
Wprowadzenie

Tematem przewodnim niniejszej książki jest problematyka służb specjalnych 
w zmieniającym się świecie. W opracowaniu tym przyjęto, że nazwa „służby 
specjalne” oznacza zorganizowane struktury państwowe, ukierunkowane na nie-
jawne pozyskiwanie i ochronę informacji kluczowych dla utrzymania w kraju 
wewnętrznego ładu. Niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pań-
stwa jest też przeciwdziałanie pozyskiwaniu informacji przez podobne struktury, 
identyfikowane jako obce instytucje prowadzące niejawne zadania operacyjno-
-rozpoznawcze. W wąskim znaczeniu pojęcie służb specjalnych odnosi się do 
jednostek wykonujących zadania wywiadowcze i kontrwywiadowcze. Natomiast 
w szerszym ujęciu dotyczy służb prowadzących działania operacyjno-rozpoznaw-
cze1. W ustawodawstwie polskim pojęcie to jest używane na określenie statu-
su nielicznych służb spośród grupy organów państwowych2. Według art. 142 
pkt 2 Regulaminu Sejmu RP służbami specjalnymi są: Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba 
Wywiadu Wojskowego i Centralne Biuro Antykorupcyjne3. Również w ustawie 
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu z 24 maja 2002 r., 
w rozdziale 2, dotyczącym Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, w  art. 11 
zaliczono powyższe podmioty do służb specjalnych poprzez ich wyliczenie4. 
W ustawie o Centralnym Biurze Śledczym z 9 czerwca 2006 r. w art. 1 pkt 1 
określono CBA jako służbę specjalną w zakresie zwalczania korupcji5. SKW 
i SWW formalnie zyskały status służb specjalnych (art. 1 i 2), a SKW – dodatko-
wo – status służby ochrony państwa, zgodnie z ustawą o Służbie Kontrwywiadu 

1 Por. S. Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2005, s. 13 i 34.
2 Zob. szerzej: M. Bożek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Służby specjalne w strukturze 

władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014, rozdz. I.
3 Rozdz. 12 pt. Komisja ds. Służb Specjalnych i Postępowanie Komisji, art. Regulaminu Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej, tekst jednolity po zmianie z 31 marca 2016 r., M.P. 2016 poz. 349.
4 Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676.
5 Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 706.
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Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego z 9 czerwca 2006 r.6. Centralnym 
organem tych wyszczególnionych instytucji są ich szefowie. Z kolei określenie 
„tajne służby” w potocznym użyciu odnosi się do tych służb, które przeprowa-
dzają operacje poza państwem pochodzenia. 

Książka dzieli się na dwie części, z których pierwsza dotyczy miejsca i roli 
służb specjalnych w systemie ochrony bezpieczeństwa państwa. W drugiej czę-
ści skoncentrowano się na wyzwaniu, jakim dla służb specjalnych współcześnie 
jest terroryzm. Istnieje kilka powodów, dla których wyróżniono w książce te 
dwa działy. Przede wszystkim zamierzeniem redaktorów było ukazanie poprzez 
teksty poszczególnych autorów wielości wątków wiążących się z omawianymi 
zagadnieniami. Uwzględniono zarówno aspekty teoretyczne, historyczne, jak 
i systemowe oraz funkcjonalne dotyczące służb specjalnych, w tym wywiadu 
i  kontrwywiadu w Polsce oraz w wybranych państwach. Współcześnie utrzy-
manie istnienia państwa zależy od przeciwdziałania różnorakim zagrożeniom 
– w  tym związanym z działalnością obcego wywiadu – i od ich rozpoznawa-
nia oraz zwalczania. Skuteczność reagowania na nowe wyzwania i zagrożenia 
wiąże się także z zagadnieniem finansowania (budżetu) poszczególnych orga-
nów państwowych. Wszystkie te kwestie zostały zaprezentowane przez autorów 
w części pierwszej. Bezpieczeństwo podlega internacjonalizacji, między innymi 
poprzez „rozlewanie się” niebezpieczeństw o charakterze politycznym. Dlatego 
też wyodrębniono jedno z nich – terroryzm, aby ukazać wyzwania stojące przed 
służbami wywiadowczymi i kontrwywiadowczymi. Terroryzm jest ujmowany jako 
forma radykalnej przemocy politycznej – stosowana z premedytacją, nastawiona 
na wywołanie powszechnego strachu, będąca przejawem ekstremalnej wrogości 
wobec społeczności, w której atak został dokonany. Głównym celem działania 
terrorystów – nawet jeśli w retorycznych deklaracjach osób bądź organizacji ter-
rorystycznych ma ono charakter odwetowy – jest wywarcie wpływu na decyden-
tów politycznych, czyli próba wymuszenia konkretnych zachowań politycznych 
lub ich zaniechania. Zagrożenie terrorystyczne w państwach europejskich, szcze-
gólnie zaś w starych państwach członkowskich Unii Europejskiej, jest stosunkowo 
wysokie w porównaniu z latami poprzednimi, zarówno ze strony indywidualnych 
sprawców (tzw. samotnych wilków), jak i grup. Wysiłki instytucji zajmujących 
się przeciwdziałaniem temu zjawisku na poziomie krajowym i ponadnarodo-
wym koncentrują się na niwelowaniu zagrożenia związanego z terroryzmem 
wewnętrznym obcego pochodzenia (homegrown terrorism) oraz z działaniami 
zagranicznych bojowników (foreign fighters). Autorzy rozdziałów zamieszczonych 
w drugiej części książki, uwzględniając potrzeby badawcze wynikające z obec-
nej sytuacji politycznej na świecie, podejmują zagadnienia dotyczące zarówno 
samego zjawiska terroryzmu, jego istoty, jak i aktywności poszczególnych grup 

6 Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 709.
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w wybranych regionach. Poruszają również kwestię przyczyn terroryzmu, w tym 
radykalizacji postaw i zachowań prowadzących do tej skrajnej formy przemocy 
politycznej. Wskazują też praktyczne rozwiązania w zakresie umacniania syste-
mów przeciwdziałania terroryzmowi, zarówno na szczeblu międzynarodowym, 
jak i państwowym, oraz bariery współpracy wywiadowczej. 

Przedkładana pozycja jest efektem aktywności naukowej pracowników Kate-
dry Nauk o Bezpieczeństwie, w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu War-
szawskiego. Inspiracją do powstania publikacji była konferencja naukowa „Służby 
specjalne we współczesnym państwie”, która odbyła się 25 czerwca 2015  r. na 
Uniwersytecie Warszawskim. Obecność na tej konferencji przedstawicieli pol-
skich urzędów i instytucji państwowych, w tym służb ochrony państwa, oraz 
badaczy z całego kraju jest wyrazem dużego zainteresowania kwestiami bezpie-
czeństwa, a pośrednio – dowodem sukcesu kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 
prowadzonego przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Podstawowym celem naukowo-dydaktycznym Katedry Nauk o Bezpieczeństwie 
jest zaspokojenie zapotrzebowania na ekspercką wiedzę oraz praktyczne przygo-
towanie specjalistów w zakresie bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku 
publicznego. Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów akademic-
kich, opartych na solidnych teoretycznych i metodologicznych podstawach, 
z  potrzebami przygotowania specjalistów w dziedzinach dotyczących szeroko 
pojętego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa jednostki, społeczności oraz 
instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej. Rozwijająca się od 
2012 r. – w ramach nauk społecznych – dyscyplina pod nazwą nauki o bezpie-
czeństwie jest niezwykle dynamiczna i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 
ludzi młodych. Wyrażamy głęboką nadzieję, że prezentowana pozycja wniesie 
istotny wkład w rozwój tej dyscypliny. Chcemy też wierzyć, że okaże się cennym 
przyczynkiem do debaty naukowej o przyszłości studiów nad bezpieczeństwem, 
a w szczególności badań nad wywiadem i terroryzmem.

Pierwszą część książki otwiera rozdział autorstwa Henryka Ćwięka (Akademia 
im. Jana Długosza w Częstochowie) pt. Rola służb specjalnych Drugiej Rzeczypo-
spolitej w systemie ochrony bezpieczeństwa państwa. Wybrane problemy, w którym 
zaprezentowany jest polski wywiad czasów międzywojnia oraz ukazane są główne 
kierunki jego aktywności, ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania wpływów 
Abwehry. Następny rozdział, pt. Rola i miejsce wywiadu w procesie podejmowa-
nia decyzji politycznych w obszarze bezpieczeństwa państwa, którego autorem jest 
Zbigniew Siemiątkowski (Uniwersytet Warszawski), wprowadza w dalszą analizę 
problematyki służb specjalnych, odnosząc się do czasów współczesnych. Jego 
dopełnieniem jest rozdział III, autorstwa Sławomira Zalewskiego (Wyższa Szkoła 
Policji w Szczytnie), zatytułowany Kontrwywiad w państwie epoki informacyjnej. 
Syndrom relatywizacji informacji niejawnych. Bolesław Sprengel (Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika) w rozdziale pt. Ochrona kontrwywiadowcza realizowana 
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przez ABW w świetle jej raportów z lat 2009–2014 poddał analizie publiczne 
sprawozdania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mirosław Kwieciński (Kra-
kowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) i Krzysztof Passella 
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) są autorami rozdziału V, pt. Budżeto-
wanie służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych RP w latach 2002–2014, oraz 
rozdziału VI, pt. Finansowe zmiany w funduszach operacyjnych polskich służb 
wywiadu i kontrwywiadu od 2006 r. – analiza budżetowa i obliczenia szacun-
kowe. Andrzej Misiuk (Uniwersytet Warszawski) w rozdziale zatytułowanym 
Uwarunkowania powstania i rozwoju amerykańskich służb specjalnych w XX w. 
przedstawia narodziny i charakterystykę wywiadu i kontrwywiadu w Stanach 
Zjednoczonych. Rozdział VIII, pt. Biały wywiad w służbach specjalnych: zna-
czenie i perspektywy, autorstwa Bartosza Saramaka (Uniwersytet Warszawski), 
wprowadza czytelnika w kwestie związane z wykorzystaniem źródeł otwartych 
w pozyskiwaniu informacji. Część pierwszą książki zamyka tekst Jakuba Sabały 
(Uniwersytet Warszawski) pt. Studia nad służbami wywiadowczymi jako przedmiot 
badań naukowych i kształcenia akademickiego.

Część drugą, dotyczącą problematyki terrorystycznych zagrożeń bezpieczeń-
stwa państwa, otwiera tekst Katarzyny Żukrowskiej (Szkoła Główna Handlo-
wa) pt. Zagrożenia bezpieczeństwa i ich ewolucja. Z kolei rozdział autorstwa 
Tomasza R. Aleksandrowicza (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), zatytułowany 
Terroryzm jako teatr: kultura szoku i przekraczania granic etycznych, przenosi 
czytelnika w  świat teatralnej inscenizacji terroryzmu i jego medialną otoczkę. 
W  rozdziale XII, noszącym tytuł Oczekując nieoczekiwanego: zagrożenie ter-
rorystyczne w Unii Europejskiej, Aleksandra Zięba (Uniwersytet Warszawski), 
odwołując się w pewien sposób do ekonomicznej koncepcji Nassima N. Taleba 
dotyczącej nieprzewidywalności (której symbolem jest „czarny łabędź”), odnosi 
ją do ataków terrorystycznych i charakteryzuje poziom zagrożenia na Starym 
Kontynencie. Kolejny rozdział, pt. Finansowe podłoże działalności terrorystycz-
nej, autorstwa Waldemara Zubrzyckiego (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), 
ukazuje legalne i nielegalne metody pozyskiwania środków pieniężnych przez 
ugrupowania terrorystyczne. Część drugą książki zamyka rozdział pt. Zwalczanie 
terroryzmu po 9/11 – nowe procedury, uprawnienia i narzędzia amerykańskich 
służb specjalnych, w którym autorka, Ewelina Waśko-Owsiejczuk (Uniwersytet 
w Białymstoku), analizuje wpływ „globalnej wojny z terroryzmem” (ogłoszonej 
przez prezydenta G.W. Busha po zamachach z 11 września 2001 r.) na zmiany 
instytucjonalno-prawne w Stanach Zjednoczonych. 

Do każdego rozdziału dołączona jest bibliografia oraz streszczenie i słowa 
kluczowe w języku polskim oraz angielskim.

***
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Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu niniejszego 
tomu Prof. Stanisławowi Sulowskiemu, dziekanowi Wydziału Nauk Politycznych 
i Studiów Międzynarodowych UW, oraz Prof. Andrzejowi Misiukowi, kierowni-
kowi Katedry Nauk o Bezpieczeństwie UW, i wszystkim autorom – za ciekawe 
i potrzebne teksty. Problemy przedstawione w poszczególnych rozdziałach są 
ważne dla polityki bezpieczeństwa Polski i Europy, odnoszą się bowiem do 
reagowania na zagrożenia i umiejętnego ich diagnozowania, ale także do kwestii 
dostosowywania się do stale ewoluującego środowiska bezpieczeństwa. Polityka 
bezpieczeństwa powinna zatem uwzględniać efektywność działania służb specjal-
nych. Mamy świadomość, że niektóre tezy zaprezentowane w poszczególnych 
rozdziałach mogą być kontrowersyjne dla decydentów politycznych, którzy często 
ignorują rozważania akademickie. Żywimy jednak przekonanie, że mogą one być 
wartościowym wkładem do debaty nad kształtem systemu bezpieczeństwa Polski 
i Unii Europejskiej. Podejmowana tematyka ma charakter otwarty i zachęca 
czytelnika do refleksji nad poruszanymi wątkami.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane artykuły ukazują złożoność studiów nad 
wywiadem oraz badań nad terroryzmem w kontekście problematyki związanej 
z przeciwdziałaniem temu zjawisku. Zagadnienia te wymagają dalszych wszech-
stronnych i pogłębionych analiz. Zamieszczone teksty mogą się stać inspirującym 
głosem w dyskusji nad miejscem i rolą służb specjalnych w Polsce i efektywnością 
rozwiązań antyterrorystycznych.

Życzymy interesującej lektury!

Zbigniew Siemiątkowski
Aleksandra Zięba


