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Od zarania dziejów ludzie dysponujący odpowiednią ilością informacji osiągali 

sukcesy we wszystkich dziedzinach swej działalności.1 Dążyli więc i stale dążą do 
posiadania jak największej ilości wysokojakościowej informacji o otoczeniu i roli, jaką 
w nim odgrywają.2 

Dzięki informacjom człowiek wie, co, i dlaczego zdarzyło się, domyśla się,  
co może się stać, rozumie, co dzieje się aktualnie. Potrafi określić konsekwencje 
zdarzeń i zachowań, a przez to dostosować swoje działania do obecnej lub przyszłej 
sytuacji. 

Jedną z charakterystycznych cech przekształceń dokonujących się wokół nas 
jest nieustanny wzrost roli informacji, stanowiącej główną przesłankę rozwoju 
wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego.3 Żyć i działać  
we współczesnym świecie to znaczy korzystać z informacji.4 Bez racjonalnie 
ukształconej sfery informacyjnej nie może funkcjonować efektywnie współczesne 
społeczeństwo, państwo i jego administracja, nauka, kultura, gospodarka narodowa, 
siły zbrojne, służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości, organy bezpieczeństwa 
wewnętrznego, i wiele innych struktur i instytucji. Każdy system społeczny, 
polityczny, bezpieczeństwa czy ekonomiczny potrzebuje do normalnego 
funkcjonowania określonego zasoby informacji. Informacja jest podstawą działania 
systemu wiedzy, warunkującą sukces w każdej sferze działania.5  

Konieczność zdobywania informacji o czynach dokonanych i zamierzeniach 
przeciwnika jest czymś oczywistym, szczególnie w obszarze działań mających  
na celu zapewnienie oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa. 

Informacje o popełnionych i planowanych nielegalnych działaniach osób 
osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych są możliwe do uzyskanie 
głównie w wyniku prowadzenia rozpoznania kryminalnego. 

Słowo „rozpoznać” – „rozpoznawać” oznacza 1) obserwując, słuchając – 
wyróżnić spośród innych, 2) badając – określić, ustalić coś, domyślać się czegoś.6 

Pojęcie „rozpoznanie” można postrzegać w trzech aspektach: czynnościowym, 
rzeczowym i atrybutywnym. 

Rozpoznanie w aspekcie czynnościowym oznacza zdobywanie, analizę i ocenę 
informacji o obiekcie rozpoznania.7 W rozumieniu czynnościowym rozpoznanie 

                                                 
1 A. Nowak, H. Scheffs, Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym. Warszawa 2010, s. 15 
2 L. Ciborowski, Walka informacyjna. Toruń 1999, s. 50 
3 D. Mąka, Kancelaria tajna – zbytek czy konieczność, Ochrona Mienia i Informacji. 2008, nr 6 
4 P. Sienkiewicz „Bezpieczeństwo informacji – wspólne dobro dla racji stanu, bezpieczeństwa i obronności 

kraju, firm i obywateli” (w:) M. Ciecierski, Ochrona informacji niejawnych i biznesowych, Materiały  
IV Kongresu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Uniwersytet Śląski. Katowice 
2008, s.1 5 

5 Por. T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. 
Kraków 1999, s. 42 

6 Por. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego t. 3. Warszawa 1981, s. 109 
7 Por. R. Kwećka, A. Nowak, Budowa modelu systemu rozpoznania wojskowego w aspekcie 

organizacyjnym i informacyjnym. Warszawa 1994, s. 11 
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rozumiemy jako działalność rozpoznawczą. Pod pojęciem działalności 
rozpoznawczej ogólnie należy więc rozumieć zespół przedsięwzięć i działań 
obejmujący proces powiększania zbioru informacji na temat obiektu rozpoznania.8 

W rozumieniu rzeczowym rozpoznanie to zespół sił i środków służący do 
spełniania czynnościowych funkcji rozpoznania, wyróżniony specyfiką zadań, 
metod, sposobem działania. Tak więc w aspekcie rzeczowym rozpoznanie 
utożsamiane jest z potencjałem rozpoznawczym.9  

W aspekcie atrybutowym rozpoznanie oznacza stan wiedzy o obiekcie 
rozpoznania, osiągnięty w wyniku współdziałania czynników rzeczowych  
i czynnościowych. Jest efektem sprawności ich wykorzystania, stanowiącym  
o poziomie rozpoznania (obiekt dobrze – źle rozpoznany lub obiekt nierozpoznany). 

W aktualnych przepisach ochronnych polskiego więziennictwa termin 
„rozpoznanie” występuje w dwóch znaczeniach.  

Pierwsze ma charakter przedmiotowy i związane jest z planowaniem sytemu 
ochrony jednostki penitencjarnej rozpatrywanej jako organizacja przedsięwzięć  
i działań ochronnych obiektu przestrzennego. Przeprowadzenie tego typu 
rozpoznania jest wymagane w przypadku organizowania nowej jednostki 
organizacyjnej, albo wznowienia działalności, zamiaru utworzenia oddziału 
mieszkalnego dla osób wymagających osadzenia w warunkach zapewniających 
wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu śledczego lub zakładu 
karnego, przyjmowania do użytku nowych lub wyremontowanych budynków  
i budowli, albo zmiany sposobu wykorzystania dotychczas użytkowanych przede 
wszystkim pod kątem zabezpieczenia techniczno-ochronnego. Dyrektor jednostki 
zobowiązany jest do przeprowadzenia rozpoznania w przypadku organizowania 
miejsc zatrudnienia osadzonych poza terenem zakładu oraz w przypadku 
konwojowania osadzonych do stałych miejsc.10 

Drugie, mające podmiotowy charakter, znaczenie „rozpoznanie” dotyczy 
rozpoznania środowiska osób osadzonych za pomocą tzw. czynności 
profilaktycznych „zmierzających w szczególności do rozpoznania środowiska 
osadzonych oraz ich zamiarów godzących w porządek i bezpieczeństwo”.11 

Za inicjowanie i organizowanie rozpoznania środowiska osadzonych 
odpowiada dyrektor jednostki, który wyznacza funkcjonariusza odpowiedzialnego za 
pozyskiwanie i przetwarzanie informacji uzyskanych w wyniku wykonywania 
czynności profilaktycznych. Zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem Ministra 
Sprawiedliwości „nadzorowanie i koordynowanie rozpoznania przez podległych 
funkcjonariuszy nastrojów i atmosfery wśród osadzonych oraz ich zamiarów 
godzących w porządek i bezpieczeństwo” należy do zakresu obowiązków kierownika 
ochrony.12 Na oddziałach mieszkalnych działania profilaktyczne stanowią 
kompetencje wychowawców – funkcjonariuszy działu penitencjarnego. 

Jak wskazuje praktyka, dotychczasowe uregulowania dotyczące rozpoznania 
środowiska osób osadzonych są niezadowalające i mało skuteczne dla potrzeb 

                                                 
8 Por. M. Łokociejewski, Rozpoznanie wojskowe, cz. 1, Podstawy teoretyczne. Warszawa 2003, s. 24 
9 M. Łokociejewski, Ogólne założenia rozpoznania wojskowego (w:) „Zeszyty Naukowe AON”. 1996,  

nr 4(25), s. 130 
10 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony jednostek organizacyjnych Służby 

Więziennej, z dnia 31 października 2003 roku, Dziennik Ustaw 2003/194 poz. 1902 par. 13 
11 Ibidem, par. 21, pkt. 4 
12 Ibidem 
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bezpieczeństwa wewnętrznego jednostki. Zarówno kadra ochronna, jak  
i penitencjarna traktują te zadania w sposób marginalny, bywa, że z powodu 
niejasności przepisów, albo z obawy o przekroczenie norm etycznych.13 Jednak 
wzrost zagrożeń pochodzących ze strony uczestników przestępczości 
zorganizowanej oraz osób należących bądź sympatyzujących z organizacjami 
terrorystycznymi, powoduje konieczność zmiany podejścia do osadzonych 
przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, szczególnie w zakresie 
przedsięwzięć ochronnych, ale także resocjalizacyjnych.14 

Bieżące i prognozowane problemy dotyczące bezpieczeństwa Państwa  
i obywateli ze względu na swój zakres i stopień złożoności wymagają kompleksowej 
współpracy wszystkich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.  
O konieczności podjęcia systemowej współpracy w sferze wymiany informacji 
między Służbą Więzienną, a Policją wspominał m.in. organizator Centralnego Biura 
Śledczego Policji, nadinspektor Adam Rapacki. W wywiadzie udzielonym 
dziennikarzowi „Forum Penitencjarnego” powiedział: „nie widzę możliwości powrotu 
do modelu wykonywania kary sprzed 1989 roku z agenturą w klasycznym wydaniu. 
Nie wyobrażam sobie jednak sytuacji, żeby wasza służba nie miała rozeznania,  
co się dzieje za murami jednostek. My nie chcemy mieć kontroli nad pracą 
operacyjną w więzieniach, ale pewna wiedza, jaką dysponuje więziennictwo byłaby 
dla nas bardzo przydatna – z zachowaniem pełnej wzajemności. Tę potrzebę należy 
wprost wyartykułować, ale rozważnie, aby nie podniosło się larum ze strony 
zawodowych obrońców praw człowieka”.15 

Efektywne rozpoznanie kryminalne środowiska osób osadzonych powinno mieć 
charakter systemowy i zorganizowany.16 

Rozpoznanie kryminalne w aspekcie czynnościowym, czyli działania 
rozpoznawcze prowadzone w zakładach karnych i aresztach śledczych to ogół 
prawnie określonych i regulowanych wewnętrznymi przepisami, działań 
wyspecjalizowanej struktury Służby Więziennej zmierzających do uzyskania 
informacji służących wykrywaniu, monitorowaniu, zapobieganiu i neutralizowaniu 
zagrożeń bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej i osób w niej przebywających, 
oraz każdej innej informacji dotyczącej dokonanej lub planowanej działalności 
przestępczej.17 

Takie zdefiniowanie rozpoznania kładzie szczególny nacisk na praworządny 
charakter, profesjonalne prowadzenie działań, a także wyraźnie określa przedmiot  
i podmiot zainteresowania rozpoznawczego.18  

Istotą rozpoznania jest ustalenie stanu faktycznego obiektu rozpoznania  
na podstawie przeprowadzonych w tym celu działań rozpoznawczych. Działania 

                                                 
13 E. Zawada, Dyskretne wątpliwości (w:) „Forum Penitencjarne”. 2002, nr 9, s.11 
14 E. Zawada, Penitencjarne aspekty przestępczości zorganizowanej, „Przegląd Więziennictwa 

Polskiego”. 1999, nr 24-25, s. 73 
15 W. Szczepański, Musimy się wspierać – wywiad z nadinspektorem A. Rapackim, „Forum 

Penitencjarne”. 2002, nr 8, s. 9 
16 System to każda celowo wyodrębniona całość złożona z części, relacji między nimi oraz między każdą 

częścią, a całością. W. Flakiewicz, Systemy organizacyjne zarządzania. Warszawa 1990, s. 4 
Natomiast zorganizowanie jest cechą przedmiotów złożonych i oznacza stopień zamierzonego 
uporządkowania. T. Katarbiński, Traktat o dobrej robocie. Wrocław 1965, s. 68 

17 M. Krzywicki, Zarys teorii działań operacyjno-rozpoznawczych w zakładach karnych i aresztach 
śledczych (w:) „Praca studyjna WSO AON”. Warszawa 2004, s. 15 

18 Ibidem, s. 15 
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rozpoznawcze to zbiór działań podjętych na rzecz rozpoznania obiektu obejmujący 
czynności preparacyjne, realizacyjne oraz interpretacje wyników realizacji.  

 

Rysunek nr 1: graficzny wykres zbioru działań rozpoznawczych 
 

  
Źródło: opracowanie własne 
 

Rozpoznanie w ujęciu atrybutowym, czyli osiągnięcie określonego poziomu 
wiedzy o danym obiekcie jest efektem zgromadzenia wymaganego zasobu 
informacji rozpoznawczej. 

Informacje rozpoznawcze to informacje powstałe w wyniku opracowania 
pozyskanych ze źródeł rozpoznania, danych i informacji dotyczących działalności 
przestępczej oraz godzącej w porządek i bezpieczeństwo zakładu karnego i aresztu 
śledczego, dokonanej lub planowanej przez osoby osadzone. 

Źródła rozpoznania to osoby, przedmioty, zdarzenia i procesy zawierające dane 
i informacje na temat dokonanej, wykonywanej lub planowanej działalności 
przestępczej osób osadzonych oraz innych czynów godzących w bezpieczeństwo  
i porządek jednostek penitencjarnych, związanych z działalnością osób osadzonych. 
 

Rysunek nr 2: źródła rozpoznania 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Ze źródłami rozpoznania bezpośrednio związana jest jakość informacji. 
Przez jakość informacji należy rozumieć ogół właściwości informacji wiążących 

się ze zdolnością zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb 
użytkownika informacji.19 

Jakość informacji można określić wg. dwóch podstawowych kryteriów: 
1. Wiarygodności informacji, a więc hipotetycznej i subiektywnie ocenianej 

zgodności treści informacji oceniana jest w zależności od wiarygodności źródła 
informacji (rozpoznania) oraz od jej sprawdzalności. 

2. Różnorodności źródeł informacji (rozpoznania). Pochodzenie informacji od 
kilku niezależnych od siebie, niepowiązanych ze sobą źródeł jest kryterium jej 
wiarygodności.20 

Proces przeprowadzenia rozpoznania obiektu można przedstawić w postaci 
progresji rozpoznania. 

 

Rysunek nr 3: proces rozpoznania obiektu – progresja rozpoznania 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

Na podstawie struktury progresji rozpoznania można przyjąć, że informacja 
rozpoznawcza jest efektem pozyskiwania i przetwarzania danych i informacji, 
dotyczących niebezpiecznej i przestępczej działalności osób osadzonych. 

Uzyskiwanie informacji rozpoznawczej odbywa się w ramach funkcjonowania 
systemu działań rozpoznawczych. Elementami tego systemu są ludzie, narzędzia, 
metody, zasady działania oraz relacje między wymienionymi elementami. 

Zadaniami systemu działań rozpoznawczych są zdobywanie, gromadzenie, 
przetwarzanie i przekazywanie informacji wspomagających działania na rzecz 
bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych praz uprawnionych podmiotów 

                                                 
19 L. Korzeniewski, Firma w warunkach ryzyka gospodarczego. Kraków 2002, s. 132 
20 T. Hanausek, Zarys taktyki kryminalistycznej. Warszawa 1994, s. 71 
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zewnętrznych. Sensem realizacji rozpoznania jest wykorzystywanie informacji 
rozpoznawczych w procesach decyzyjnych. 

Elementami systemu rozpoznania (działań rozpoznawczych) są: 
1. Ludzie realizujący działania rozpoznawcze 
2. Narzędzia realizacji działań rozpoznawczych (materialne i niematerialne) 
3. Metody realizacji działań rozpoznawczych 
4. Zasady przygotowania i realizacji działań rozpoznawczych 
5. Relacje między w/w działaniami. 
Rozpoznanie kryminalne środowiska osadzonych wiąże się z wypełnianiem 

zadań o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. 
Do wewnętrznych zadań rozpoznania kryminalnego środowiska osób 

osadzonych należą w szczególności: 

 przeciwdziałanie planowanym przez osadzonych aktom destabilizującym 
porządek i zagrażającym bezpieczeństwu jednostek penitencjarnych, 

 wykrywanie i zapobieganie działaniom godzącym w bezpieczeństwo 
personelu, osób postronnych oraz osadzonych, 

 rozpoznanie konfrontacyjnych nastrojów populacji osadzonych, 

 ustalanie struktur nieformalnych grup i hierarchii osadzonych, 

 zapobieganie przenikania na teren jednostek penitencjarnych przedmiotów 
niebezpiecznych i niedozwolonych, 

 gromadzenie i uaktualnianie danych o osadzonych stanowiących 
zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej, 

 zapobieganie tworzeniu nieformalnych struktur osadzonych nastawionych 
konfrontacyjnie w stosunku do personelu i administracji jednostki, 
wykrywanie istniejących już struktur o tym charakterze, 

 monitorowanie i analizowanie kontaktów między osadzonymi, jak również 
między osadzonymi, a osobami przebywającymi na wolności.21 

Celem realizacji wewnętrznych działań rozpoznawczych jest zapobieganie  
i wykrywanie godzącej w porządek i bezpieczeństwo jednostki penitencjarnej 
działalności osób osadzonych. 

Celem realizacji działań zewnętrznych rozpoznania kryminalnego środowiska 
osadzonych jest zdobycie informacji o czynach i osobach znajdujących się w kręgu 
zainteresowania właściwych podmiotów. Informacje tego typu mają charakter 
informacji kryminalnej bądź informacji operacyjnej. 

Informacja kryminalna to „dane dotyczące spraw będących przedmiotem 
czynności operacyjno-rozpoznawczych wszczętego lub zakończonego 
postępowania karnego (w tym postępowania o przestępstwa skarbowe) oraz 
dotyczące innych postępowań lub czynności prowadzonych na podstawie ustaw 
przez podmioty uprawnione lub zobowiązane, istotnych z punktu widzenia czynności 
operacyjno-rozpoznawczych lub postępowania karnego.22 

Informację operacyjną tworzą wszelkie wiadomości mające znaczenie  
w zwalczaniu czynów karalnych oraz zapobieganiu zjawisko patologicznym, 
uzyskiwanie w sposób niejawny lub oficjalny, będące inspiracją do podjęcia  
i rozwijania działań operacyjno-rozpoznawczych. Wiadomości te są uzyskiwane 

                                                 
21 M. Krzywicki, op. cit., s. 43 
22 Ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnej, Dziennik Ustaw 

2001/110, poz. 1189 
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przez stosowanie odpowiednich metod pracy operacyjnej. Bez względu na fazę 
działań, każda informacja podlega sprawdzeniu i ewentualnemu wykorzystaniu  
w dalszych działaniach operacyjno-rozpoznawczych, a niekiedy w czynnościach 
procesowych.23 

Na podstawie treści definicji informacji kryminalnej oraz informacji operacyjnej, 
można określić tematyczny zakres zewnętrznych zadań rozpoznania. Należy do nich 
w szczególności: 

 Pozyskiwanie informacji o przestępstwach popełnionych przez osadzonych 
przez przyjęciem do jednostki penitencjarnej. 

 Zdobywanie informacji o przestępstwach planowanych przez osadzonych, 
które mają być realizowane po odbyciu kary pozbawienia wolności lub  
w trakcie jej trwania, poza jednostką penitencjarną (w trakcie pracy 
wykonywanej na zewnątrz jednostki, przepustek, przerw w karze). 

 Ustalanie kontaktów między osadzonymi pod kątem powstawania nowych 
związków przestępczych i opracowywania nowych taktyk i technik 
dokonywania przestępstw. 

 Gromadzenie i uaktualnianie danych o osadzonych stanowiących 
zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i interesów państwa.24 

Proces uzyskania informacji rozpoznawczej odbywa się w ramach cyklu 
rozpoznania, na który składa się pięć etapów: 

1. Podjęcie decyzji o objęciu zainteresowaniem rozpoznawczym danego 
obiektu (osoby, zjawiska, procesu). Za decyzję o uruchomieniu działań 
rozpoznawczych odpowiedzialny jest dyrektor jednostki (DYSPOZYTOR). 

2. Preparacja (przygotowanie) działań. Przy czym etap ten funkcjonariusz 
odpowiedzialny za rozpoznanie (OPERATOR) rozpoczyna samodzielnie  
na podstawie planów realizacji działań rozpoznawczych, albo działając na 
polecenie dyrektora jednostki. 

3. Eksploracja źródeł rozpoznania. Za realizację tych działań odpowiedzialny 
jest funkcjonariusz gromadzący dane dotyczące rozpoznawanego obiektu 
(DETEKTOR). 

4. Informacja rozumiana jako proces myślowy polegający na przekształceniu 
danych pochodzących ze źródeł rozpoznania w wyobrażenie stanu 
rzeczywiste rozpoznawanego obiektu (czynnościowe ujęcie pojęcia 
informacji). Za realizację odpowiedzialny jest funkcjonariusz wykrywający 
znaczenie danych i relacji między nimi (DETEKTOR).  

5. Interpretacja, czyli przetwarzanie uzyskanej informacji w informację  
o charakterze rozpoznawczym. Odpowiedzialny za prowadzenie tego etapu 
jest funkcjonariusz kierujący rozpoznaniem (OPERATOR). 

Graficzny przebieg cyklu rozpoznania oraz rolę i czynności poszczególnych 
funkcjonariuszy struktury rozpoznawczej można przedstawić następująco:  

 
 
 
 
 

                                                 
23 Por. W. Pływaczewski, G. Kędzierski, Leksykon Policyjny. Szczytno 2001, s. 111 
24 M. Krzywicki, op. cit. s.44 
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Rysunek nr 4: przebieg cyklu rozpoznania z uwzględnieniem kompetencji i roli 

funkcjonariuszy 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Wrzosek, Organizacja pracy taktycznej 

komórki rozpoznawczej. Warszawa 2003 
 

Koncepcja narzędzi i sposobów realizacji działań rozpoznawczych oraz 
struktura komórki rozpoznania, powinny podlegać modyfikacjom udoskonalającym 
system, zarówno w aspekcie organizacji jak i metod pracy. Główną dyrektywą 
prakseologiczną odnoszącą się do prowadzenia rozpoznania kryminalnego 
środowiska osadzonych powinna być sformułowana przez J. Rudniańskiego  
tzw. reguła o najwyższym stopniu ogólności, która brzmi: „w działaniu, w którym 
tworzywo lub otoczenie przez cały czas działania znajduje się w ruchu niezależnym 
od działającego stawiając zarazem silny i różnorodny opór – działaj tak, abyś  
w każdej chwili mógł możliwie najszybciej zmienić zarówno plan działania jak i jego 
sposób”.25 

T. Hanausek w podręczniku taktyki kryminalistycznej26 dokonał prezentacji  
i omówienia naczelnych zasad prowadzenia rozpoznania kryminalnego, 
zaznaczając, że każda dziedzina przeciwdziałania przestępczości tworzy własny – 
odpowiedni do swej specyfiki – katalog reguł. Mając to zastrzeżenie na uwadze 
przedstawiłem poniżej w formie tabelarycznej charakterystykę podstawowych zasad 
prowadzenia działań rozpoznawczych w środowisku osadzonych. 

Należy dodać, że zestaw ten nie stanowi zbioru zamkniętego. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 J. Rudniański, Elementy prakseologicznej teorii walki. Warszawa 1983, s. 20 
26 T. Hanausek, op. cit., s. 27-32 
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Tabela nr 1: podstawowe zasady prowadzenia działań rozpoznawczych w środowisku 

osadzonych 
 

 
NAZWA ZASADY 

 
CHARAKTERYSTYKA ZASADY 

Zasada praworządności Opiera się na postulacie działania w zgodzie z literą 
prawa i ścisłego przestrzegania jego nakazów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek 
metod sprzecznych z obowiązującym prawem. 
Szantaż, przemoc fizyczna, wywieranie presji 

psychicznej, uzależnianie praw należnych 
osadzonemu od jego współpracy z administracją 

penitencjarną – to niektóre przykłady działań 
bezprawnych. Rozpoznanie może być prowadzone 
wyłącznie przy użyciu metod i narzędzi oraz przez 

osoby i wobec osób określonych  
w aktach prawnych. 

Zasada działania zgodnego  
z etyką zawodową 

Pod pojęciem etyki kryje się system postulatów  
i założeń nastawionych na ochronę określonych 

wartości ogólnoludzkich. Zasada ta wiąże się ściśle 
z osobowością funkcjonariusza rozpoznania, 

systemem wartości, który reprezentuje, poziomem 
intelektualnym, kulturą osobistą, profesjonalizmem, 

dojrzałością emocjonalną, obowiązkowością, 
lojalnością, zrozumieniem celów rozpoznania oraz 
więziennictwa jako instytucji wchodzącej w skład 

administracji państwowej. 

Zasada humanitaryzmu Związana jest z uwzględnieniem i respektowaniem 
we wszelkich działaniach rozpoznawczych, 
poszanowania godności i podmiotowości 

osadzonego, niezależnie od jego cech osobistych  
i od tego, jaka jest jego postawa wobec personelu  
i administracji więziennictwa. Linia postępowania 

oraz metody nakierowane na osobę znajdującą się 
w obszarze zainteresowania rozpoznawczego 

powinny ograniczać stres i dyskomfort tej osoby do 
niezbędnego, niepodlegającego zmniejszeniu  

i wynikającego z konieczności minimum. Nie należy 
intensyfikować działań wobec osób, w stosunku do 

których taka konieczność nie zachodzi. 

Zasada obiektywizmu Wyraża się w postulacie opracowania  
i wykorzystania takich metod działania, które 
najpełniej pozwoliłyby na uzyskanie ustaleń 

zgodnych z rzeczywistością. Działania 
rozpoznawcze powinny być w swych założeniach  
i realizacji, pozbawione jakichkolwiek uprzedzeń,  

a ich wyniki nie mogą być dopasowywane do 
postawionych wcześniej hipotez. Nie należy 

prowadzić działań „pod przyjętą tezę” tzn. zgodnie  
z przyjętymi a priori wnioskami. Nie należy także 
ufać bezkrytycznie „sprawdzonym źródłom”, tylko 

dlatego, że pochodzące od nich informacje 
dotychczas okazywały się wysokojakościowe. 
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Zasada dokładności działań Dotyczy rzetelności przeprowadzanego 
rozpoznania. Wyklucza fragmentaryczność działań 

rozpoznawczych i aprioryczność wniosków 
wysuniętych z tych działań. 

Zasada celowości działań Wymaga, aby działania były prowadzone  
w wyznaczonym, jasno sprecyzowanym kierunku. 

Wykluczone jest prowadzenie rozpoznania na 
zasadzie powtarzających się, co jakiś czas akcji lub 

jedynie dla spełnienia formalnych wymogów. 

Zasada wszechstronności Określa wymóg prowadzenia rozpoznania  
we wszystkich kierunkach wszystkimi 

dopuszczalnymi metodami i wobec wszystkich 
znajdujących się w obszarze zainteresowania 

rozpoznawczego osób, ze strony, których pojawiają 
się stwierdzone lub domniemane (w oparciu  
o wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia) 

zagrożenia. Nie należy przy tym oceniać wagi tych 
zagrożeń, dopóki nie zostaną dokładnie 

rozpoznane. 

Zasada nieujawniania 
przeciwnikowi prowadzonych 

wobec niego działań 

Wyrażająca się w postulacie nieujawniania poza 
konieczną potrzebą podyktowaną warunkami 

prawnymi metod rozpoznania i źródeł informacji.  
W większości dyrektyw skutecznego prowadzenia 

walki akcentowany jest czynnik konspirowania 
zamierzeń i przedsięwzięć ujmowanych w osobną 
zasadę konspiracji własnych poczynań. Zasada ta 

wynika z postulatu utrzymywania inicjatywy  
w walce. Postulat ten zostaje spełniony przy 

założeniu konspiracji własnych poczynań oraz 
gromadzeniu wszelkich informacji o przeciwniku. 

Rozpowszechniony jest błędny pogląd jakoby 
działania niejawne nie podlegają żadnej kontroli  

i stąd podejrzenie graniczące z pewnością, co do 
ich niepraworządnego charakteru. Stawia się znak 
równości między niejawnością, a kapturowością,  

co z jednej strony wywołuje dreszcz sensacji, 
natomiast z drugiej wzbudza respekt i niepokój, 

kojarząc się z czyś niezwykle ważnym,  
a jednocześnie niebezpiecznym.27 

Niejawność działań rozpoznawczych jest sprawą 
oczywistą podobnie jak zachowanie tajemnicy przez 

osoby te działania prowadzące. 

Zasada organizacji walki Rozpoznanie jest elementem walki. Jak każda 
forma kooperacji negatywnej charakteryzuje się 

niezgodnością celów podmiotów biorących w niej 
udział. Dla osiągnięcia swych celów, każda ze stron 

biorących udział w walce musi swoje działania 
zorganizować. Założenia organizacji działań 

rozpoznawczych powinny być treścią właściwych 
dokumentów o charakterze niejawnym. 

                                                 
27 Por. S. Koebcke, Przyczynek do rozważań o teorii pracy operacyjnej, (w:) „Problemy Kryminalistyki”. 

1981, nr 150, s. 229-235 
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Zasada swobody działania Aby prowadzić rozpoznanie w sposób najbardziej 
efektywny, należy mieć możliwie największą 

swobodę działania. Przejęcie inicjatywy w walce 
wyraża się wprowadzeniem do realizacji swojego 
planu wyprzedająco, nie oczekując tego, co zrobi 
przeciwnik. Zaniechanie własnego działania przy 
jednoczesnym uzależnieniu rozwoju sytuacji od 
działań przeciwnika jest stwarzaniem sytuacji 
wysoce niekorzystnej mogącej prowadzić do 

całkowitej utraty inicjatywy. 

Zasada dokumentowania działań Wszystkie etapy cyklu rozpoznania, począwszy od 
polecenia ich rozpoczęcia, poprzez prowadzenie,  

aż do sporządzenia końcowych wniosków, powinny 
być odnotowane we właściwej dokumentacji. Treść 

tej dokumentacji ma charakter niejawny. 

Zasada autonomiczności 
rozpoznania 

Organizacyjnie rozpoznanie powinno stanowić 
wyspecjalizowaną, wyodrębnioną strukturę 

podlegającą bezpośrednio dyrektorowi jednostki 
penitencjarnej, prowadzącą działania wyłącznie na 
jego polecenie oraz na podstawie obowiązujących 

aktów prawnych. 

Źródło: opracowane własne na podstawie: T. Hanausek, Zarys taktyki 
kryminalistycznej. Warszawa 1993 

 

Problemy bezpieczeństwa są coraz bardziej ze sobą powiązane. Informacja 
uzyskana w środowisku osób osadzonych może przyczynić się do podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa w środowisku wolnościowym. Może również stać się 
ważnym czynnikiem procesów zwalczania przestępczości oraz zagrożeń  
o charakterze terrorystycznym. Rozpoznanie kryminalne środowiska osadzonych 
powinno przyczyniać się do zwiększania zasobu informacyjnego niezbędnego dla 
skutecznego ścigania przestępców i terrorystów oraz wykrywania i karania ich 
wymierzonych w Państwo i obywateli działań.  

Służba Więzienna dysponuje potencjalnie olbrzymią ilością danych 
dotyczących osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, przestępców 
oraz związanych z nimi przestępstw. Dane te, ze względu na brak systemowych 
rozwiązań dotyczących rozpoznania i współpracy pomiędzy Służbą Więzienną,  
a innymi właściwymi podmiotami, pozostają najczęściej nieopracowane, poprzez ich 
niezauważenie lub pominięcie. Tymczasem „bez wymiany informacji kryminalnej nie 
ma strategicznej analizy, bez analizy nie ma programu i diagnozy bez nich nie będzie 
środków na przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości”.28  

Aby sprostać gwałtownie narastającej liczbie wyzwań nie wystarczy 
kontynuacja dotychczasowych praktyk, realizowanych przy użyciu nieadekwatnych 
do skali zagrożeń, metod. Systemowe rozpoznanie kryminalne środowiska osób 
osadzonych jest narzędziem niezbędnym dla bezpieczeństwa jednostek 
penitencjarnych, ale również bezpieczeństwa Państwa i obywateli. 

 
 
 

                                                 
28 Z. Rau, Co wiesz o tym gangsterze (w:) „Rzeczpospolita”. 2000, nr 248, s. 12 
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Streszczenie 
Konieczność zdobywania informacji o czynach dokonanych i zamierzeniach 

przeciwnika jest czymś oczywistym, szczególnie w obszarze działań mających  
na celu zapewnienie oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa. 

Informacje o popełnionych i planowanych nielegalnych działaniach osób 
osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych są możliwe do uzyskania 
głównie w wyniku prowadzenia rozpoznania kryminalnego tych środowisk. Dokładne 
rozpoznanie oparte o zorganizowane, systemowe prowadzenie działań 
rozpoznawczych jest czynnikiem rozstrzygającym o skuteczności zapobiegania  
i likwidacji zagrożeń. 

Realizowane w zakładach karnych i aresztach śledczych “czynności 
profilaktyczne” wykonywane są epizodycznie i fragmentarycznie, przez co nie 
stanowią zorganizowanego cyklu rozpoznawczego realizowanego w ramach 
systemu działań rozpoznawczych. Należy więc stwierdzić, że obecny stan rzeczy 
charakteryzuje się zmarginalizowaniem działalności rozpoznawczej i niechęcią do 
podejmowania rozwiązań systemowych dotyczących rozpoznania. 

Słowa klucze: rozpoznanie, informacja rozpoznawcza, działania 
rozpoznawcze, źródła rozpoznania, cykl rozpoznawczy 

 
Summary  
Necessity of reaching information about accomplished actions and designs  

of the enemy is something obvious, particularly in the area of actions designed to 
provide expected level of safety. 

Information about committed and planned illegal actions of people embedded 
in correctional facilities and detention wards are possible to reach mostly as the 
result of leading criminal recognition of these environments. Exact recognition, 
based on organised, system leading of actions of recognition is factor that is solving 
about efficacy. 

Preventive actions that are being realized in correctional facilities and detention 
wards are executed episodicly and fragmentary, that’s why they don’t provide any 
organized recognition cycle realized as part of recognition actions system. It must 
be stated, that actual conjuncture is characterized by marginalization of recognition 
actions and reluctance to take system solutions relative to recognition. 

Key words: recognition, recognition information, recognition actions, 
recognition roots, recognition cycle 
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