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Wprowadzenie 
 

Najstarszymi pobudkami kierującymi działania terrorystów były pobud-
ki polityczne. Ich efektem były najczęściej zamachy na sprawujących wła-
dzę. Z czasem przedmiotem zamachów stali się zwykli obywatele, niebio-
rący udziału w życiu politycznym. Jednakże siła społeczeństwa do wpły-
wania na polityczny obraz rzeczywistości w danym kraju został przez terro-
rystów dostrzeżona i skrupulatnie wykorzystana1. 

Terroryzm jest współczesną dżumą, która jest przenoszona przez 
„szczury ludzkie”, mającą tylko i wyłącznie na celu dokonanie całkowitego 
zniszczenia2. 

Naturalnym działaniem państwa są działania obronne przed terrory-
zmem. Ich istotą jest realizacja przedsięwzięć skierowanych na przetrwa-
nie i odparcie ciosu przeciwnika3. W kategoriach ciosu wymierzonego 
w bezpieczny byt państwa postrzegać należy terroryzm. Przeciwstawienie 
się mu to przejaw troski o bezpieczeństw obywateli, co realizowane jest 
w ramach polityki wewnętrznej. Narastającym objawom degradacji spo-
łecznej w niektórych państwach objętych transformacją ustrojową towarzy-
szą zjawiska patologii, tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju mię-
dzynarodowej przestępczości zorganizowanej, obejmującej swoim zasię-
giem całe regiony. Najbardziej niebezpieczną formą zagrożenia, wynikają-
cą z międzynarodowej aktywności przestępczej staje się terroryzm przybie-
rający różne oblicza i zakładający różne cele4. 
                                                           

1 B. Wiśniewski, P. Wars, Geneza i współczesny kształt terroryzmu, [w:] K. Jałoszyń-
ski, B. Wiśniewski (red. nauk.), Terroryzm (Diagnoza, zadania administracji publicznej 
w przeciwdziałaniu zjawisku), Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, 2007, s. 11. 

2 C. Gearty, Terroryzm, Wyd. Prószyński i Spółka, Warszawa, 1998, s. 8. 
3 K. Clausewitz, O wojnie, t. 2, PWN, Warszawa, 1958. 
4 B.Wiśniewski, System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, 

Wyższa Szkoła Policji, Szczytno, 2013, s. 88-89. 
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Jak dowodzą dotychczasowe doświadczenia w walce z terroryzmem 
zjawisko to nie poddaje się ograniczeniom związanym z zasięgiem oddzia-
ływania. Terroryzm nie jest wyłącznie zagrożeniem dla współczesnej cywi-
lizacji europejskiej. Zamachy o charakterze terrorystycznym, jakkolwiek 
ostatnimi laty bardzo odczuwalne w kręgu tzw. „cywilizacji Zachodu”, nie są 
czymś wyjątkowym także w innych kręgach kulturowych. Należy wspo-
mnieć, że od wielu lat problem ten jest widoczny na Bliskim Wschodzie 
oraz Afryce Północnej, a także w Rosji 5. 

Terroryzm nie poddaje się także ograniczeniom czasowym, prawnym, 
ani moralnym. Współczesny terroryzm w swym wymiarze jest niezwykle 
drastyczny. W przeciwieństwie do terroryzmu w wymiarze rewolucyjnym, 
narodowo-wyzwoleńczym, kiedy ofiarami padali konkretni przedstawiciele 
państw, współczesny terroryzm uderza w całe demokratyczne społeczeń-
stwa. Zatem zasięg jego oddziaływania jest niewspółmiernie większy, 
a tym samym bardziej przerażający niźli pierwotnie6. 

 
 

Podstawowe ustalenia podmiotowo-przedmiotowe 
 

Podmiotem, które musi stawić czoła temu zagrożeniu jest państwo. To 
przed nim postawione zostało zadanie zapewnienia bezpieczeństwa jego 
obywatelom. O tym, że problem jest niezwykle poważny, świadczy fakt, że 
do tej pory żadne państwo na świecie nie wypracowało na tyle skutecznej 
strategii przeciwdziałania mu, by mówić o pełnej neutralizacji zjawiska ter-
roryzmu. 

Zmiany w istocie zjawiska o takiej skali i sile oddziaływania wymagają 
podejmowania prób doskonalenia instytucji przewidzianych do jego rozpo-
znawania. Najlepiej byłoby, aby owe zmiany wyprzedzały na tyle ewolucję 
działań przeciwnika, by móc skutecznie im przeciwdziałać. Niestety 
w praktyce tak nie jest. Na całym świecie system bezpieczeństwa, 
a przede wszystkim jego komponenty najczęściej podlegają modyfikacjom 
na skutek silniejszych bodźców niż tylko przewidywanie nadchodzących 
zmian. Najczęściej musi dojść do dramatycznego w skutkach zdarzenia, 
aby zmobilizować struktury decyzyjne do bardziej zdecydowanych działań, 
aby pobudzić uśpioną czujność. Wbrew powszechnym, najczęściej niezbyt 
pochlebnym opiniom na temat szybkości reagowania polskich struktur 
bezpieczeństwa, problem ten jest powszechny i nie dotyczy wyłącznie Pol-

                                                           
5 P. Lubiewski, B.Wiśniewski, Polskie rozwiązania systemowe w zakresie zwalczania 

terroryzmu, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, 2018, s. 3-4. 
6 Tamże. 
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ski7. Warto na marginesie dodać, że niejednokrotnie przeszkodą na drodze 
wprowadzania poważniejszych zmian w instytucjach bezpieczeństwa, czy 
też realizowanych przez nie złożonych procedurach, jest aspekt finansowy. 

Ostatnie dwudziestolecie dowodzi, że terroryzm nie jest zjawiskiem lo-
kalnym, lecz globalnym, mającym swoje konsekwencje w relacjach odno-
szących się do bezpieczeństwa międzynarodowego. W tym też kontekście 
należy podkreślić, że zjawisko to mimo wszystko jest tak rozległe, że doty-
ka z jednej strony pojedynczych osób, społeczności lokalnych, państw, 
regionów i niemal wszystkich kontynentów.  

Trudno polemizować ze stanowiskiem Waldemara Zubrzyckiego, który 
uważa, że niewątpliwie ludzkość długo jeszcze doświadczać będzie terro-
ryzmu. Konflikty towarzyszyły jej zawsze, licznie występują w dzisiejszych 
czasach, nie ma również żadnych wątpliwości co do ich obecności w przy-
szłości. Terroryzm, jako jeden ze sposobów ich rozstrzygania, nie będzie 
zanikał, ale rozwinąć się może do jeszcze groźniejszej postaci. Dzięki po-
stępowi zwiększone możliwości wpływania na losy świata uzyskiwać będą 
coraz liczniejsze podmioty, w tym nawet stosunkowo niewielkie ugrupowa-
nia terrorystyczne. Ich nadzieja na rozstrzygnięcie tym sposobem istnieją-
cych problemów stanowić może wystarczający bodziec do wykorzystywa-
nia przemocy. Pośrednio ofiarą terroryzmu jest cała ludzkość, bezpośred-
nio, niestety, stać się nią może każdy 8. 

Należy stwierdzić, że ochrona i obrona interesów narodowych będzie 
wymagała ścisłej współpracy wszystkich podmiotów prawa państwowego, 
gdyż — jak stwierdza J. Solana: Granice pomiędzy bezpieczeństwem we-
wnętrznym i zewnętrznym, policją i wojskiem, zapobieganiem kryzysom 
oraz ich rozwiązywaniem, walką z kryminalną i finansową przestępczością, 
tropieniem terroryzmu i radzeniem sobie z upadającymi reżimami stają się 
sztuczne i niewyraźne. Zapewnienie bezpieczeństwa wiąże się, zatem 
z używaniem wielu rodzajów narzędzi, podległych administracji rządowej, 
samorządowej, stanowiących własność podmiotów rynkowych, organizacji 
pozarządowych, a także poszczególnych obywateli. Działania te realizo-
wane są przy użyciu wielu narzędzi, do których można zaliczyć: organy 
władzy publicznej, organy dyplomatyczne i konsularne, siły zbrojne, go-
spodarkę, straże, służby, inspekcje, organizacje pozarządowe, technologię 
oraz obiekty i ośrodki kultury. Do drugiej grupy należą: organizacja pań-
stwa i społeczeństwa, kultura i jakość władzy (w tym dyplomacji), morale 
narodowe, kultura i dziedzictwo narodowe, strategie i polityki władz pań-
stwa, prawo państwowe, nauka i edukacja9. 

                                                           
7 Przykładem są udane ataki terrorystyczne w wielu państwach Europy, na Bliskim 

Wschodzie, w USA, czy w Federacji Rosyjskiej, mimo wcześniejszej wiedzy o zagrożeniu 
terrorystycznym. 

8 W. Zubrzycki, Tak zwany terroryzm, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno, 2017, s. 509. 
9 W. Kitler, Funkcje administracji publicznej w bezpieczeństwie narodowym, [w:] Z. Pią-
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Rejony zagrożeń 
 

Interesujących wiadomości pod względem poznawczym i utylitarnym 
w zakresie odzwierciedlonym tytułem pracy dostarczają dostępne po-
wszechnie źródła amerykańskie. Według Amerykanów każdy region w naj-
bliższych pięciu latach będzie zmagał się ze swoimi problemami i wyzwa-
niami, zwłaszcza, że prognozowane jest globalne spowolnienie gospodar-
cze. Rachityczny wzrost spowoduje narastanie napięć społecznych, a naj-
bardziej boleśnie uderzy w kraje Trzeciego Świata i najbiedniejszych. Eu-
ropa dalej będzie się zmagać z kryzysem migracyjnym oraz starzejącymi 
się społeczeństwami, co będzie miało donośny wpływ na europejską go-
spodarkę. Narastające problemy będą paliwem dla rosnących nacjonali-
zmów, sprzyjając fragmentaryzacji Starego Kontynentu. Podobnie Brexit 
będzie inspirować wzrost popularności ruchów separatystycznych. Nie 
trzeba dodawać, że dalsza integracja europejska stanie pod dużym zna-
kiem zapytania 10. 

Te same źródła wskazują na to, że w odniesieniu do Bliskiego Wscho-
du i Afryki Północnej wszystkie trendy dotyczące tego regionu zmierzają 
w złym kierunku. Narastająca niestabilność państw arabskich (głównie 
z powodu niskich cen ropy), wzrost ugrupowań radykalnych i terrorystycz-
nych, coraz większa rywalizacja między Arabią Saudyjską i Iranem - 
wszystkie te czynniki będą prowadzić do kolejnych konfliktów i dalszej 
fragmentaryzacji regionu. Niestety najpewniej wzrośnie także zagrożenie 
terroryzmem. Przedłużające się konflikty i era informacyjna otwierają przed 
terrorystami możliwości rekrutowania i operowania na wielką skalę - napi-
sali analitycy wywiadu. Bez międzynarodowej współpracy bardzo trudno 
będzie powstrzymać to niebezpieczeństwo11. 

W odniesieniu do Europy znamiennymi są oceny sprowadzające się 
do stwierdzenia, że niestety nadal zagrożenie terrorystyczne w Europie 
jest wysokie. Nie ma jednak związku z falą uchodźców - twierdzi Europej-
ski Urząd Policji. Choć dżihadyści dopuszczają się mniej niż 10 procent 
wszystkich zamachów, ginie w nich ponad 95 procent wszystkich ofiar - 
wynika z dorocznego raportu Europolu12. Mimo że eksperci zauważają 
tendencję spadkową liczby zamachów terrorystycznych w Europie, Euro-
pejski Urząd Policji wskazuje, że zagrożenie terrorystyczne w Unii Euro-
pejskiej jest wysokie. Wskazują na to zarówno przeprowadzone zamachy, 
                                                                                                                                                   

tek, B. Wiśniewski, A. Osierda (red.), Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa, 
Wyższa Szkoła Administracji - Akademia Obrony Narodowej, Bielsko-Biała - Warszawa, 
2006, s. 18. 

10 https://wiadomosci.wp.pl/niepokojace-prognozy-wywiadu-usa-na-najblizsze-5-lat 
[dostęp: 11.02.2018]. 

11 Tamże. 
12 https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zagrozenie-terrorystyczne-w-europie-

rapo rt-europolu [dostęp: 11.02.2018]. 
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jak i te nieudane albo przerwane oraz rozpowszechnianie przez tzw. Pań-
stwo Islamskie filmów wideo nagranych w europejskich językach, nawołu-
jących do ataków. Europol wskazuje również na dużą liczbę aresztowań 
osób podejrzanych o działania terrorystyczne. Spodziewa się też dalszej 
mobilizacji tzw. samotnych wilków (terrorystów działających w pojedynkę) 
w celu ataków na obywateli państw znajdujących się w koalicji przeciw 
państwo islamskiemu13. 

Terroryści mają świadomość tego, że nie zawsze słabszy musi prze-
grywać, a skutki konfliktów najbardziej dotykają tych, którzy nie są w nie-
zaangażowani. Jest jeszcze jeden istotny aspekt współczesnego terrory-
zmu – jego początki sięgają okresu zimnej wojny, kiedy to USA i ZSRR, nie 
chcąc jawnie występować w konfliktach zbrojnych, szkoliły, uzbrajały i za-
chęcały do walki ludność miejscową. Dzisiaj ci sami bojownicy, najlepsi – 
bo przetrwali, stoją na czele wielu ugrupowań terrorystycznych. Znają do-
skonale tajniki działania służb specjalnych tych krajów, funkcjonowania 
systemów finansowych i gospodarki świata zachodniego, a ponadto są 
świetnie wyszkoleni w działaniach taktycznych i strategicznych. Czy walka 
z takimi przeciwnikami jest możliwa do wygrania? Czy można ich pokonać 
lub choćby przeszkodzić w dokonywaniu kolejnych zamachów? (…) Teore-
tyczne uzasadnienie niemożności zapobieżenia atakom terrorystycznym 
przedstawiono w książce Właściwości dywersji i jej zwalczania14. Opierają 
się one na doświadczeniach hakerów w zakresie pozyskiwania informacji, 
teorii małego świata opracowanej w 1998 r. przez matematyków Wattsa 
i Strogatza oraz matematycznym modelu bitwy Lanchestera. Wynika 
z nich, że profesjonaliści przygotowujący atak, mają ogromne szanse na 
skuteczne przeprowadzenie go, a jedynym problemem jest bezpieczna 
ucieczka z miejsca ataku. Jednakże problem ten znika w przypadku zama-
chów samobójczych15. 

 
 

Płaszczyzny walki z terroryzmem w przyszłości 
 

Analiza opracowań z zakresu terroryzmu wskazuje na to, że w przy-
szłości (tak jak do tej pory) działania terrorystyczne prowadzone będą 
w trzech podstawowych dziedzinach: propagandowo-ideologicznej, zbroj-
nej i poza zbrojnej odnoszącej się głównie do cyberprzestrzeni.  

W przyszłości nie ulegną zmianie motywy i cele działań terrorystycz-
nych. Podobnie ocenić należy kwestie werbunku do organizacji terrory-
stycznych. Nadal będzie następował poprzez wprowadzenie przez członka 

                                                           
13 Tamże. 
14  R. Jakubczak, B. Wiśniewski (red.), Właściwości dywersji i jej zwalczania, MSWiA, 

Warszawa, 2006, s. 20-32. 
15 J.Prońko, B.Wiśniewski, Wybrane…, s. 31-32. 
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rodziny, przyjaźnie nastawioną osobę obcą oraz za pośrednictwem Inter-
netu. Nie można wykluczyć również, że będzie on związany z przyjęciem 
do pracy. Werbunek poprzedzony będzie „przygotowaniem” wyrażającym 
się lekturą odpowiednio wybranych lektur, wykładów, dyskusji i wystąpień. 

Miejscami szczególnie podatnymi dla działań werbunkowych będą: re-
giony biedoty w państwach „Trzeciego Świata”, dzielnice zamieszkałe 
przez ubogie mniejszości narodowe i etniczne w aglomeracjach miejskich 
państw rozwiniętych, europejskie blokowiska, uczelnie wyższe, fora i porta-
le społecznościowe oraz Darknet. 

Istotną kwestią dotyczącą przyszłości działań terrorystycznych jest to, 
że będą prowadzone we wszystkich warunkach i stanach funkcjonowania 
państwa. Obiektami działań terrorystycznych mogą być w przyszłości 
przedstawiciele władzy politycznej i administracyjnej, (…) ważne obiekty 
polityczne, gospodarcze i wojskowe. W czasie pokoju może to być dezor-
ganizacja gospodarki, potencjału obronnego, życia politycznego i admini-
stracji, osłabienie pozycji państwa na arenie międzynarodowej oraz pod-
ważenie jego sojuszy. Najprawdopodobniej podyktowane to będzie próbą 
wymuszenia na nim realizacji własnych celów. W czasie wojny może to być 
ponadto osłabienie potencjału militarnego, dezorganizacja działań wojen-
nych oraz prowadzenie działań psychologicznych skierowanych na obniże-
nie wartości moralnej i bojowej sił zbrojnych, a także zamachy na przed-
stawicieli najwyższych władz. Natomiast w okresie zagrożenia – paraliżowa-
nie funkcji wewnętrznych państwa, zwłaszcza mobilizacji gospodarki i mobi-
lizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych oraz doprowadzenie do jego izolacji 
politycznej16. 

Konkludując, należy zauważyć, że w dającej się przewidzieć przyszło-
ści zagrożenie terroryzmem nie będzie słabnąć, a wręcz przeciwnie – bę-
dzie wzrastać. Należy liczyć się również z zacieśnieniem związków między 
organizacjami terrorystycznymi i zorganizowaną przestępczością, których 
działalność będzie się przenikać. W tym zakresie należy zauważyć, że (…) 
współpraca, w szczególności w zakresie przemytu osób, pozyskiwania 
nielegalnej broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i prekursorów do 
ich produkcji, a także transferu środków finansowych, może znaleźć się 
w przyszłości w obszarze zainteresowania organizacji terrorystycznych17. 

Z analizy doświadczeń dotyczących zwalczania terroryzmu wynika, że 

                                                           
16 Analiza literatury naukowej i popularno-naukowej wskazuje na ścisłe związki między 

terroryzmem i dywersją – szerzej B.Wiśniewski, Zwalczanie terroryzmu, dywersji i sabota-
żu, [w:] Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, nr 2/2004, Koszalin, 
czerwiec 2004, s. 45-55, Por. K. Gąsiorek, Walka z pododdziałami sił specjalnych, materiał 
na prawach maszynopisu (2000) cyt. za: R. Jakubczak, B. Wiśniewski (red. nauk), Właści-
wości dywersji i jej zwalczania. Zarys problemu, Departament Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obronnych MSWiA, Warszawa, 2006, s. 5-6. 

17 Uchwała Nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego 
Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”, M.P. z 2014 r., poz. 1218. 
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naturalnym sojusznikiem w walce z terroryzmem będą nadal obywatele, 
którzy właściwie potrafią obserwować i analizować rodzime otoczenie, 
a informując o „podejrzanych” zachowaniach, postawach i przedsięwzię-
ciach, mogą przyczynić się do nieprzeciętnej skuteczności18 w przeciwsta-
wieniu się terrorystom. Angażowanie obywateli do tej działalności wyczula 
ich na konieczność zwracania uwagi na sprawy bezpieczeństwa osobiste-
go, najbliższego otoczenia, wreszcie państwa jako całości. Jest to niezwy-
kle ważne, ponieważ jeśli nie zostanie ten warunek spełniony i obywatele 
nie będą obserwować własnego otoczenia oraz zwracać uwagę na to, co 
jest istotą bezpieczeństwa w czasie pokoju, to nigdy nie będzie można 
liczyć na jakąkolwiek skuteczność19 w przeciwstawieniu się terroryzmowi. 
Temu celowi musi przede wszystkim służyć prawo, a dopiero w następnej 
kolejności struktury wielu instytucji państwowych – w tym orężnych. Wy-
mogi, co do angażowania różnych sił i środków (…) wynikają głównie 
z tego, że liczba obiektów, na które dywersanci mogą oddziaływać, jest 
ogromna20. 

Najskuteczniejszą formą skutecznego przeciwstawienia się działaniom 
terrorystycznym jest wymiana informacji stanowiąca podstawę współdzia-
łania instytucji państwowych przeznaczonych do przeciwstawienia się im. 
Na ten aspekt zwraca także uwagę Bernard Wiśniewski wymieniając go 
wśród głównych płaszczyzn efektywnego współdziałania21. 

Odnosząc się do powyższego, a w szczególności mając na uwadze 
jak ważne dla systemu bezpieczeństwa państwa jest podnoszenie efek-
tywności sfery współdziałania jako niezwykle istotnej i mającej decydujący 
wpływ na efektywność opisywanej powyżej części systemu, niezbędne jest 
bieżące i wieloaspektowe jej doskonalenie. 

Wydaje się, że powinno ono w głównej mierze odnosić się do takich 
płaszczyzn współpracy, jak: 

− mechanizmy szybkiej wymiany informacji (tworzenie nowych i do-
skonalenie istniejących już kanałów przekazu informacji, ograniczając do 
niezbędnego minimum liczbę ogniw pośredniczących); 

− mechanizmy bezpośredniej współpracy (np. w grupach 
zadaniowych, w ramach struktur doraźnych, w przypadkach 
uzasadniających taką potrzebę). Wpływają one na szybszą wymianę 
informacji, uproszczają proces decyzyjny, a także wpływają na motywację 
realizacji wspólnego celu; 

− rozwijanie „wrażliwości” podmiotów współdziałających w zakresie 
zagadnień objętych współdziałaniem (szczególnie, jeśli mają one 

                                                           
18 R. Jakubczak, B. Wiśniewski (red. nauk), Właściwości…, s. 6-7. 
19 Tamże. 
20 Tamże. 
21 Szerzej, B. Wiśniewski, System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne 

i praktyczne, Szczytno, 2013, s. 296-303. 
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odmienną charakterystykę), w celu jak najbardziej efektywnego 
wykorzystywania posiadanego przez nie potencjału informacyjnego. 

Sprawność państwa w zakresie reagowania na istniejące lub poten-
cjalne zagrożenia jest pochodną sumy efektów działalności poszczegól-
nych jego organów, powołanych do rozpoznawania i przeciwdziałania im 
(efekt synergii). Właściwe ich funkcjonowanie wymaga od państwa znacz-
nego wysiłku, skierowanego nie tylko na stworzenie i utrzymanie złożone-
go aparatu administracyjnego. Kluczowe jest stworzenie takich warunków 
funkcjonowania systemu, które umożliwiają bezkonfliktową współpracę 
poszczególnych służb, a tym samym pełne wykorzystanie ich potencjału 
do realizacji przyjętego spektrum zadań.  

Pogląd ten jest szczególnie istotny w dobie globalizacji zagrożeń, jak 
i dynamicznego ich rozwoju z wykorzystaniem najnowszych technologii. 
Wydaje się, że dobrze zaprojektowana współpraca pomiędzy służbami, 
przewidzianymi do ochrony przed zagrożeniami o charakterze terrory-
stycznym, jest jednym z najważniejszym elementów wpływających na 
sprawność systemu bezpieczeństwa państwa w tym zakresie.  

Bez wątpienia, z uwagi na szczególny, transgraniczny charakter tego 
zagrożenia, niezbędna jest współpraca społeczności międzynarodowej, 
w kierunku zarówno wspólnej ochrony przed aktualnymi zagrożeniami ze 
strony środowisk terrorystycznych, jak i w kierunku poszukiwania rozwią-
zań neutralizacji takich zagrożeń w przyszłości.  

Co do konieczności współpracy pomiędzy państwami na forum mię-
dzynarodowym panuje zgoda. Wyrazem tego jest szereg rezolucji antyter-
rorystycznych wypracowanych w ramach ONZ, które prócz oficjalnego 
potępienia aktów terroryzmu przewidują także konkretne działania. Między 
innymi w rezolucji 1267 (1999 r.) zobligowano państwa członkowskie do 
zamrożenia kont bankowych, zapobiegania przekraczania granicy oraz 
przekazywania wsparcia materialnego, technicznego i szkoleniowego, bro-
ni, itp. wobec osób i instytucji mających związki z Al Kaidą, Osamą bin La-
denem i Talibami. Rezolucja 1373 (2001 r.) natomiast zobowiązuje pań-
stwa członkowskie do ścigania karnego i pociągania do odpowiedzialności 
karnej osób, organizacji finansujących terroryzm, w tym zamrożenia ich 
rachunków bankowych. Zobowiązuje ponadto do dzielenia się informacja-
mi dotyczącymi działalności terrorystycznej z innymi państwami. Na mocy 
tejże rezolucji powołano Komitet Antyterrorystyczny z zadaniem monitoro-
wania i udzielania pomocy w zakresie implementacji rezolucji. Także rezo-
lucja 1904 (2009 r.) przewiduje działania społeczności międzynarodowej 
w kierunku wprowadzenia sankcji wobec Osamy bin Ladena, Al-Kaidy 
i Talibów22. 

Również na forum NATO dostrzeżono (szczególnie po 11.09.2001 r.) 

                                                           
22 http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/dzialania_rb.php [dostęp: 25.07.2016] 
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konieczność uściślenia współpracy w tym obszarze23. Podczas szczytu 
NATO w Pradze (2002 r.) przyjęto założenia co do wspólnego wykorzysta-
nia sił zbrojnych, będących w dyspozycji sojuszu, do walki z terroryzmem 
w ramach przeciwdziałania terroryzmowi, obrony przed nim oraz do usu-
wania skutków aktów terroru. W ramach Planu działania partnerstwa prze-
ciw terroryzmowi natomiast zobowiązano się do wspólnych konsultacji poli-
tycznych oraz wymiany informacji w obszarze zagrożeń terrorystycznych. 
Za istotną uznano konieczność wzmocnienia zdolności cywilnego sektora 
zarządzania kryzysowego.  

W obszarze Unii Europejskiej po 11. września wyraźnie wzrosła ak-
tywność w kontekście walki z terroryzmem. Ograniczała się jednak, jak się 
wydaje, wyłącznie do aktywności politycznej. Można by odnieść wrażenie, 
że państwa członkowskie dostrzegały problem, jednak umiejscawiały go na 
odległym kontynencie północnoamerykańskim. Przebudzenie nastąpiło 
jednak niebawem, bo po zamachu w Madrycie (11.03.2004 r.). Dwa tygo-
dnie po ataku Rada Europy przyjęła Deklarację w sprawie zwalczania ter-
roryzmu, a kilka miesięcy później przyjęto uzupełniający deklarację Plan 
działania w zakresie zwalczania terroryzmu24. Wśród głównych celów stra-
tegicznych planu znalazły się między innymi: 

− zwiększanie wysiłków społeczności międzynarodowej w walce 
z terroryzmem; 

− ograniczanie organizacjom terrorystycznym dostępu do środków 
ekonomicznych, w tym finansowych; 

− zmaksymalizowanie potencjału wewnątrz organów UE i państw 
członkowskich w celu wykrywania, śledzenia i ścigania terrorystów oraz 
zapobiegania atakom terrorystycznym; 

− rozwijanie zdolności w zakresie zarządzania likwidacją skutków 
aktów terrorystycznych;  

− wymiana informacji wywiadowczych, identyfikujących terrorystów 
oraz o sposobach finasowania terroryzmu; 

− pomoc w zwiększaniu możliwości przeciwdziałania terroryzmowi 
w państwach trzecich. 

Powyższe inicjatywy są owocem wymiany doświadczeń poszczegól-
nych państw w zakresie walki z terroryzmem. Na ich kształt wpłynęły za-
równo bolesne doświadczenia USA oraz Hiszpanii i Wielkiej Brytanii jak 
i wiedza, jaką w walce z terroryzmem lewicowym i separatystycznym uzy-
skały państwa Europy Zachodniej po drugiej wojnie światowej. Takie też 
kierunki strategii antyterrorystycznej przyjmują państwa koalicji antyterro-

                                                           
23 Bezpośrednio po atakach na WTC 11.09.2001 r. państwa członkowskie po raz 

pierwszy zastosowały art. 5 traktatu waszyngtońskiego uprawniający do zbiorowej obrony 
w obliczu zagrożenia jednego z państw sojuszu. 

24 Plan był znowelizowaną wersją planu przyjętego na nadzwyczajnym posiedzeniu 
Rady Europy (21.09.2001 r.). 
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rystycznej, w tym Polska. 
Warto zwrócić uwagę, że strategia walki ze współczesnym terrory-

zmem ukierunkowana jest przede wszystkim na ścisłe współdziałanie 
państw tworzących koalicję antyterrorystyczną, a w tym wymianę informa-
cji, doświadczeń oraz wsparcie siłowe, a także otwieranie się na państwa 
trzecie, w których istnieje problem terroryzmu. To również płaszczyzna 
doskonalenia zarządzania skutkami aktów terroru. Już z powyższego wy-
nika, że do przygotowań do walki ze współczesnym terroryzmem zaanga-
żowany być musi znaczny ilościowo i rodzajowo zasób sił i środków sys-
temu bezpieczeństwa państwa.  

 
 

Konkluzje 
 

Należy stwierdzić, że najważniejsze na etapie zapobiegania zagroże-
niu (nie umniejszając znaczenia międzynarodowej solidarności) jest dzia-
łanie w kierunku rozpoznawania zagrożenia. To sfera pozyskiwania infor-
macji o organizacjach terrorystycznych, ich członkach, strukturach, przygo-
towaniach do działań, podmiotach wspierających, sposobach finansowa-
nia, czy wreszcie komunikacji wydaje się kluczem do dalszych działań 
w walce z terroryzmem. Postulowana współpraca, czy to na płaszczyźnie 
krajowej, europejskiej, czy też globalnej, bez zasobu informacyjnego była-
by jedynie pozorna. Z tego względu bardzo istotną rolę w zdobywaniu wie-
dzy o zagrożeniach ze strony terroryzmu spełniają instytucje realizujące 
działania wywiadowcze (pozyskujące informacje). Z racji globalnego cha-
rakteru zjawiska terroryzmu, specyfiki funkcjonowania organizacji terrory-
stycznych (konspiracja działania, międzynarodowa współpraca pomiędzy 
organizacjami, międzynarodowe finansowanie, nierzadko wsparcie ze 
strony podmiotów państwowych, wykorzystywanie najnowszych technolo-
gii) zadanie to powierzone zostało w państwach koalicji antyterrorystycznej 
służbom specjalnym wspieranym, w określonym zakresie, przez inne służ-
by (np. finansowe), w tym policyjne. W odniesieniu do postulatu Planu 
działania w zakresie zwalczania terroryzmu zalecającego zmaksymalizo-
wanie potencjału wewnątrz organów UE i państw członkowskich w celu 
wykrywania, śledzenia i ścigania terrorystów oraz zapobiegania atakom 
terrorystycznym pojawiają się dyskusje na temat koniecznego zakresu 
doskonalenia służb specjalnych do walki z terroryzmem. Spośród wielu 
problemów wymagających rozstrzygnięcia (m.in. uporządkowanie zakresu 
kompetencyjnego służb, wyznaczenie służby odpowiedzialnej za koordy-
nację działań wywiadowczych, doprecyzowanie zakresu współdziałania) 
najwrażliwszą jest jednak płaszczyzna uprawnień służb specjalnych, które 
stoją w kolizji ze sferą praw i wolności jednostek.  
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COMBATING TERRORISM - AN OUTLINE 
OF THE PROBLEM 

−  
− The paper discusses the main issues concerning the problem 

of combating terrorism. The analysis was prepared due to the fact that over 
the years, a threat has emerged which is extremely difficult to detect 
and neutralise. This threat is terrorism. The perpetrators do not act 
in a conventional way, often abandoning their previous methods for innova-
tive and unexpected solutions. Thus, there appears a threat that is ex-
tremely grave, since it is invisible and unpredictable in its both influence 
and further development. The last two decades prove that terrorism is not 
a local phenomenon. On the contrary, it is global and it has consequences 
affecting national security. In this context, it is necessary to emphasise that 
this phenomenon is so widespread that it affects individual people, local 
communities, countries, regions and almost all continents. This is why 
combating terrorism, oriented towards the present and the future, is 
an undertaking that is complex, difficult and multidimensional. 
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