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Streszczenie: Jak wiemy informacja i zarządza-
nie nią stanowi ważną funkcję na wielu płasz-
czyznach współczesnej cywilizacji. Chodzi tu 
przede wszystkim o szeroko rozumiane bezpie-
czeństwo współczesnego państwa. Informacja 
taka musi posiadać szczególne cechy, dzięki 
którym będzie ją można właściwie wykorzystać. 
Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego  
w obecnych czasach jest podstawą do swobod-
nego posługiwania się informacją w systemie 
bezpieczeństwa. Znaczenie tego pojęcia znaj-
dziemy w  tym materiale w odniesieniu do  
bezpieczeństwa  narodowego w aspekcie walki 
z terroryzmem a wszelkie analizy prowadzone  
przez badaczy zjawiska terroryzmu wskazują 
niemożność całkowitego wyeliminowania tego 
zjawiska. 
 
Słowa kluczowe: Zarządzanie informacją, bez-
pieczeństwo narodowe, terroryzm. 
 

Abstract As we know, information and man-
agement of it is an important function on 
many levels of modern civilization. This is 
primarily about the broadly understood secu-
rity of the modern state. Such information 
must have specific features that will enable it 
to be properly used. Ensuring information 
security nowadays, it is the basis for the free 
use of information in the security system. The 
meaning of this concept can be found in this 
material in relation to national security in the 
context of the fight against terrorism and all 
analyzes carried out by researchers, the phe-
nomena of terrorism indicate the inability to 
completely eliminate this phenomenon. 
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Wprowadzenie  

Rozpoczynając rozważania nad zagadnieniem informacji jako ważnego 

składnika strategii przeciwdziałania terroryzmowi, wyjaśnijmy pojęcie infor-

macji i jakie ma ona znaczenie dla obronności państwa przed atakami terro-

rystycznymi. Termin „informacja” w języku łacińskim oznacza: ‘wyjaśnienie, 

zawiadomienie, wyobrażenie’. W naszej mowie potocznej stanowi każdą 

wiadomość. Od czasu kiedy C. E. Shannon przedstawił podstawy teorii infor-

macji, powstało wiele definicji dla tego pojęcia. I tak np.  Piotr Sienkiewicz, 

definiując informację, wskazał, że jest to:  zbiór zdarzeń, faktów, które są 

zawarte w danej wiadomości. Ujęte są w taki sposób aby odbiorca mógł od-

nieść się do danej sytuacji i tym samym podjąć konkretne działania umysłowe 

czy fizyczne (P. Sienkiewicz, 2005, s. 62).  

Marian Mazur natomiast przedstawił definicję informacji w następują-

cy sposób: „informacja jest transformacją jednego komunikatu asocjacji in-

formacyjnej w drugi komunikat tej asocjacji: informowanie jest to transfor-

mowanie zawartych w łańcuchu oryginałów w informacje zawarte w łańcu-

chu obrazów” (P. Sienkiewicz, 2005, s. 62). A. Webster jako informację defi-

niuje wiedzę: która jest przekazywana przez innych ludzi albo jest wynikiem 

obserwacji, badań czy studium danego zagadnienia. Natomiast Edward Ko-

walczyk definiuje to pojecie następująco: jest to strumień sterujący syste-

mami zasileń, wykorzystywany w organizmach żywych lub maszynach do 

bardziej sprawnego, efektywnego i celowego działania (M. Strzoda, 2001, s. 

16).   

Jak widać na podstawie przytoczonych definicji pojęcia „informacji” 

można stwierdzić, iż jest ona rozumiana w bardzo wąskim znaczeniu. Dużo 

szersze znaczenie będzie miało rozumienie informacji nie tylko jako wiado-

mość na jakiś temat. Tu informacją  może być sugestia, polecenie czy decy-

zja. Poszerza się również przekaz informacji nie tylko w układzie człowiek-

człowiek, a np. człowiek-maszyna czy inny obiekt (J. Czekaj, Kraków 2000, s. 

17.). Próba jednoznacznego zdefiniowania pojęcia informacji nie przyniosła 

żadnych wymiernych efektów. Jak twierdzi wielu badaczy i autorów, wyja-

śnienie istoty informacji może odbyć się na gruncie teorii informacji, a przy 

tym powinno uwzględniać jej podstawowe aspekty, czyli: znaczeniowy, ilo-
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ściowy, jakościowy oraz rzeczowy. Konkludując, podamy właściwości, jakie 

posiada informacja: 

1. Informacja jest wiadomością, która wyrażana jest przy pomocy ma-

terialnych nośników. 

2. Informacja może być przetwarzana, powielana, przekazywana za 

pomocą nośników telekomunikacyjnych. 

3. Informacja może być różnorodna. 

4. Informacja może dotyczyć nierealnych zjawisk, które nigdy nie miały 

miejsca. 

5. Informacja podczas przekazu może ulec przekształceniu, zniekształ-

ceniu lub fałszowaniu przez człowieka w określonym celu. 

6. Ważną i zarazem specyficzną cechą jest konieczność jej aktualizacji 

(K. Liedel, Warszawa 2010, 44-45.). 

 

Kolejnym jakże ważnym zagadnieniem dotyczącym bezpieczeństwa in-

formacyjnego i zarazem kontynuacją  powyższych rozważań jest klasyfikacja 

posiadanych zasobów informacyjnych. Można je podzielić następująco, po-

dając kilka kluczowych wskaźników. Jako pierwszą grupę możemy wskazać 

źródła informacji, tj. otwarte lub operacyjne. Zasobem takim nie będą tylko 

te informacje, które pochodzą z różnego rodzaju rozpoznania czy z działań 

analitycznych. Wszelkie dokonane bowiem raporty, strategie decyzje i plany 

opracowywane na podstawie analiz stanowić będą znaczące i cenne zasoby 

informacyjne systemu. W systemie informacyjnym państwa możemy wyróż-

nić cztery rodzaje zasobów informacyjnych, tj.: 

1. Informacje, które będą pochodzić ze źródeł otwartych. Tu należy 

mieć na względzie media, prasę, Internet, raporty, opracowania ba-

dawcze. W ten zakres wchodzą wszelkie informacje, które są ogólnie 

dostępne. 

2. Informacje, które będą wyselekcjonowane na podstawie dokona-

nych analiz, sporządzonych raportów, opracowanych strategii, pla-

nów itd. 

3. Informacje, które pochodzą od tzw. Partnerów. Chodzi tu o współ-

pracujące organy innych państw tj.: policja, służby specjalne i inne. 
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4. Informacje, pochodzące ze źródeł operacyjnych (K. Liedel, Warszawa 
2010, s. 44-45.). 

 

Kolejna klasyfikacja będzie dotyczyła formy uporządkowania udostęp-

nianych danych, które są zawarte w przechowywanych zasobach informacyj-

nych. Według powyższego można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa 

to zasoby otwarte. Ich dane oraz informacje stanowią podstawę wyszukiwa-

nia w przedmiotowych zasobach. Można podzielić je na: 

1. Dane atomowe dotyczące pojedynczej wartości danego obiektu; 

2. Pojedyncze wartości dotyczące zbiorów obiektów; 

3. Wiele wartości dotyczących jednego obiektu; 

4. Zbiory wartości atomowych dotyczące zbioru obiektów; 

5. Dane porównawcze, wybierające obiekty na podstawie podobień-

stwa lub różnic w stosunku do wskazanego obiektu (K. Liedel, War-

szawa 2010, s. 44-45.). 

 
Drugą grupę stanowią zasoby stanowiące zamkniętą całość. Użytkow-

nik otrzymuje tu cały zasób informacji. Ich atrybuty w tym przypadku są uży-

wane do generowania zapytania. Stopień niejawności stanowi kolejny punkt 

klasyfikacji. Akty prawne definiują klasyfikację. Stanowią ramy i są też pod-

stawą całego systemu ochrony informacji niejawnych. Rozróżniamy osiem 

kategorii informacji: 

1. Informacje jawne - są to informacje, które są udostępnione publicz-

nie. Każdy ma do nich dostęp. Bazy czy też sieci informacyjne nie 

zawsze udostępniają takie informacje stale. Niekiedy należy zwróci 

się o  ich udostępnienie. 

2. Informacje wewnętrzne - przeznaczone wyłącznie do użytku we-

wnętrznego. Są to informacje dostępne wyłącznie do użytku we-

wnętrznego dla osób zatrudnionych w danej organizacji.  

3. Informacje poufne - to informacje, których ujawnienie mogłoby 

spowodować szkody dla funkcjonowania danej organizacji. Do in-

formacji poufnych może mieć dostęp osoba pełniąca określoną 

funkcję w organizacji.  
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4. Informacje tajne - informacje tajne są przypisane tylko określonej 

liczbie osób. Ich ujawnienie może sprowadzić zagrożenie  

dla bezpieczeństwa życia lub zdrowia.  

7. Zasoby informacyjne są także podzielne i klasyfikowane pod wzglę-

dem krytyczności zasobów. Dotyczy to stopnia, w jakim utrata in-

formacji może wpłynąć na realizację zadania przez dysponenta ta-

kiego zasobu informacji (K. Liedel, Warszawa 2010, s. 46). 

 

Wyróżnić można cztery zasoby, tj.: 

1. Zasoby pochodne: uzyskiwane na podstawie informacji przechowy-

wanych w innych systemach. Utrata takich informacji nie zaburza 

działań, ale jest kłopotliwa; 

2. Zasoby niekrytyczne: ich utrata może spowodować zakłócenie dzia-

łania. Zasoby te mogą zostać odtworzone na podstawie informacji 

krytycznych; 

3. Zasoby krytyczne: ich dostępność będzie wpływać bezpośrednio na 

funkcjo-nowanie systemu. Utrata tych zasobów może znacząco i nie-

korzystnie wpłynąć na działanie, co w konsekwencji może przełożyć 

się na utratę zaufania partnerów; 

4. Zasoby życie/ zdrowie: ich utrata może szczególnie wpłynąć na za-

grożenie życia lub zdrowia (K. Liedel, Warszawa 2010, s. 47).  

 

Omówione powyżej zagadnienie klasyfikacji zasobów informacyjnych 

pozwala wyciągnąć następujące wnioski. Funkcjonowanie każdej organizacji 

nie zależy tylko od osoby zarządzającej. Na system zarządzania składa się 

wiele aspektów. Jeżeli ma to służyć bezpie-czeństwu organizacji, państwa, 

należy wdrożyć system bezpieczeństwa informacyjnego na tak zaawansowa-

nym poziomie, aby nie dopuścić do paraliżu tych systemów bezpieczeństwa.   

Ważność  informacji 

Jak już wiemy, informacja stanowi ważną funkcję na wielu płaszczy-

znach współczesnej cywilizacji. Chodzi również o szeroko rozumiane bezpie-

czeństwo państwa. Informacja taka musi posiada bowiem szczególne cechy, 
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dzięki którym można ją właściwie wykorzystać. Jakość jest jednym z podsta-

wowych mierników informacji, przy pomocy której możemy określić m. in.:  

aktualność informacji - czy jest ona zgodna ze stanem rzeczywistym; celo-

wość- czy trafia do konkretnego otoczenia; decyzyjność; dokładność- jej war-

tość; jednoznaczność; prawdziwość; rzetelność; wiarygodność; źródłowość (T. 

Jemioło, P. Sienkiewicz, Warszawa 2004, s. 162.). 

Mówiąc o jakości informacji, należy skupić się na tym, w jakim stopniu 

ma ona spełniać wymagania, które będą stawiane przez system decyzyjny. 

Przy analizie jakości informacji należy skupić się przede wszystkim na tym, 

aby informacje, na których opieraćsię będą najważniejsze przedsięwzięcia, 

były informacjami zapewniającymi optymalizację tych działań. Dlatego ważne 

jest, aby upewnić się, że informacje, które decydują o zasobach w danym 

systemie bezpieczeństwa, były użyteczne, wartościowe oraz miały wysoką 

wartość (K. Liedel, Warszawa 2010, s. 47). 

Kolejnym ważnym elementem informacji jest jej użyteczność, mająca 

duży wpływ na trafność podejmowanych decyzji. Osoba odpowiedzialna za 

podejmowanie decyzji może podejmować je zarówno już w czasie, gdy dys-

ponuje określonymi informacjami lub też w sytuacji braku owych informacji. 

Za użyteczną możemy uznać każdą informację, która będzie zmniejszać nie-

wiedzę w danym zakresie. Bardziej użyteczną informacją będzie ta, która 

dotyczyć będzie danego zdarzenia czy też zjawiska w znaczący sposób zmie-

niającego jego wynik w całym procesie decyzyjnym. Możemy zatem podsu-

mować, że ze względu na problem, którego owa decyzja będzie dotyczyć, 

możemy ustalić użyteczność informacji. 

Użyteczność i jakość informacji składać się będą na jej wartość, a ta z 

kolei będzie wpływać na efektywność działania. Ważnym aspektem jest ko-

munikat, który będzie nasuwał zaistnienie problemu lub możliwość jego wy-

stąpienia. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia decyzyjnego, ponieważ 

taki komunikat może jednocześnie wskazać potencjale rozwiązanie (K. Liedel, 

Warszawa 2010, s. 51-52). T. Jemioło wymienia parę kwestii określających 

dla decydenta użyteczność takiego komunikatu: „istotny problem (analiza 

merytoryczna); lokalizacja przestrzenna problemu; lokalizacja problemu w 

czasie; najistotniejsze przyczyny powstania problemu; aktualne i potencjalne 
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skutki problemu; stopień powtarzalności” (K. Liedel, Warszawa 2010, s. 51-

52).  

W taki sposób ukazane potrzeby informacyjne decydenta można 

uznać za wszech-stronne ponieważ wynikają one z przesłanek decyzyjnych. 

Należy zaznaczyć, że wskazane przesłanki decyzyjne powinny znaleźć punkt 

odniesienia dla badania wartości informacji w konkretnej sytuacji, dla kon-

kretnego decydenta, i konkretnego problemu decyzyjnego. Głównym wy-

znacznikiem wartości takiej informacji powinna być zawartość informacyjna 

komunikatu. 

 
Strategia informacyjna w systemie bezpieczeństwa państwa i przeciwdziałania 

terroryzmowi 

Klasyczna angielska ekonomia polityczna wymienia trzy zasoby, tj.: 

ziemię, kapitał oraz pracę. Informacja jest kolejną kategorią ekonomiczną, 

która powstała wraz z rozwojem tzw. „społeczeństw informacyjnych”. Teore-

tycy skłaniają się do traktowania informacji jako innego zasobu, np. pienią-

dza. Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego w dzisiejszej dobie rozwo-

ju nowoczesnych technologii jest podstawą do swobodnego posługiwania się 

informacją w systemie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe polega 

naprzeciw-stawianiu się wszelkim zagrożeniom, jakie mogą pojawić się z 

zewnątrz i wewnątrz  państwa oraz narodu. Jednymi z najważniejszych war-

tości, jakie stawia sobie państwo w trosce o bezpieczeństwo narodowe, są: 

przetrwanie, niezależność polityczna oraz integralność terytorialna. Ważna 

jest tu również jeszcze jedna wartość, tj. jakość życia, która wyznacza stan-

dardy życia, zakres praw, a także swobód obywatelskich, możliwości dalszego 

rozwoju, rozwój społeczno- gospodarczy, stan środowisko naturalnego itd. 

(R. Kuźniar, Warszawa 2003, s. 255). 

Informacyjna płaszczyzna bezpieczeństwa narodowego wraz z płasz-

czyzną ekono-miczną staje się coraz ważniejszym aspektem bezpieczeństwa  

międzynarodowego. Wszelkie przemiany techniczne i organizacyjne, jakie 

dokonują się za sprawą cyfrowej rewolucji, osiągają coraz silniejsze tempo 

rozwoju. Jest ono coraz bardziej uwarunkowane społecznie, jak i ekonomicz-

nie. Ważnymi  elementami w tzw. „grze o jutro” są wielkość i dynamika ryn-
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ku, innowacyjność i otwartość na zmiany, infrastruktura informacyjna, po-

tencjał gospodarczy, a dodatkowo poziom wykształcenia, struktura wiekowa 

społeczeństwa oraz świadomość i determinacja działania elit. Według pro-

gnoz przepływ i wymiana informacji są podstawą dla sprawnego funkcjono-

wania  firm i przedsiębiorstw oraz władzy człowieka w społeczeństwie infor-

macyjnym (K. Liedel, Warszawa 2010, s. 54). 

Zagadnienie bezpieczeństwa informacyjnego rozumieją ochronę 

wszystkich informacji przed niepożądanym ich przejęciem oraz szeroko ro-

zumianego ich przetwarzania, modyfikacji, a nawet zniszczenia. Wszelkie 

środki, jakie są podejmowane, mają na celu zabezpieczenie oraz zapewnienie 

poufności, integralności i dostępności tych informacji. Wojsko, energetyka, 

gospodarka, transport, media czy systemy finansowe są na stałe uzależnione 

od systemów informatycznych. Bezpieczeństwo informacyjne jest niezbęd-

nym elementem, jaki należy wprowadzić dla zapewnienia bezpieczeństwa 

informacji technolog-gicznych, finansowych, marketingowych, wojskowych, 

przemysłowych, tak aby ochrona istniejących już systemów dawała możli-

wość ciągłego rozwoju tzw. „społeczeństwa infor-macyjnego”.  

Informatyzacja sił zbrojnych, tj. wyposażenie w nowe techniki walki, 

np. broń precyzyjnego rażenia, wymusza niejako na potrzebę wypracowania 

skutecznej polityki bezpieczeństwa informacyjnego. Wojna informacyjna jest 

bardzo powiązana z walką zbrojną, a jej umiejętne prowadzenie może wy-

twarzać rzeczywiste zagrożenie dla państwa. Dzisiaj media stanowią również 

punkt odniesienia do walki informacyjnej, ponieważ przeciwnik może wpły-

wać na skuteczne zakłócanie informacyjne (T. Jemioła, P. Sienkiewicz, War-

szawa 2004, s. 30). Szczególnie w państwach demokratycznych zauważyć 

można manipulację medialną. Tam, gdzie media i prasa, która jest podatna 

na dezinformowanie, goni za sensacją dnia codziennego, przyczyniając się do 

błyskawicznego rozprzestrzeniania informacji, a te z kolei mogą przynosić 

danemu przeciwnikowi ogromne korzyści. W dzisiejszych czasach jedną ze 

skutecznych metod walki jest wprowadzenie takich wirusów kompu-

terowych do sieci, które mają możliwość samopowielania się i rozprzestrze-

niania. Zdobyta w tej dziedzinie przewaga jest w stanie w znaczny sposób 

wspomóc walkę zbrojną i tym samym odstraszyć przeciwnika dążącego do 
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osiągnięcia zaplanowanych korzyści (M. Herman, Warszawa 2010, s. 56). 

Walka informacyjna może przybrać różne formy. Do najważniejszych należą: 

1. Netwar - konflikt związany z informacją. Dotyczy konfliktu pomiędzy 

grupami społecz-nymi bądź narodami. Celem takiego konfliktu jest 

gównie wpływanie na co dana populacja wie o swojej tożsamości. 

Skupia się głównie na opinii publicznej lub elitach rządzących. Narzę-

dzia wykorzystywane w netwar to dyplomacja, kampania psycho-

logiczna, propaganda, dezinformacja, manipulacja lokalnymi mediami. 

Netwar może być prowadzony przez rządy oraz ich służby, które wal-

czyć będą przeciwko wrogim grupom. Może również to działać w od-

wrotną stronę. 

2. Cyberwar- to inaczej sposób w jaki prowadzone są operacje wojsko-

we zgodne z zasobem strategicznym. Za główny cel cyberwar objęło 

zakłócenie informacji,które dotyczą mocnych i słabych stron. Cybe-

rwar jest  to konflikt o wysokiej intensywności. W tej formie można 

wykorzystać technologie tj.: dowodzenie i Kontrola, gromadzenie in-

formacji wywiadowczych, przetwarzania i  dystrybucji informacji itd. 

(K. Liedel, Warszawa 2010, s. 57). 

3. „net- centric warfare- celem tej doktryny wojskowej jest przełożenie 

przewagi infor-macyjnej, wspartej zaawansowaną technologią in-

formacyjną, na przewagę militarną poprzez stworzenie sieciowych 

struktur łączności między geograficznie – rozprzestrzenionymi od-

działami; taka sieciowa organizacja, w połączeniu ze zmianami tech-

nologicznymi, organizacyjnymi oraz zmianami w przygotowaniu per-

sonelu, może skutkować nowymi formami zachowania organizacji 

(Departament of Defense. The Implementation of Network- Centric 

Warfare, Washington, D.C., 2005)” (K. Liedel, Warszawa 2010, s. 57). 

 

Dbałość o bezpieczne warunki egzystencji państwa wiąże się zatem 

nierozerwalnie z potrzebą ciągłego rozpoznawania otoczenia i bronienia 

dostępu do własnych tajemnic. Metoda działania, jaką jest obecnie terro-

ryzm, wykorzystywana jest głównie do celów politycznych. Metoda ta ma 

oddziaływać głównie psychologicznie, a tym samym nieść daleko sięgające w 
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tych działaniach skutki (R. Borkowski, Toruń 2006, s. 38). Cele takich ataków 

są nie tylko osoby, w które są one wymierzone bezpośrednio, to także nie-

winni ludzie, niejednokrotnie obserwatorzy tych ataków. Ważne jest, aby 

opracować taki skuteczny system bezpieczeństwa, który pomoże w zwalcza-

niu terroryzmu musi spełniać jeden podstawowy warunek. Musi być przede 

wszystkim bardzo szczelnym systemem (K. Liedel, Warszawa 2010, s. 57). 

Zarządzanie informacją. Gromadzenie, przetwarzanie, zabezpieczenie i udo-

stępnianie informacji 

 
Zarządzanie zasobami informacyjnymi (IRM- Information Resorce Ma-

nagement) można spróbować w następujący sposób: 

 IRM jest zarządzaniem zasobami informacji, głównym elementem 

odpowiedzialności strategicznej zarówno warstwy kierowniczej, jak i 

użytkowników, a także przede wszystkim tradycyjnego zarządzania 

systemami informacyjnymi  (P. Sienkiewicz, R. Wieleba, J. Wocial, M. 

Kuca, M. Skoczylas, Warszawa 2002, s. 110). 

 Skuteczność gospodarowania zasobami informacyjnymi określana 

jest przez zaspokojenie potrzeb informacyjnych użytkowników w 

sposób ścisły i wyczerpujący, we właściwym czasie i po uzasadnio-

nych kosztach: gospodarowanie zasobami informacyjnymi obejmuje 

następujące elementy: pozyskiwanie informacji; zabezpie-czanie in-

formacji; użytkowanie informacji; rozpowszechnianie i promowanie 

infor-macji (w związku z korzyściami płynącymi z informacji lub moż-

liwości korzystania za nich) (P. Sienkiewicz, R. Wieleba, J. Wocial, M. 

Kuca, M. Skoczylas, Warszawa 2002, s. 110). 

 Proces w sferze zarządzania informacją służący do osiągania celu; 

służy danej instytucji do wykorzystania informacji w taki sposób, aby 

możliwe było osiągnięcie celu całościowego poprzez wykorzystanie, 

wdrożenie i optymalizację zasobów infor-macji; jest menadżerskim 

połączeniem zbioru informacji z celami i zamierzeniami organizacji 

(P. Sienkiewicz, R. Wieleba, J. Wocial, M. Kuca, M. Skoczylas, War-

szawa 2002, s. 110). 
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W zakresie zbierania informacji należy wziąć pod uwagę podstawowy 

warunek i według tego warunku działać. Określenie potrzeb informacyjnych 

dla owego podmiotu jest podstawą do zbierana informacji. Jest to ważne 

pod względem późniejszego przetwarzania, przechowywania, a w konse-

kwencji tego podejmowania decyzji krótko-, średnio-, długoterminowych. 

Ustalanie potrzeb informacyjnych to nic innego jak stawianie pytań, do czego 

posłuży dana informacja. Mając wiedzę, do czego będziemy chcieli wykorzy-

stać dane informacje, będziemy mogli jasno sprecyzować nasze potrzeby (R. 

Borowiecki, M. Romanowska, Warszaw 2010, s.  63). 

Rozpoczynając ustalanie potrzeb informacyjnych państwa, należy 

wziąć pod uwagę, jaki ma ono cel w zakresie polityki i bezpieczeństwa. Na-

stępny punkt to określenie czasu, ·w jakim muszą one zostać zgromadzone. 

Dwa najważniejsze zagadnienia, jakich należy się spodziewać w tym zakresie 

to informacja o przedmiocie działania oraz informacji w jakim otoczeniu ten 

podmiot się porusza, czy działa (M. Wrzosek, Warszawa 2010, s. 63). meto-

dy, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji na potrzeby syste-

mu bezpieczeństwa, można usystematyzować w dwóch grupach. Pierwsza 

metoda to korzystanie ze źródeł otwartych, ogólnodostępnych. Druga grupa 

to metody oparte przede wszystkim na czynnościach operacyjno- rozpo-

znawczych. Realizowane są głównie przy pomocy policji i służb specjalnych.  

Do metod operacyjno- rozpoznawczych zaliczyć należy wywiad, pene-

tracja terenu, zasadzka, eksperyment, analiza operacyjna, obserwacja osób, 

miejsc i środków transportu, pułapka, kontrola korespondencji, wszelkiego 

rodzaju środki techniczne, tj.: podsłuchy, podgląd pomieszczeń i osób, nad-

zór elektroniczny osób itd., zakup kontrolowany, przesyłka niejawnie nadzo-

rowana. Informacje w zakresie antyterroryzmu podmioty, które odpowie-

dzialne są za bezpieczeństwo państwa, pozyskiwane są ze źródeł powszech-

nych, otwartych, określanych mianem tzw. „białego wywiadu”. Właśnie ta 

metoda jest w stanie dostarczyć jak najszersze informacje dotyczące długo-

terminowego planowania działań (R. Borowiecki, M. Romanowska , Warsza-

wa 2001, s. 355).  

Dla tzw. „białego wywiadu” za najlepsze źródła informacji można 

uznać: media, oficjalne dokumenty rządów i organizacji, wszelkiego rodzaju 
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raporty, opracowania i analizy, sprawozdania i informacje dotyczące wyda-

rzeń, rozgrywających się na arenie międzynarodowej. Oczywiście wszystkie 

informacje pozyskiwane przy pomocy  „białego wywiadu” powinny być opra-

cowywane w oparciu o informacje pochodzące z rozpoznania operacyjnego, 

danych szpiegowskich, itp.. Niemniej należy pamiętać, że cześć pozyskanych 

informacji, potrzebnych do zaplanowania i realizacji konkretnych działań, już 

w momencie rozpoczęcia ich gromadzenia może być w posiadaniu funkcjo-

nariuszy bądź pracowników instytucji prowadzącej, a  wymiana owych in-

formacji pomiędzy poszczególnymi działami może przynieść zaskakujące 

pozytywne efekty (R. Borowiecki, M. Romanowska , Warszawa 2001, s. 176). 

Przetwarzanie informacji jest kolejnym etapem po ich pozyskaniu. Na wstę-

pie należy zaznaczyć, że  przetwarzanie informacji jest elementem całego 

cyklu analitycznego. Zatem na cykl analityczny danego zagadnienia składa się 

pięć elementów, tj.:  

 zadaniowanie, to nic innego niż cała praca analityka polegająca na 

ustaleniu kto i w jakim terminie oczekuje odpowiedzi, czego dokład-

nie ma dotyczyć analiza oraz czy jej temat został prawidłowo sformu-

łowany; 

 zebranie informacji jak sama nazwa wskazuje skupia się na ocenie ja-

kie informacje są potrzebne dla przeprowadzenia danej analizy. W 

jaki sposób te informacje można pozyskać, aby były one przydatne, a 

ich nadmiar nie osłabił ich wagi. Podstawą jest, aby analityk był do-

brze poinformowany o potrzebach takiej analizy. Znacznie łatwiej 

będzie mógł we właściwym czasie uzyskać najbardziej przydatne in-

formacje; 

 przetworzenie informacji polega na nadaniu formy, aby była ona 

przydatna dla analityka w pracy określając przydatność takiego źró-

dła. Informacje należy więc uporządkować tak, aby nadały one kon-

kretną strukturę dokumentu; 

 analiza i wykonanie - w tym punkcie ważne jest zebranie wszystkich 

informacji w celu ich analizy. Na podstawie takiej analizy wyciąga się 

wnioski, które z kolei stają się podstawą raportu końcowego. Można 

również poszerzyć taki raport o ocenę analizy informacji, sprawdza-
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jąc tym samym, w jakim stopniu spełniła ona zapotrzebowanie od-

biorcy; 

 końcowym etapem jest dystrybucja przygotowanego materiału, w 

którym analiza może stać się cyklem otwartym lub cyklem zamknię-

tym. Cykl otwarty polega na wykorzystaniu wcześniej opisanej anali-

zy informacji przy podejmowaniu określonych decyzji. Można rów-

nież zlecić nowe zadania analityczne. Będzie się to pokrywało z tzw. 

cyklem zamkniętym (K. Liedel, Warszawa 2010, s. 68). 

 
System przechowywania informacji jest kolejnym ważnym zagadnie-

niem tego podrozdziału. Stworzenie takiego system będzie wpływało na 

sprawne zarządzanie takimi zasobami informacyjnymi. Jak wiadomo, infor-

macje oraz wyniki analiz informacji mogą i muszą być dostępne tylko dla 

osób uprawnionych. Należy dodać, że nie wszystkie przeanalizowane infor-

macje przydadzą się od razu w pierwszym etapie działania. Może okazać się 

tak, że dopiero po połączeniu jej z informacja uzyskaną w późniejszym czasie 

stanie się ona bardziej wiarygodna i wartościowa dla danego zadania. Wszel-

kie dane, które są gromadzone przechowuje się w różnych bazach. Kolejnym 

powodem, dla którego tworzone są coraz to nowsze bazy danych jest posze-

rzanie ich kompetencji gromadzenia oraz przetwarzania takich informacji (A. 

Pawłowska, Lublin 2002, s. 135). 

Tworzenie baz danych jest bardzo przydatne i służy niejednokrotnie 

niwelowaniu niespójności informacji, można istniejące już w bazie dane po-

szerzać i uzupełniać, zapewnianiu dostępu wszystkim instytucjom, które 

działają w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ostatnim waż-

nym punktem w powyższym wyliczaniu zalet tworzenia baz danych jest 

zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania tych informacji z samego 

względu na fakt, iż nie wszyscy będą miej do nich dostęp (K. Liedel, Warsza-

wa 2010, s. 73).  

Ważnym pojęciem przy omawianiu zagadnienia zarządzania zasobami 

informacyjnymi jest tzw. „hurtownia danych”. To podstawowy element sys-

temu zarządzania. Jest to taki zbiór danych, który można przetwarzać on-line. 

Zawiera ona nie tylko materiały, które przetwarzane są przez system ale 

również wszelkie analizy przeprowadzone przez analityków. Ważnym ele-

mentem „hurtowni danych” jest możliwość agregowania surowych danych 



Karolina OLAK, Antoni OLAK                                                                                            ASO.A.10(2)/2017/63-84 

76 

operacyjnych, który z kolei umożliwia połączenie statystycznych baz danych  

z systemem analitycznym (A. Michalski, Gliwice 1999 s.45-49). 

Kolejnym ważnym punktem jest hierarchizacja danych ze względu na 

atrybuty, jakie zostaną przypisane konkretnym zasobom, czyli zasoby mniej-

sze będą wcielone do zasobów bardziej rozbudowanych. Uzyskujemy w ten 

sposób hierarchiczny układ zasoby bardziej złożone będą nadrzędnymi w 

stosunku do zasobów mniej złożonych- podrzędnych. Natomiast przykłado-

wo, jeżeli w zasobie nadrzędnym będą zawarte dwa zasoby podrzędne, będą 

one względem siebie równorzędne (A. Białas, warszawa 2010, 73). 

Ostatnim punktem dotyczącym zarządzania zasobami informacyjnymi 

jest udostępnianie informacji. To najważniejszy element całego systemu 

zarządzania. Udostępnianie informacji powinno być dynamiczne i termino-

we. Natomiast informacja, która jest udostępniana, winna być jak najbardziej 

aktualna, wiarygodna, kompletna oraz powinna dotyczyć danego tematu. Jak 

pisze P. Sienkiewicz, „Informowanie jest procesem, co oznacza, że trwa w 

czasie. Ponadto jest to ciąg zdarzeń realizowany podczas trwania sytuacji 

informacyjnych, który zaspokaja potrzeby uczestników sytuacji informacyj-

nej” (P. Sienkiewicz, Warszawa 2011, s. 74). 

Podsumowując, ocena udostępnianych oraz przekazywanych później 

informacji zależy od ich wartości. To ona wskazuje różnicę pomiędzy efekta-

mi decyzji podjętej na podstawie danej informacji, a efektami decyzji, która 

mogłaby zostać podjęta, gdyby owa informacja nie została wprowadzona do 

systemu informacyjnego. Wskazuje to również na wagę całego systemu 

przekazu informacji pomiędzy organizacjami, instytucjami i strukturami pań-

stwa. Nasuwa się tu jeden pogląd Chestera Barnarda przytoczony przez P. 

Sienkiewicza, który stwierdził, że organizacje powstają wówczas, gdy ludzie,  

kierując się chęcią współpracy, potrafią wymieniać informacje (P. Sienkie-

wicz, Warszawa 2011, s. 75). 

Massmedia w przeciwdziałaniu terroryzmowi 

Terroryzm oprócz typowego powiązania z atakami, w wyniku których 

giną ludzie, posiada jeszcze znacznie groźniejsze skutki. Przykładem takich 

skutków może być podważenie stabilności społecznej oraz politycznej pań-

stwa. Każdy człowiek żyjący  w demokratycznym państwie, biorąc udział w 
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demokratycznych wyborach, oddaje głos wiążący nowo wybraną władzę do 

zapewnienie bezpieczeństwa takiemu obywatelowi. Dlatego też atak terrory-

styczny wymierzony na terytorium danego państwa powoduje nieodwracal-

ne skutki. Giną obywatele, gospodarka zaczyna ponosić poważne straty, a 

władze nie są w stanie dotrzymać złożonej obietnicy - obrony obywateli. To 

wynika z Konstytucji i strategii Bezpieczeństwa narodowego - zminimalizo-

wać skutki ataku (K. Liedel, P. Piasecka, Warszawa 2008, s.  23.).  

 Początkowym warunkiem dla rozpoczęcia efektywnego działania w 

zakresie zwalczania terroryzmu oraz jego skutków jest przekonanie społe-

czeństwa o podołaniu wyzwaniu przez władze. Głównym celem jest przeciw-

działanie i zapobieganie atakom terrorystycznym. Media stanowią tu główne 

narzędzie przekazu komunikatu na skalę masową. Posiadanie umiejętności 

komunikowania się i przekazywania informacji za pomocą mediów może stać 

się cennym elementem systemu przeciwdziałania terroryzmowi. Takiemu 

wpływowi mediów oprócz zwykłych obywateli podlegają także wybrane 

przez społeczeństwo władze, terroryści, ofiary ataków terrorystycznych i ich 

rodziny. Z punktu widzenia terrorystów mogą oni wpływać na społeczeństwo 

tylko głównie przy wykorzystaniu mediów. Wszelkie ataki terrorystyczne 

mają ogromny wpływ na ofiary i ich rodziny. Cały atak jest pokazywany w 

światowych mediach w celu paraliżu obywateli, zastraszenia, siania paniki i 

destabilizacji państwa. Służy to dodatkowo powoływaniu się przez terrory-

stów na szczytne hasła walki o wolność, niepodległość oraz stanowienia o 

sobie. Bez mediów byłoby to niemożliwe. Przekaz medialny bowiem wywołu-

je o wiele większe skutki niż przekaz werbalny pozbawiony drastycznych scen  

zamachu terrorystycznego. Dodać należy jeszcze, że wszelkie hasła wyzwo-

leńcze przekazywane przez terrorystów za pomocą mediów mogą odwracać 

uwagę od stosowania przez nich środków, czyli zabijania niewinnych ludzi. 

Spektakularność ataków oraz efekt, jaki wywołują, mogą stanowić zachętę 

do naśladowania przez inne ugrupowania (K. Liedel, Warszawa 2010, s. 77.). 

Konieczna jest bardzo współpraca z mediami, ponieważ to one najczę-

ściej są pierwsze na miejscu zdarzenia. To one mogą pomóc i niejednokrot-

nie zapobiec niepotrzebnie szerzącej się fali paniki. Tu media należy trakto-

wać jako sojusznika, sprzymierzeńca, a nie jak dodatkowy ciężar. Dzięki me-

diom sztaby kryzysowe prowadzące działania na miejscu ataku terrorystycz-
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nego mogą przekazać istotne informacje, dotyczące wskazówek zachowania 

się w zaistniałej sytuacji czy też miejsc schronienia lub punktów, w których 

zostanie udzielona pomoc. 

Każde państwo na świecie w obecnych czasach używa mediów do 

zwalczania terroryzmu. Do tego rodzaju działań potrzebni są kompetentni 

dziennikarze zajmujący się przygotowywaniem materiałów zagadnieniowych 

na temat kryzysu bądź możliwości jego zaistnienia. Zatem media pełnią w 

życiu społecznym rolę tłumacza rzeczywistych wydarzeń, przekazują infor-

mację oraz poglądy i opinie, zalecają w jaki sposób postępować w danej sy-

tuacji. Podsumowując powyższe, należy zaznaczyć, że zaprzestanie relacjo-

nowania wydarzeń terrorystycznych nie jest możliwe w obecnych czasach.  

W dobie szybko rozwijających się technologii z dziedziny komunikacji oraz 

Internetu nałożenie cenzury byłoby niemożliwe. Przyczyny techniczne nie są 

tu najważniejszym względem, a sam fakt, że stanowiłoby to poddanie się 

wpływom ugrupowań terrorystycznych. Było to jawnym ustąpieniem pola w 

walce z terrorystami. Dlatego ważne jest, aby władze poszukiwały takich 

możliwości współpracy z mediami, aby sprzyjały poprawie bezpieczeństwa i 

jednocześnie będą uniemożliwiały wykorzystanie mediów przez terrorystów 

do wygłaszana swych ideologicznych poglądów (B. Bolechów, Wrocław 2007, 

s. 29). 

Dokonując analizy, w jakich płaszczyznach ugrupowania terrorystyczne 

i rządy mogą wykorzystać media, należy wyróżnić propagandę. Terroryści do 

rozpowszechniania swoich ideologii używają mediów, zatem rząd może też je 

jawnie wykorzystywać, informując społeczeństwo o podejmowanym przed-

sięwzięciu w zakresie walki z terrorystami. Rząd jasno powinien określić swo-

je stanowisko oraz strategię antyterrorystyczną, informując jednocześnie, 

jakiemu zagrożeniu ma ona służyć. Kolejna płaszczyzna to wywołanie stra-

chu. Terroryści używają jej jako najważniejszej i najskuteczniejszej metody 

oddziaływania na społeczeństwo. Media w tym przypadku powinny być 

zwrócone nie na relacje, przekazywane często na żywo przez terrorystów, a 

na to, w jaki sposób postępować w przypadku bezpośredniego zagrożenia 

życia. Edukacja społeczeństwa za pomocą mediów musi być długofalowa, 

aby społeczeństwo mogło nabyć nawyk właściwego reagowania w przypadku 

ataku terrorystycznego, a w przypadku zauważenia podejrzanych zachowań 

informować niezwłocznie odpowiednie służby. Zlekceważenie natomiast 
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mediów może przyczynić się do wykorzystania ich w niewłaściwy sposób 

przez terrorystów (K. Liedel, warszawa 2010, s. 80). 

Wszystkie zasady dobrej i płynnej współpracy z mediami w przypadku 

zagrożenia terrorystycznego powinny opierać się na właściwym przekazywa-

niu informacji. Powinny być one dla mediów rzetelne, wiarygodne ale mieć 

ogólny charakter ponieważ ujawnienie informacji chronionych operacyjnie i 

taktycznie mogłoby spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi. To od 

przedstawicieli administracji publicznej zależy jakie informacje przekażą, 

jakie będą ich źródła i jak one zostaną zinterpretowane przez media. Szcze-

gólnie ważne jest negowanie plotek, które mogą być bardzo szkodliwe oraz 

zapobieganie przejęcia kontroli nad mediami przez ugrupowania terrory-

styczne. Należy zaznaczyć, że wyżej opisane relacje z mediami nie są czysto 

teoretyczne. Ta metoda współpracy jest stosowana przez państwa, które w 

szczególności zostały doświadczone atakami ze strony terrorystów. (B. Bole-

chów, Toruń 2004, s. 31).   

Konkretnym przykładem stanowiącym efektywną współpracę  

z mediami jest sporządzony raport przez amerykańską Grupę Zadaniową ds. 

Zamieszek i Terroru (B. Bolechów, Toruń 2004, s. 31). Biorąc powyżej zapisa-

ne uwagi należy wskazać ważny punkt tego raportu. Na pierwszy plan wysu-

wa się konieczność wyznaczenia grupy reporterów, którzy będą relacjono-

wać w imieniu wszystkich mediów przebieg danego ataku terrorystycznego. 

Pomaga to nie tylko w monitorowaniu medialnego przekazu informacji, ale 

również wpływa na indywidualne postępowanie z przedstawicielami me-

diów. Kolejnymi zasadami wymienio-nymi w raporcie są: ograniczanie wy-

wiadów z terrorystami, opóźnianie podawania szczegółów do mediów, które 

mogłyby zaognić sytuację. Nierozważny przekaz informacji do mediów mógł-

by również doprowadzić terrorystów zabijania zakładników. Zapewnienie 

bezpieczeństwa informacyjnego jest podstawą w  prowadzeniu akcji antyter-

rorystycznej. Są to zasady, które powinny stanowić podstawę dla rządowej 

strategii komunikowania kryzysowego, a  public relations jest nieodzownym 

warunkiem dla efektywnego realizowania zadań przez tę administrację (B. 

Bolechów, Toruń 2004, s. 31). 
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Bezpieczeństwo informacyjne 

Dane, w szczególności te gromadzone w ramach czynności oraz dzia-

łań operacyjno-rozpoznawczych, mają w przeważającej części charakter nie-

jawny. Jeżeli powyższe dane dostałyby się w niepowołane ręce, mogłyby stać 

się niebezpiecznym narzędziem dla podmiotu, który je zebrał. Opracowanie 

przepisów, chroniących dane niejawne jest nadrzędną sprawą w bezpieczeń-

stwie informacyjnym. Przepisy, które mają chronić informacje niejawne, 

będą nie tylko w sposób efektywny zabezpieczać te dane ale będą również 

podlegać wymianie oraz wykorzystaniu ich w systemie przeciwdziałania ter-

roryzmowi. Przepisy, o których mowa, muszą zawierać środki bezpieczeń-

stwa informacji w zakresie dostępu wyłącznie upoważnionych osób do do-

stępu do takich informacji, wszelkich nośników, pomieszczeń, w których się 

te informacje przechowuje, a także urządzeń, które informacje przetwarzają. 

Zaostrzona kontrola osób jest kolejnym punktem. Zatrudnienie niewłaści-

wych osób mogłoby naruszyć bezpieczeństwo w takim samym stopniu jak 

dostęp do informacji niejawnych osób nieuprawnionych. Need-to-know to 

kolejna zasada, według której powinno odbywać się udostępnianie informa-

cji, czyli tylko w razie zaistnienia takiej potrzeby. Informacje mogą być udo-

stępnione tylko takiej osobie, która zobowiązana jest do zachowania tajem-

nicy. Dlatego też służby stojące na czele ochrony państwa powinny strzec 

wszystkich informacji niejawnych przed sabotażami  i zamachem terrory-

stycznym, przed działaniem obcych służb wywiadowczych, dostępem osób 

nieuprawnionym do materiałów oznaczonych wyższą klauzulą tajności oraz 

przed kradzieżą lub zniszczeniem takich informacji (J. Janczak, G. Świdzikow-

ski, Warszawa 2010, s. 82-84). 

Bezpieczeństwo informacyjne wyróżnia cztery sfery, które będą w sta-

nie zapewnić bezpieczeństwo dla informacji niejawnych. Bezpieczeństwo 

organizacyjno-proceduralne jest pierwszą sferą i dotyczy już wyżej wspo-

mnianych przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych. Przepisy te 

muszą jasno określać sposób, w jaki należy zorganizować system ochrony 

informacji niejawnych. Następnie określać kolejno ich klasyfikację, udostęp-

nianie, szkolenia z tym zakresie. Sprawdzenia, czy dana osoba jest zobowią-

zana do zachowania tajemnicy, prowadzenie ewidencji przechowywani, 

przetwarzania tych informacji, ochrona informacji w systemie teleinforma-
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tycznym, fizycznej ochrony informacji niejawnych itd. (J. Janczak, G. Świdzi-

kowski, Warszawa 2010, s.84).   

Kolejną sferą jest bezpieczeństwo fizyczne, które dotyczy wcześniej 

wspomnianych  oceny zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych, sabo-

tażu, terroryzmu itd., upoważnień wydanych personelowi przez odpowiednie 

władze, stopnia tajności informacji oraz ich kategorii ochrony. W celu unie-

możliwienia osobom nieupoważnionym dostępu do informacji niejawnych 

od klauzuli „poufne” do „ściśle tajne” należy wyznaczyć takie strefy ochrony, 

które będą posiadały systemy kontroli wejść i wyjść ze strefy ochrony, okre-

ślić należy jakie uprawnienia będą zezwalały na przebywanie w tej strefie, 

stosować wszelkie systemy ochrony, które posiadają certyfikaty. Różne środ-

ki ochrony można również wykorzystać przy ochronie powyżej omówionej 

strefy bezpieczeństwa. Należą do nich sejfy, szafy pancerne, drzwi i zamki 

posiadające odpowiednie certyfikaty, specjalne okna i kraty oraz służba war-

townicza (Dz. U. 2010 nr 182 poz. 1228, s. 13787-13800). 

Następną sferą jest bezpieczeństwo osobowe. Ustawa o ochronie in-

formacji niejawnych jako podstawę dopuszczenia do pracy na stanowiskach z 

dostępem do informacji niejawnych wskazuje posiadanie przeszkolenia z 

tego zakresu oraz uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa. Ważne jest, aby 

osoby zatrudnione w pionie ochrony informacji, czuwały nad tym, kto uzy-

skuje dostęp do takich informacji i czy objęty jest obowiązkiem do zachowa-

nia tajemnicy w tym zakresie. Dlatego w okresie kiedy dana osoba składa 

ankietę bezpieczeństwa, jest ona sprawdzana szczególnie pod kątem działal-

ności sabotażowej, szpiegowskiej, terrorystycznej, kontaktów z obcymi służ-

bami specjalnymi, a także choroby psychicznej, nadużywania alkoholu lub 

narkotyków (Dz. U. 2010 nr 182 poz. 1228, s. 13787-13800). 

Ostatnią sferą z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego jest bezpie-

czeństwo teleinformatyczne. Systemy te odgrywają znaczącą rolę w zakresie 

gromadzenie- przetwarzanie- przekazywanie informacji. Wszelkie systemy, 

przy pomocy których przetwarzane są informacje niejawne, winny posiadać 

akredytację takiego systemu. Akredytacji takiej mogą udzielić tylko służby 

ochrony państwa. Szczegółowe przepisy w zakresie ochrony fizycznej, kryp-

tograficznej itd. powinny określać podstawowe wymagania dla bezpieczeń-

stwa teleinformacyjnego. Powinny również obejmować procedury związane 

z określeniem odpowiedzialności użytkowników danego systemu, sieci tele-
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informatycznych oraz ich użytkowników (Dz. U. 2010 nr 182 poz. 1228, s. 

13787-13800).  

Ważne jest zatem szkolenie osób z zakresu postępowania z informa-

cjami niejawnymi, o których mówi Ustawa o ochronie informacji niejawnych 

z dnia 5 sierpnia 2010 roku. Każdy, kto uzyskuje dostęp do informacji niejaw-

nych, powinien zostać zapoznany z celami polityki zabezpieczenia informacji 

niejawnych dla zapewnienie pełnego bezpieczeństwa nie tylko personalnego, 

ale całego państwa (Dz. U. 2010 nr 182 poz. 1228, s. 13787-13800).  

Zakończenie 

Obrona przed międzynarodowym terroryzmem jest najważniejszym 

wyzwaniem, jakie nas czeka we współczesnym świecie. Terroryzm z punktu 

widzenia historycznego jest zjawiskiem ciągle zmieniającym się wielopłasz-

czyznowo, jak i  dynamicznie. Jest w stanie przybierać różne postaci, a do 

realizacji swoich celów wykorzystuje niezliczone środki i metody działania. 

Zjawisko terroryzmu kształtuje się równolegle z rozwojem cywilizacji. Dużą 

rolę odgrywa tu wykorzystanie mass mediów, postęp naukowo-techniczny, 

coraz to nowsze środki łączności i techniki komunikowania czy wreszcie  

wywierania wpływu na społeczeństwo. Wspomniane w powyższej pracy sto-

sowanie propagandy oraz manipulacji informacją to najważniejsze z czynni-

ków, które nadają sens działaniom terrorystycznym, a nawet nadają warunek 

ich istnienia.  
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