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Współczesny terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego.  

Zwalczanie terroryzmu 

 

Abstrakt: Terroryzm jest zjawiskiem historycznie zmiennym, wielopłaszczyznowym 

i dynamicznym, występującym w różnych postaciach. Trudne jest obecnie zdefiniowanie 

jednolitej definicji terroryzmu, który zmienia się pod wpływem rozwoju cywilizacyjnego, 

a zwłaszcza szybkiego postępu naukowo-technicznego. Terroryści perfekcyjnie wykorzystują 

najnowsze środki łączności, mass media, nowoczesne techniki komunikowania się oraz 

komputery. Celem artykułu jest więc przybliżenie tego zjawiska oraz sposobów jego 

zwalczania.  

 

Słowa kluczowe: terroryzm, terror, cyberterroryzm.  

 

Wprowadzenie 

Zagadnienia związane ze współczesnym terroryzmem międzynarodowym przyciągają 

z roku na rok coraz większe zainteresowanie mediów, jak i zwykłych obywateli. Dzięki 

telewizji, radiu i Internetowi informacje o zamachach terrorystycznych docierają do nas 

błyskawicznie, stają się wręcz głównymi wiadomościami każdej szanującej się stacji. 

Spektakularność zamachów przyciąga przed ekrany ogromne ilości odbiorców. Najlepszym 

przykładem tego zjawiska jest zamach na World Trade Center z 11 września 2001r., kiedy to 

cały świat z zapartym tchem śledził niezwykłe i jednocześnie tragiczne wydarzenia ze Stanów 

Zjednoczonych. Również obecnie w wielu stacjach telewizyjnych oraz innych mediach mówi 

się o nieudanej próbie zamachu, której chciał dokonać Nigeryjczyk w samolocie lecącym do 

Detroit w okresie przedświątecznym w grudniu 2009 r. W takich momentach wypowiadają się 

nie tylko politycy, ale także liczni fachowcy od międzynarodowego terroryzmu. To na ich 

barkach spoczywa wypracowanie procedur, które zapewniają bezpieczeństwo pasażerom  

w ruchu powietrznym, lądowym jak i morskim. Natychmiast pojawiają się koncepcje 

uszczelnienia granic państwowych oraz inwigilacji osób, które mogą być powiązane  

z organizacjami terrorystycznymi. 

Oczywiście każdy akt terrorystyczny musi spotkać się z przeciwdziałaniem władz 

państwowych. Zwalczanie terroryzmu, poznanie tego zjawiska to nie tylko kwestia praktyki, 
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ale także dziedzina badań naukowych. Zapobieganie terroryzmowi na świecie jest bardzo 

trudnym zadaniem. Zrozumienie tego fenomenu wymaga zaangażowania wielu gałęzi wiedzy 

m.in. takich jak: socjologia, psychologia, prawo karne, kryminologia, kryminalistyka, prawo 

międzynarodowe publiczne, stosunki międzynarodowe. Tylko współpraca specjalistów 

z różnych dziedzin może sprawić, że wszyscy będziemy czuli się bezpiecznie w „globalnej 

wiosce‖. 

Z uwagi na obszerność omawianego przez autora zagadnienia praca podzielona została 

na trzy zasadnicze części, w których starano się zaledwie nakreślić, czym jest terroryzm 

i przedstawić formy zwalczania terroryzmu na świecie oraz w Polsce. 

W pierwszej części - Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie – 

przedstawiono różne definicje terroryzmu wypracowane przez środowiska praktyków 

i teoretyków. Opisane zostały również cechy aktu terrorystycznego oraz podział terroryzmu 

ze względu na różne kryteria. Przedstawiono także koncepcję nowego terroryzmu, a także 

konflikt asymetryczny.  

Natomiast w części pierwszej - Obowiązki państw w zwalczaniu terroryzmu na 

świecie - opisano kwestie współpracy państw w zakresie zwalczania terroryzmu, co wiąże się 

z  zawieraniem przez państwa różnego rodzaju umów o współpracy w razie zagrożeń 

terrorystycznych.  

W części trzeciej - Udział Polski w konwencjach antyterrorystycznych oraz sposoby 

ich realizacji - przedstawiono udział i zaangażowanie Polski w obowiązujących konwencjach 

międzynarodowych. 

 

Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie 

W świadomości wielu osób zjawisko terroru i terroryzmu sprowadza się do wspólnego 

mianownika. Często słyszymy lub czytamy, że ktoś dokonał aktu terrorystycznego, że ów akt 

terroru potępili politycy. Niestety, w tych wypowiedziach pojawia się już znaczeniowy błąd. 

Pojęcia „terror‖ i „terroryzm‖ to dwa zupełnie odrębne zjawiska, choć źródłosłów pozostaje 

taki sam. Terror jest w zasadzie aktem przemocy silnego państwa wobec obywateli.
1
 Historia 

zna wiele przypadków terroru, np. Jakobinów w okresie Rewolucji Francuskiej. Państwo, 

szczególnie w systemach totalitarnych, sięga po narzędzia, które zastraszają obywateli, by ci 

nie dążyli do zmiany władzy. Wewnętrzny terror pozwala decydentom pozostawać u steru 

rządzenia państwem i osiągania z tego powodu profitów, zysków. Terroryzm jest swoistą 

                                                           
1
 J. Muszyński (red.), Terroryzm polityczny, Warszawa 1981, s. 92. 
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odwrotnością terroru. To słabsi obywatele (jednostki) wymuszają jakieś korzyści na 

państwie.
2
 Jeśli państwo jest słabe, to terroryści osiągają swe cele. Jeśli natomiast państwo 

jest silne, z mocnym prawem, to wówczas rodzi się długoletni konflikt z licznymi ofiarami. 

Terroryści wówczas mnożą akty przemocy, by dosięgnąć wytyczonych celów. 

Definicje słownikowe pojęcia terroryzmu niewiele mówią o zjawisku terroru. W języku 

łacińskim „terror oznacza przerażenie, straszną wieść, strach, trwogę, straszne słowo‖
3
. 

Czasownik terreo można tłumaczyć jako „straszyć‖.
4
 Z kolei w Nowej encyklopedii 

powszechnej PWN zapisano: „ (…) umotywowane ideologicznie, planowane  i zorganizowane 

działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku 

prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych 

zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych (…)‖.
5
 Jasno wynika 

z podanych definicji, niezależnie od czasu ich sformułowania, że terroryzm jest siłowym, 

brutalnym zastraszaniem ludzi żyjących zgodnie z prawem, w celu wymuszenia korzyści 

(najczęściej) ideologicznych – Al Kaida - lub finansowych – czego najlepszym przykładem 

jest terroryzm piratów somalijskich. 

W definiowaniu terroryzmu prym wiodą Stany Zjednoczone, które we współczesnym 

świecie otwarcie i konsekwentnie walczą o spokój nie tylko swoich obywateli, ale również 

innych nacji. Różne sposoby podejścia do terroryzmu spowodowały, że definicji tego 

zjawiska jest bardzo dużo. Warto przyjrzeć się dokładniej trzem z nich. 

„Według amerykańskiego Departamentu Stanu terroryzm jest to zaplanowana, 

motywowana politycznie przemoc wobec celów nieuczestniczących w walce, stosowana 

przez wewnątrz narodowe grupy czy tajnych agentów, mające głównie na celu oddziaływanie 

na audytorium.  

Federalne Biuro Śledcze (FBI) głosi, iż terroryzm to bezprawne użycie siły lub 

przemocy wobec osób lub mienia, aby zastraszyć lub wywrzeć przymus na rząd, ludność 

cywilną albo część wyżej wymienionych, co zmierza do promocji celów politycznych lub 

społecznych. 

Departament Obrony stwierdza, iż terroryzm to bezprawne użycie lub groźba użycia 

siły czy przemocy wobec osoby lub mienia, by wymuszać lub zastraszać rządy czy 

społeczeństwa, dla osiągnięcia celów politycznych, religijnych czy ideologicznych.‖
6
 

                                                           
2
 Zob. na ten temat T. Białek, Terroryzm manipulacja strachem, Studio EMKA, Warszawa 2005, s. 33. 

3
 K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, s. 500. 

4
 Ibidem, s. 500. 

5
 Nowa encyklopedia powszechna, t. 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 370. 

6
 T.R. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 20. 
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Okazuje się, że w obrębie jednego państwa, jednego systemu prawnego istnieje kilka 

definicji terroryzmu. Główne urzędy Stanów Zjednoczonych na swój użytek definiują to 

groźne zjawisko. Jednak niezależnie od tego, kto usiłuje ująć w słowa ów akt przemocy, to 

zawsze za tymi słowami kryje się cierpienie najczęściej niewinnych ludzi. Górnolotne cele 

mieszają się z krwią. 

„Terroryzm to akt przemocy zaplanowany tak, aby zwrócić uwagę i dzięki zdobytemu 

rozgłosowi przekazać odpowiednie przesłanie.‖
7
 Liderzy organizacji terrorystycznej- 

Zjednoczonej Armii Czerwonej uznali, że głównym ich celem jest szokowanie ludzi, że jest to 

dla nich sposób docierania ze swymi problemami do szerokich mas odbiorców.
8
 Słowa te 

zakrawają na daleko posunięty cynizm i zatracenie ludzkich odruchów. Pisząc wprost można 

stwierdzić – mordujemy, bo chcemy dotrzeć do mediów. Zjawisko takiego podejścia do 

rzeczywistości jest nieobce policji i psychiatrii. Wielu seryjnych morderców zabijało tylko 

dlatego, by osiągnąć sławę, by cieszyć się z faktu zainteresowania mediami i organami 

ścigania.  Okazuje się więc, że terroryści niewiele różnią się od morderców z wypaczoną 

psychiką. Rzeczywiście, po przeprowadzeniu badań medycznych (psychiatrycznych), 

ujawniono, że rzesza terrorystów ma zaburzenia emocjonalne, daleko posunięta indoktrynacja 

młodych adeptów grup terrorystycznych doprowadziła do zmian w postrzeganiu norm 

społecznych i zatarcia przestrzeni pomiędzy dobrem i złem. 

Definicje terroryzmu różnią się od siebie, to jednak „większość ekspertów zgadza się, 

że terroryzm oznacza użycie lub groźbę użycia przemocy, metodę walki lub strategię 

osiągania pewnych celów; że jego dążeniem jest zastraszenie państwa poprzez ofiary; że jest 

on  bezwzględny i niezgodny z normami humanitarnymi i że rozgłos jest istotnym 

składnikiem strategii  terrorystycznej‖.
9
 

Przyjmuje się, że w pełni zjawisko terroryzmu pojawiło się w latach 60. XX w. 

i wówczas nabrało charakteru znanego obecnie. Oczywiście z biegiem czasu dochodziło do 

pewnych modyfikacji. Pierwsi współcześni terroryści atakowali polityków, np. Aldo Moro, 

ale także zaczęli godzić w określone grupy społeczne czy narodowe. Znamiennym 

przykładem jest zamach na izraelskich sportowców w Monachium podczas Igrzysk 

Olimpijskich.
10

 Od tego czasu akty terroru nabrały międzynarodowego charakteru. Ściśle 

                                                           
7
 T.R. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 21. 

8
 Zob. na ten temat: T. R. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 21. 

9
 W. Laqueur, Reflections on Terrorism, ―Foreign Affairs‖ No 1, Vol. 65,1986, s. 68. 

10
 B. Kozłowski, Zamach terrorystyczny na Olimpiadzie w Monachium, [Online], dostępne: 

http://kalendarium.polska.pl/wydarzenia/article.htm?id=58662, 05.05.2010.  

http://kalendarium.polska.pl/wydarzenia/article.htm?id=58662
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współpracujące grupy działają ponad państwami, np. Al-Kaida. Dawny podział na 

„czerwony‖ (lewicowy) i „czarny‖ (nacjonalistyczny) terror przestał istnieć.
11

 

„Na plan pierwszy wśród czynników aktu terrorystycznego wysuwa się element użycia 

przemocy lub groźby użycia przemocy. Ponieważ przemoc jest również obecna  

w przestępczości pospolitej podkreśla, iż w grę wchodzi jedynie jej użycie z szeroko 

rozumianych powodów politycznych. Taką definicję terroryzmu jako „bezprawnego użycia 

przemocy przeciwko osobom lub własności z przyczyn politycznych lub społecznych‖ 

sformułował jeszcze w połowie lat 80. XX w. zespół działający pod kierownictwem 

ówczesnego wiceprezydenta USA, George’a Busha.‖
12

  

W wielu definicjach podkreśla się również problem celu ataku terrorystycznego, czyli 

przedmiotu czynności wykonawczej, kładąc głównie nacisk na niewinność, bezbronność, czy 

też przypadkowy dobór ofiar, co pozwala zdefiniować terroryzm jako zbrodnię ślepą. W tym 

kontekście znaczenie ma etymologia słowa „terror‖; dlatego też terroryzm określa się jako 

„systematyczne zastraszenie dla celów politycznych.‖
13

 Terroryści uprowadzają samoloty, 

wysadzają pociągi i autobusy, biorą zakładników na statkach morskich, dokonują skażenia 

gazami publicznych miejsc. Wszystko to motywują politycznie, ale nie należy zapominać, że 

podobnych aktów dokonuje się w celu pozyskania środków finansowych na własna 

działalność. Tak naprawdę terroryści powiązani są z kartelami narkotykowymi, handlarzami 

bronią oraz materiałami rozszczepialnymi. Najczęściej w owym zmaganiu terrorystów 

z państwami giną zwykli, postronni ludzie. 

Spostrzeżenia te potwierdzają badania, z których wynika, że ok. 70% ofiar zamachów 

terrorystycznych to przypadkowi cywile, ok. 10% reprezentanci biznesu, ok. 10% wojskowi, 

pozostali zaś to przedstawiciele urzędów państwowych, w tym dyplomaci.
14

 Jasno wynika 

z powyższych danych, że terrorystom nie zależy na unicestwianiu konkretnych grup 

społecznych czy zawodowych. W zasadzie zabicie znacznej ilości cywilów dostatecznie 

wpływa na decydentów, głównie polityków. Cywile stają się swoistymi pośrednikami między 

terrorystami a politykami. Ich śmierć ma wpłynąć na decyzje władz. Terroryści doskonale 

zdają sobie sprawę, iż każda wysoko postawiona osoba w państwie jest dobrze chroniona, 

więc znacznie łatwiej zabić zwykłych obywateli, a efekt zastraszenia w takim wypadku jest 

znacznie silniejszy. W wyniku owego efektu obywatele, świadkowie zamachu, będą 

                                                           
11

 Terroryzm, [Online], dostępne: http://www.akohard.kk.e-wro.pl/Ksiazka_html/terroryzm.html, 05.05.2010. 
12

 Public Report of the Vice President’s Task force on Combating Terrorism, GPO, Washington, February 1988. 
13

 R. Moss, Urban Guerilla Warfare, „Adelphi Paper‖ No 79, London 1971, s. 1.  

    Zob. też.  R. Oakley, International Terrorism, „Foreign Affairs, America and the World‖ No 3, Vol. 65, 1987, 

s. 611. 
14

 S. Pikulski, Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000, ss. 25-50. 

http://www.akohard.kk.e-wro.pl/Ksiazka_html/terroryzm.html
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wywierali presję na władzach państwowych. Jeden akt terroru może zmienić nawet strukturę 

władz. Tak stało się po zamachu na pociągi w Madrycie, gdy to dotychczas rządząca partia 

przegrała wybory. 

Wielu badaczy wyciąga z powyższych stwierdzeń wniosek, iż celem aktu 

terrorystycznego jest nie tylko popełnienie konkretnego przestępstwa (np. zabójstwa), ale 

również chęć wywołania za jego sprawą określonego efektu i reakcji ze strony władz i/lub 

opinii publicznej. W wielu definicjach pojawia się ten element, w niektórych stwierdza się 

wręcz, iż „terroryzm przeznaczony jest dla tych, którzy patrzą, a nie dla tych, którzy stali się 

jego ofiarami. Terroryzm jest teatrem (…), przemocą dla efektu, ale nie dla wyniku: aktualnej 

ofiary. W rzeczywistości ofiara może być zupełnie nie związana z celem działania 

terrorystów.‖
15

  

Aktu terrorystycznego dokonuje się po to, aby strach skłonił obserwatorów, zwykłych 

ludzi, telewidzów, słuchaczy, internautów - a nie osobę bezpośrednio zaatakowaną - do 

obrania takiego kierunku działania, jakiego oczekuje terrorysta. Celem działania terrorystów 

jest zwrócenie uwagi na istnienie pewnych nie załatwionych problemów, a sam akt gwałtu ma 

za zadanie stworzenie stanu psychicznego wywołanego przez obawę przed narażeniem się na 

niebezpieczeństwo ze strony pewnych wrogich lub zagrażających wydarzeń lub manifestacji. 

Równie często elementem podkreślanym przez badaczy jest brutalność metod 

terrorystycznych, które są uznawane za wynaturzone. Niemniej jednak mają doprowadzić do 

podejmowania błyskawicznych zmian politycznych, oczywiście korzystnych dla terrorystów. 

Poprzez brutalne akty, ludobójstwo dąży się do osiągania celów politycznych, które 

w normalnych warunkach byłyby nieosiągalne. Po tego rodzaju środki przymusu sięgają 

terroryści polityczni, religijni. Należy tu przywołać bestialski mord, którego dokonali 

ekstremiści czeczeńscy w Biesłanie w 2004 r.
16

 W wyniku aktu terrorystycznego zginęło 

około czterystu niewinnych obywateli, w tym 171 dzieci. Ludzie zostali zamordowani, bo 

Czeczeńcy żądali niepodległości swego państwa, wycofania wojsk rosyjskich i zwolnienia 

rebeliantów z więzień. Atak na biesłańską szkołę spowodował, że od tego momentu prawie 

cały świat odwrócił się od Czeczenii. Wielu dotychczasowych zwolenników niepodległości 

tego państwa zamilkło wobec okrucieństwa.  

Często w obrębie jednego państwa niezadowolone grupy społeczne sięgają po 

terroryzm, dobrym przykładem są działania Basków, którzy żądają rozszerzenia swych praw 

                                                           
15

 B. M. Jenkins, International Terrorism. A New Mode of Conflict. California Seminar on Arms Control and 

Foreign Policy, Los Angeles 1975, s. 1. 
16

 Atak terrorystyczny na szkołę w Biesłanie, [Online], dostępne: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Atak_terrorystyczny_na_szko%C5%82%C4%99_w_Bies%C5%82anie, 05.05.2010. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Atak_terrorystyczny_na_szko%C5%82%C4%99_w_Bies%C5%82anie
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w Hiszpanii. Jednak po fali brutalnych aktów terroru w latach 70. i 80. XX w. Euskadi Ta 

Askatasuna — Baskonia i Wolność ETA przystąpiła do dialogu z hiszpańskimi władzami. 

Przedstawiciele ETA stali się na krótko wzorem rozwiązywania wewnętrznych konfliktów. 

Niestety, nowe zamachy przyczyniły się do zerwania rozmów, a tym samym oddaliła się idea 

uzyskania niepodległości przez Kraj Basków.
17

 

W polskiej doktrynie jedną z najbardziej kompleksowych, a przy tym ogólnych definicji 

terroryzmu podał Marian Flemming. Według niego „terroryzm to umyślne działanie 

stanowiące naruszenie prawa karnego i zmierzające w drodze aktów przemocy lub zagrożenia 

tymi aktami do zastraszania organów państwa lub znacznych odłamów społeczeństwa oraz do 

wymuszenia określonego postępowania‖.
18

 

Terroryzm jest zjawiskiem dynamicznym. Wraz z rozwojem techniki, zwłaszcza 

w sferze komunikacji, przybiera on nowe formy, które zdają się rozszerzać istniejące już 

definicje. Klasycznym przykładem może być tzw. cyberterroryzm, czyli próba zastraszania 

za pośrednictwem narzędzi internetowych, np. w formie zagrożenia sparaliżowaniem systemu 

komputerowego.
19

 Przecież wprowadzanie do sieci wirusów, „Trojanów‖ jest czystym 

terroryzmem, który niszczy czyjąś pracę, czyjeś dane. Zwykle nie jest to nazywane 

terroryzmem, ale już włamania do sieci wewnętrznej banków czy instytucji państwowych już 

nazywane jest aktem terroru. Należy tylko przypuszczać, że w przyszłości cyberterroryści 

sięgną po możliwości Internetu, by dokonać jakiegoś spektakularnego aktu, np. wyłączenie 

dostaw energii elektrycznej, czy uszkodzenie środków komunikacji masowej. Wywołuje to 

szczególne problemy nie tylko dla politologów i socjologów, ale przede wszystkim dla 

prawników. Ujęcie takiego zjawiska jak współczesny terroryzm w ramy definicji, która musi 

być precyzyjna, jako że stanowi ujednolicenie przestępstwa, jest zadaniem niezwykle 

trudnym. W szczególności dotyczy to prawa międzynarodowego, które jest swoistym 

kompromisem zawieranym przez państwa o różnych interesach politycznych, tradycjach 

kulturowych i systemach prawnych.  

O tym, że terroryzm nie jest jedynie problemem teoretycznym, świadczą statystyki. 

Z danych wynika, że w 2003 r. dokonano 190 aktów międzynarodowego terroryzmu, 

w wyniku których zginęło 307 osób, a 1593 zostało rannych. Liczba zamachów 

terrorystycznych od 1983 r. przekroczyła już 10 tys. Co roku na świecie ginie w wyniku 

                                                           
17

 Dzisiejsze konflikty zbrojne, [Online], dostępne: 

http://www.bryk.pl/teksty/liceum/pozosta%C5%82e/wos/16971-dzisiejsze_konflikty_zbrojne.html, 05.05.2010.  
18

 M. Flemming, Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodawstwie, „Wojskowy Przegląd Prawniczy‖ 

nr 1, 1996, s. 3. 
19

 T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 23. 

http://www.bryk.pl/teksty/liceum/pozosta%C5%82e/wos/16971-dzisiejsze_konflikty_zbrojne.html
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aktów terroryzmu międzynarodowego ok. 500 - 800 osób, a ok. 1,5 tys. do 3 tys. zostaje 

rannych. Rekordowy pod tym względem był rok 2001, gdy w jednym tylko zamachu na 

World Trade Center w Nowym Jorku zginęło ponad 3 tys. osób. Zagrożenie terroryzmem jest 

także stale obecne w Europie, np. zamachy w Madrycie w 2003 r. czy w Londynie w 2005 r. 

Według raportu Europolu w okresie od października 2005 r. do grudnia 2006 r. w Europie 

zdarzyło się 498 aktów o charakterze terrorystycznym.
20

 Staje się oczywistym, że 

współczesny świat pogrąża się w eskalacji aktów terroru. Terroryści zastraszają, by osiągnąć 

swe cele, mimo że demokratyczne państwa nie ulegają żądaniom woli porywaczy, 

zamachowców itp. Przerażająca w tym kontekście jest przyszłość nas wszystkich, którzy 

odczuwają na co dzień skutki walki z terroryzmem, choćby podczas odpraw na lotniskach czy 

w portach morskich. Terroryzm stwarza nienaturalne zachowania, wywołuje życie w ciągłym 

strachu przed każda podróżą. Najlepszym przykładem takiego stanu są choćby loty do Stanów 

Zjednoczonych obwarowane licznymi kontrolami. 

Świat ulega ciągłemu przeobrażaniu, rozwija się technika, zmieniają się koncepcje. Ta 

dynamika spowodowała, że również sam terroryzm ulega ewolucji. Właśnie dlatego 

stosunkowo niedawno pojawiło się pojęcie: „nowy terroryzm‖.
21

 Został on wprowadzony 

w 1986 r. przez badaczy z Institute for the Study of Conflict, którzy w jednym ze swoich 

opracowań wskazywali na sięgające po działania terrorystyczne ruchy religijne, stwierdzając 

przy tym, iż motywacja religijna nadaje nowy wymiar zagrożeniom terrorystycznym. Sama 

koncepcja „nowego terroryzmu‖ została jednak wypracowana dopiero na przełomie stuleci, 

w znacznej mierze w rezultacie badań prowadzonych w ramach RAND Corporation. 

„Koncepcja nowego terroryzmu zakłada pojawienie się nowych oraz nieznanych 

wcześniej lub występujących jedynie sporadycznie cech organizacji terrorystycznych, 

stwarzających znacznie większe zagrożenia dla społeczności międzynarodowej.‖
22

 

Na plan pierwszy wysuwa się sieciowy charakter organizacji. W praktyce oznacza to 

nie tylko odejście od klasycznej struktury hierarchicznej, ale przede wszystkim brak 

jednoznacznej, stałej lokalizacji, bezterytorialność. Jeszcze w ubiegłym wieku Czerwone 

Brygady działające we Włoszech miały ściśle ustaloną strukturę organizacyjną. Istniała grupa 

kierująca oraz tak zwani żołnierze, którzy mieli za zadanie wykonywać w terenie ściśle 

określone działania. Jednak obecnie widać odejście od hierarchiczności, raczej wytworzyła 

                                                           
20

 TE-SAT 2007 EU Terrorism Situation and Trend Report, doc. 8056/07 ENFOPOL 57 EUROPOL 34, 11 April 

2007. 
21

 Na temat nowego terroryzmu zob.: T. R. Aleksandrowicz, Nowy terroryzm, [w:] Współczesne zagrożenia 

terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych, red. J. Szafrański, Szczytno 2007, ss. 52-53. 
22

 Ibidem., s. 33. 
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się grupa współpracujących ze sobą osób, często rozmawiająca ze sobą tylko poprzez sieć. 

Ulrich Beck takie grupy terrorystyczne nazywa „nowymi aktorami globalnymi, 

pozbawionymi korzeni terytorialnych i narodowych pozarządowymi organizacjami 

przemocy‖.
23

 

Sieciowy model organizacji został opisany w latach 70. XX w., jako SPIN - Segmented, 

Polycentric, Ideologically Integrated Network (podzielona, policentryczna, ideologicznie 

scalona sieć). Struktura takich sieci jest bezpostaciowa, a sposób jej rozprzestrzeniania się 

określana jest mianem „rojenie się‖, „namnażanie‖. Organizacje terrorystyczne wprowadzają 

w obręb demokratycznego państwa swoich przedstawicieli, którzy wtapiają się w lokalną 

społeczność. Najczęściej są to studenci, ludzie dobrze wykształceni, majętni, którzy mają 

nieograniczone możliwości podróżowania. Tego rodzaju uśpienie agenta, zakamuflowanie go, 

daje możliwość rozbudowywania struktury grupy terrorystycznej. Takich ludzi później można 

wykorzystać do jednego, ściśle określonego ataku. W takich sytuacjach pytani później 

sąsiedzi, koledzy z pracy mówią, że ów zamachowiec był zwykłym, miłym człowiekiem, po 

którym nie można było się spodziewać okrucieństwa. 

Pojęcie „konfliktu asymetrycznego‖ powstało na gruncie studiów nad stosunkami 

międzynarodowymi, a mówiąc precyzyjnie- studiami nad bezpieczeństwem (security 

studiem). Jego pojawienie się, rozwój i rosnąca popularność wśród badaczy, jak i strategów 

rządowych wiąże się z radykalną zmianą podstawowego paradygmatu stosunków 

międzynarodowych, jaki obowiązywał przez niemal 50 lat po zakończeniu II wojny 

światowej - bipolarnego konfliktu Wschód-Zachód.‖
24

 Bardzo ważnym czynnikiem okazał się 

również widoczny wzrost znaczenia podmiotów pozapaństwowych w stosunkach 

międzynarodowych, a w tym pojawienie się na szeroką skalę problemu użycia siły przez te 

podmioty. Jeśli przyjąć, iż tradycyjnie użycie siły w stosunkach międzynarodowych, jak 

i wewnętrznych, stanowi wyłączne uprawnienie państwa i jego organów, to użycie siły przez 

podmioty niepaństwowe uznać należy za efekt i przejaw zmniejszających się zdolności 

państw do obrony i egzekwowania swych wyłącznych praw.
25

 

Konflikt asymetryczny jest to sytuacja, kiedy jedna ze stron na skutek dysproporcji 

potencjałów militarnych i innych zasobów wykorzystywanych w konflikcie, oraz 

                                                           
23

 U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Wyd. Naukowe 

Scholar, Warszawa 2005, s. 31. 
24

 T. Aleksandrowicz, op.cit., s. 44. 
25

 Zob. na ten temat: M. Madej, Użycie siły przez podmioty pozapaństwowe jako „nowy” problem studiów 

strategicznych, [w:] Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu 

Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, red. E. Haliżak, R. Kuźmiar, G. Michałowska, 

S. Parzymies, J. Simonides, R. Zięba, Warszawa 2006, ss. 340-341. 
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odmienności kulturowych, decyduje się na zastosowanie metod, środków i taktyk 

niekonwencjonalnych z punktu widzenia przeciwnika. Konflikt asymetryczny może toczyć 

się pomiędzy państwami (czyli konflikt międzynarodowy, np. wojna iracko-amerykańska), 

jak też pomiędzy państwem a zewnętrznym wobec niego podmiotem pozapaństwowym, np. 

organizacją terrorystyczną, jak to się dzieje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Al-Kaidą.
26

 

Analizując zamach 11 września 2001 r. na World Trade Center z punktu widzenia 

strategicznego, Stanisław Koziej wyróżnia cztery charakterystyczne cechy: 

 Skalę zamachu, czyli śmierć ok. 3 tys. ofiar, kilka tysięcy rannych, bezpośrednie 

i pośrednie straty materialne. Według Banku Światowego poprzez zwiększenie liczby 

zamachów wzrosła o 10 milionów w skali globalnej liczba ludzi żyjących w ubóstwie, 

a straty gospodarki światowej przewyższyły 80 mld USD; 

 Uzyskanie totalnego zaskoczenia; 

 Spowodowanie gigantycznego szoku w skali globalnej; 

 Modus operandi (sposób działania sprawców). Rzecz nie tylko w ich pomysłowości, lecz 

przede wszystkim w konstatacji, iż zamach został dokonany wyłącznie środkami 

pokojowymi, cywilnymi - były to więc środki pozamilitarne. Możemy zatem stwierdzić, że 

zamach na World Trade Center należy zaliczyć do przypadków agresji asymetrycznej.
27

 

Jedyną regułą jest unikanie reguł. „Istotą działań asymetrycznych jest wciąganie 

przeciwnika w obszary nieznane, wykorzystywanie jego siły przeciw niemu, a jego słabości 

jako własnej siły‖.
28

 

Terroryści mają zawsze nad przeciwnikiem przewagę czasu oraz miejsca, ponieważ 

mogą zaplanować zamach uderzając w wybranym przez siebie czasie i w wybrany przez 

siebie cel. Państwo nie może chronić wszystkiego co do niego należy przez cały czas. 

Owszem, istnieje wiele agend chroniących państwo jak i poszczególnych obywateli,  ale 

wszystkie tego rodzaju działania mają ograniczony zasięg.  

Największą zmianą, jeśli chodzi o zagrożenia ze strony międzynarodowego terroryzmu, 

jest dążenie do eskalacji przemocy i wyboru takiego sposobu działania, który pociąga za sobą 

maksymalizację ofiar śmiertelnych i strat materialnych. W literaturze przedmiotu podkreśla 

się trzy główne źródła tego trendu. W kontekście definiowania terroryzmu w kategoriach 

konfliktu asymetrycznego chodzi o: 

                                                           
26

 M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru translantyckiego, Polski Instytut Spraw 

Międzynarodowych, Warszawa 2007, ss. 44-74. 
27

 S. Koziej, Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, wyd. Adam Marszałek, Toruń 

2006, s. 178. 
28

 Ibidem, ss. 22-23. 
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1. Motywację sprawców, 

2. Możliwości techniczno-organizacyjne, 

3. Medialność zamachu terrorystycznego. 

 

Obowiązki państw w zwalczaniu terroryzmu na świecie 

Wzmagające się akty terroru zmobilizowały państwa demokratyczne do 

przeciwdziałania. Poszczególne państwa w obrębie wewnętrznego prawodawstwa zmieniają 

ustawy, powołują do życia nowe organizacje. Jednak w dobie „nowego terroryzmu‖, 

ponadpaństwowych powiązań w sieci, świat został zmuszony do współpracy. Tylko poprzez 

szybką wymianę informacji można ubiec terrorystów. Niezbędna jest także współpraca 

w dziedzinie prawa i wymiany technologii. Dlatego agencje rządowe wypracowują wspólne 

prawo dla wszystkich państw, które chcą się włączyć do walki z terroryzmem. Strukturalne 

zwalczanie terrorystów może znacznie ograniczyć ich działalność. 

Wypracowany model zwalczania terroryzmu międzynarodowego zakłada głównie 

obowiązek uznania przez państwa-strony poszczególnych konwencji czynów będących ich 

przedmiotem za przestępstwa prawa krajowego.  

Konwencje zobowiązują państwa-strony do następujących zachowań: 

 „nakładają obowiązek podjęcia niezbędnych środków dla ustanowienia swojej jurysdykcji 

w sprawie któregokolwiek z czynów będących przedmiotem konwencji, jeżeli zostało ono 

popełnione na terytorium państwa-strony lub pokładzie statku lub samolotu 

zarejestrowanego w tym państwie, przez obywatela tego państwa lub osobę mającą na jego 

terytorium swój dom, a sprawca popełnił swój czyn w celu zmuszenia państwa-strony do 

określonego zachowania się; 

 upoważniają państwa-strony do ustanowienia swojej jurysdykcji we wszystkich innych 

przypadkach, jeśli sprawca czynu przebywa na jego terytorium; 

 upoważniają państwa-strony do nałożenia na sprawcę aresztu na czas niezbędny do 

przeprowadzenia postępowania karnego w danej sprawie lub ekstradycji sprawcy; 

 państwa są także zobligowane do wymiany informacji o przypadkach aktów 

terrorystycznych, podejmowanych w tym zakresie działaniach, wzajemnego świadczenia 

pomocy prawnej. Informacja taka może być przekazana państwu zainteresowanemu 

bezpośrednio lub za pośrednictwem Sekretarza Generalnego ONZ‖.
29

 

                                                           
29
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Współczesny terroryzm ma charakter międzynarodowy. Fakt ten stworzył pewne 

problemy dla organów ścigania. Dotychczasowe prawo pozwalało na ekstradycję 

przestępców. Człowiek, który złamał prawo w obcym państwa, mógł być osadzony 

w ojczyźnie celu odbycia kary. W przypadku terrorystów takie podejście do prawa, 

w niektórych przypadkach, zakrawałoby na kpinę. Przecież bardzo często akty terroru 

dokonywane są przez obcokrajowców. Tacy ludzie powinni być sądzeni w oparciu o lokalne 

prawo lub prawo międzynarodowe. Istota prawna międzynarodowego modelu zwalczania 

terroryzmu polega  na przyjęciu Grocjuszowskiej zasady aut punie aut dedere
30

, a mówiąc 

precyzyjnie - aut dedere aut iudicare. Przyjęcie tej formuły jest kompromisem między 

koncepcją bezwarunkowej ekstradycji sprawcy aktu terrorystycznego a pozostawieniem 

państwu, na terytorium którego sprawca się znajduje, pełnej swobody w decydowaniu o jego 

losach.  

„Zasada aut punire aut dedere doznaje w obowiązującym prawie międzynarodowym 

wielu ograniczeń. Konwencje o zapobieganiu i karaniu przestępstw przeciwko osobom 

szczególnie chronionym przez prawo międzynarodowe oraz przeciwko braniu zakładników 

stanowią wyraźnie, iż ich postanowienia nie mogą naruszać możliwości zastosowania prawa 

azylu wynikającego z umów; obowiązujących państwa-strony w chwili przyjęcia Konwencji; 

strony Konwencji nie mogą powoływać się na umowy azylowe wobec tych jej uczestników, 

którzy równocześnie nie są stronami takich umów. Ponadto, wniosek o ekstradycję nie 

powinien zostać uwzględniony, jeżeli państwo wezwane ma uzasadnione powody 

przypuszczać, iż został on złożony w celu przeprowadzenia postępowania lub ukarania osoby 

z powodu jej rasy, religii, narodowości, pochodzenia lub przekonań politycznych‖.
31

 

Państwa muszą mieć jednocześnie prawo ścigania terrorystów ponad granicami państw. 

Jeśli już dane państwo włączy się do koalicji antyterrorystycznej, to musi zatrzymywać ludzi 

odpowiedzialnych za zamachy, czy działających w organizacjach powszechnie uznanych za 

terrorystyczne. 

W ramach istniejących struktur międzynarodowych wypracowuje się działania 

pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. Tak właśnie się dzieje w obrębie Unii 

Europejskiej. Przyjęta w 2005 r. Strategia Unii Europejskiej w zakresie zwalczania 

terroryzmu
32

 określa cztery płaszczyzny zwalczania terroryzmu: zapobieganie, ochrona, 

                                                           
30

 Maksyma prawa karnego międzynarodowego wprowadzona przez Grocjusza (Hugo de Groota) w 1624 r. jako 

aut dedere aut punire. Następnie zmodyfikowana na aut dedere aut iudicare- zasada głosząca, że jeżeli państwo 

nie wyda sprawcy przestępstwa, musi go osądzić.  
31

 T. Aleksandrowicz, op.cit., s. 111. 
32

 The European Union Counter Terrorism Strategy 14469/4/05, 30 November 2005. 
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ścigani i reagowanie. Kwestia reagowania kryzysowego znajduje się na tej ostatniej 

płaszczyźnie.  

„W tym zakresie Strategia przewiduje przede wszystkim: 

 skorygowanie mechanizmów wspólnotowych dbających o ochronę obywateli, 

 rozwijanie oceny ryzyka zagrożeń jako narzędzia budowy unijnych zdolności do 

reagowania w czasie zamachów (ma za to odpowiadać skoordynowany i ujednolicony 

system nagłego ataku - ARGUS), 

 poprawienie koordynacji z organizacjami międzynarodowymi w kontekście 

reagowania  na ataki terrorystyczne i inne katastrofy, 

 wymianę najlepszych praktyk i rozwijanie porozumień w celu zabezpieczenia 

i pomocy ofiarom terroryzmu i ich rodzinom‖.
33

 

Tego rodzaju ustalenia powodują, że obywatele Unii Europejskiej mogą liczyć na 

podobny poziom bezpieczeństwa i podobną pomoc ze strony lokalnych władz niezależnie od 

tego czy ktoś przebywa w Portugalii czy Rumunii. Dodatkowo współpraca pozwala na 

łatwiejsze opanowanie żywiołu terroryzmu. 

Według Damiana Szlachtera, Strategia UE stanowi, iż to „(…) państwa członkowskie są 

bezpośrednio odpowiedzialne za walkę z terroryzmem, natomiast UE może jedynie 

zaproponować pewną wartość dodaną w postaci europejskiej współpracy (…)‖.
34

 W Strategii 

znalazło się stwierdzenie dotyczące uruchomienia operacji opanowywania kryzysów także 

poza granicami UE, w których konieczne będzie udzielenie pomocy obywatelom Unii 

Europejskiej. Wykorzystane w tym zakresie środki mogą nosić charakter zarówno cywilny, 

jak i wojskowy. 

W przygotowanym Raporcie ewaluacyjnym narodowych systemów walki z terroryzmem 

z 18 listopada 2005 r. zaleca się m.in., aby państwa członkowskie powołały do życia 

narodowe systemy zarządzania kryzysowego, które łączyć będą wszystkie istotne ogniwa 

władzy w celu natychmiastowej i skoordynowanej reakcji na zaistniały zamach 

terrorystyczny. Za ważne Raport ewaluacyjny uznaje również, aby planowanie kryzysowe 

było kontynuowane i w pełni realizowane przez kolejne rządy. Zaleca się także organizację 

regularnych ćwiczeń antyterrorystycznych, w tym także międzynarodowych. 

Podobnie zadania stawiane są przed NATO. Sojusz Północnoatlantycki jest to 

organizacja mająca jednak inny charakter, mianowicie polityczno-militarny. Dlatego też 

podstawowy obowiązek wynikający z członkowstwa w NATO dotyczy podjęcia w określonej 

                                                           
33

 T. Aleksandrowicz, op.cit., s. 122. 
34

 Ibidem. 
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sytuacji  działań militarnych przez państwo członkowskie. Kwestie te reguluje art. 5 Traktatu, 

który brzmi: „Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub kilka z nich w Europie lub 

Ameryce Północnej będzie uważana za napaść przeciwko nim wszystkim; wskutek tego 

zgadzają się one na to, że jeżeli taka napaść zbrojna nastąpi, każda z nich, w wykonaniu 

prawa do indywidualnej lub zbiorowej  samoobrony, uznanego w artykule 51 Karty Narodów 

Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom tak napadniętym, podejmując 

natychmiast indywidualne i w porozumieniu z innymi Stronami taką akcję, jaką uzna za 

konieczną, nie wyłączając użycia siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania 

bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego‖.
35

 

Pakt Północnoatlantycki powołano w dobie tzw. zimnej wojny. Była to pierwotnie 

reakcja Zachodu na podpisanie przez państwa socjalistyczne współpracy militarnej w obrębie 

Układu Warszawskiego. Po obaleniu muru dzielącego Europę, po rozpadzie Związku 

Radzieckiego, po wstąpieniu np. Polski do Unii Europejskiej, NATO zatraciło swój pierwotny 

charakter. Organizacja ta w nowych warunkach ma przede wszystkim strzec ładu na świecie, 

a tym samym musi zmierzyć się z terroryzmem. Zobowiązania państw członkowskich NATO 

w dziedzinie zwalczania terroryzmu dotyczą głównie reagowania kryzysowego związanego 

z zamachami terrorystycznymi. Problematyka ta mieści się w ramach planowania cywilnego 

na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń (Civil Emergency Planning - 

CEP). Organem Paktu właściwym w tej materii jest Wysoki Komitet do spraw Planowania 

Cywilnego (SCEPC), który koordynuje działalność urzędników i komitetów planowania 

zajmujących się mobilizacją i wykorzystaniem europejskiego transportu lądowego, lotnictwa 

cywilnego, transportu morskiego, paliw, przemysłu, żywności i rolnictwa, łączności cywilnej, 

opieki zdrowotnej oraz ochrony cywilnej.
36

 Obecnie żołnierze NATO służą w misjach 

pokojowych m. in. w Afganistanie, gdzie starają się zwalczać struktury Al-Kaidy. 

Od 1994 r., po konferencji w Budapeszcie, o nasze bezpieczeństwo dba także OBWE 

wyłoniona z wcześniejszej struktury Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jest w praktyce przede wszystkim 

forum współpracy politycznej państw i innych organizacji międzynarodowych. Podstawowym 

celem OBWE jest wypracowanie zasad, którymi członkowie organizacji mają kierować się 

                                                           
35

 S. Bieleń, Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 1988, s. 271. 
36
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w swoich działaniach. Zasady te zostały określone w Akcie Końcowym Konferencji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, przyjętym w Helsinkach 1 sierpnia 1975 r.
37

 

Po raz pierwszy problem zagrożeń związanych z terroryzmem międzynarodowym 

pojawił się w ramach spotkania KBWE w Paryżu w listopadzie 1990 r. Potępiono wtedy 

wszelkie działania terrorystyczne, uznając je za kryminalne; tego typu deklaracje znaleźć 

możemy w wielu dokumentach OBWE.
38

 

Obszary zainteresowania OBWE ujęte są w cztery tzw. koszyki:  

 bezpieczeństwo w Europie (zasady m.in. nienaruszalności granic, poszanowania praw 

człowieka, równouprawnienia oraz środki służące do budowy wzajemnego zaufania 

i kwestie dotyczące rozbrojenia), 

 współpraca w dziedzinie gospodarki, nauki, techniki oraz ochrony środowiska,  

 współpraca w kwestiach humanitarnych i innych (kultura, oświata, mniejszości 

narodowe, niedyskryminacja - ogólnie tzw. ludzki wymiar) 

 kontynuowania współpracy organizując konferencje przeglądowe dla polepszenia 

bezpieczeństwa i zintensyfikowanie współpracy. 

Ciągle ewoluujący terroryzm zmusza poszczególne państwa do nowych form 

współpracy. Konwencja z Prüm została podpisana dnia 27 maja 2005 r. w niemieckiej 

miejscowości Prüm przez siedem państw członkowskich (Belgia, Niemcy, Francja, 

Luksemburg, Holandia, Austria i Hiszpania) i weszła w życie z dniem 1 listopada 2006 r. 

w Austrii i Hiszpanii oraz 23 listopada 2006 r. w Niemczech.
39

 Konwencja miała na celu 

wprowadzenie szczególnych form współpracy transgranicznej, w szczególności w zwalczaniu 

terroryzmu, przestępczości międzynarodowej oraz nielegalnej imigracji. Do Konwencji mogą 

przystąpić wszystkie państwa Unii Europejskiej; procedury ratyfikacyjne rozpoczęto w 2007 

r. w Finlandii, Portugalii, Słowenii, Włoszech oraz Polsce.
40

 

Konwencja pozwala na postawienie tezy, iż jedną z głównych metod zwalczania, 

a także zapobiegania terroryzmu (w tym przestępczości zorganizowanej) o charakterze 

międzynarodowym staje się ograniczanie prawa do prywatności i poddanie kontroli ze strony 

                                                           
37

 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, [Online], dostępne: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Bezpiecze%C5%84stwa_i_Wsp%C3%B3%C5%82pracy_w_Europie, 

05.05.2010.  
38

 K. Liedel, P. Piasecka, Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu, Oficyna Wydawnicza Adam, 

Warszawa 2004, ss. 66- 67. 
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szczególnie w walce z terroryzmem i przestępczością trans graniczną Komisja Wolności Obywatelskich, 
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państwa coraz liczniejszych obszarów życia obywateli i wzrost uprawnień służb 

bezpieczeństwa, także o charakterze represyjnym. 

Konwencja określa zasady współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w kilku 

sferach: 

 jest to wzajemny dostęp do funkcjonujących w poszczególnych państwach członkowskich 

baz danych. Jego postanowienia pozwalają na bezpośrednie porównywanie 

indywidualnych profili DNA.  

 odrębnie uregulowano procedurę dostępu do baz rejestracyjnych pojazdów. Informacje 

obejmują dane właścicieli oraz posiadaczy samoistnych pojazdów i dane tychże pojazdów. 

W tym przypadku Konwencja przewiduje bezpośredni dostęp on-line, z możliwością 

samodzielnego przeszukiwania bazy danych. 

 konwencja dopuszcza użycie uzbrojonych agentów bezpieczeństwa (tzw. sky marshals) 

w samolotach, które są zarejestrowane w danym państwie.  

 konwencja z Prüm przewiduje także znaczne wzmocnienie współpracy policyjnej 

pomiędzy państwami członkowskimi. Przede wszystkim państwa mogą tworzyć wspólne 

(międzynarodowe) patrole, działające na terytorium jednego z państw, a nawet powierzać 

prawo prowadzenia działań policyjnych na swoim terytorium przedstawicielom innego 

państwa-strony- mogą być one jednak prowadzone tylko pod kierownictwem i z reguły 

w obecności urzędnika państwa, na terytorium którego się odbywają. 
41

 

Tego rodzaju działania mają nie tylko likwidować skutki aktów terrorystycznych, ale 

jednocześnie dostrzegalny jest aspekt prewencyjny. Jest to zgodne z najnowszymi 

tendencjami, by nie tylko zbrojnie zwalczać terrorystów, lecz również ich odstraszać. Ważne 

jest wpływanie na psychikę utajnionych terrorystów lub potencjalnych członków tego typu 

organizacji. Zastraszanie albo odciąganie terrorystów od zamierzonych działań może 

ograniczyć ilość zamachów. Naukowcy starają się znaleźć przyczyny narodzin kolejnej grupy 

terrorystycznej, a następnie szukają narzędzi pozwalających na skuteczna walkę. 

W myśl nowych tendencji trzeba odcinać organizacje terrorystyczne od źródeł 

finansowania. Bardzo często tego typu grupy funkcjonują dzięki sprzedaży narkotyków. Do 

takiego zjawiska doszło na terenie Afganistanu. Terroryści potrzebują ogromnych sum na 

zakup broni i funkcjonowanie członków. Pozbawiając ich pieniędzy, w bardzo skuteczny 

sposób ograniczamy im możliwości działania. 

                                                           
41
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Każdy akt terroru zawsze powodował obostrzenie dotychczas obowiązującego prawa 

oraz rozszerzenie uprawnień policji, służb specjalnych itp. Jednak coraz silniej dochodzą do 

głosu ludzie, którzy upatrują w tego typu działaniach stwarzanie państw policyjnych, gdzie 

nie ma miejsca na prywatność. Debata na temat granic prawa do prywatności w kontekście 

zwalczania terroryzmu toczy się również w Stanach Zjednoczonych, gdzie jej apogeum 

przypadło na okres dyskusji nad Patriot Act - ustawie dotyczącej zwalczania terroryzmu 

i nadającej służbom specjalnym szczególne uprawnienia w zakresie inwigilacji (czyli 

śledzenia, szpiegowania) Amerykanów.  

Patriot Act przyznaje organom federalnym prawo kontrolowania i nagrywania treści 

rozmów i informacji: telefonicznych, słownych oraz elektronicznych, które są związane 

głównie z terroryzmem i przestępstwami elektronicznymi.  

Ponadto ustawa Patriot Act zezwala na: 

 wymianę informacji o prowadzonych dochodzeniach w sprawach karnych pomiędzy 

różnymi agendami rządowymi; 

 dokonywanie rewizji bez uprzedniego informowania podejrzanych (Sneak-and-Peek 

Search Warrant); 

 kontrolę i utrwalanie nagrań, które pochodzą z poczty głosowej zgodnie z wydanym 

nakazem; 

 zatrudnianie tłumaczy; 

 wzywanie do przedstawienia rejestrów łączności elektronicznej; 

 przyznanie prawa do wydawania nakazów prowadzenia inwigilacji elektronicznej na 

terenie całego kraju, uprawniając funkcjonariuszy FBI do prowadzenia, w szerszym 

zakresie niż dotychczas, podsłuchu osób podejrzanych o terroryzm; 

 wymienianie informacji pochodzących z podsłuchu przez agencje federalne oraz 

możliwość tajnego zeznawania przed wielką ławą przysięgłych w sprawach dotyczących 

obcego wywiadu i kontrwywiadu; w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu 

ustawa nadaje agencjom rządowym, szczególnie Departamentowi Skarbu, prawo do 

długoterminowej kontroli nad obrotem zagranicznymi pieniędzmi, jak również prawo 

nadzorowania odpowiednich operacji finansowych oraz prywatnych kont bankowych; 

 Departamentowi Stanu i urzędowi imigracyjnemu INS zwiększenie prawa dostępu do 

pewnych istotnych informacji z rejestru karnego osób ubiegających się o wizę bądź 

pozwolenie na wjazd na teren Stanów Zjednoczonych; 
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 wprowadzenie ułatwienia w analizowaniu, wzbudzających podejrzenie operacji 

finansowych dokonywanych przez maklerów papierów wartościowych; 

 zwiększenie kompetencji tajnych służb, zezwalając im na prowadzenie dochodzeń o 

przestępstwach godzące w rządowe systemy informatyczne, FBI może ubiegać się o 

uzyskanie sądowego nakazu w celu otrzymania materiałów istotnych dla dochodzenia, w 

przypadku dokonania aktu terrorystycznego, w kraju lub poza jego granicami; 

 zwiększenie uprawnienia INS oraz innych agencji federalnych, w tym Departamentu 

Bezpieczeństwa Kraju pozwalając na zatrzymanie osób podejrzanych o terroryzm; 

 Zatrzymanie obcokrajowców, których prokurator generalny uzna za zagrożenie dla 

bezpieczeństwa narodowego USA.
42

 

Rzeczpospolita Polska jest członkiem ONZ, NATO, Unii Europejskiej i Rady Europy, 

a także bierze udział w procesie OBWE. Podlega ona obowiązkom wynikającym z przyjętego 

w prawnomiędzynarodowych regulacjach modelu zwalczania terroryzmu. 

Głównym celem działań Polski jest minimalizacja konsekwencji aktu terrorystycznego, 

a przede wszystkim ochrona życia, zdrowia, wolności i mienia ofiar zamachu. Państwo jest 

zobowiązane do reagowania na dokonane zamachy terrorystyczne w taki sposób, aby ich 

konsekwencje dla ofiar były jak najmniejsze oraz jak najmniej dolegliwe. Bardzo ważnym 

elementem jest udzielenie ofiarom pomocy w odzyskaniu wolności, jeśli znajdują się 

w podróży, kontynuowania swoich planów, a także odzyskania, w miarę możliwości, 

utraconego w wyniku zamachu mienia.
43

 Konwencje międzynarodowe pozostawiają Polsce 

swobodę wyboru konkretnych form i metod działania, nakazując podjęcie wszelkich 

dostępnych środków służących do osiągnięcia określonych celów. W tym zakresie Polska ma 

pełną swobodę decydowania o kształcie organów realizujących takie działania, ich 

funkcjonowania, zakresie kompetencji, pozycji wobec innych organów państwa, 

podporządkowaniu. 

Polska także na co dzień realizuje wszelakie wytyczne dotyczące podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa. Właśnie dlatego na lotniskach, w portach, na przejściach granicznych 

wprowadzane są nowoczesne systemy kontroli wszystkich wjeżdżających i wyjeżdżających 

z naszego państwa. Oczywiście to dotyczy naszych zewnętrznych granic, granic Unii 

Europejskiej. Ścisła kontrola bagażu i tożsamości podróżnych pozwala bezpieczniej 

podróżować, ale także zdobywać wszelkie informacje o potencjalnych terrorystach. Oznacza 
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to, że Polska skutecznie chroni swych obywateli przed zamachami i jednocześnie umacnia 

swą pozycję w Europie. 

„Państwo jest zobligowane do podejmowania działań minimalizujących potencjalne 

konsekwencje utraty kontroli nad materiałami jądrowymi zanim zostaną one wykorzystane do 

zamachu terrorystycznego i/lub skażenia środowiska naturalnego (umyślnego lub 

nieumyślnego). Również w tym przypadku prawo międzynarodowe pozostawia państwom 

swobodę wyboru stosowanych środków, metod i form podejmowanych w tym celu działań. 

Konieczne jest jednak ustanowienie organu kompetentnego w tych sprawach i punktu 

kontaktowego służącego do wymiany informacji z innymi państwami i organizacjami 

międzynarodowymi.‖
44

 

W tym kontekście istotne jest znaczenie postanowień Konwencji Rady Europy, które 

mówią o zapobieganiu terroryzmowi. Odnoszą się one do funkcjonujących w poszczególnych 

państwach systemów szybkiego reagowania kryzysowego, nakazując również udzielanie 

pomocy i wsparcia poszkodowanym w zamachach terrorystycznych. Zakres obowiązków 

należy rozumieć szeroko, a więc nie tylko jako świadczenie przez państwo różnych form 

wsparcia już po zakończeniu bezpośrednich działań związanych z reakcją na dany akt 

terrorystyczny, lecz także w czasie ich trwania. Jest to jeden  z podstawowych celów działań 

podejmowanych przez państwo w omawianym zakresie, np. przez uwolnienie zakładników, 

poszukiwanie ofiar w zniszczonych w wyniku zamachu bombowego obiektach, udzielanie 

ofiarom pomocy medycznej.
45

 

W ostatnich latach Polska, jako członek NATO, bierze czynny udział w procesie 

stabilizacyjnym w takich państwach jak Afganistan czy Irak. Nasze państwo wysyła do tych 

krajów siły zbrojne oraz specjalistów z różnych dziedzin. Ludzie ci mają za zadanie 

normować życie cywilów po wcześniej podjętych działaniach wojennych oraz jednocześnie 

muszą czynnie walczyć z terrorystami ciągle funkcjonującymi, mimo że oficjalnie wojna 

dobiegła końca. Jest to nasz osobisty wkład w walkę z ogólnoświatowymi organizacjami 

terrorystycznymi. W ten sposób przyczyniamy się do zwiększenia bezpieczeństwa Polski oraz 

innych krajów. Jednocześnie wypełniamy obowiązki, które zostały na nasze państwo 

nałożone po wkroczeniu w szeregi NATO. 

Od 2009 r. w Polsce trwają prace nad ustanowieniem prawa zabezpieczającego środki 

masowego przekazu i łączności. Wymaga tego od nas nie tylko prawo unijne, ale także 

zmiany, jakie zachodzą w dziedzinie teleinformatyki. Nowe społeczeństwo informacyjne 
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potrzebuje nowych norm. Sławomir Kisieliński założenia nowego programu ochrony 

cyberprzestrzeni ujmuje w następujące słowa: „Mówi się o sile wodnego żywiołu podczas 

powodzi, o trąbach powietrznych, o trzęsieniach ziemi, o pożarach. Na walce z żywiołami 

oparta jest strategia zarządzania kryzysowego w każdym kraju. Ale współcześnie pojawił się 

nowy żywioł, nieznany starożytnym - cyberprzestrzeń. Jak nad nią zapanować? Jak ją 

utrzymać w karbach? Jak zminimalizować skutki katastrof wywołanych w przestrzeni 

wirtualnej światowych gospodarek i ataków na infrastrukturę krytyczną począwszy od ujęć 

wody poprzez sieci energetyczne i telekomunikacyjne aż po systemy finansowe?"
46

 

Dzięki środkom unijnym możemy skutecznie zabezpieczyć się przed wszelkimi 

działaniami terrorystów, a jednocześnie stworzyć nowoczesne państwo oparte na 

błyskawicznych przekazach informacji, które są niezbędne administracji i przedsiębiorstwom. 

Taki system musi być bezpieczny, niepodlegający zewnętrznej ingerencji. Prace nad aktami 

prawnymi mają zakończyć się w 2010 r. 

 

Podsumowanie 

Terroryzm jest zjawiskiem historycznie zmiennym, wielopłaszczyznowym 

i dynamicznym, występującym w różnych postaciach. Trudne jest obecnie zdefiniowanie 

jednolitej definicji terroryzmu, który zmienia się pod wpływem rozwoju cywilizacyjnego, 

a zwłaszcza szybkiego postępu naukowo-technicznego. Terroryści perfekcyjnie wykorzystują 

najnowsze środki łączności, mass media, nowoczesne techniki komunikowania się oraz 

komputery. 

Dzisiejszy efekt terrorystyczny można osiągnąć poprzez nowoczesne techniki 

komputerowe z dostępem do Internetu. Służby specjalne, jak i sami terroryści, doskonale 

sobie zdają sprawę z nieograniczonych możliwości, jakie dają systemy informatyczne. 

Praktycznie można sparaliżować cały świat poprzez włamanie się do sieci komputerowych 

państw, instytucji, banków czy przedsiębiorstw. W dobie powszechnego stosowania urządzeń 

elektronicznych można w spektakularny sposób wywołać szereg katastrof i nieodwracalnych 

w skutkach tragedii. 

Wzrost znaczenia terroryzmu spowodował zmiany w koncepcjach jego zwalczania. Na 

początku domeną zwalczania była policja i siły porządkowe, a obecnie zwalczanie należy do 

policji politycznej i służb specjalnych.  
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Polska była dotychczas wolna od bezpośrednich zagrożeń terrorystycznych. Nie 

oznacza to jednak gwarancji bezpieczeństwa w przyszłości. Na zagrożenie ze strony 

terrorystów Polska musi być przygotowana w każdym momencie. Szczególnie to jest dla nas 

istotne teraz, gdy mamy swych żołnierzy na misjach międzynarodowych i na dwa lata przed 

organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej. Musimy uchodzić za państwo bezpiecznie, 

jeśli chcemy dla rzeszy fanów meczów piłkarskich wspaniałe widowisko. Jeśli w 2012 r. nie 

dojdzie w naszym państwa do aktów terrorystycznych, to niewątpliwie nasz prestiż na arenie 

międzynarodowej gwałtownie wzrośnie. 

Każde państwo na świecie musi mieć się na baczności i pilnować swojego terytorium 

ponieważ nie wiadomo kiedy i gdzie nastąpi następny atak terrorystyczny.  

Niezbędnym elementem zwalczania terroryzmu jest korzystanie przez służby specjalne 

i policje różnych krajów z takich kanałów wymiany niezbędnych informacji i doświadczeń 

jak np. TREVI (czyli Terrorism, Radicalism, Extremism and Violence International), 

organizacji Unii Europejskiej, Interpolu, Europolu, Agend ONZ, NATO, OBWE, czy też 

innych wspólnych źródeł. 

 

 

Literatura  

Dokumenty: 

 Tekst Konwencji: dok. Rady Unii Europejskiej 10900/05 z 7 lipca 2005r., CRIMORG 65, 

ENFOPOL 85, MIGR 30. 

 Pattern of Global Terrorism, US Department of State, Washington DC 2003. 

 Public Report of the Vice President’s Task force on Combating Terrorism, GPO, 

Washington, February 1988. 

 TE-SAT 2007 EU Terrorism Situation and Trend Report, doc. 8056/07 ENFOPOL 57 

EUROPOL 34, 11 April 2007.  

 The European Union Counter Terrorism Strategy 14469/4/05, 30 November 2005. 

 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/660/660824/660824pl.

pdf 

 

Druki zwarte: 

 Aleksandrowicz T.R., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/660/660824/660824pl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/660/660824/660824pl.pdf


22 
 

 Aleksandrowicz T.R., Nowy terroryzm, [w:] Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz 

metody działań antyterrorystycznych, red. J. Szafrański, Szczytno 2007,  

 Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, 

Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005. 

 Białek Tomasz, Terroryzm manipulacja strachem, Studio EMKA, Warszawa 2005,  

 Bieleń S., Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 1988 

 Flemming M., Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodawstwie, „Wojskowy 

Przegląd Prawniczy‖ nr 1, 1996. 

 Jenkins B.M., International Terrorism. A New Mode of Conflict. California Seminar on 

Arms Control and Foreign Policy, Los Angeles 1975,  

 Kiełtyka A., Amerykańska ustawa antyterrorystyczna z 2001r. (The USA Patriot Act of 

2001) „Prokurator‖, nr 2-3 (22-23) 2005. 

 Kisieliński S., Rząd chce chronić cyberprzestrzeń RP, Computerworld.pl, 5 lutego 2009. 

 Koziej S., Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wyd. 

Adam Marszałek, Toruń 2006. 

 Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 

1982. 

 Laqueur W., Reflections on Terrorism, ―Foreign Affairs‖ No 1, Vol. 65,1986,  

 Liedel K., Piasecka P., Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu, Oficyna 

Wydawnicza Adam, Warszawa 2004,  

 Madej M., Użycie siły przez podmioty pozapaństwowe jako „nowy‖ problem studiów 

strategicznych, [w:] Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z 

okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, 

red. E. Haliżak, R. Kuźmiar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Simonides, R. Zięba, 

Warszawa 2006,  

 Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru translantyckiego, 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007,  

 Moss R., Urban Guerilla Warfare, Adelphi Paper, No 79, London 1971, 

 Muszyński J. (red.), Terroryzm polityczny, Warszawa 1981, 

 Nowa encyklopedia powszechna, t. 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997. 

 Oakley R., International Terrorism, „Foreign Affairs, America and the World‖ No 3, Vol. 

65, 1987,  

 Pikulski S., Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000, 



23 
 

 Szlachter D., Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej. Nowy impuls, Toruń 2006. 

 


