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SZPIEDZY POSZUKIWANI, CZYLI AGENCJA
WYWIADU REKRUTUJE
„Jeśli szukasz pracy innej niż wszystkie, chcesz zaangażować się w działania na rzecz bezpieczeństwa
Polski i Polaków oraz międzynarodowej pozycji naszego Kraju, wyślij formularz zgłoszeniowy” –
czytamy na stronie Agencji Wywiadu. Polska służba zdecydowała się też „wyjść” z rekrutacją do
potencjalnych kandydatów i organizuje spotkania ze studentami na uczelniach wyższych w całym
kraju, a z tak aktywną agitacją nie mieliśmy do czynienia od czasu powołania do życia Agencji
Wywiadu.
O spotkaniach funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na uczelniach wyższych pisze dzisiaj Dziennik Gazeta
Prawna. Jak podkreślono, "uczelniane biura karier rocznie organizują takich wizyt (red. funkcjonariuszy
Agencji Wywiadu) dziesiątki". Podczas niedawnego spotkania ze studentami na Uczelni Łazarskiego,
jeden z przedstawicieli AW przekonywał, że praca w Agencji ma niewiele wspólnego z tym, co
zobaczyć można w ﬁlmach o Jamesie Bondzie. "To solidna praca taka jak w administracji publicznej,
tylko poza granicami kraju i łamiąca tego kraju prawo" - mówił studentom Andrzej, jeden z dwóch
pracowników AW przybyłych na spotkanie.
„Należy stosować wszystkie dostępne narzędzia. Nie możemy odejść od tak masowych działań
dlatego, że działania punktowe czy targetowane wymagają ogromnego wysiłku instytucjonalnego.
Pamiętajmy, że Agencja musi rekrutować ludzi na terenie całego kraju, a do tego potrzebny jest sztab
ludzi, którego Agencja nie ma. Dlatego nie da się rekrutować wszystkich indywidualnie” – mówił na
początku 2018 roku w rozmowie z InfoSecurity24.pl, pytany o spotkania przedstawicieli AW ze
studentami, były szef Agencji płk Grzegorz Małecki.

Uczelnia Łazarskiego organizuje spotkanie z przedstawicielami Agencji Wywiadu – 30.05
g.14.00. Na spotkaniu będzie przedstawiona specyﬁka AW jako instytucji państwowej i jej
sposobów działania. Druga część spotkania dotyczyć będzie perspektyw pracy w AW.
https://t.co/5GVeHcEwuW
— Agencja Wywiadu (@AWgovPL) 23 maja 2019
Przez ostatnie kilka lat spotkań funkcjonariuszy AW na uczelniach w całym kraju jest coraz więcej, o
czym sama Agencja informuje na bieżąco za pośrednictwem swojego proﬁlu na Twitterze.
Czy uczelnie to dobre miejsce na szukanie kandydatów na szpiegów? Jak przyznaje wielu specjalistów
i komentatorów, poszukiwanie kandydatów do służby w wywiadzie na uczelniach nie jest pomysłem
ani nowym, ani specjalnie rewolucyjnym. „Służby specjalne na całym świecie przyglądają się
studentom, zarówno w trakcie ich studiów, jak i przede wszystkim tuż przed ich zakończeniem” –

zauważa dr Jacek Raubo. „Najlepsze wywiady i kontrwywiady świata muszą patrzeć na młode
pokolenia, tym samym muszą być na bieżąco z sytuacją na uczelniach. W końcu od ich skuteczności
zależy w znacznym stopniu bezpieczeństwo kraju” – dodaje Raubo. Co więcej, jego zdaniem
powinniśmy raczej baczniej przyjrzeć się aktywności obcych służb na uczelniach w Polsce, niż próbom
zwerbowania kandydatów do rodzimych agencji.
Czytaj też: Ku nowoczesnej i jednolitej europejskiej wspólnocie wywiadowczej
Ile zarobi szpieg?
Wynagrodzenie w Agencji Wywiadu oﬁcjalnie objęte jest tajemnicą. Wiele jednak zależy od tego, na
jakie stanowisko zostanie zrekrutowany kandydat. Jak pisała w ubiegłym roku Rzeczpospolita,
specjaliści mogli liczyć na kwoty od 5 do 7 tys. złotych, ale na przykład informatycy potencjalnie
zarobić mogą nawet więcej.
Warto też przypomnieć, że w 2019 roku budżet AW został zwiększony z 188,5 mln złotych do prawie
264 mln złotych. W ramach tej kwoty o ponad 30 mln złotych więcej przeznaczone miało zostać na
wynagrodzenia. Trudno stwierdzić, czy przełoży się to bezpośrednio na wyższe pensje dla samych
funkcjonariuszy, jednak na początku ubiegłego roku były szef AW płk Grzegorz Małecki przypominał,
że wynagrodzenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu są najmniej atrakcyjne ze wszystkich służb
specjalnych w Polsce. Jednak wydaje się, że większym budżetem, także w części dotyczącej
wynagrodzeń, Agencja próbuje stać się nieco bardziej konkurencyjna na rynku pracy. „Musimy
pamiętać, że pieniądze jakie funkcjonariusz otrzyma za swoją służbę musimy porównywać nie tylko z
tym co oferuje rynek, ale też z innymi służbami” – mówił były szef AW.
Czytaj też: Płk Grzegorz Małecki: Obniżając budżety służb, państwo godzi się na iluzję zapewnienia
bezpieczeństwa [WYWIAD]
Oﬁcer wywiadu to…
Odpowiedź na pytanie o to, jakie umiejętności powinien posiadać przyszły szpieg, nie jest już taka
łatwa. Jak mówił z rozmowie z InfoSecurity24.pl były szef AW, oﬁcer wywiadu musi być człowiekiem,
który się w sposób naturalny porusza w świecie, w różnych środowiskach, jest bardzo kontaktowy, ma
dar komunikacji z innymi ludźmi, jest otwarty, ale jednocześnie musi być spostrzegawczy, opanowany,
musi potraﬁć się kontrolować, być bardzo zdyscyplinowany tak żeby jego kreatywność, inwencja nie
wychodziła poza ramy które otrzymał. Znalezienie takich kandydatów nie jest łatwe, choć jak
przyznaje Małecki nie jest też niewykonalne.
Sam proces rekrutacji jest sporym wyzwaniem zarówno dla kandydatów, jak i samej Agencji. Zanim
potencjalni przyszli szpiedzy traﬁą na pół roku do mazurskiego ośrodka szkolenia AW, muszą przejść
przez wieloetapowy i długotrwały proces selekcji. „Dla przykładu, na początku roku może być 1000
kandydatów do służby, z których ﬁnalnie zatrudnianych jest kilku” – mówił InfoSecurity24.pl płk
Małecki.
Ofensywa informacyjna Agencji Wywiadu trwa nieprzerwanie od ponad 1,5 roku. Twitterowy proﬁl
formacji co chwilę informuje o nowych spotkaniach na uczelniach albo zachęca do wstąpienia w
szeregi AW nowymi spotami. Trudno ocenić, czy w ten sposób Agencja znajdzie wielu nowych
pracowników, jednak bez wątpienia takimi działaniami w pewnym sensie „wychodzi z cienia”. Jednym

wyda się to atrakcyjne, innym nieco zabawne, ale sam fakt prowadzenia takich działań pozwala
sądzić, że to co na zachodzie jest standardem od wielu lat, w Polsce staje się dziś wreszcie jednym z
elementów procesu poszukiwania kandydatów do służb specjalnych.
Czytaj też: IPN odtajnia dane agentów. Polska wiarygodność wywiadowcza wystawiona na próbę?

