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Współczesna wizja świata oraz jego rzeczywistość skłaniają do refleksji nad palącą 
potrzebą uzupełniania wiedzy o  złożoności obserwowanych zjawisk i  procesów. 
Osnowę projektowanych poszukiwań badawczych stanowi wskazanie na ogromną 
konfrontacyjność dotyczącą rzeczywistości funkcjonowania zarówno systemów 
państw, jak i  światowych korporacji. Głównym sposobem i obszarem realizacji po-
czynań konfrontacyjnych stała się walka informacyjna, a  szczególnie wysublimo-
wanym narzędziem – wywiad i kontrwywiad. 

Recenzowana praca Tomasza Fornickiego stanowi niewątpliwie dzieło monu-
mentalne, znakomicie wypełniające istniejącą na rynku wydawniczym lukę w postaci 
braku pozycji naukowej traktującej o wywiadzie i kontrwywiadzie jako narzędziach 
walki informacyjnej. Pojawiające się bowiem wciągu ostatnich lat prace naukowe na 
ten temat stanowią nadal niezwykle skromny wkład w rozwój tego obszaru proble-
mowego. Tymczasem należy wyraźnie stwierdzić, że praktyka zarządzania zarówno 
w biznesie, jak i w procesach bezpieczeństwa, wymaga odniesienia się do dorobku 
szerokiego spektrum nauk, głównie ze względu na imperatyw skuteczności. Dlatego 
z prawdziwym uznaniem dla Autora odbieram recenzowaną monografię jako dzieło 
o bogatej i wielowątkowej treści, pracę o niezwykle ważnej – z perspektywy teore-
tycznej i praktycznej – problematyce. 
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Recenzowana książka jest niewątpliwie imponująca, chociażby z powodu obję-
tości (1369 stron), a  także liczby pozycji cytowanej literatury, czasopism i  stron in-
ternetowych (591 pozycji) oraz mnogości poruszanych złożonych zagadnień. Praca 
składa się ze wstępu, wprowadzenia, siedmiu bogatych w treść rozdziałów meryto-
rycznych, zakończenia, aneksu, wykazu akronimów oraz bibliografii. W  całości roz-
ważań Autor z konsekwencją realizuje podejście od ogółu do szczegółu. Książka za-
wiera też konieczne ze względu na poruszane wątki podejście multidyscyplinarne. 
Lektura poszczególnych rozdziałów w pełni potwierdza istnienie złożoności przed-
stawionych zagadnień. Na podkreślenie zasługuje również ogromny wysiłek Autora 
w postaci szerokiego i trafnie dobranego zestawu literatury z wielu dziedzin nauki 
i praktyki, co okazało się niezbędne dla ilustracji podjętych wątków. Całość stwarza 
przekonanie, że praca w pełni potwierdza swoją aktualność oraz szerokie możliwości 
wykorzystania przez liczne grono odbiorców. 

Strona merytoryczna pracy stanowi bogatą w treść, wartościową poznawczo, wie-
lowątkową monografię problematyki wykorzystania wywiadu i kontrwywiadu w re-
alizacji walki informacyjnej we wszelkich jej przejawach i obejmuje:
– podstawy teorii informacji i  socjotechniki z  uwzględnieniem roli informacji 

w działaniach wywiadu i kontrwywiadu, 
– opis założeń teorii walki informacyjnej w wydaniu różnych „szkół”: amerykańskiej, 

rosyjskiej, chińskiej, a także założenia teorii walki informacyjnej w ujęciu polskim,
– opis całokształtu działań wywiadu w ujęciu pełnego cyklu wywiadowczego,
– charakterystykę istoty oraz metod kontrwywiadu z podziałem na kontrwywiad 

defensywny, ofensywny i wojskowy, jako kluczowego komponentu osłony in-
formacyjnej,

– wskazanie na rolę wywiadu i kontrwywiadu w skomplikowanym oddziaływaniu 
informacyjno-psychologicznym, także z  perspektywy metod i  technik stosowa-
nych w ramach tychże działań,

– analizę działań wywiadu i kontrwywiadu w obszarze dezinformacji oraz jej głów-
nych celów, jako uporządkowany system działań realizowany zarówno w formie 
osobowej, jak i technicznej w przestrzeni informacyjnej,

– charakterystykę roli wywiadu i kontrwywiadu w systemach gospodarki, ekonomii 
i finansów w aspekcie globalnych, geostrategicznych i geopolitycznych wyzwań 
we współczesnych realiach.
Recenzowana praca stanowi obszerny przekrój zagadnień dla wystarczającego 

poznania, oceny i zrozumienia teorii oraz praktyki działania wywiadu i kontrwywiadu 
w globalnej rywalizacji państw i systemów gospodarczych, a także w ramach działal-
ności biznesowej i służb państwowych w ramach walki informacyjnej. 

Całość prezentowanych w pracy treści charakteryzuje się rzeczowością, wnikliwo-
ścią i kompleksowością dociekań. Za szczególnie cenne należy potraktować: 
– staranność i  dociekliwość w  charakterystyce skomplikowanych zagadnień roli 

informacji w dobie cyfryzacji i przesycenia informacją,
– wydobycie istoty współczesnej walki informacyjnej jako charakterystyki perma-

nentnej wojny bez działań militarnych,
– scharakteryzowanie roli, zadań oraz metod wywiadu i  kontrwywiadu w  walce 

informacyjnej w  sposób przystępny i  zrozumiały nie tylko dla analityków oraz 
funkcjonariuszy służb specjalnych,



Tomasz Fornicki, Wywiad i kontrwywiad jako kluczowe komponenty walki informacyjnej 

– ogromną troskę o zachowanie ilustracji praktycznej (przykładów działań) pozwa-
lającej na zrozumienie skomplikowanych zagadnień,

– wykazanie ogromnej synergii podejmowanych działań wywiadu i kontrwywiadu 
jako niezwykle istotnego, pożądanego i oczekiwanego efektu realizacji poczynań,

–  konsekwentną realizację charakterystyk dotyczących walki informacyjnej z  za-
chowaniem multidyscyplinarnego podejścia.
W ten sposób praca wypełnia dotychczas istniejący niedostatek rozważań innych 

autorów w opisywanym obszarze. 
Pozostaje wyrazić przekonanie, że problematyka poruszana przez Tomasza For-

nickiego nadaje się w pełni do wykorzystania przez grono specjalistów – analityków, 
nauczycieli akademickich parających się problematyką wywiadu i kontrwywiadu, za-
rządzania bezpieczeństwem. Książka może być również przydatna dla szerokiego 
dydaktycznego wsparcia realizowanych zajęć w ramach nauczania bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz zarządzania z odpowiednimi specjalnościami. Praca, jako znako-
mite dzieło, powinna także być wykorzystywana przez studentów kierunków polito-
logia, stosunki międzynarodowe, a także geopolityka i studia strategiczne. Może być 
również przydatna w kształceniu przyszłych funkcjonariuszy służb specjalnych. Apli-
kacyjność prezentowanej wiedzy wyraża się również w możliwościach zastosowania 
jej zarówno na ćwiczeniach, jak i warsztatach oraz przy okazji pisania prac dyplomo-
wych. Praca stanowi też znakomity wstęp do stworzenia wersji rozszerzonej w po-
staci podręcznika do studiowania wiedzy z zakresu szerokiej problematyki wywiadu 
i kontrwywiadu gospodarczego (biznesowego).




