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            Czynności operacyjno-rozpoznawcze stanowią obecnie bardzo mało znany obszar 

niejawnej działalności uprawnionych służb państwowych w zakresie realizacji zadań 

zapobiegawczych wykrywczych, jak i wywiadowczych i kontrwywiadowczych. Ponadto 

przedmiotowa tematyka stanowi niejednokrotnie „kontrawersyjne” dyskusje w zakresie 

działalności operacyjnej służb specjalnych i policyjnych niewątpliwie mających umocowanie 

prawne naruszania praw i wolności obywatelskich. Przygotowane opracowanie z całą pewnością 

stanowi kompleksowe studium naukowo-praktyczne z przedmiotowego obszaru. 

Publikacja prezentuje wysoki merytorycznie poziom, gwarantowany doświadczeniem zawodowym 

i pozycją jej Autorów. W szeroki sposób wykorzystano w niej orzecznictwo sądowe, w tym 

orzecznictwo SN i TK. Wyczerpująco przedstawiono najważniejszą literaturę poświęconą omawianym 

czynnościom operacyjno-rozpoznawczym. Niewątpliwie książka stanowi ważne źródło szkoleniowe 

zarówno dla osób uczących się w kierunku prowadzenia w przyszłości czynności operacyjno-

rozpoznawczych (studenci szkół policyjnych, studenci kierunków bezpieczeństwa, studenci kierunku 

prawo), jak też dla praktyków stosujących czynności operacyjno-rozpoznawcze lub oceniających ich 

efekty (policjantów, aplikantów prokuratorskich i sądowych, prokuratorów, sędziów, adwokatów). 
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     Monografia podejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących czynności operacyjno-

rozpoznawczych realizowanych przez polskie służby ochrony prawa począwszy od obszernego 

omówienia wszystkich metod i form tych czynności, poprzez szczegółową analizę każdej z nich 

a skończywszy na propozycjach rozwiązań prawnych w zakresie regulacji i kontroli tych czynności. 

(…) Niezwykle przydatne z punktu widzenia praktycznych aspektów związanych z czynnościami 

operacyjno-rozpoznawczymi są wzory pism dołączone do monografii – zarządzeń, postanowień 

i wniosków, niezbędnych do tego by wyniki tych czynności mogły w sposób legalny zostać przeniesione 

do postępowania karnego.  
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