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Lrrirs KonE atlie ze wlzystkin:
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- planoiro zainierzed u przygotor{5rwsntrh akcji pxopaganclowych
lub protostacyjnych przo z dz].atracry oi:on;rcyjnych, a \r finen
g6lno6ci by Z.y ch d zia V-acny ?tSoU-dar:ns6ci'r 

n

ulotek"
r62nycb sytuac ji konfliktowych
vt zakteLdzie pracy, 'i{ kb6ryn

pracUje, a takzo vi zak}.adzie pracy jego hany,
aktual-nej -sytuacji w;rslqprtja"cej !,er. punktach s|,upu GS,
a.tab.Ze L,i handru r,riejskim artyeuio* rolno*spozy1n czyc1tn

rrf.

- ustalanie os6b ne *rodoliri,ska wie jskiego, let6re pode jniowa6
bqd4 dzlakania skj-erowane przeciwko interesom pRl i rrie-
agodne z aktual-nie'obowiqzuiqcym porzEdkiem pravrrlym,,'

rbiora6 informacje o faktach docierania do rol-nikow clzial.acz
, ugtsupowa.6 ani;ysocjal-istycznych oxaz, rozpoznaqianie ich

zarnieraef i podejinowanych dzLakada . s .

: ; - przo jnowanj-a ]i'beratu.ry bozdebitowe j n u,qtal_anie "os6b pro*
lradEeicych jej korportaz oraz miejsc ;iej prEochowyvi,arriel.
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uiiysLiilranie inf ormac ji rrdno6nie sy b- . uiiyski:.LTan:Le rnt'ormacji odnoAnie sJ:br1ac ji w .srod or,ri.sku
rriejslcim w czasj-e obowia.zywani:a: rl['eou rto.ienneeo" Drez€]r.tto j ennego, prez€ln-

o organizouia.n:irl w 6rodowi-sku r,liojskl_lir
sa.no.rEqdowych :rol-nik.6r+ oraz ust.=-La.nie

t owanych postaw d;iazaczy opozyc ji i r,cdnenb a,zy.
ibio::anie infolmacji
roznych organizacjl
ich czZonk6w 
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uDyskiwariie i_nformacjl przydabnych ci]a inn;zch pion6vl, ,Sts i
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