The military force was the decisive 
force because it was the only way of defeating the enemy. All the institutions of the state had 
contributed in a small or big amount at the armed conflict, at the victory. 
 The diversity and the complexity of the armed conflicts have put into light the im-
portance of destroying the most important military and economic capabilities of the enemy 
and of his means of reacting to an attack, making him unable to fight back. 
 This new form of manifestation of the armed conflict is, of which there is a lot of talk 
lately, it's called hybrid war. In this way it's easier to make a difference between this type of 
war and the other known until now. The name “hybrid war” is an concept which does not yet 
have a unanimously accepted definition, but even if this type of war is not well defined , a lot 
of states are changing their defense strategies based on this concept. 
 

2. Considerations Of The Definition Of The Concept Of Hybrid War 
 
“The primary source of the concept was identified as the document “Unrestricted war” of the 
Col. Qiao Liang and Col. Wang Xiangsui, elaborated in 1999 and published by PLA literature 
and arts. This study is about the innovative thinking for finding some ways of fighting any en-
emy and any capabilities. In this way the first characteristic of the hybrid war was introduced: 
a war without rules and restrictions” (Chifu, 2015, p. 203). 
The main idea of the Chinese authors was that the unrestricted war refers to multiple attacks 
on the social, economic and political systems of the enemy, adding the asymmetric attacks, in 
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the context of unconventional war, planed at a certain pace, with the purpose of weakening 
the enemy. “The war without restrictions ignores the limits of the battlefield and of that which 
is not the battle field and the purpose of this is to ensure equal chases for the weak part of the 
conflict” (Metz, 2014). 
 The war without restrictions is not an element of the new being known even since the 
First World War. The making by the Brits of the “distance barrage” by blocking the Canal and 
the North Sea, but also the resistance of the Kaiser to put his ships into danger left the 
Hochseeflote (war fleet of the German Royal Navy) without job. “This thing has forced the 
Navy to move its attention on the submarines, until then not so well appreciated, and led to 
the discovering of the dangerous unrestricted war strategy” (http://www.historia.ro/
exclusiv_web/general/articol/planificarea-armaghedonului-tacticile-razboi-1914-ale-marilor-
puteri). 
 Even if we can find the concept in the paper of the two authors, the usage of the term 
“hybrid war” begins in the Master in Arts thesis from the National Security Affairs domain of 
William J. Nemeth.  
 Nemeth’s thesis argues that countries are under threat from the violence of fragile 
states, new fragile entities characterized by a high level of violence within these societies, anar-
chic communities where traditional rules are mixed with laws and norms. This, combined 
with modern technology, creates this hybrid society.” The main result comes from the fact that 
this interference of traditional and modern components leads to a special type of creativity 
and innovation of pre-state society in the use of modern technology and weapons, and this 
way of thinking creates surprise and tactics capabilities of overcoming the power gap between 
two armies” (Chifu, 2015, p. 203). 
 “If the content of the concept was defined by Chinese soldiers as unrestricted war, if the 
name is due to William Nemeth, the parents of the concept of “hybrid war”, as currently 
known, are James Mattis and Frank Hoffman” (Mattis and Hoffman, 2005, p. 2) in 2005. The 
essence of the definition resulted from attempting to think as a US enemy and identifying 
niche solutions to fight against superpower: modern technological combinations and unusual 
tactics used by opponents in order to gain strategic advantages. 
 According to the authors, “hybrid warfare” is fundamentally an irregular asymmetric 
warfare that uses instruments such as terrorist and guerrilla tactics, criminal actions, cyber op-
erations, information attacks in a planned combination that may be capable of affecting securi-
ty interests of the State concerned. Its impact aims to affect different areas, which are thus 
transformed into some strategic ones, such as those concerning information operations carried 
out with the support of the favorable media. The objective is to alter and transform the will 
and support for engagement in conflict, the target state, the population or its leaders. 
 Lately, the subject has been the subject of new approaches to defining it. Thus, Profes-
sor Mark Galeotti of New York University, “hybrid or non-linear war”, is a postmodern, offi-
cially undeclared war, but still wielding military and non-military assets, from undercover op-
erations to cyber attacks and even to massive lobbying (http://www.rgnpress.ro/rgn_14/
categorii/analize-interviuri/16600-alexandru-grumaz-rzboiul-hibrid-i-braul-su-nevzut-
spionajul.html).  
 In the concept of NATO (http://www.hotnews.ro/stiri-international-18014446-este-
razboiul-hibrid-dus-rusia-ucraina-cum-fost-pregatit-zece-ani-sub-ochii-permisivi-
occidentului.htm), “hybrid war” is a concept that refers to an extended range of hostile ac-
tions, in which the military force is only a small part, and which are executed in concert as part 
of a flexible strategy with long-term goals. 
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Russian mass media defines “hybrid war” as a military strategy that combines conventional 
warfare, small war and cyberwar. In another source we find that in the “hybrid war” the actions 
go primarily to the informational space and who will control this space will win (http://
iuriegirnet.blogspot.ro/2015/01/consideratii-privind-razboiul-hibrid.html). 
 According to Dr. Iulian Chifu, the concept of “hybrid war” means: “a combination of 
conventional, asymmetric, irregular, economic, energetic, cybernetic, plus informational, identi-
ty and combat warfare intermediaries combined in a very complicated and unstable form, with 
a limited war and, at the same time, with an unrestricted one, in the sense of deploying capabili-
ties of all kinds without respecting any rule.” Criminal capabilities, economic and informational 
propaganda, insurrection and terrorism can be used in the same theater to achieve a specific 
goal, according to Machiavelli's realistic approach” (Chifu, 2015, p. 204). 
From the above we can consider the “hybrid war” as a form of unconverted and unconventional 
interstate conflict, openly or covered on multiple levels: political, military, diplomatic, econom-
ic, energetic, financial, propaganda, media, cybernetic, subversive. In other words, "the hybrid 
war could translate into an unconventional and non-legalized form of information warfare, in 
which the kinetic components deployed by the special forces have a substantially larger 
weight” (http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/era-putin-razboiul-hibrid). 
 

3. The Characteristics Of The Hybrid War 
 
A first feature of the "hybrid war" is the lack of formal declarations of war between states, which 
offers the advantage of any diplomatic and political maneuvers. Internationally established 
warfare laws are being circumvented as a result of the fact that this form of conflict has not yet 
been codified as such. Unlike other forms of war, in the "hybrid war" the economic component 
through sanctions, embargos, price fluctuations, free market games is very important. 
 Spying is one of the basic elements of "hybrid war". A spy weapon is added to the espio-
nage: media. In a world where information flows quickly to a large number of people, in real 
time, through television, the Internet and social media, perception of a particular event is easy 
to format, derail, alter, and impose. Subsequent presentation of the truth will lead to a minimal 
change of opinion on a large scale due to the lack of critical thinking in the majority of the popu-
lation, the conservative approach to assuming one's own mistake in the large population, and 
the ease of use of the explanation already internalized by an ordinary person, especially in a 
community that has developed a conformism and has its own description, perception and own 
“truth.” 
 Propaganda, which accompanies any form of conflict, uses, in the case of the hybrid war, 
religious messages (orthodoxy vs. Catholicism). Moreover, propaganda plays a role in the hy-
brid war, not at all complementary, but equally important with that of special forces or econom-
ic sanctions and diplomatic maneuvers. There are many cases in history where, through the suc-
cessful application of the information tool, remarkable results have been achieved both at the 
level of the war and at the level of the armed struggle. As an example: the annexation of the Su-
detenland in 1938, and then the occupation of the whole of Czechoslovakia by Nazi Germany, 
where massive propaganda actions in combination with the revolts of the majority of the Ger-
man population in the area succeeded in annexing a region without opening a fire.  
 The asymmetry of the forces involved is another feature of this form of conflict, involving 
nationalist and paramilitary groups, states with organized armed forces, as well as international 
organizations. Note that, unlike the "total war" (as was the second world war of 1939-1945), the  
objective of the two camps in the "hybrid war" is not the total annihilation of one by the other by  
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 hiring almost all of the human and national resources, but only the control and domination of 
the enemy (http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/era-putin-razboiul-
hibrid). 
 Characterized as an unrestricted war, “hybrid war” is also a limited war, in the sense 
that the parties involved choose, in mutual acceptance, as a result of the costs of image and 
symbolic capital, not to involve in their struggle all their capabilities , but only a limited part 
of them, in order to resolve their conflict. Lawrence Freedman highlights the characteristics of 
the “hybrid war” falling within the definition of limited warfare: “avoiding escalation beyond 
a certain threshold, directly or unexpectedly agreed by the parties, to avoid a long warfare, 
thus limiting operations over time, of the area of operations and avoiding the expansion of the 
struggle beyond the established area, also limiting the intensity of the struggle” (Freedman, 
2014 – 2015, pp. 7-38). 
 Another feature relates to the fact that “hybrid war” is not only used by small and 
weak armed groups and armies, but by all the actors, even by powerful states, which have in-
credibly well-trained and equipped armies that use this type of engagement to discourage the 
enemy, thus avoiding costs and, at the same time, gaining access to credible denial. This 
means avoiding the recognition of the involvement of its own regular forces and the use of 
special forces, ordinary civilians or soldiers in uniforms without distinctive signs. Starting 
from these, we have come to the other component of the hybrid war, a distinct way of plan-
ning and conducting conflicts or legal warfare.  
 

4. Conclusions 
 
In the “hybrid war”, essential are not only the military weaknesses, but also the social ones, 
which, the one that starts the aggression tries to empower: ethnic tensions, weak and corrupt 
institutions, economic/energy dependence, etc. Based on these weaknesses, a “hybrid war” 
involves various actions ranging from terrorism to media propaganda. A weak state is the tar-
get of a hybrid war. A weak state means a state without strong institutions, with citizens dis-
engaged from the state or even hostile to it, economically dependent on potential enemies, 
crushed by corruption. Hybrid war is the aggression that, as a mushroom, grows in an al-
ready sluggish environment that gradually takes possession of. “Only that the seed is thrown 
from the outside” (http://www.timpul.md/articol/%28interviu-cu-dan-dungaciu%29-este-
romania-in-razboi-hibrid-ungaria-destabilizatorul-nato--70397.html). The “hybrid war” desta-
bilizes the state and polarizes society, its center of gravity being the population. The adversary 
attempts to influence political decision-makers by combining military means (large-scale exer-
cises with troops or nuclear jet planes) with subversive actions. 
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Abstract  

Bioterrorism—the challenge of the XXI th century 

Terrorism is a phenomenon which is still evolving, and terrorists are searching for new methods of killing peo-
ple. Bioterrorism is one of the form of terrorism, which can pose a serious threat to humanity in the 21st century. 
Biological weapon can be, for example viruses, bacteria, plant poisons. Terrorists choose proper means of attack 
in order to cause many harms. Potential tool of biological warfare can be anthrax or ricin. 
 

Keywords: biological weapon, bioterrorism, anthrax  

 

 Terroryzm jest zjawiskiem, z którym, według niektórych badaczy, ludzkość zmaga się 
już od wielu wieków. Niezwykle trudnym zadaniem jest sformułowanie uniwersalnej defini-
cji terroryzmu. Jest tak m.in. dlatego, że zagrożenie to ma wielowymiarowy charakter. Można 
także nadać mu miano procesu ciągłego, który stale się rozwija i stwarza nowe wyzwania 
(Liedel et al., 2011, s. 361–362).  
 Jedną z form istniejącego terroryzmu jest bioterroryzm. Jest on definiowany jako bez-
prawne użycie środków biologicznych bądź toksyn w celu wymuszenia określonego zacho-
wania albo zastraszenia określonych grup społecznych lub rządów w celach ekonomicznych, 
politycznych i innych (Barcik, 2010). Z bioterroryzmem ściśle wiąże się pojęcie broni biolo-
gicznej, w której środkami rażenia są czynniki pochodzenia biologicznego. Ładunkiem bojo-
wym w tego typu broni mogą być bakterie, wirusy, grzyby, trucizny pochodzenia roślinnego 
oraz toksyny produkowane przez niektóre mikroorganizmy. Obok broni atomowej i chemicz-
nej broń biologiczna zalicza się do broni masowego rażenia (funkcjonuje określenie broni 
CBRN – środki chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne). Ich rolą jest masowe, nie-
korzystne oddziaływanie na żywe organizmy a także przestrzeń, w której zostały użyte. Za-
stosowanie takiej broni prowadzi do śmierci człowieka i zniszczeń środowiska, wykazuje 
przy tym większą skuteczność od tradycyjnej broni, a następstwa jej użycia są trudne do okre-
ślenia. Rozsiew patogenów może być przeprowadzony różnymi sposobami. Aerozol zawiera-
jący drobnoustroje można łatwo wprowadzić do klimatyzacji, wentylacji lub rozpylić zwłasz-
cza w miejscach szczególnie zatłoczonych np. w środkach komunikacji. Patogeny rozpylone z 
wysokich budynków czy samolotów mogą być rozprzestrzeniane przez wiatr. W celach terro-
rystycznych można skazić żywność oraz wodę, a także podrzucić lub wysłać skażone przed-
mioty, przesyłki. Można też wykorzystać naturalnych przenosicieli zarazków np. zakażone 
owady, szczury. Potencjalny ładunek biologiczny stanowią patogeny wywołujące bardzo 
rzadkie choroby. Możliwość zawleczenia lokalnie występujących patogenów do populacji nie-
uodpornionych zwiększają migracje ludzi i zwierząt. Oprócz tego na zwiększoną podatność 
na patogeny wpływają leki i ksenobiotyki (Alexander i Hoenig, 2001, s. 24; Binczycka-
Anholcer i Imiołek, 2011; Kępka, 2009, s. 22–25). 
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Celem niniejszego artykułu jest podanie aktualnych przypadków o znamionach bioterroryzmu, 
wskazanie najbardziej prawdopodobnych do użycia środków biologicznych oraz przedstawie-
nie sposobu obrony przed zagrożeniami na przykładzie polskich rozwiązań. Fakt, że akty bio-
terroryzmu nie stanowią ostatnio atrakcyjnej metody zastraszania, nie oznacza wcale, że terro-
ryści zapomnieli o tego typu rozwiązaniach.  
 W historii wielokrotnie zdarzały się przypadki stosowania broni biologicznej zarówno w 
celach militarnych, jak i terrorystycznych. Okresem, w którym działania te się nasiliły był czas 
wojen światowych i tzw. zimnej wojny. Według amerykańskich danych w latach 1900–1999 od-
notowano aż 415 przypadków zamachów terrorystycznych wykorzystujących czynniki biolo-
giczne, chemiczne i materiały rozszczepialne. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku liczba ta-
kich zdarzeń zaczęła szybko wzrastać. Incydenty o charakterze bioterrorystycznym miały miej-
sce również w czasach współczesnych, w tym artykule opisano kilka z nich. W 1978 roku w 
Londynie doszło do zabójstwa bułgarskiego dysydenta. Dokonano go przy użyciu toksyny ry-
cynowej, umieszczonej w nóżce parasola, którym ukłuto denata. W identyczny sposób zaatako-
wano w Paryżu innego bułgarskiego dysydenta, którego jednak udało się uratować. Są to przy-
padki zabójstw na tle politycznym z wykorzystaniem broni biologicznej. Znane są próby stoso-
wania broni biologicznej przez sekty. Jednym z nich jest epizod z miasta Dallas w stanie Oregon 
z 1984 roku, kiedy to członkowie Rajneeshee skazili pojemniki z sałatkami bakteriami Salmonella 
typhimurium. Zachorowało 751 osób, a 45 z nich wymagało hospitalizacji. W 1995 roku sekta 
Najwyższa Prawda przeprowadziła udany zamach w tokijskim metrze. Atak miał charakter 
chemiczny, jednak wcześniej próbowano wykorzystać broń biologiczną. Dochodzenie wykaza-
ło, że od 1990 roku sekta prowadziła badania laboratoryjne nad użytecznością laseczek wąglika 
i jadu kiełbasianego oraz przeprowadziła kilka nieudanych prób zastosowania tych środków w 
postaci aerozolu do zamachów na różne obiekty. Najbardziej spektakularnym przypadkiem ata-
ku o charakterze biologicznym było wydarzenie, do którego doszło w USA w 2001 roku. Roze-
słanie przesyłek zawierających przetrwalniki laseczek wąglika spowodowało zakażenie 22 osób 
i przyczyniło się do śmierci pięciu z nich, co wywołało ogromną panikę społeczną. Ponadto uru-
chomiona została lawina fałszywych alarmów o podejrzanych przesyłkach. Działania te spowo-
dowały spore koszty w USA i innych krajach oraz znacznie obciążyły służby ratownicze, jak 
również laboratoria mikrobiologiczne. W październiku i listopadzie tego samego roku przez 
Polskę przetoczyła się fala przesyłek zawierających biały proszek. Spowodowało to panikę w 
społeczeństwie oraz wysokie koszty związane z dodatkowymi czynnościami służby zdrowia, 
służb ratowniczych i porządkowych. Przebadano wówczas około 850 próbek pod kątem obec-
ności laseczek wąglika (Chomiczewski et al., 2002, s. 31–33). 
 Potencjalnych środków broni biologicznej jest wiele, jednak nie każdy chorobotwórczy 
mikroorganizm może być użyty w ataku biologicznym. Z tego powodu opracowano kryteria 
„idealnego” środka broni biologicznej. Najważniejszym aspektem jest udowodniona wcześniej 
użyteczność danego czynnika jako broni biologicznej. Przy wyborze odpowiedniego patogenu 
do celów terrorystycznych istotne jest to, aby powodował on wysoką zakaźność, zachorowal-
ność oraz śmiertelność, okres wylęgania choroby był krótki oraz dawki infekcyjne były niskie. 
Ponadto niska skuteczność lub brak profilaktyki i leczenia może spotęgować powyższe efekty 
użycia broni biologicznej. Środek spełniający te kryteria może przyczynić się do spowodowania 
dezorganizacji służb ratowniczych i wywołania paniki w społeczeństwie. Łatwość rozpo-
wszechniania i trudność w szybkim wykryciu to, z punktu widzenia terrorysty, pozytywne ce-
chy patogenu użytego w ataku biologicznym. Istotna jest również możliwość długotrwałego 
przechowywania, duża dostępność, niska wrażliwość na warunki środowiska oraz niski koszt 
produkcji (Chomiczewski et al., 2002, s. 54–56). Oprócz powyższych uwarunkowań, które decy-
dują o przydatności danego czynnika jako broni biologicznej wymienić można też wiele innych.  
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Sporym ułatwieniem przeprowadzenia ataku za pomocą broni biologicznej jest to, że może 
ona sama się rozprzestrzenić. Broń taka nie utraci swoich pierwotnych właściwości nawet po 
przeniesieniu jej na inny obszar za pośrednictwem ludzi, zwierząt lub wiatru. Wówczas wy-
znaczenie skażonej strefy jest prawie niewykonalne. Dodatkowo broń biologiczna może sama 
się zwielokrotnić, ma to miejsce w przypadku patogenu, który namnaża się w organizmie i 
przenosi się na inne organizmy. Broń biologiczną można łatwo ukryć i przenosić, jest bez-
barwna i bezwonna. Przy wyborze formy ataku dla terrorysty istotne może być również to, że 
biologiczne środki nie są monitorowane oraz nie istnieją procedury dotyczące postępowania 
odpowiednich służb (Kępka, 2009, s. 21–22).  
 Czynniki, które mogą być użyte jako broń biologiczna zostały podzielone na grupy 
przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC) amerykańskiego Departamentu 
Zdrowia. Klasyfikacji dokonano na podstawie rodzaju zagrożeń, jakie mogą stwarzać. Dwa-
naście spośród tych drobnoustrojów i toksyn cechuje się łatwością produkcji w dużych ilo-
ściach, niewrażliwością na działanie warunków zewnętrznych oraz możliwością rozsiania. W 
grupie A znajdują się patogeny i powodowane przez nie choroby, które powodują wysoką 
śmiertelność, są łatwe do rozsiania oraz mogą wywołać panikę w społeczeństwie. Grupa B 
obejmuje patogeny, które wywołują średnio ciężkie choroby przyczyniające się do niskiej 
śmiertelności oraz są stosunkowo łatwe do rozsiania. Do kategorii A należą: wąglik, dżuma, 
ospa, tularemia, botulizm, wirusowe gorączki krwotoczne, natomiast do kategorii B zalicza 
się gorączkę Q, nosaciznę, brucellozy, zatrucie enterotoksyną gronkowcową B, Clostridium 
perfringens oraz rycyną. Kategoria C zawiera drobnoustroje, które również mogą stanowić 
broń biologiczną, jednak według CDC ich zastosowanie jest mało prawdopodobne. Są to np. 
wirusy zapalenia mózgu i gorączki krwotoczne przenoszone przez kleszcze, wirus Nipah, wi-
rus Hantaan (Langbein et al., 2003, s. 195–196). 
 Można wymienić przynajmniej cztery główne drogi pozyskania czynników, które mo-
gą zostać wykorzystane przez terrorystów jako broń biologiczna. Jest to kradzież z miejsc, 
gdzie bakterie hodowane są w celach diagnostycznych (laboratorium badawcze, szpital lub 
laboratorium publicznej służby zdrowia); możliwość zakupienia środka biologicznego w jed-
nej ze składnic zarazków; wyizolowanie i hodowla zarazków z naturalnych źródeł; pozyska-
nie środków biologicznych od państwa, rządowego naukowca lub sponsora państwowego 
(Alexander i Hoenig, 2001, s. 25). Pozyskanie niektórych czynników do celów bioterrorystycz-
nych może być z wielu względów utrudnione. Tak jest np. w przypadku ospy prawdziwej, 
którą uznano za eradykowaną na świecie. Chęć zastosowania jej w charakterze broni biolo-
gicznej oznaczałaby konieczność kradzieży wirusa z jednego z ośrodków odpowiedzialnych 
za jego przechowywanie (Chomiczewski et al., 2002, s. 179–180). Pod względem łatwości za-
stosowania oraz produkcji lub hodowli najbardziej korzystnym dla terrorysty rozwiązaniem 
wydaje się być użycie wąglika bądź toksyny rycynowej. 
 Wąglik jest bakteryjną chorobą zakaźną, którą powoduje laseczka Bacillus anthracis, 
zdolna do tworzenia form przetrwalnikowych. Człowiek może się zakazić od zwierząt lub 
produktów zwierzęcych przez uszkodzoną skórę, drogą wziewną czy pokarmową. Choroba 
występuje u ludzi w trzech postaciach: skórnej (najczęstsza), jelitowej i płucnej. Zarażenie na-
stępuje poprzez wdychanie pyłu z żywymi bakteriami i ich przetrwalnikami. W przeszłości 
wielokrotnie wykorzystywano laseczki wąglika jako broń biologiczną, ze względu na szereg 
czynników, decydujących o jego atrakcyjności w kontekście ataku terrorystycznego. Bakterie 
odpowiedzialne za rozwój choroby nie mają wysokich wymagań środowiskowych, można je 
łatwo i tanio wyhodować. Formy przetrwalnikowe wykazują praktycznie nieograniczoną sta-
bilność w środowisku jednak mają tendencję do zlepiania się. Dla celów terrorystycznych na-
leżałoby zmieszać je z sypkimi substancjami. Przetrwalniki zmieszane z drobnym proszkiem  
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można rozpylić w miejscach publicznych, bezpośrednio w tłumie lub wykorzystując do tego 
celu klimatyzację, lub wentylację. Można w ten sposób doprowadzić do zakażenia drogą 
wziewną oraz pojawienia się postaci płucnej, która wykazuje bardzo wysoką śmiertelność 
(Chomiczewski et al., 2002, s. 117–118; Kępka, 2009, s. 55-57). 
 Rycyna jest toksyną roślinną, zawartą w nasionach rącznika Ricinus communis. Jest ona 
produktem ubocznym powstałym podczas wytwarzania oleju rycynowego. Wyizolowanie ry-
cyny z nasion jest stosunkowo prostym zadaniem. Proces produkcji rycyny jest tani gdyż nie 
wymaga dużego zastosowania technologicznego. Rycynę można przygotować w różnych po-
staciach: ciekłej, krystalicznej lub sproszkowanej. Toksyna rycynowa jest dosyć stabilna oraz 
bardzo toksyczna dla człowieka. Przy jej użyciu można zatruć żywność i wodę oraz może być 
stosowana wziewnie. Szybkie i nieodwracalne działanie rycyny na organizm ludzki oraz jej 
duża dostępność decydują o możliwości zastosowania jej jako broni biologicznej 
(Chomiczewski et al., 2002, s. 208-211; Langbein et al., 2003, s. 230-231). 
 Do tej pory w Polsce nie odnotowano aktów terrorystycznych, ale z uwagi na zaanga-
żowanie kraju w wojnę z terroryzmem międzynarodowym może on stać się celem ataku, w 
czasie którego terroryści mogą posłużyć się bronią typu CBRN (Liedel et al., 2011, s. 329). 
 Zapewnienie całkowitej ochrony przed skutkami użycia broni biologicznej jest zada-
niem niemożliwym. Jednak najskuteczniejszym środkiem obrony przed bronią tego typu jest 
efektywne zapobieganie. Najważniejszą kwestią jest rozpoznanie zamiaru użycia broni biolo-
gicznej, z tego powodu wskazuje się ogromną rolę wywiadu i kontrwywiadu. W systemie za-
pobiegania ważne jest szybkie rozpoznanie oraz dokładna identyfikacja czynników zagroże-
nia bronią biologiczną. Konieczne jest tutaj funkcjonowanie sprawnego systemu obiegu infor-
macji, który pozwala na skuteczny nadzór epidemiologiczny, a także odpowiednio wyposażo-
nych laboratoriów mikrobiologicznych. W systemie obrony przed bronią biologiczną powinny 
zostać zabezpieczone siły, środki i wypracowane procedury likwidacji skutków użycia takiej 
broni. Dotyczy to organizacji pierwszej pomocy, systemu segregacji i transportu chorych, moż-
liwości szybkiego rozwinięcia bazy szpitalnej, zabezpieczenia odpowiedniego zapasu szcze-
pionek, antybiotyków i antytoksyn. Niezwykle istotne jest także organizowanie szkoleń, prze-
znaczonych dla personelu medycznego i służb ratowniczych oraz opracowywanie procedur 
czy materiałów informacyjnych (Chomiczewski et al., 2002, s. 36–38). 
 W Polsce systemy obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania oraz powiadamiania o 
skażeniach określone są przez Rozporządzenie Rady ministrów z 7 stycznia 2013 roku W spra-
wie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych 
sprawach. Poprzez skażenie rozumie się zanieczyszczenie środowiska, zwłaszcza gruntu, po-
wietrza, wody, pasz i żywności oraz powierzchni ciał ludzi czy zwierząt zakaźnymi czynnika-
mi biologicznymi, jak również substancjami chemicznymi lub materiałami promieniotwórczy-
mi. W celu identyfikacji skażeń, analizy informacji dotyczących ich uwolnienia do środowiska 
oraz monitorowania tego typu zagrożeń, powoływane są systemy wykrywania skażeń i alar-
mowania o skażeniach. Aby zapobiec skutkom działań np. ataków terrorystycznych, które 
mogą spowodować wystąpienie skażeń, a także w razie przeprowadzania treningów i ćwiczeń 
formowany jest jednolity krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania zwany krajo-
wym systemem (KSWSiA). W jego skład wchodzą: 
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1) systemy wykrywania skażeń i alarmowania o skażeniach, które obejmują: 

 system wykrywania skażeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;  
 sieci i systemy nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych w kraju oraz kra-

jowe punkty kontaktowe dla międzynarodowych systemów nadzoru nad zagrożeniami 
zdrowia lub życia dużych grup ludności; 

 system stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzą-
cych pomiary skażeń promieniotwórczych; 

 wojewódzkie systemy wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkie systemy wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach; 

 systemy nadzoru epizootycznego, fitosanitarnego, nadzoru nad bezpieczeństwem produk-
tów pochodzenia zwierzęcego i paszami oraz nadzoru nad produktami rolno-
spożywczymi  

2) organy i jednostki organizacyjne, które dokonują analizy skażeń i oceny sytuacji oraz 
 opracowują, ogłaszają i wprowadzają działania interwencyjne, które obejmują: 

 organy i jednostki organizacyjne prowadzące działania interwencyjne w sytuacji wystąpie-
nia skażeń;  

 formacje obrony cywilnej wykonujące działania w zakresie monitoringu, wykrywania i 
rozpoznania skażeń oraz alarmowania o skażeniach;  

 dyrektorów urzędów morskich w zakresie swoich kompetencji; 
 inne organy i jednostki organizacyjne wykonujące obserwacje skażeń i ich pomiary i po-

wiadamiające o skażeniach na terenie kraju, włączone do systemów na podstawie umów i 
porozumień. 

 
Systemy powinny działać w taki sposób, aby zapewniony był warunek jednolitości funkcjono-
wania oraz wzajemnej interoperacyjność. Zgodnie z tymi zamierzeniami stosuje się m.in. jedna-
kowe procedury obserwacji i pomiarów skażeń, identyczne formaty meldunków i informacji o 
skażeniach oraz takie same procedury ich przekazywania. Do głównych zadań systemów wcho-
dzących w skład krajowego systemu zalicza się np. realizację zobowiązań sojuszniczych Polski 
oraz zobowiązań wynikających z porozumień międzynarodowych dotyczących obserwacji, po-
miarów, analiz prognozowania skażeń oraz powiadamiania o skażeniach na terytorium kraju; 
monitorowanie skażeń, wykrywanie ich oraz rozpoznanie, ostrzeganie i alarmowanie obywateli 
lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na temat skażeń oraz przygotowywanie specjali-
stycznych ocen stanu zagrożenia skażeniami i opracowanie zaleceń postępowania ochronnego. 
Przygotowanie systemów tworzących krajowy system do wykonywania powyższych zadań, 
oraz zapewnienie jednolitości i interoperacyjności funkcjonowania realizują w zakresie swoich 
kompetencji różne organy i jednostki organizacyjne. Nadzór i koordynację krajowego systemu 
sprawuje Minister Obrony Narodowej przy wsparciu centrum dyspozycyjnego, tę rolę pełni 
Centralny Ośrodek Analizy Skażeń Sił Zbrojnych. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 
stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu 
oraz właściwości organów w tych sprawach). Utworzenie Krajowego Systemu Wykrywania 
Skażeń i Alarmowania było rozwiązaniem koniecznym. Jednostki uczestniczące w zapewnianiu 
bezpieczeństwa państwa i obywateli podlegają różnym resortom, a odmienne procedury działa-
nia niejednokrotnie powodowały różne problemy we współdziałaniu. Przyjęcie regulacji praw-
nej usprawniło obieg informacji pomiędzy podmiotami i przyczyniło się do skoordynowania ich 
działań (Liedel et al., 2011, s. 330–331).  
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 Działaniami, które można zaliczyć do sposobów zapobiegania bioterroryzmowi jest or-
ganizowanie szkoleń krajowego systemu, treningów oceniających jego funkcjonowanie oraz 
ćwiczeń, których celem jest usprawnianie wybranych elementów tworzących krajowy system. 
KSWSiA jest stale rozwijany, organizowane są konferencje poświęcone jego działalności, do-
skonalone są narzędzia informatyczne stosowane w jego ramach (przede wszystkim oprogra-
mowanie „Promień”) oraz zaplanowano na 2018 rok cykliczne ćwiczenia z serii 
„Patrol” (Liedel et al., 2011, s. 335–337; http://rcb.gov.pl/krajowy-system-wykrywania-
skazen-i-alarmowania-planowanie-dzialan-na-przyszly-rok/). 
Na szczególną uwagę zasługują pewne podmioty, których działalność jest niezwykle ważna w 
kontekście ataku bioterrorystycznego. 
 W ramach systemu istotną rolę pełni Państwowa Straż Pożarna. Jest ona główną służbą 
odpowiedzialną za prowadzenie akcji ratowniczych dotyczących ratowania życia i zdrowia 
ludzi a także ochronę środowiska i mienia. Jednym z zadań PSP jest podejmowanie czynności 
dotyczących rozpoznawania zagrożeń, w tym skażeń chemicznych, radiacyjnych jak i prowa-
dzenie wstępnych czynności rozpoznania biologicznego. W przypadku zagrożenia o charakte-
rze terrorystycznym wszelkie działania ratownicze koncentrują się na ratowaniu życia i zdro-
wia oraz minimalizowaniu skutków zdarzenia. W sytuacjach kryzysowych związanych z wy-
korzystaniem czynników biologicznych, chemicznych i radiacyjnych, które mogą wpływać na 
zdrowie i życie ludzkie ważną rolę odgrywa Państwowa Inspekcja Sanitarna (Uchwała nr 252 
Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie „Narodowego Programu Antyterrory-
stycznego na lata 2015–2019”). Do jej obowiązków należy m.in. przeprowadzanie granicznej 
kontroli sanitarnej. Państwowi graniczni inspektorzy sanitarni monitorują zagrożenia oraz 
oceniają sytuację epidemiologiczną wzdłuż granicy Polski, nadzorują zabezpieczenie granicy 
przed przedostaniem się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych oraz przed 
skutkami ataku bioterrorystycznego. W tym zakresie istnieje współpraca ze Służbą Celną i 
Strażą Graniczną (https://gis.gov.pl/zdrowie/transgraniczne-zagrozenia-zdrowia-
publicznego/ochrona-sanitarna-granic). Ważną rolę odgrywa Wojskowy Instytut Higieny i 
Epidemiologii. Jest on unikalnym w skali kraju instytutem badawczym, który jest przygoto-
wany do realizacji na rzecz Resortu Obrony Narodowej i innych instytucji państwowych dzia-
łalności zapobiegawczej, badawczej, szkoleniowej oraz usługowej w zakresie skutków zdro-
wotnych jak i metod przeciwdziałania chorobom wywołanym bronią typu CBRN, a także pro-
mieniowaniem niejonizującym. Instytut działa zgodnie ze standardami Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego i współtworzy międzynarodowy system przeciwdziałania broni maso-
wego rażenia. Posiada laboratorium, w którym można identyfikować oraz badać czynniki któ-
re mogą być użyte podczas ataku bioterrorystycznego i/lub mogą stanowić ognisko groźnych 
epidemii (http://www.wihe.waw.pl/wihe/o-nas). Wymienić należy także Centrum Reago-
wania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP. Do jego podstawowych zadań należy zabezpie-
czenie medyczne po wystąpieniu ataku bronią masowego rażenia, identyfikowanie zagrożeń 
atakiem bronią biologiczną na terenie Polski oraz poza granicami kraju w ramach kontyngen-
tów wojskowych. Centrum zajmuje się również gromadzeniem i analizą informacji sanitarno-
epidemiologicznej z całego kraju oraz organizacją szkoleń (https://www.jednostki-
wojskowe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=909&Itemid=26).  
 Fakt, że w Polsce nie odnotowano ataków wykorzystujących broń biologiczną, nie 
oznacza, że stan taki będzie zawsze się utrzymywał. Chociaż poziom zagrożenia bioterrory-
zmem wydaje się nie być zbyt wysokim, to jednak podejmowane przez państwo działania an-
tyterrorystyczne w ramach międzynarodowej współpracy, mogą spowodować zainteresowa-
nie naszym krajem ze strony terrorystów. Wykorzystanie w ataku broni biologicznej może być 
rozwiązaniem nieoczywistym, jednak ostatnie wydarzenia dowodzą, iż terroryści są zdolni do 
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sięgnięcia po przeróżne metody i środki. Czynniki pochodzenia biologicznego mogą wydawać 
się dla nich atrakcyjne, m.in. z powodu uśpionej czujności społeczeństwa względem bioterrory-
zmu. Dlatego niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie i poinformowanie społeczeń-
stwa w kwestii ataków bioterrorystycznych. W Polsce wielokrotnie przeprowadzano próby 
alarmowania o skażeniach. Obserwowano przy tym wysoce niepokojące zachowanie ludzi, 
którzy na dźwięk alarmu wychodzili ze swoich mieszkań, zamiast w nich pozostać. Przypadki 
te powinny skłonić do głębszego spojrzenia na zagadnienie bioterroryzmu. 
 Obecnie świat zmaga się z problemem terroryzmu, jako, że jedną z jego form jest bioter-
roryzm, niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości broń biologiczna zostanie wykorzystana. 
Broń taka w rękach terrorystów mogłaby przyczynić się do wielu zachorowań lub śmierci, a 
także ogromnej paniki w społeczeństwie, strat ekonomicznych a nawet destabilizacji kraju. Hi-
storia pokazuje, że prób użycia środków pochodzenia biologicznego w celach terrorystycznych 
było wiele i zdarzały się one także współcześnie. O użyteczności takiej broni w atakach decy-
duje szereg cech, są to np. możliwość spowodowania wysokiej śmiertelności, łatwa i tania pro-
dukcja, duża dostępność, brak metod leczenia. Potencjalnych środków broni biologicznej jest 
wiele, jednak niektóre z nich mogą stanowić realne zagrożenie dla człowieka. Zaliczyć można 
do nich wąglika, którego przetrwalniki można łatwo rozpylić i który w przeszłości był wyko-
rzystywany do celów terrorystycznych oraz tanią w produkcji toksynę rycynową. Konieczne 
jest podjęcie przez państwa działań zapobiegawczych oraz zmniejszających skutki ewentualne-
go ataku. Przykładowo, w Polsce został utworzony Krajowy System Wykrywania Skażeń i 
Alarmowania, który łączy działania różnych podmiotów odpowiedzialnych za wykrywanie, 
monitorowanie i likwidowanie skażeń. System ten jest stale rozwijany i sprawdzany w ramach 
różnych treningów i ćwiczeń. Niezwykle ważne funkcje sprawują Państwowa Straż Pożarna, 
która posiada odpowiednie wyszkolenie do ratowania zdrowia i życia ludzi, oraz Państwowa 
Inspekcja Sanitarna, która wraz ze Służbą Celną i Strażą Graniczną prowadzi graniczną kontro-
lę sanitarną oraz monitoruje i ocenia zagrożenia wzdłuż granicy kraju. Istotną rolę pełni rów-
nież Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, który jest instytutem badawczym i ośrodkiem 
referencyjnym w zakresie ochrony przed bronią biologiczną, natomiast Centrum Reagowania 
Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP zajmuje się identyfikowaniem zagrożeń w przypadku 
ataku bronią biologiczną w Polsce i poza nią oraz zabezpieczeniem medycznym po wystąpie-
niu ataku bronią typu CBRN. 
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Abstract  

Operational and reconstruction activities for combating organized crime on the example of Police 

The study presents the phenomenon of organized crime and its definition. This phenomenon was captured under 
criminal law. The most important areas of activity of contemporary organized criminal groups were also discus-
sed. At the same time, attempts were made to define operational and reconnaissance activities in terms of doctrine 
and the characteristics of the most important features of these activities carried out by law enforcement agencies. 
The study also discusses the methods of selected operational-reconnaissance activities and attempts to categorize 
them. 
 
Keywords: organized crime,  Police 

 

Wstęp 

 
 Przestępczość zorganizowana postrzegana jest obecnie jako jedno z najważniejszych za-
grożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Zjawisko to nie tylko ma zasięg lokalny, ale dotyczy 
również ujęcia globalnego ze względu na międzynarodowe powiązania organizacji 
o charakterze przestępczym. Doniosłość walki z omawianym zjawiskiem odnosi się również do 
szkód, jakie wyrządza ono w przestrzeni życia gospodarczego, społecznego, a nawet politycz-
nego. Podstawowym organem powołanym do walki ze zorganizowanymi grupami przestęp-
czymi jest Policja. W tym zakresie organ ten wykorzystuje często niekonwencjonalne, niejawne 
działania, które określane są mianem czynności operacyjno-rozpoznawczych. Warunkują one w 
wielu przypadkach skuteczność w zakresie wykrywania przestępstw oraz ich sprawców. Nale-
ży jednak zaznaczyć, że wszelkie działania na tej płaszczyźnie regulowane są ściśle szeregiem 
przepisów rangi ustawowej.  
 Celem niniejszego opracowania jest ukazanie funkcji, zadań oraz istoty czynności opera-
cyjno-rozpoznawczych Policji w procesie walki ze zorganizowaną przestępczością oraz wy-
zwań, które stoją obecnie przed organami ścigania w obliczu dynamicznego rozwoju zorgani-
zowanych grup przestępczych. 
 

Policja jako najważniejsza służba w walce z przestępczością zorganizowaną 
 
Policja jest główną służbą, której ustawowym zadaniem jest walka z przestępczością. Formacja 
ta, dysponuje wieloma strukturami wyspecjalizowanymi w zwalczaniu przejawów przestęp- 
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czości, w tym także przestępczości zorganizowanej oraz odpowiednim zapleczem logistycz-
nym. Policja jest także formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeń-
stwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. W granicach swych 
zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń wy-
konuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-
porządkowe. 

 

Podstawy prawne i zakres zadań Policji 

 

Na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku, Policja jest formacją służącą społeczeństwu, prze-
znaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeń-
stwa oraz porządku publicznego jest Komendant Główny Policji, a na obszarze województwa 
Wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego policji, na obszarze powiatu – komen-
dant powiatowy policji (Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jedn. Dz.U.2016.0.1782). 
Do zadań Policji należy: 

 
 ochrona życia i zdrowia ludzi, a także mienia przed bezprawnymi zamachami naruszają-

cymi te dobra, 
 ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju 

w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicz-
nej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, 

 inicjowanie oraz organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu prze-
stępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z 
organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 

 wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, 
 nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określo-

nym w odrębnych przepisach, 
 kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z dzia-

łalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, 
 współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na 

podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów, 
 gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych, a także prowadze-

nie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleino-
wego (DNA) (Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jedn. Dz.U.2016.0.1782).  

 
Do podstawowych funkcji Policji można zaliczyć:  
 
 funkcję operacyjną, 
 funkcję interwencyjną, 
 funkcję wykrywczą, 
 funkcję kontrolno-orzekającą, 
 funkcję wykonawczą (egzekucyjną), 
 funkcję wychowawczą oraz 
 funkcję ochronną (Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jedn. Dz.U.2016.0.1782). 
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 W 1994 roku przy Komendzie Głównej Policji powołano Biuro do walki z Przestępczością Zor-
ganizowaną, a w 1997 roku biuro do walki z Przestępczością Narkotykową. W 2000 roku, obie 
komórki organizacyjne zostały połączone i przekształcone w Centralne Biuro Śledcze KGP 
(Krajewski, 2007, s. 27-28). Od początku swojego istnienia CBŚ funkcjonowało jako komórka 
organizacyjna w strukturze Komendy Głównej Policji. Jednakże stale i dynamicznie przekształ-
cająca się przestępczość zorganizowana wymagała stworzenia bardziej elastycznych rozwiązań 
organizacyjnych w Policji. Stąd też, 9 października 2014 roku, nastąpiło wyodrębnienie CBŚP ze 
struktur KGP oraz zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości zorganizowanej. Po-
wstała tym samym wyspecjalizowana jednostka organizacyjna o ogólnokrajowym zasięgu 
działania (http://cbsp.policja.pl/cbs/o-cbsp/historia/120311,Historia-CBSP.html). Centralne 
Biuro Śledcze Policji, powołane zostało decyzją Komendanta Głównego Policji i rozpoczęło 
działalność 15 kwietnia 2000 roku. Komórka ta stanowi najważniejszy element służb porządku 
publicznego w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej - jest formacją specjalną i 
wyodrębnioną organizacyjnie w ramach policji, choć pozostającą jej częścią (Gabriel-
Węglowski, 2011, s. 78). Szczegółowe zasady organizacji i działania jednostek Policji reguluje 
zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1041 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek 
organizacyjnych Policji (Art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 
2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz.1170). 

 

Centralne Biuro Śledcze Policji 

Centralne Biuro Śledcze Policji ma na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej, transgra-
nicznej, narkotykowej i ekonomicznej. Jej zadaniem jest także rozpoznawanie 
i rozpracowywanie szczególnie groźnych grup przestępczych i terrorystycznych. W ramach 
struktury CBŚP wyróżniamy trzy główne zarządy wraz z wydziałami zaprezentowanymi na 
schemacie numer 1 , a także 17 zarządów w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie 
Wlkp., Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, 
Rzeszowie oraz Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, a także następujące wydziały:  

 
 Wydział Prezydualny/Zespół Międzynarodowej Współpracy Policji. 
 Wydział Kadr i Szkolenia. 
 Wydział Kontroli/Zespół BHP. 
 Zespół Prawny. 
 Zespół Prasowy. 
 Zespół Wsparcia Psychologicznego (http://cbsp.policja.pl/cbs/

struktura/137356,Struktura-CBSP.html). 
 

http://cbsp.policja.pl/cbs/o-cbsp/historia/120311,Historia-CBSP.html
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Schemat 1: Wydziały CBŚP w ramach Zarządu I, II i III. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://cbsp.policja.pl/cbs/struktura/137356,Struktura-

CBSP.html. 
 

 

W ramach Przestępczości Kryminalnej obejmującej m.in.: zabójstwa, rozboje, wymuszenia roz-
bójnicze, porwania dla okupu czy terroryzm, do zadań CBŚP należy: 
 
 Rozpoznawanie grup przestępczych prowadzących działania przestępcze o wysokim 

stopniu brutalizacji czynów. 
 Zwalczanie przestępstw związanych z przemytem broni i amunicji, nielegalnym obrotem 

bronią palną i materiałami wybuchowymi. 
 Eliminacja zorganizowanych grup dokonujących przestępstw uprowadzeń dla okupu i 

wymuszeń haraczy. 
 Zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych dokonujących przestępstw związa-

nych z kradzieżą pojazdów, ich przemytem i legalizacją, kradzieżami z włamaniem. 
 Zwalczanie przestępczości związanej z prostytucją, zapobieganie handlowi ludźmi. 
 Realizacja zadań wynikających ze zwalczania zjawiska terroru kryminalnego, terrory-

zmu i ekstremizmu. 

 Rozpoznawanie i neutralizacja zorganizowanych struktur przestępczych zdominowa-
nych przez przedstawicieli mniejszości etnicznych (http://cbsp.policja.pl/cbs/
struktura/137356,Struktura-CBSP.html). 
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W ramach przeciwdziałania przestępczości narkotykowej – produkcji, handlu i przemytu 
narkotyków, zakres zadań CBŚP obejmuje m.in. przeciwdziałanie grupom przestępczym w za-
kresie produkcji i obrotu środkami odurzającymi, ujawnianie i likwidacja miejsc produkcji 
owych środków oraz współpraca z instytucjami i służbami międzynarodowymi w zakresie zwal-
czania przestępczości narkotykowej. W ramach przeciwdziałania przestępczości ekonomicznej – 
pranie pieniędzy, afery bankowe, giełdowe oraz korupcja, funkcjonariusze przeciwdziałają doko-
nywaniu przestępstw polegających m.in. na oszustwach celno-podatkowych, związanych z wy-
łudzaniem podatku VAT czy też przeciwdziałaniu oszustwom w sferze obrotu finansowego na 
szkodę instytucji finansowych oraz zjawiskom prania pieniędzy (Wójcik, 2011, s. 200-201). 
Centralne Biuro Śledcze, wykonuje również szereg innych zadań wynikających z decyzji Komen-
danta Głównego, np.: organizowanie i wykonywanie właściwych czynności operacyjno-
rozpoznawczych z zastosowaniem posiadanych środków technicznych, realizacja programów 
ochrony świadków koronnych czy też przygotowanie policjantów do operacji specjalnych 
(Wójcik, 2011, s. 200-201). 
 

Pojęcie zorganizowanej przestępczości 

 
Na obecną chwilę nie wypracowano jeszcze komplementarnej definicji zorganizowanej przestęp-
czości. Funkcjonują natomiast zamiennie dwa sformułowania „przestępczości zorganizowanej” 
oraz „organizacji przestępczej”. Jest to spowodowane między innymi szeregiem dynamicznych 
zmian na płaszczyźnie społecznej, politycznej oraz gospodarczej. Wskazać tu należy również na 
olbrzymie zmiany technologiczne oraz procesy globalizacyjne. Na tych płaszczyznach również 
grupy przestępcze zmieniają swój charakter oraz profile działalności. Warunki w jakich przycho-
dzi działać tym organizacjom, sprawiają, że dostosowują one również swoją strukturę organiza-
cyjną do otoczenia, w którym działają. Taki stan rzeczy przyczynia się do tego, iż na całym świe-
cie istnieje szereg tymczasowych, a przede wszystkim różnorodnych środowisk, które wyczerpu-
ją znamiona zorganizowanej grupy przestępczej (Hołyst, red. E. Smoktunowicz, 2000, s. 278). 
Ze wspomnianych powyżej faktów wynika wielość istniejących definicji, które okazują się jednak 
cząstkowe. Są one również odwzorowaniem specyfiki i odmienności systemów prawnych, poli-
tycznych, społecznych, czy gospodarczych, na gruncie, których rozpatrywane jest zagadnienie 
przestępczości zorganizowanej. Problematyczne staje się tutaj również ujmowanie pojęć 
„przestępczość” oraz „organizacja”, co odnosi się do trudności ujmowania stopnia legalności, 
bądź nielegalności podejmowanych działań. Wynika to ze stopnia udziału tych środowisk w 
przedsięwzięciach legalnych i określanych mianem niezgodnych z prawem.  
 

Istota organizacji przestępczych  

 
Próbując określić istotę organizacji przestępczych, napotykamy na istotną trudność, głównie z 
uwagi na samo zjawisko przestępczości zorganizowanej, która ma charakter niezwykle dyna-
miczny. Zmieniają się jej formy, występują także zróżnicowania w odniesieniu do poszczegól-
nych regionów na świecie (Mierzejewski, red. Jasiński et al., 2013, s. 12). Organizacje przestępcze 
prowadzą działalność o różnorodnym charakterze. Niejednokrotnie do przedsięwzięć zorganizo-
wanych grup przestępczych angażowani są urzędnicy państwowi, czy legalnie działające przed-
siębiorstwa. Grupa przestępcza, podobnie jak każda inna, posiada pewien konkretny stopień 
zorganizowania. Jest częścią pewnej całości, której elementy powołane są do realizacji pewnych 
zadań. Charakteryzuje się dodatkowo określonym poziomem spójności i wzajemnymi relacjami 
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poszczególnych jej struktur. Uwzględniając negatywne skutki społeczne, ekonomiczne, oraz 
stopień zorganizowania, wyróżnia się następujące rodzaje grup przestępczych: 

 
 grupy przestępcze, które w przeciwieństwie do band i gangów są zorganizowane, 
 związki przestępcze, 
 mafie, które zastępują skomplikowane struktury i które powiązane są z systemem władzy 

oraz stosunkami gospodarczymi (Hołyst, 2009, 318-320). 
 

 Cele organizacji przestępczych  
 
Celem działań przestępczości zorganizowanej jest dążenie do osiągnięcia dochodów w sposób 
jednoznacznie niezgodny z prawem. Grupy przestępcze maksymalizują swoje zyski uprawiając 
działalność gospodarczą, która godzi w obowiązujący system prawny oraz wbrew przyjętym 
regułom. Istnieje bez wątpienia potrzeba wykreowania, choćby najbardziej prowizorycznej de-
finicji przestępczości zorganizowanej. Trudność pojawia się w momencie, kiedy doktryna 
przyjmuje, iż omawiane pojęcie jest zrozumiałe dla wszystkich. Organizacje przestępcze, po-
dobnie jak i ich otoczenie, zmieniają się w sposób niezmiernie dynamiczny, dopasowując się do 
nowych wyzwań oraz szans. Precyzyjne badanie tego zjawiska pozwala na opracowywanie 
skutecznych metod walki z tym zjawiskiem (Hołyst, 2009, 318-320). 
       

Definicja przestępczości zorganizowanej 
 
Przestępczość zorganizowana to zjawisko o charakterze kryminalnym, które obecnie ma mię-
dzynarodowy wymiar – nie można go ograniczyć tylko i wyłącznie do stanu faktycznie zaist-
niałego przestępstwa. Przestępczość zorganizowana, składa się ze zbioru określonych prze-
stępstw, posiadających zbliżony charakter aspołecznych zachowań. Zjawisko to nie jest nowe, 
występowało już w wielu krajach oraz wymiarach, natomiast elementem zainteresowania nim 
jest partycypacja w różnych obszarach życia społecznego oraz gospodarczego. Komplementar-
ną, w przekonaniu osoby piszącej niniejsze opracowanie, jest definicja opracowana przez Biuro 
do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji. W myśl tej definicji, 
sprawcy działają przede wszystkim z chęci zysku, bądź dążenia do władzy przez dłuższy czas 
w formie zorganizowanej struktury. Występuje jasny podział działań pomiędzy członkami gru-
py, która w swojej formie jest niezmiernie hermetyczna, zdyscyplinowania oraz poddana kon-
troli ośrodków kierowniczych (Krajniak, 2011, s. 14). 

 Na płaszczyźnie polskiego prawodawstwa pojęcie przestępczości zorganizowanej poja-
wiło się w treści ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, odnoszącej się do normy prawnej 
zapobiegania przestępstwu prania brudnych pieniędzy. W treści Kodeksu karnego zawarto naj-
ważniejsze z punktu widzenia niniejszego zagadnienia unormowania prawne, stanowiące obec-
nie podstawy ścigania działalności zorganizowanych grup oraz związków przestępczych. 
Zgodnie z Art. 258. § 1 Kodeksu Karnego „Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Zgodnie z § 2 Kodeksu „Jeżeli grupa albo 
związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o 
charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 
lat 8”. Z kolei, zgodnie z § 3 KK „Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charak-
ter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolno-
ści od roku do lat 10, a kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o cha-
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rakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, podlega karze po-
zbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kar-
ny, tekst jedn. Dz.U.2016.0.1137). Znamienne pozostaje rozróżnienie podmiotu przestępstwa, 
wedle stopnia zorganizowania: na związek przestępczy oraz zorganizowaną grupę przestęp-
czą. Za związek przestępczy uważać należy trwały zespół przynajmniej 3 osób, przejawiający 
cechy zorganizowania, zmaterializowane w ustalonych regułach przyjmowania do struktury 
nowych członków, zasadzie podporządkowania hierarchicznego, dyscypliny oraz realizacji 
obowiązków związanych z przydzielonym zakresem kompetencji, właściwych dla profilu 
działania związku. Natomiast pod pojęciem zorganizowanej grupy przestępczej rozumieć na-
leży współpracę, co najmniej trzech osób, której cel stanowi popełnienie określonych prze-
stępstw lub też generalnie popełnianie przestępstw o luźnym związku zachodzącym pomię-
dzy poszczególnymi popełnionymi czynami, między innymi bez określenia stałych ról i 
utrwalonych hierarchii wewnątrz struktury, o większym jednak określeniu ról niż przy 
współsprawstwie. Nie stanowi jednak grupy przestępczej samo zawiązanie porozumienia z 
inną osobą lub osobami w celu popełnienia jednostkowego przestępstwa (Bojarski, 2003, s. 
14). 

 Zorganizowane grupy przestępcze są to te nielegalne zrzeszenia, które pracują 
w działalności przestępczej o charakterze zorganizowanym, działające najczęściej przy prze-
mycie narkotyków, przy handlu ludźmi, a także zajmują się handlem bronią. Zjawisko prania 
brudnych pieniędzy towarzyszy przestępczości zorganizowanej, jest swoistym ukoronowa-
niem podjętych przez zorganizowane struktury przestępcze przedsięwzięć przestępczych, 
niezależnie od tego, czy mają one charakter kryminalny, gospodarczy, czy narkotykowy. Poję-
ciem prania brudnych pieniędzy obejmuje się ogół czynności, mających na celu ukrycie praw-
dziwego źródła pochodzenia nielegalnych dochodów uzyskanych z przestępczej działalności i 
nadania im znamion legalnego pochodzenia (Grzywacz, 2011, s. 12). 

Przemyt (kontrabanda, pot. szmugiel), to przemieszczenie towarów pomiędzy pań-
stwami z pominięciem opłat celnych, akcyzy, podatku VAT i innych należności wobec pań-
stwa, na którego terytorium wwieziono towar, lub też wwiezienie towaru, którym obrót jest 
w danym kraju zakazany przez prawo. Omija się również, rzadko co prawda występujące, 
opłaty i ograniczenia wywozowe. Ogólniejsza definicja mówi, że przemytem nazywa się prze-
mieszczenie między państwami lub obszarami celnymi dowolnego towaru z naruszeniem ob-
owiązującego prawa. Nasilenie przemytu zależy od stosunku opłacalności tego procederu do 
ryzyka sankcji karnej. Jest wprost proporcjonalne do potencjalnego zysku, a odwrotnie do 
sprawności organów państwa (Makowski, 2003, s. 19). Jedną z najszybciej rozwijających się 
form przestępczości zorganizowanej jest handel ludźmi. Na potrzebę międzynarodowego 
skoordynowania walki z tym zjawiskiem zwrócono uwagę na początku lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku.   

Terroryzm jest zjawiskiem, które zazwyczaj łączy się z działalnością polityczną, 
z próbami wpływanie na bieg dziejów, a jego historia jest stara jak ludzkość. Czym jest więc 
spowodowane tak częste łączenie terroryzmu ze zjawiskiem przestępczości zorganizowanej? 
Wydaje się, iż są to obszary od siebie odległe, niemające zbyt wielu zbieżnych stref zaintereso-
wań. Niewątpliwie wspólną cechą terroryzmu i przestępczości zorganizowanej jest stosowa-
nie przemocy do realizacji założonych celów. Można też wskazać na wywoływanie strachu, 
jako wspólnego elementu zamachów terrorystycznych i zachowań o charakterze terroru kry-
minalnego. W dostępnej literaturze znajduje się wiele definicji terroryzmu, które występują 
najczęściej w połączeniu z przymiotnikiem „polityczny”. Natomiast, tak zwany terror krymi-
nalny, to z reguły akty przemocy dokonywane przez grupy przestępcze do realizacji swoich 



NUMER 4(5)/2017             23 

 

celów, wśród których zawsze najistotniejsze jest osiągnięcie maksymalnego zysku. 
Zasadnicze znaczenie w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej mają metody pracy 

operacyjnej. Niejednokrotnie mogą wydawać się one drastyczne, niemniej jednak z uwagi na 
ich charakter stanowią bardzo sprawny mechanizm. Ich skuteczność wyraża się m.in. tym, że 
po zakończeniu ich rezultaty mogą dostarczać jednoznacznego, często niepodważalnego ma-
teriału dowodowego dla procesu karnego (Gołębiewski, 2008, s. 21). Skutecznemu rozwiązy-
waniu spraw o charakterze przestępczym oraz uzyskaniu wiedzy niezbędnej do zapobiegania 
przestępstwom, służą m.in. działania operacyjno-rozpoznawcze organów ścigania. 

 

Czynności operacyjno-rozpoznawcze 

 
Zadania, które stawia państwo istniejącym organom ścigania, mają wielopłaszczyznowy cha-
rakter. W celu dokonywania ich właściwej organizacji na płaszczyźnie ustaw, skonstruowano 
katalog różnorodnych czynności, które są przez nie wykonywane. Ich specyfika wynika prze-
de wszystkim z potrzeb toczących się postępowań oraz realizowanych czynności. Rozróżnia 
się na tej płaszczyźnie trzy zasadnicze rodzaje czynności: 
 
 czynności operacyjno-rozpoznawcze, 
 czynności dochodzeniowo-śledcze, 
 czynności administracyjno-porządkowe (Kowalczyk, 2010, s. 2-5). 

 
W tym miejscu należy również wymienić organy państwowe, które w myśl obowiązujących 
ustaw realizują czynności operacyjno-rozpoznawcze. Są to: 
 
 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
 Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
 Służba Kontrwywiadu Wojskowego, 
 Służba Wywiadu Wojskowego, 
 Agencja Wywiadu, 
 Straż Graniczna, 
 Policja, 
 Żandarmeria Wojskowa oraz 
 organy kontroli skarbowej (Kowalczyk, 2010, s. 2-5). 
 

 Definicja czynności operacyjno-rozpoznawczych  
 
Na gruncie doktryny nie istnieje jednolita definicja określająca czynności o charakterze opera-
cyjno-rozpoznawczym. W tym zakresie na płaszczyźnie literatury zagadnienia, stosuje się 
również zamienne pojęcia, takie jak: czynności operacyjne, metody operacyjne, praca operacyj-
na, czy w końcu czynności operacyjno-rozpoznawcze. Dlatego w celu ukazania charakteru 
omawianego pojęcia, z uwagi na brak jednej legalnej definicji, należy odwołać się do poglą-
dów autorów, zajmujących się tym zagadnieniem.  

L. Schaff ujmował czynności operacyjno-rozpoznawcze jako działania o charakterze po-
zaprocesowym, które zostały ukształtowane na gruncie praktyki działania organów ścigania, 
stanowiące pewne uzupełnienie czynności procesowych. Autor ten uważał, iż te działania 
spełniają jedynie funkcje pomocnicze w tym zakresie (Kowalczyk, 2010, s. 2-5). 

S. Owczarski stwierdzał natomiast, iż jest to zespół poufnych, tajnych czynności poza-
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procesowych, które jednak mają charakter w pełni legalnych, praworządnych działań, podej-
mowanych przez organy ścigania. Opierają się one o zastosowanie osobowych źródeł infor-
macji oraz odpowiednich środków technicznych, realizowanych w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa, które normują działania organów ścigania, aktów wykonawczych oraz in-
nych aktów prawnych o znaczeniu ustawowym. Ich funkcje oraz charakter są również ujęte 
w przepisach wewnętrznych tychże organów (Owczarski, 1994, s. 24). 

T. Hanausek z kolei ujmował czynności operacyjno-rozpoznawcze jako system odręb-
nych, tajnych oraz poufnych działań, które realizowane są przez organy ścigania poza proce-
sem karnym. Zaznaczał jednak, że czynności te służą aktualnym lub przyszłym celom proce-
su karnego, które realizowane są bezpośrednio w celu zapobiegania oraz zwalczania prze-
stępczości, bądź innych określonych w prawie zdarzeń negatywnych dla istniejącego porząd-
ku prawnego oraz społecznego. Zwalczanie oraz zapobieganie przestępczości jest realizowa-
ne poprzez pozyskiwanie oraz wykorzystywanie i weryfikowanie informacji pozwalających 
na wykrywanie i ujawnianie informacji o zaistniałych zdarzeniach, grupach, bądź osobach, 
które powinny się stać prawnie uzasadnionym elementem zainteresowania organów ścigania 
(Hanausek, 1995, s. 45-47). 

Według J. Gołębiowskiego, czynności operacyjno-rozpoznawcze to działania, z jednej 
strony, zmierzające do realizacji określonego zadania, a z drugiej, do zbierania interesujących 
informacji. W przypadku Policji sprowadzają się one do ustalenia  przestępstw i ich spraw-
ców oraz dowodów dla procesu karnego, a także do rozpoznawania działalności przestępczej 
(Gołębiewski, 2008, s. 19). 

A. Taracha, określa czynności operacyjno-rozpoznawcze, jako te podejmowane przez 
organy państwowe, wykonywane w oparciu o podstawę ustawową, tajnie lub poufnie, speł-
niające funkcję informacyjną, wykrywczą, profilaktyczną i dowodową (Taracha, 2006, s. 25). 
Innymi słowy, czynności operacyjno-rozpoznawcze to metody zbierania informacji i dowo-
dów (Hanausek, 1995, s. 112-116). 

W ustawach kompetencyjnych często podkreśla się, iż czynności operacyjno-
rozpoznawcze posiadają znamiona „tajności”, są zatem wykonywane w sposób niejawny lub 
z zachowaniem wymogów niejawności (Art. 27 ust. 6 pkt. 3 oraz Art. 29 ust. 1 ustawy o Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z dnia 24 maja 2002 r., tekst jedn. 
Dz.U.2015.0.1929). Przepisy te wyraźnie wskazuje, że w zakresie kompetencji służb specjal-
nych jest podejmowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w celu zapobiegania popeł-
nieniu przestępstw, ich rozpoznania i wykrywania, a także w celu uzyskiwania 
i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania zagrożeń takich jak bezpieczeństwo 
i obronność państwa, jego interesy ekonomiczne oraz porządek Konstytucyjny. W ustawach 
kompetencyjnych, czynności operacyjno-rozpoznawcze stawiane są w jednym rzędzie 
z czynnościami dochodzeniowo-śledczymi. W niektórych definicjach wręcz zakłada się, iż 
czynności operacyjno-rozpoznawcze służą w szczególności do prowadzenia działań 
o charakterze wykrywczym, a nie tylko do uzyskiwania informacji o zagrożeniach (Taracha, 
red. Bojarski i Skrętowicz, 1995, s. 103).   

Podsumowując przedstawione wyżej poglądy wybranych autorów, należy stwierdzić, 
iż czynności operacyjno-rozpoznawcze są swoistym systemem prawnie określonych, pouf-
nych lub tajnych czynności podejmowanych przez wyszczególnione wcześniej organy ściga-
nia. Prowadzone są one poza procesem karnym, jednak służą one przede wszystkim jego ce-
lom. Można również sklasyfikować zadania, które są realizowane poprzez wykonywanie 
omawianych czynności. Są to: 
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 działania o charakterze zapobiegawczym, 
 prowadzenie czynności o charakterze wykrywczym, 
 pozyskiwanie, weryfikowanie oraz wykorzystywanie informacji o zaistniałych zdarze-

niach, grupach lub osobach, które powinny stać się przedmiotem prawnie uzasadnio-
nego zainteresowania organów ścigania (Hanausek, 1995, s. 45-47). 

 

Formy czynności operacyjno-rozpoznawczych 

 
Czynności operacyjno-rozpoznawcze, przewidziane w szeroko rozumianym prawie policyj-
nym są inicjowane na dwóch płaszczyznach. W płaszczyźnie pierwszej czynności te są za-
rządzane przez służby policyjne i nie podlegają kontroli zewnętrznej. Dotyczy to zarówno 
ich wszczęcia, prowadzenia, jak i zakończenia. Do grupy tej zalicza się takie czynności jak 
korzystanie z tajnego współpracownika, obserwacja, uzyskiwanie, gromadzenie i przetwa-
rzanie informacji operacyjnych za wyjątkiem tych objętych tajemnicą bankową lub ubezpie-
czeniową. Na drugiej płaszczyźnie wymienia się czynności operacyjno-rozpoznawcze, które 
wymagają uzyskania jednoznacznej zgody organu, który nie jest organem policyjnym, ale 
może jedynie sprawować pewien zakres kontroli nad tego typu działaniami. Tutaj należy 
wspomnieć o: kontroli korespondencji, kontroli przesyłek, a także zastosowanie środków 
technicznych, które pozwalają na uzyskiwanie oraz utrwalanie informacji oraz dowodów 
przestępstwa. Dotyczy to również zakupu kontrolowanego oraz przesyłki niejawnie nadzo-
rowanej (Chrabkowski, 2013, s. 186-202). 

Czynności operacyjno-rozpoznawcze dokonywane są przede wszystkim, jak już 
wspomniano, przez służby policyjne w celu uzyskiwania informacji o przestępcy 
i przestępstwie. Zazwyczaj jeszcze przed rozpoczęciem postępowania przygotowawczego, 
kiedy nie pozwalają na to jeszcze posiadane informacje, Policja przystępuje do rozpoznania, 
ujawniania oraz wykrywania sprawców. Wówczas uruchamiana jest procedura podejmo-
wania omawianych działań. Jednak warunkiem pozwalającym na późniejsze wykorzystanie 
w ten sposób dowodów w postępowaniu karnym jest warunek restrykcyjnego przestrzega-
nia rygoru ustawowego właściwego dla danej kategorii zagrożenia porządku prawnego, w 
związku z którym czynności te są podejmowane. Czynności operacyjno-rozpoznawcze, nie 
są co prawda czynnościami procesowymi, z czego wynika szereg konsekwencji na płasz-
czyźnie prawnej jak i kryminalistycznej. Dlatego te czynności są utrwalane poprzez przygo-
towywanie dokumentacji nieprocesowej, na przykład w postaci notatek służbowych. Nato-
miast tajność czynności operacyjno-rozpoznawczych wynika wprost z treści ustaw policyj-
nych, co przyczynia się do możliwości ujawnienia ich w ramach prowadzonego procesu 
karnego. W toku postępowania przygotowawczego utajniane są nie tylko działania podej-
mowane w konkretnych sprawach oraz dane osobowe tajnych współpracowników oraz 
funkcjonariuszy działających pod tak zwanym przykryciem, ale również metody pracy ope-
racyjnej. 

 

Wybrane rodzaje czynności operacyjno-rozpoznawczych Policji  
 
W zakresie realizowania polityki bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie państwa donio-
słe zadania posiada przede wszystkim Policja. Bez wątpienia ponosi największą odpowie-
dzialność za ten obszar. Dla realizacji jej zadań ustawowych organ ten dysponuje katalo-
giem procedur oraz uprawnień. Należy jednak zauważyć, że działania o charakterze kon-
wencjonalnym nie zawsze przynoszą pożądany skutek. Dlatego niezmiernie istotnym ele-
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mentem w procesie wykrywania przestępstw oraz ujawniania i zatrzymywania ich sprawców 
są czynności operacyjne.  
 

Proste czynności operacyjno-rozpoznawcze 
 
Dokonuje się podziału czynności operacyjno-rozpoznawczych na proste oraz złożone. Do 
pierwszej grupy czynności operacyjno-rozpoznawczych zalicza następujące czynności: 
 
 wywiad, 
 obserwacja, 
 praca z osobowymi źródłami informacji, 
 zakup kontrolowany, 
 przesyłka kontrolowana (Chrabkowski, 2013, s. 186-202). 

 
Wywiad jest jedną z najbardziej powszechnie stosowanych czynności przez organy ścigania 
w przypadku różnego rodzaju czynności procesowych. Nie dzieje się jednak tak zawsze, po-
nieważ wywiad nie musi być zawsze prowadzony w sposób tajny. Może to bowiem dotyczyć 
przypadków, kiedy stosuje się tę metodę do weryfikacji kandydatów do służby w organach 
ścigania. Nie jest to wówczas oczywiście czynność, która zaliczana jest w tym wypadku do 
operacyjno-rozpoznawczych. Takie cechy posiada bowiem jedynie działanie, które wykony-
wane jest w sposób niejawny, tajny. Jednocześnie służyć musi jedynie celom postępowania 
karnego. Przy innych, wymienionych wcześniej formach czynności prostych, problem taki nie 
występuje, ponieważ w zależności od okoliczności ich zastosowania zawsze mają jedynie cha-
rakter tajny. Nie można bowiem rzecz jasna na przykład w sposób publiczny obserwować 
osoby podejrzanej o popełnianie przestępstw w zakresie pozyskania informacji, z kim się spo-
tyka lub jakie miejsca odwiedza. Gdyby bowiem osoba obserwowana zorientowała się, że jest 
obiektem obserwacji, wówczas prowadziłaby działania, które uniemożliwiłyby pozyskanie 
pożądanych przez organy ścigania informacji. Działania takie nie miałyby charakteru wy-
krywczego i byłby po prostu bezcelowe. Dużo emocji zazwyczaj budzi ujawnianie przez środ-
ki masowego przekazu zakupu kontrolowanego. Przepisy regulujące realizowanie tej czynno-
ści zawarte są w aktach prawnych dotyczących działania: Policji, ABW, CBA, AW, BOR, Służ-
by Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej i 
wojskowych organach porządkowych. Na płaszczyźnie działań Policji należy zacytować treść 
artykułu 19 a ustęp 1 ustawy o Policji: „w sprawach o przestępstwa określone w art. 19 ust. 1 
czynności operacyjno-rozpoznawcze zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wia-
rygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów prze-
stępstwa mogą polegać na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przed-
miotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, 
posiadanie, przewożenie lub którymi obrót jest zabroniony, a także przyjęciu lub wręczeniu 
korzyści majątkowej. Akt prawny, precyzuje ponadto, że czynności operacyjno-
rozpoznawcze, o których mowa w ust. 1, mogą polegać także na złożeniu propozycji nabycia, 
zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, 
albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót jest zabroniony, a tak-
że przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej” (Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Poli-
cji, tekst jedn. Dz.U.2016.0.1782). 

W odniesieniu do katalogu przestępstw zastosowanie zakupu kontrolowanego jest nie-
co ograniczone. Odnosi się bowiem do czynów zakazanych, które zostały wskazane w sposób 
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enumeratywny przez ustawodawcę. W celu ograniczenia możliwości nielegalnego wyko-
rzystania tego narzędzia, czynności operacyjno-rozpoznawcze, sprecyzowane zostały jasne 
przesłanki dla organów ścigania.  

Po pierwsze, działanie takie musi zostać poprzedzone uzyskaniem wiarygodnych in-
formacji o dokonaniu przestępstwa. Nie może więc być elementem wykrywania prze-
stępstw, czy stosowane w ramach szeroko pojętej prewencji. Jednak w praktyce dochodzi do 
pewnej różnicy stanowisk, kiedy działania takie mogą zostać rozpoczęte. Powstawały nie-
jednokrotnie wątpliwości, czy działania tajnych agentów zmierzały faktycznie do sprawdze-
nia tego typu wiarygodnych informacji, czy chodziło tu raczej o świadome nakłanianie osób 
do przyjęcia na przykład korzyści majątkowej. Jeśli działanie takie nie posiada umocowania 
w uzyskanych uprzednio, wiarygodnych informacjach o dokonaniu przestępstwa, to wów-
czas istnieje uzasadniona wątpliwość, czy w zasadzie organa ścigania nie badają, czy oby-
watel jest skłonny przyjąć korzyści. Taki stan rzeczy sprowadzałby się więc do swoistego 
wystawiania człowieka na próbę. W ten sposób na przykład obiektem takich prewencyjnych 
działań mógłby się stać każdy urzędnik państwowy. Dlatego wszystkie ustawy odnoszące 
się do możliwości zastosowania zakupu kontrolowanego określają granice dopuszczalności 
wykonania tej czynności. Jest nim przede wszystkim takie działanie agentów, które dążyć 
będzie do nakłaniania popełnienia przestępstwa.        

 Wybitny kryminolog B. Hołyst podkreśla: „prowokacja nie jest dozwolona, jeżeli Sąd 
stwierdzi przekroczenie przez Policję granic między niedozwoloną prowokacją, a legalnym 
stworzeniem podejrzanemu warunków do dokonania czynu” (Kozdrowski, 2012, s. 112-
118). Zatem nakłanianie stałoby się jednoznacznie objawem zachęty, wpływania na wolę 
osób w ten sposób weryfikowanej. Natomiast nie jest to forma zweryfikowania pozyskanej 
informacji o popełnieniu przestępstwa, na przykład o charakterze korupcyjnym 
(Kozdrowski, 2012, s. 112-118). Kolejną metodą pracy operacyjno-rozpoznawczej jest współ-
praca z osobowymi źródłami informacji. W praktyce dochodzi do sytuacji, kiedy nie ma in-
nej możliwości pozyskania informacji o zaistnieniu przestępstwa, jego planowaniu lub o 
grupach przestępczych, czy źródeł dowodowych. Wówczas pozyskanie informacji w ten 
sposób pozwala na wykorzystanie informacji o zdarzeniach, grupach, lub osobach, które są 
przedmiotem prawnie uzasadnionego zainteresowania organów ścigania, co pozwala na 
prowadzenie działań wykrywczych oraz prewencyjnych. Jednak podczas podejmowania 
współpracy z osobowymi źródłami informacji dochodzi do pewnych trudności, a może wy-
stąpić nawet zagrożenie dla zdrowia i życia policjantów podejmujących tego typu czynno-
ści.       
 

Złożone czynności operacyjno-rozpoznawcze 

 
Do drugiej kategorii czynności operacyjno-rozpoznawczych, jakimi są czynności złożone, J. 
Widacki zalicza m.in.: 

 
 rozpracowanie operacyjne, 
 inwigilację, 
 infiltrację środowiska przestępczego, 
 infiltrację środowiska kryminogennego.  
   
Dokonując innej kategoryzacji pracy operacyjno-rozpoznawczej w ujęciu podmiotowym na-
leży stwierdzić, że odnosi się ona do: 
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 określonej osoby, 
 określonego środowiska, 
 nieznanego sprawcy przestępstwa. 

 
Natomiast w ujęciu przedmiotowym czynności te dotyczą: obiektu, miejsca, budynku, okre-
ślonych zjawisk (Kozdrowski, 2012, s. 121-124). 
Funkcjonariusze państwowi są zobowiązani do prowadzenia czynności operacyjno-
rozpoznawczych w sposób możliwie jak najmniej mogący naruszać dobra osobiste i prawa 
majątkowe osób fizycznych i prawnych, których te czynności dotyczą. Czynności operacyjno-
rozpoznawcze prowadzone są z poszanowaniem godności człowieka i z respektowaniem in-
nych praw i wolności obywatelskich. 

Obowiązujące obecnie unormowania prawne, wskazują jednoznacznie, że czynności 
operacyjno-rozpoznawcze nie stanowią czynności procesowych, ale zdecydowanie wpływają 
na wynik procesu karnego. Co więcej, uprawnienia do wykonywania tych czynności przy-
znane zostały administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, której podstawowym 
zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Czynności operacyjno-
rozpoznawcze są podejmowane i prowadzone, zwłaszcza na etapie rozpoznania i zapobiega-
nia za pomocą form i metod działania typowych dla organów administracji, a przede wszyst-
kim za pomocą czynności faktycznych. W doktrynie przeważają jednak poglądy, że owe 
czynności należą do sfery prawa karnego (Pieprzny, 2012, s. 213). 

 
Zakończenie  
 
Działania współczesnej Policji w odniesieniu do walki z przestępczością zorganizowaną by-
łyby w zasadzie nieskuteczne bez wykorzystania tradycyjnych oraz nowoczesnych metod 
operacyjno-rozpoznawczych. Wynika to również z wyzwań, przed którymi stają obecnie or-
gany ścigania w obliczu dynamicznego rozwoju zorganizowanych grup przestępczych. Nie 
ulega wątpliwości, że w każdym demokratycznym i opartym na regułach poszanowania pra-
wa kraju trzy agendy państwa spełniają rolę pierwszej, a zarazem głównej siły mierzącej się 
w walce z przestępczością i terroryzmem. Są to: Policja, służby specjalne oraz Prokuratura. 
Ich działania mogą, a nawet muszą być uzupełniane odpowiednią polityką państwa w całym 
szeregu innych sfer (np. przejrzystym procesie legislacyjnym) (Gabriel-Węglowski, 2011, s. 77
-78). 

Czynności operacyjno-rozpoznawcze w wielu przypadkach warunkują sukces pozy-
skania informacji o zaistniałych przestępstwach oraz ich sprawcach. Jak ukazano 
w niniejszym opracowaniu, ich skuteczność warunkowana jest przede wszystkim odpowied-
nim doborem. Korzystanie z tych metod pozwala przede wszystkim na skuteczne realizowa-
nie zadań ustawowych Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Omawia-
ne czynności mają charakter legalny. Realizowane są one na podstawie upoważnienia usta-
wowego, natomiast ich realizowanie określone jest w odpowiednich instrukcjach. Czynności 
operacyjne, jak już niejednokrotnie wspominano mają charakter tajny. Oznacza to, że istnieje 
całkowity zakaz ujawniania źródeł pochodzenia informacji, co odnosi się również do sposo-
bu ich pozyskiwania. Należy zaznaczyć, że wspomnianą regułą kierują się wszystkie policje 
w różnych państwach świata.  

Zazwyczaj czynności operacyjne poprzedzają działania procesowe, ale również mogą 
być prowadzone równolegle. Również mogą być realizowane po zakończeniu procesu w 
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uzasadnionych przypadkach. Dlatego można mówić o ich pomocniczej roli względem procesu 
karnego. Inną istotną funkcją omawianych działań jest dezintegracja środowisk przestępczych, 
co dotyczy przede wszystkim zorganizowanych grup przestępczych. Pozwala również na 
ukierunkowanie odpowiednich działań odnoszących się nie tylko do rozpoznania, ale na po-
sunięcia i poczynania, bez których niemożliwe byłoby rozbicie zorganizowanej grupy prze-
stępczej. Eksperci wychodzą z założenia, że czynności operacyjne nie powinny być wykony-
wane przez osoby, które realizują czynności procesowe. 

W okresie ostatnich kilkunastu lat, ukształtował się po stronie służb policyjnych i spe-
cjalnych określony model instytucjonalny zwalczania przestępczości zorganizowanej i terrory-
zmu oraz korupcji w Polsce. Wiodącą rolę na arenie wewnętrznej odgrywają Centralne Biuro 
Śledcze Policji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
a znaczenie mają także działania, które podejmowane są przez Straż Graniczną. Przy czym, 
Centralne Biuro Śledcze, to niewątpliwe najważniejszy element służb porządku publicznego w 
zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej – jest formacją specjalną i wyodrębnioną 
organizacyjnie w ramach Policji, choć pozostającą jej częścią (Gabriel-Węglowski, 2011, s. 77-
78).   
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Recenzja książki Filozofia o szansach pokoju. Problemy wojny  

 i pokoju w filozofii XX wieku 
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Przedmiotem recenzji jest książka Zbigniewa Kuderowicza pt. Filozofia o szansach pokoju. 
Problemy wojny i pokoju w filozofii XX wieku. Monografia została wydana przez Wydaw-
nictwo Ekonomia i Środowisko: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Natural-
nych w 1995 roku w Białymstoku. Zbigniew Kuderowicz ukończył studia magisterskie z 
zakresu filozofii na Uniwersytecie Warszawskim w 1955 roku, a w 1973 roku uzyskał ty-
tuł profesora. Profesor Kuderowicz był pracownikiem Wydziału Historyczno-
Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Administracji Pu-
blicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Zajmował się głównie tematyką z zakre-
su filozofii niemieckiej i polskiej XIX i XX wieku. Profesor Kuderowicz napisał wiele ksią-
żek na tematy filozoficzne. Był również współautorem wielu pozycji, do których warto 
sięgnąć (Chudoba, 2016, s. 159-167). 
 Filozofia o szansach pokoju. Problemy wojny i pokoju w filozofii XX wieku – jak wskazu-
je tytuł, monografia jest przeglądem tez/filozofii dotyczących problematyki zarówno po-
koju, jak i wojny. Autor konstruując strukturę swego dzieła, starał się zawrzeć w niej naj-
ważniejsze poglądy filozoficzne dotyczące tej tematyki. Wstęp jest krótki. Zbigniew Ku-
derowicz zaczyna swoją książkę od krótkiego zarysu zjawiska wojny i pokoju, jego ewo-
lucji. We wstępie zaznaczono, że dobór myślicieli i koncepcji filozoficznych, jakie repre-
zentują, jest jego subiektywnym wyborem. Profesor Kuderowicz przedstawił nie tylko 
koncepcje filozoficzne postaci wpływowych i znanych, ale również tych, które uznał za 
niezwykle interesujące. Autor skupił się na omówieniu stanowiska filozofii katolickiej i 
jej ewolucji. Monografia pomija aspekt tzw. walki o pokój. Już we wstępie Zbigniew Ku-
derowicz zaznacza istotność broni atomowej w tworzeniu pokoju międzynarodowego. 
Autor Filozofii o szansach pokoju. Problemy wojny i pokoju w filozofii XX wieku stawia sobie 
za cel odpowiedzenie na dwa pytania: 

„W jakim stopniu zachowują aktualność różne koncepcje i analizy związane z problema-
tyką wojny i pokoju podejmowane przez filozofów od I wojny światowej?”, 

„Czy zakończenie zimnej wojny oznacza obniżenie znaczenia filozofii pokoju?”  

– przy czym zaznacza, że nie ma zamiaru szukać konkretnych rozwiązań, chce wyłącznie 
ustosunkować się do koncepcji filozoficznych, które ma zamiar przedstawić. 

Niewątpliwym atutem książki jest przegląd wielu poglądów dotyczących zagadnień 
wojny i pokoju. Książka jest również stosunkowo krótka jak na temat, który porusza, co 
jest w pewnym sensie plusem – liczba stron nie zniechęca czytelnika na samym począt-
ku. Autor czerpie poglądy opisywane przez siebie z tekstów tworzonych przez postacie, 
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których poglądy opisuje. Po każdym rozdziale Zbigniew Kuderowicz dokonuje krótkiego 
podsumowania koncepcji filozoficznych opisywanych w danym rozdziale. Profesor tworzy 
ciekawy zbiór myślicieli XX wieku – wymienić tu można takie nazwiska jak: Freud, Bergson, 
Huizing, Witkiewicz, Toynbee, Ortega y Gasset, Scheler, Plessner, Znaniecki, Russell, Lorenz, 
Fromm, Aron, Jaspers. Kuderowicz zauważył cechy charakterystyczne filozofii XX wieku – na 
każdego wyżej wymienionego myśliciela ogromy wpływ miała II wojna światowa oraz możli-
wość wyniszczającej wojny nuklearnej. Jak pisze autor: „Filozofowie różnią się ze względu na 
proponowane metody, ale są dość zgodni w przekonaniu, że narody i państwa nie wyrzekną 
się dążenia do dominacji, ani do pozytywnego wyróżniania się pod względem postępu tech-
nicznego, sukcesów ekonomicznych, poziomu kultury i organizacji życia społecznego. Filozo-
fowie uznają, że nie da się zniweczyć różnorodnej rywalizacji i pochodzących od niej konflik-
tów między narodami. Przypisują jej istotne znaczenie jako ważnemu napędowi rozwoju i 
wzbogacania się ludzkości” (Kuderowicz, 1995, s. 184). 
 Warto też zaznaczyć, że tematyka książki jest bardzo aktualna, mimo że wydano ją po-
nad dwadzieścia lat temu. Filozofia o szansach pokoju. Problemy wojny i pokoju w filozofii XX wieku 
stanowi pozycję, którą każdy, kto interesuje się tematem bezpieczeństwa, powinien przeczy-
tać. Monografia stanowi dobrą bazę do dalszych, pogłębionych studiów nad tematyką wojny i 
pokoju. Autor używa prostego języka, zrozumiałego dla przeciętnego czytelnika. Na końcu, w 
próbie konkluzji, Zbigniew Kuderowicz porównuje i zestawia opisane przez siebie koncepcje, 
tworząc zarys rozwoju problematyki wojny i pokoju w XX wieku. Jak słusznie zauważa, filo-
zofia pokoju prowadzi do powstania wielu pytań dotyczących bezpieczeństwa międzynaro-
dowego, które często mogą i zostaną zapewne bez odpowiedzi. Warto w tym momencie przy-
toczyć słowa Zbigniewa Kuderowicza, które mówią o tym, że: 

„Refleksja filozoficzna nie ograniczała się do ogólnych deklaracji, lecz ukazała złożoność pro-
blematyki szans pokoju, uwolniła się od niektórych wcześniejszych iluzji i naiwnych marzeń, 
zgłosiła krytyczne uwagi do wątpliwych idei politycznych, jak pokój przez odstraszenie bądź 
strategia zimnej wojny. Filozofia uczestniczyła w ten sposób w światowej politycznej dyskusji 
na temat szans pokoju w epoce broni nuklearnej” (Kuderowicz, 1995, s. 187). 

 Tymi słowami autor przyznaje, iż jego praca jest ważnym elementem dyskusji dotyczą-
cej bezpieczeństwa, z czym można się zgodzić. Niestety Filozofia o szansach pokoju. Problemy 
wojny i pokoju w filozofii XX wieku ma swoje słabe strony. Na wstępie Zbigniew Kuderowicz 
stawia sobie dwa pytania, na które, jak sam przyznaje, nie odpowie szczegółowo, a jedynie 
odniesie się do opisywanych przez siebie koncepcji filozoficznych myślicieli XX wieku. Pyta-
nie jakie może postawić sobie czytelnik po przeczytaniu wstępu, jest takie: „Po co autor stawia 
sobie pytania, na które tak naprawdę nie ma zamiaru odpowiedzieć?”. W książce brakuje po-
głębionych przemyśleń Kuderowicza – są one bardzo krótkie, nie zawierają oceny ani głębszej 
analizy dokonanej przez piszącego. Recenzowana książka opiera się raczej na rozbudowanej 
relacji ze źródeł aniżeli własnych przemyśleniach i poglądach autora. Po lekturze czytelnik nie 
ma wiedzy na temat stanowiska i poglądach Zbigniewa Kuderowicza. Nie można jednak po-
wiedzieć, że autor nie przedstawia przeglądu stanowisk filozofii katolickiej oraz że nie ukazu-
je wpływu rozwoju broni nuklearnej na pokój.  

 Struktura recenzowanej książki jest w poprawna. Na początku pracy zamieszczono 
czytelny spis treści, tytuły rozdziałów i podrozdziałów są zwięzłe, oddając przy tym ich treść. 
Czytając książkę, zwróciłam uwagę na przypisy umieszczone na końcu każdego rozdziału. 
Taki układ przypisów jest dość kłopotliwy w odbiorze czytanej treści (aby sprawdzić do czego 
odwołuje się autor, trzeba przekartkować czasem kilkanaście stron, przez co traci się czas). Sa-
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me przypisy są skonstruowane poprawnie. Źródła wykorzystane przez Zbigniewa Kudero-
wicza są różne, zaczynając od publikacji opisywanych myślicieli i ich koncepcji filozoficz-
nej, jaki i ich opracowania, po badania naukowe dotyczące filozofii pokoju. Na końcu mo-
nografii znajduje się również indeks nazwisk, który umożliwia szybkie odnalezienie posta-
ci, której poglądy interesują czytelnika najbardziej. Niestety, autor nie stworzył bibliografii 
publikacji, z których korzystał – co z kolei utrudnia szybkie znalezienie pozycji, z którą czy-
telnicy chcieliby zapoznać się i zgłębić ją osobiście.  
 W podsumowaniu swojej pracy Zbigniew Kuderowicz wskazuje drogi, jakie powin-
ny zostać podjęte w celu lepszego zrozumienia przedstawionego przez niego zagadnienia. 
Wskazuje m.in. na problemy nowych zagrożeń wojennych, problemy związane z terrory-
zmem, nacjonalizmem, fundamentalizmem. Autor książki Filozofii o szansach pokoju. Proble-
my wojny i pokoju w filozofii XX wieku otwiera i pozostawia otwartą dyskusję na temat bez-
pieczeństwa. Lektura owej publikacji jest zatem jedynie początkiem do dalszych studiów 
nad filozofią pokoju, zawierającej w sobie elementy wojny i bezpieczeństwa międzynarodo-
wego. Warto przeczytać książkę Zbigniewa Kuderowicza, ale jest ona z pewnością niewy-
starczająca do poznania problematyki wojny i pokoju. Filozofia o szansach pokoju. Problemy 
wojny i pokoju w filozofii XX wieku stanowi, jak już zaznaczono wcześniej, dobrą bazę do dal-
szego badania opisywanych przez nią zjawisk.  
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