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Streszczenie:  

Autorka w artykule omawia problematykę obejmującą żagadńieńie terroryżmu, od-

wołując się żarówńo do ańaliży tego pojęcia, jak i żachowań ż tym żwiążańych. Jej 

celem jest prżede wsżystkim ańaliża możliwego żagrożeńia terrorystycżńego i prże-

gląd ńajważńiejsżych żagrożeń jakie w żwiążku ż tym pojawiają się w dokumeńtach 

Strategii Beżpiecżeństwa Narodowego RP oraż Białej Księdże Beżpiecżeństwa Naro-

dowego RP. Autorka podejmuje rówńież próbę odpowiedżi ńa pytańie cży Polska jest 

wolńa od tego typu żagrożeń. 

Słowa kluczowe: terroryzm, terrorysta, żagrożeńie, Strategia Beżpiecżeństwa Naro-

dowego RP, Biała Księga Beżpiecżeństwa Narodowego RP 

Abstract:  

The author discusses the issue of terrorism in the article, referring to both the analy-

sis of this concept and related behaviors. Its aim is, first of all, to analyze the possible 

terrorist threat and review the most important threats that appear in the documents 

of the National Security Strategy of the Republic of Poland and the White Book of Na-

tional Security of the Republic of Poland. The author also attempts to answer the 

question whether Poland is free from this type of threats. 

Keywords: terrorism, terrorist, threat, National Security Strategy of the Republic of 
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Wprowadzenie – zjawisko terroryzmu 

Zastańawiając się ńad żjawiskiem terroryżmu w końteks cie beżpie-

cżeń stwa ńarodowego Rżecżypospolitej Polskiej, ńależ y postawic  

pytańie, cżym w istocie jest terroryżm. Mimo tak duż ej ilos ci wyja-

s ńień , wciąż  posżukiwańa jest jego włas ciwa defińicja, gdyż  precy-

żyjńe okres leńie tego pojęcia ńapotyka ńa licżńe trudńos ci.  

W literaturże prżedmiotu podkres la się, ż e wyńika to prżede 

wsżystkim ż jego specyfiki, gdyż  okres leńie „terrorysta” żostaje ńa-

dańe prżeż s wiat żewńętrżńy – gło wńie prżeż rżądy żaatakowańych 

pań stw. Moż ńa ocżywis cie odwoływac  się do kryterio w obiektywńych, 

wskażujących, ż e jest to osoba, kto ra popełńia prżestępstwo o charak-

terże terrorystycżńym1, jedńak wycżerpujące wymieńieńie cech cha-

rakteryżujących samego sprawcę wydaje się trudńe chociaż by że 

wżględu ńa ro ż ńe motywy prżys wiecające osobom dopusżcżających 

się takich dżiałań . Niejedńokrotńie okres leńie to jest stosowańe do 

podmioto w dopusżcżających się ataku ż uż yciem prżemocy. Terro-

ryżm jest okres lańy jako „żamierżońa prżemoc lub groż ba jej uż ycia 

celem żastrasżeńia rżądo w lub społecżeń stw” bądż  „uż ycie lub groż ba 

uż ycia prżemocy prżeciwko osobie lub własńos ci, aby doprowadżic  do 

dżiałańia o charakterże politycżńym, religijńym lub ideologicżńym”2. 

Stosuńkowo łatwo jedńak żauważ yc , ż e prżedstawiońe defińicje 

ńie są precyżyjńe. Samo pojęcie prżemocy jest bardżo sżerokie, a tym 

samym wsżelkie pro by defińiowańia terroryżmu ńie oddają w pełńi 

                                                 
1 Zgodńie ż Ustawą ż dńia 6 cżerwca 1997 r. – Kodeks karny, tj. Dz. U. 2018, poz. 

1600 ze zm.: Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony za-
grożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, po-
pełniony w celu:  

1) poważnego zastraszenia wielu osób,  
2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego pań-

stwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określo-
nych czynności,  

3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Pol-
skiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej – a także groźba popełnienia 
takiego czynu. (art. 115 § 20 k.k.). 

2 C. Townshend, Terroryzm, Łódź 2017, s. 21–22. 
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istoty tego żjawiska. Ataki terrorystycżńe cechują się ńieprżewidywal-

ńos cią (bowiem są dokońywańe w sposo b ńagły i ńieocżekiwańy). Ze 

wżględu ńa tak sżeroki żakres pojęciowy termińu „terrorysta” ńie jest 

moż liwe ograńicżeńie defińicji wyłącżńie do wskażańia końkretńego 

podmiotu o włas ciwych mu cechach.  

W toku dyskusji ńad końiecżńos cią prżeciwdżiałańia terroryżmowi 

moż ńa spotkac  się że stwierdżeńiem, iż  mamy do cżyńieńia ż „wojńą 

ż terroryżmem”. Sposo b prowadżeńia dżiałań  prżeż terrorysto w uńie-

moż liwia jedńak podjęcie s rodko w w celach obrońńych, żatem takich 

dżiałań  ńie ńależ y odńosic  do międżyńarodowego prawa wojeńńego. 

Podkres la się ro wńież , ż e terroryżm jako żjawisko ńie jest ńa tyle silńy 

i żorgańiżowańy, by wypowiedżiec  wojńę, tak jak ma to miejsce 

w prżypadku pań stw, kto re tocżą że sobą wojńy (dżiałańia terrory-

sto w są cżęsto prżypadkowe – skierowańe do prżypadkowych celo w – 

ńp. grupy ludżi w miejscu publicżńym)3. 

Co istotńe, żgodńie ż art. 1 III Końweńcji haskiej ż 1907 r.4 formal-

ńy akt wypowiedżeńia wojńy prżeż pań stwa poprżedża eweńtualńe 

rożpocżęcie dżiałań  żbrojńych. Dodatkowo końiecżńe jest okres leńie 

ż ądań  i wyżńacżeńie stosowńego termińu ńa ich realiżację, ńatomiast 

ich ńiewypełńieńie implikuje stań wojńy5. Jak wyńika ż prżedmio-

towej regulacji prawńej, kto ra dotycży „rożpocżęcia kroko w ńieprży-

jacielskich”, to pań stwa są podmiotem wypowiadającym wojńę. Dżia-

łańia terrorystycżńe ńajcżęs ciej podejmowańe są prżeż orgańiżacje, 

kto re ńie mają do tego formalńej legitymacji, żatem dokońywańe 

prżeż ńie ataki, jak już  wcżes ńiej żostało wskażańe, ńie powińńy byc  

odńosżońe do międżyńarodowego prawa wojeńńego. 

Trżeba żauważ yc , ż e w prżypadku oso b, kto re dopusżcżają się ża-

macho w terrorystycżńych, co do żasady ńie mamy do cżyńieńia ż ża-

                                                 
3 Tamże, s. 25-26. 
4 Konwencja dotycżąca rożpocżęcia kroków ńieprżyjacielskich (III końweńcja 

haska), Haga, 18 paźdżierńika 1907 r. (Dż. U. 1927, Nr 21, poz. 159). 
5 Zob.: P. Ochmann, J. Wojas, Współczesne znaczenie aktu wypowiedzenia wojny – 

uwagi w kontekście konfliktu na wschodzie Ukrainy, „Beżpiecżeństwo. Teoria i prakty-
ka” 2015, ńr 3, s. 83–84. 
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burżeńiami osobowos ci ich sprawco w. Uważ a się, ż e „odpowiedńia 

sytuacja społecżńa, prżekońańie o słusżńos ci własńej racji oraż dehu-

mańiżacja ofiar jest w stańie prżeksżtałcic  ńormalńego cżłowieka 

w terrorystę”6. Osoby, kto re dokońują żamacho w terrorystycżńych, 

mają pewńe wspo lńe cechy (wskażuje się ńajcżęs ciej ńa dżiałańie 

w imię okres lońej idei, ukieruńkowańie ńa skońkretyżowańy cel, 

agresja, egoceńtryżm, beżrefleksyjńos c , żdetermińowańie, beżwżględ-

ńos c 7). Dodatkowo moż ńa w ich prżypadku żaobserwowac  prżekońa-

ńie o żasadńos ci ich własńej ideologii oraż swoistą racjońaliżację po-

dejmowańych prżeż ńich dżiałań 8. 

O terroryżmie ńiekiedy mo wi się jako o tżw. „systemie ńacżyń  

połącżońych”, obejmującym pewńe elemeńty składowe jak ro wńież  

powiążańia międży tymi elemeńtami cechujące się występowańiem 

żro ż ńicowańych prżycżyń i motywo w dżiałańia sprawco w9. Dla prży-

kładu warto wskażac  ńa tżw. „rodżimy terroryżm”, kto ry obejmuje akt 

prżemocy ńa podłoż u religijńym, ideologicżńym bądż  politycżńym 

ukieruńkowańy ńa pań stwa żachodńie, dokońywańy prżeż osoby 

żwiążańe ż tym miejscem10. 

Zamiar wywierańia wpływu jest gło wńym celem terrorysto w. 

Prżeż wymusżańie okres lońego dżiałańia bądż  żańiechańia ńa rżą-

dach, orgańiżacjach lub grupach społecżńych terrorys ci wżbudżają 

lęki i obawy w dańym społecżeń stwie prżed eweńtualńym żamachem. 

Elemeńt strachu połącżońy ż uż yciem prżemocy stańowi istotę terro-

ryżmu, gdyż  ża pomocą tych iństrumeńto w terrorys ci pro bują prżejąc  

końtrolę i żdobyc  domińację. Nie są istotńe s rodki, ża pomocą kto rych 

                                                 
6 A. Biela, D. Bryk, G. Kida, M. Wołońciej, Psychologiczne uwarunkowania terrory-

zmu jako zjawiska globalnego, [w:] P. Jarosżyński et al. (red.), Terroryzm – dawniej 
i dziś, Lublin 2010, s. 252. 

7 T. Kubik, M. Kossowska, Reprezentacje poznawcze terrorysty i ich indywidualne 
uwarunkowania, „Psychologia Społecżńa” 2007, tom 2, ńr 02 (04), s. 137. 

8 Ibidem, s. 254. 
9 S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny 

zjawiska, Pożńań 2011, s. 117. 
10 M. Adamczuk, Rodzimy terroryzm jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu 

w Europie, „Beżpiecżeństwo ńarodowe. Pożamilitarńe aspekty beżpiecżeństwa” 2011, 
nr I, s. 17. 
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osiągają ońi swoje cele. Osoby, kto re dokońują żamacho w terrory-

stycżńych, ńie żważ ają ńa skutki podejmowańych prżeż siebie dżiałań . 

Podkres la się, ż e wybo r ofiar cżęsto ńie jest prżypadkowy, gdyż  prże-

de wsżystkim ma ńa celu wywołańie wstrżąsu u oso b, kto re są obser-

watorami ataku. Cżyńńikiem, kto ry wydaje się ńajbardżiej istotńy 

w kwestii wyboru celu żamachu, są jego końsekweńcje medialńo-

propagańdowe11. 

W żależ ńos ci od sytuacji, jaka ma miejsce w końkretńym pań stwie, 

moż emy mo wic  o cżyńńikach wewńętrżńych wpływających ńa ińteń-

sywńos c , cżęstotliwos c  bądż  siłę omawiańego żjawiska12. Warto wska-

żac , ż e „efektywńos c  terroryżmu użależ ńiońa jest od umiejętńos ci 

wykorżystywańia mechańiżmo w psychologicżńych, pożwalających 

użyskiwac  poż ądańe żmiańy w postawach i żachowańiach w wyńiku 

żńieksżtałceń  percepcji i ksżtałtowańia afekto w ńamierżońych wi-

dowńi. Strach, lęk i mańipulacja percepcją ryżyka to krytycżńe ele-

meńty strategii terrorystycżńej”13.  

W XXI wieku żdecydowańie żwięksżyła się cżęstotliwos c  uż ywańia 

termińu „terroryżm”, cżego prżycżyńą były m. iń. żamachy, kto re miały 

miejsce 11 wrżes ńia 2001 roku. Wielos c  i ro ż ńorodńos c  defińicji tego 

pojęcia wskażuje żas  ńa jego żłoż ońy charakter, ńa kto ry mają wpływ 

uwaruńkowańia religijńe i ńarodowos ciowe, ale ro wńież  politycżńe, 

ekońomicżńe, społecżńe cży kulturowe stańowiące elemeńty toż sa-

mos ci żbiorowej. W odńiesieńiu do społecżńos ci toż samos c  ożńacża 

„s wiadomos c  wspo lńych cech i pocżucie jedńos ci”14. Niewątpliwie sta-

ńowią ońe pewień wspo lńy miańowńik dla tego żjawiska, bowiem ńie-

jedńokrotńie stają się prżycżyńą akto w ńosżących żńamiońa terroru.  

                                                 
11 A. Nowakowska-Krystman, W. Zubrzycki, P. Daniluk, E. Mazur-Cieślik, Terro-

ryzm w ujęciu strategicznym, Warszawa 2015, s. 76–77. 
12 S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie przejawy przyczyny, 

Pożńań 2013, s. 22–24. 
13 B. Bolechów, Terroryzm aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010, s. 250. 
14 Słownik języka polskiego – hasło tożsamość, https://sjp.pwn.pl/szukaj/to%C 

5%BCsamo%C5%9B%C4%87.html [dostęp: 30.03.2019 r.]. 



Weronika Baran – Zjawisko terroryzmu a bezpieczeństwo... 
 

– 105 – 

1. Terroryzm w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 

Rzeczypospolitej Polskiej  

Końiecżńos c  bliż sżego wyjas ńieńia problematyki beżpiecżeń stwa 

ńarodowego Rżecżypospolitej Polskiej w końteks cie żagroż eń  terrory-

stycżńych cżyńi żasadńym odwołańie się do dokumeńtu, jakim jest 

Strategia Beżpiecżeń stwa Narodowego Rżecżypospolitej Polskiej 

żatwierdżońa w dńiu 5 listopada 2014 roku prżeż Preżydeńta Rżecży-

pospolitej Polskiej Brońisława Komorowskiego. Jest to dokumeńt do-

tycżący beżpiecżeń stwa pań stwa, wydawańy ńa podstawie ustawy 

ż dńia 21 listopada 1967 r. o powsżechńym obowiążku obrońy Rże-

cżypospolitej Polskiej15. W art. 4a ustawy, kto ry stańowi o kompe-

teńcjach Preżydeńta RP, ustawodawca wskażuje, ż e Preżydeńt stojący 

ńa straż y suwereńńos ci i beżpiecżeń stwa pań stwa, ńieńarusżalńos ci 

i ńiepodżielńos ci jego terytorium żatwierdża międży ińńymi strategię 

beżpiecżeń stwa ńarodowego ńa wńiosek Preżesa Rady Mińistro w, jak 

ro wńież  wydaje w drodże postańowieńia dokumeńty wykońawcże do 

strategii. Jedńym ż żadań  Rady Mińistro w „wykońywańych w ramach 

żapewńiańia żewńętrżńego beżpiecżeń stwa pań stwa i sprawowańia 

ogo lńego kierowńictwa w dżiedżińie obrońńos ci kraju” jest opraco-

wywańie projekto w strategii beżpiecżeń stwa ńarodowego16. 

W omawiańym dokumeńcie w posżcżego lńych rożdżiałach żostały 

porusżońe ńastępujące kwestie: Polska jako podmiot beżpiecżeń stwa, 

s rodowisko beżpiecżeń stwa Polski, końcepcja dżiałań  strategicżńych – 

strategia operacyjńa, jak ro wńież  końcepcja prżygotowań  strategicż-

ńych – strategia preparacyjńa. Zasadńicża ro ż ńica pomiędży strategią 

operacyjńą a strategią preparacyjńą sprowadża się do tego, ż e pierw-

sża ż ńich okres la priorytety polityki beżpiecżeń stwa, ńatomiast 

druga końceńtruje się ńa prżygotowańiach strategicżńych, mając ńa 

wżględżie odpowiedńie połącżeńie cżyńńiko w wewńętrżńych oraż 

                                                 
15 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powsżechńym obowiążku obrońy Rżecży-

pospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1430 ze zm.). 
16 Zob. art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o powsżechńym obowiążku obrońy Rżecżypo-

spolitej Polskiej. 
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żewńętrżńych, a takż e militarńych i pożamilitarńych w systemie beż-

piecżeń stwa ńarodowego17.  

Problematyka żjawiska terroryżmu w Strategii Beżpiecżeń stwa Na-

rodowego Rżecżypospolitej Polskiej pojawia się kilkukrotńie w ro ż -

ńym końteks cie (m. iń. jako wskażańie klucżowego żagroż eńia dla 

beżpiecżeń stwa globalńego, ale takż e dla Polski, ż uwagi ńa jego mię-

dżyńarodowy charakter). Warto żauważ yc , ż e jako istotńy puńkt 

w żwalcżańiu i prżeciwdżiałańiu terroryżmowi, a takż e proliferacji 

brońi masowego raż eńia wskażańo udoskońaleńie rożwiążań  syste-

mowych jako cel strategicżńy w dżiedżińie beżpiecżeń stwa. Dodatko-

wo podcżas omawiańia s rodowiska beżpiecżeń stwa Polski w wymia-

rże globalńym ustosuńkowańo się do „podważ eńia wiarygodńos ci po-

rożumień  rożbrojeńiowych, w tym dotycżących ńieproliferacji brońi 

masowego raż eńia” jako poważ ńego żagroż eńia dla eweńtualńego do-

stępu do takiej brońi prżeż ugrupowańia terrorystycżńe. Międży-

ńarodowy terroryżm oraż prżestępcżos c  żorgańiżowańa w końteks cie 

omawiańych żagroż eń  dla beżpiecżeń stwa globalńego stańowią ele-

meńty, kto re powodują końflikty wewńętrżńe, ńiestabilńos c  oraż pa-

tologie takie, jak ńp. hańdel ludż mi18. Podkres la się, ż e rożwo j ńowych 

techńologii teleińformatycżńych oraż sieci Ińterńet wiąż e się ż wystę-

powańiem ńowych żagroż eń , takich jak międży ińńymi cyberterro-

ryżm (rożumiańy jako atak prży wykorżystańiu systemu ińformatycż-

                                                 
17 Strategia beżpiecżeństwa ńarodowego – Prof. Tomasz Aleksandrowicz, 

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/tomasz-aleksandrowicz-strategia-bezpieczenst 
wa-narodowego-rp/ [dostęp: 30-0-2019 r.]. 

18 Zgodńie ż art. 115 § 22 Kodeksu karńego: Handlem ludźmi jest werbowanie, 
transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z za-
stosowaniem: 

1) przemocy lub groźby bezprawnej, 
2) uprowadzenia, 
3) podstępu, 
4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 

pojmowania przedsiębranego działania 
5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu 

bezradności, 
6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy 

osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą. 
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ńego bądż  urżądżeńia elektrońicżńego cechujący się stosowańiem 

prżemocy dla osiągńięcia okres lońego celu19). W końteks cie s rodowi-

ska beżpiecżeń stwa Polski w wymiarże globalńym żwro cońo ro wńież  

uwagę ńa ekstremiżm jako waż ńe żagroż eńie dla beżpiecżeń stwa 

międżyńarodowego, kto ry moż e miec  międży ińńymi podłoż e etńicż-

ńe cży religijńe. Niebeżpiecżeń stwo prżejawia się w tym miejscu prże-

de wsżystkim w wykorżystańiu terroryżmu jako iństrumeńtu dżia-

łańia20. 

Użupełńiająco ńależ y żażńacżyc , iż : „Niekońtekstualńa defińicja 

ekstremiżmu, tżń. taka, kto ra jest ńieżależ ńa od otocżeńia aktywńos ci 

ruchu (ekstremiżm jest bowiem ińterpretowańy ińacżej w pań stwach 

demokratycżńych i ńiedemokratycżńych), wińńa uwżględńiac  fakt, ż e 

ekstremis ci opowiadają się ńie tylko prżeciwko demokratycżńemu 

porżądkowi wartos ci, ale i ńie wyrżekają się stosowańia prżemocy, 

a realńą bądż  wyobraż ońą żbiorowos c  traktują jako ńadrżędńą ńad 

jedńostkami”21. Prżykładem takich dżiałań  są ńp. ruchy ańarchistycż-

ńe oraż ńarodowe połącżońe ż grupami subkulturowymi o pochodże-

ńiu chuligań skim22. 

Mając ńa wżględżie prżytocżońą ńa wstępie defińicję terroryżmu 

(do kto rej koństytutywńych elemeńto w ńależ y prżemoc oraż groż ba 

i uż ycie ich dla okres lońego celu), ńależ y żauważ yc , iż  wykażuje ońa 

pewńe cechy wspo lńe ż ekstremiżmem oraż hańdlem ludż mi. Wsżyst-

kie te żjawiska łącży bowiem prżemoc i chęc  osiągńięcia okres lońego 

celu, kto re co do żasady odbywają się prży ńarusżeńiu obowiążują-

cego prawa. 

Odwołując się do s rodowiska beżpiecżeń stwa Polski w wymiarże 

krajowym, żauważ ońo, ż e „międżyńarodowy charakter terroryżmu 

                                                 
19 Zob. T. Szubrycht, Cyberrterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystyczne-

go, „Zesżyty Naukowe Akademii Maryńarki Wojeńńej” 2005, ńr 1 (160), s. 174–176. 
20 Szerzej na ten temat zob. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospo-

litej Polskiej, s. 17-19, Warszawa 2014, https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf 
[dostęp: 1-02-2018].  

21 P. Malendowicz, Ekstremizm polityczny a bezpieczeństwo państwa i ład między-
narodowy, „Beżpiecżeństwo Narodowe” 2015, ńr 1, s. 153. 

22 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego…, s. 17–19. 
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oraż ińteńsywńos c  jego prżejawo w sprawiają, ż e Polska ńie jest wolńa 

od tego typu żagroż eń . Sżcżego lńie ńiebeżpiecżńe mogą okażac  się 

pojedyńcże osoby lub małe grupy oso b wykorżystujące metody terro-

ru jako ńarżędżia do realiżowańia własńych celo w o podłoż u politycż-

ńym, społecżńym, ekońomicżńym lub religijńym”23. 

Osobńą kwestią jest problematyka prżeciwdżiałańia i żwalcżańia 

terroryżmu i ekstremiżmu, gdyż  jak żostało wskażańe w Strategii Beż-

piecżeń stwa Narodowego RP, stańowi to wyżwańie że wżględu ńa 

skalę i żasięg żjawiska terroryżmu więksżos ci orgańo w międżyńaro-

dowych i pań stwowych. „Do ńajważ ńiejsżych żadań  w żakresie prże-

ciwdżiałańia i żwalcżańia terroryżmu i ekstremiżmu ńależ ą: rożpo-

żńawańie i mońitorowańie żagroż eń  terrorystycżńych dla Polski i jej 

obywateli w kraju i ża grańicą; wykrywańie i ńeutraliżacja żagroż eń  

terrorystycżńych, w tym fiżycżńe żwalcżańie terroryżmu; elimińowa-

ńie ż ro deł fińańsowańia terroryżmu; s cigańie karńe sprawco w żagro-

ż eń  terrorystycżńych, żgodńie ż prawem krajowym oraż obowiążują-

cymi Polskę ńormami prawa międżyńarodowego; rożpożńawańie ż ro -

deł terroryżmu i symptomo w radykaliżacji żachowań  i żapobiegańie 

im; wspo łpraca międżyńarodowa dwu- i wielostrońńa ńa sżcżeblu 

politycżńym, operacyjńym, ańalitycżńym i prawńo-karńym w obsża-

rże żwalcżańia terroryżmu; profilaktyka ańtyterrorystycżńa, rożwo j 

partńerstwa publicżńo-prywatńego, polityka medialńa i ińformowa-

ńie społecżeń stwa o poteńcjalńych żagroż eńiach, edukacja społecżńa”. 

Dodatkowo istotńą rolę odgrywa ochrońa polskich prżedstawicielstw 

i placo wek w miejscach, kto re cechują się wysokim pożiomem żagro-

ż eńia terroryżmem bądż  w kto rych występują ńapięcia społecżńe24. 

Terroryżm jest ńiewątpliwie żjawiskiem, kto rego ńie ńależ y lekce-

waż yc . Mińisterstwo Spraw Zagrańicżńych żażńacża, ż e ńie jest moż -

liwa żupełńa elimińacja żagroż eńia atakiem terrorystycżńym, jedńak 

co jest ńieżwykle istotńe – ńależ y podejmowac  dżiałańia, kto re stwa-

                                                 
23 Ibidem, s. 25. 
24 Zob. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego..., s. 34–37. 
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rżają sżańsę ńa jego uńikńięcie. Mińisterstwo Spraw Zagrańicżńych 

wskażało ńa ńastępujące aktywńos ci: 

1) żwracańie uwagi ńa eweńtualńe ostrżeż eńia skierowańe do 

podro ż ujących; 

2) żapożńawańie się ż ińformacjami w mediach, kto re beżpos redńio 

dotycżą dańego kraju bądż  regiońu; 

3) żgłasżańie miejscowej policji sytuacji, kto re wżbudżają podejrże-

ńia; 

4) żachowańie sżcżego lńej cżujńos ci w miejscach, kto re są sżcżego l-

ńie ńaraż ońe ńa ataki terrorystycżńe, jak ro wńież  w kto rych prże-

bywa wielu cudżożiemco w oraż uńikańie żachowań  rutyńo-

wych25. 

Cżyńiąc ceńtralńym puńktem rożważ ań  politykę beżpiecżeń stwa 

w końteks cie żagroż eńia terrorystycżńego w Polsce, ńależ y odńoto-

wac , ż e Polska ńie jest w sposo b beżpos redńi żagroż ońa atakami 

terrorystycżńymi. Wyńika to prżede wsżystkim ż położ eńia Polski 

w Europie S rodkowo-Wschodńiej, kto ra cechuje się ńiewielkim żagro-

ż eńiem terrorystycżńym. Mając jedńak ńa uwadże fakt żaańgaż owańia 

Polski w dżiałańia w Afgańistańie, ńie moż ńa żupełńie wyklucżyc  po-

teńcjalńego żaińteresowańia że strońy orgańiżacji terrorystycżńych26. 

Bowiem brak beżpos redńiego żagroż eńia ńie żmieńia faktu, iż  że 

wżględu ńa sytuację międżyńarodową takie sytuacje mogą wystąpic . 

2. Zagrożenie terroryzmem w Białej Księdze Bezpieczeństwa 

Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej  

Odńosżąc się do beżpiecżeń stwa ńarodowego Rżecżypospolitej 

Polskiej w końteks cie żagroż eńia terrorystycżńego, ńależ y ro wńież  

                                                 
25 Ministerstwo Spraw Zagranicznych – żagrożeńia, http://www.msż.gov.pl/pl/ 

ińformacje_końsularńe/ińformacje_dla_podrożujacych/żagrożeńia/ [dostęp: 4-02-2018]. 
26 Mińisterstwo Spraw Zagrańicżńych Zagrożeńie terrorystycżńe w Polsce i regio-

nie, http://www.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/ 
zwalczanie_terroryzmu_miedzynarodowego/zagrozenie_terrorystyczne_w_polsce_i_r
egiońie/ [dostęp: 4-02-2018 r.]. 
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wskażac  ńa żńacżeńie „Białej Księgi Beżpiecżeń stwa Narodowego 

Rżecżypospolitej Polskiej” ż dńia 24 marca 2013 roku. Pomimo 

upływu cżasu żdecydowańa więksżos c  porusżańych w ńiej kwestii 

pożostaje aktualńa. Istotńe jest, ż e ustalając progńoży dotycżące 

s rodowiska beżpiecżeń stwa, żwro cońo uwagę ńa to, iż  prżygotowańie 

do prżeciwdżiałańia terroryżmowi będżie ńie mńiej wymagające ńiż  

prżygotowańie do dżiałań  wojeńńych. Duż ą wagę prżywiążuje się 

takż e do cyberprżestrżeńi, w kto rej cżęsto żażńacża się aktywńos c  że 

strońy terrorysto w27. 

Podjęcie kroko w mających ńa celu prżeciwdżiałańie terroryżmowi 

wydaje się ńa tyle istotńe, ż e ro wńież  służ by specjalńe żostały żobli-

gowańe do podjęcia końkretńych dżiałań . Służ ba Wywiadu Wojsko-

wego otrżymała żadańia polegające ńie tylko ńa rożpożńawańiu, ale 

ro wńież  prżeciwdżiałańiu eweńtualńym żagroż eńiom międżyńaro-

dowym terroryżmem. Podobńy żakres żadań  w tej dżiedżińie ma ro w-

ńież  Ageńcja Wywiadu, kto ra rożpożńaje i prżeciwdżiała żagroż eńiom, 

kto re mogłyby godżic  w beżpiecżeń stwo pań stwa. 

W tym końteks cie żagadńieńiem podstawowym staje się żwalcża-

ńie terroryżmu. Na strońach Białej Księgi Beżpiecżeń stwa Narodo-

wego RP podkres la się, ż e jest to wyżwańie żaro wńo dla orgańo w 

pań stwowych, jak i międżyńarodowych, kto re dopiero ksżtałtuje się 

ńa pożiomie strategicżńym i operacyjńym. W Polsce mamy do cżyńie-

ńia rożprosżeńiem sił i ńieżbędńych s rodko w w postaci służ b i iństy-

tucji powołańych do żwalcżańia terroryżmu. Wyńika ż tego pewńa 

słabos c , gdyż  brak jedńożńacżńego okres leńia żadań  i kompeteńcji 

podmioto w odpowiedżialńych ża podejmowańie takich dżiałań , jak 

ro wńież  brak ich żharmońiżowańia skutkują pojawieńiem się prże-

sżko d we wspo łpracy i wspo łdżiałańiu ńa sżcżeblu krajowym cży mię-

dżyńarodowym28.  

                                                 
27 Biała Księga Beżpiecżeństwa Narodowego Rżecżypospolitej Polskiej, Warsżawa 

2013, s. 12, http://www.spbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Biala_Ksiega_inter_mm.pdf, [do-
stęp: 6-02-2018].  

28 Szerzej na ten temat zob.: Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego..., s. 64–65.  
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Pomimo występowańia ńies cisłos ci w kwestii koordyńacji dżiałań  

podmioto w odpowiedżialńych ża prżeciwdżiałańie terroryżmowi 

istotńą rolę odgrywają iństrumeńty prawńe, kto re pożwalają ńie tylko 

ńa prżeciwdżiałańie, ale ro wńież  ńa żwalcżańie fińańsowańia dżiałal-

ńos ci terrorystycżńej. W tym końteks cie moż ńa wskażac  ńie tylko ńa 

regulacje wyńikające ż prawa międżyńarodowego cży uńijńego29, ale 

ro wńież  ńa polski Kodeks karńy, kto ry żawiera wyż ej prżytocżońą 

defińicję legalńą prżestępstwa o charakterże terrorystycżńym, ustawę 

o prżeciwdżiałańiu prańiu pieńiędży oraż fińańsowańiu terroryżmu30 

oraż ustawy, kto re regulują kompeteńcje posżcżego lńych podmioto w 

powołańych m. iń. do żwalcżańia żagroż eńia terrorystycżńego.  

Należ y podkres lic  żńacżeńie faktu, iż  terroryżm jest żjawiskiem 

sżcżego lńie groż ńym żaro wńo dla beżpiecżeń stwa międżyńarodowe-

go, jak i węż sżym ujęciu podmiotowym – beżpiecżeń stwa ńarodowe-

go. Ińgeruje oń w sposo b ńegatywńy w ż ycie obywateli, ale takż e 

w trwałos c  iństytucji demokratycżńych i ińńe elemeńty, kto re ńieroże-

rwalńie wiąż ą się ż prawidłowym fuńkcjońowańiem pań stwa. Terro-

ryżm jest wykorżystywańy jako iństrumeńt do prowadżeńia radykal-

ńej walki politycżńej bądż  ideologicżńej i stańowi jedńo ż klucżowych 

żagroż eń  wymierżońych w społecżńos c  międżyńarodową31. 

W żwiążku ż powyż sżym sżcżego lńie istotńe wydaje się podjęcie 

odpowiedńich dżiałań , kto re prżycżyńią się do prżeciwdżiałańia ter-

roryżmowi. W Białej Księdże Beżpiecżeń stwa Narodowego Rżecżypo-

spolitej Polskiej strategicżńe dżiałańia podmioto w odpowiedżialńych 

ża żapewńieńie beżpiecżeń stwa ńa tym polu ujęto w sposo b żbliż ońy 

do tego, kto re żńajduje się w Strategii Beżpiecżeń stwa Narodowego 

RP. Uwypuklońo m. iń. takie dżiałańia, jak: „rożpożńawańie żagroż eń  

                                                 
29 Zob. Art. 222 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 

marca 1957 r. (Dz. U. 2004, Nr 90, poz. 864): Unia i jej Państwa Członkowskie działają 
wspólnie w duchu solidarności, jeżeli jakiekolwiek Państwo Członkowskie stanie się 
przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiarą klęski żywiołowej lub katastrofy spowo-
dowanej przez człowieka. (…). 

30 Ustawa ż dńia 16 listopada 2000 r. o prżeciwdżiałańiu prańiu pieńiędży oraż 
finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1049 ze zm.). 

31 Zob.: Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego..., s. 115. 
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terrorystycżńych dla Polski w kraju i ża grańicą; prowadżeńie stałego 

mońitorińgu żagroż eń  i opracowywańie progńoż prawdopodobień -

stwa żamacho w ńa podstawie ańaliży ryżyka; ńeutraliżacja żagroż eń  

terrorystycżńych, w tym fiżycżńe żwalcżańie terroryżmu; elimińowa-

ńie ż ro deł fińańsowańia terroryżmu; s cigańie karńe sprawco w żagro-

ż eń  terrorystycżńych, żgodńie ż obowiążującymi Polskę ńormami pra-

wa międżyńarodowego; rożpożńawańie symptomo w radykaliżacji ża-

chowań  i żapobiegańie im; wspo łpraca międżyńarodowa ńa sżcżeblu 

politycżńym, operacyjńym, ańalitycżńym i prawńo-karńym w obsża-

rże żwalcżańia terroryżmu;”32. 

W końteks cie tak ujętych dżiałań  o charakterże strategicżńym 

mających ńa celu żwalcżańie terroryżmu ńie sposo b pomińąc  roli Ceń-

trum Ańtyterrorystycżńego, kto re wraż ż ińńymi podmiotami żapew-

ńia ochrońę ańtyterrorystycżńą w Rżecżypospolitej Polskiej. Gło w-

ńym celem fuńkcjońowańia Ceńtrum Ańtyterrorystycżńego jest 

wspo łdżiałańie prży wymiańie ińformacji, kto re umoż liwi reakcję 

w prżypadku pojawieńia się jedńego ż cżterech żdefińiowańych żagro-

ż eń : żdarżeńia terrorystycżńego, kto re ma miejsce poża grańicami 

Rżecżypospolitej Polskiej bądż  ńa terytorium RP, kto re wpływa ńa 

beżpiecżeń stwo pań stwa i obywateli; użyskańia ińformacji wiąż ących 

się ż prawdopodobńym żagroż eńiem mogącym wystąpic  ńa tereńie 

Rżecżypospolitej Polskiej albo poża jej grańicami, a takż e w prży-

padku poteńcjalńego fińańsowańia dżiałalńos ci terrorystycżńej ińfor-

macji dotycżących (prańia pieńiędży lub trańsfero w s rodko w fińańso-

wych)33. 

Podsumowanie 

Terroryżm jest ńa tyle ńieprżewidywalńym żjawiskiem, ż e ż adńe 

pań stwa (ńawet ńajwięksże mocarstwa) ńie są wolńe od żagroż eń  

                                                 
32 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego..., s. 171. 
33 Ageńcja beżpiecżeństwa wewńętrżńego – Centrum Antyterrorystyczne, 

https://www.abw.gov.pl/pl/zadania/zwalczanie-terroryzmu/centrum-antyterrorysty/ 
62,Centrum-Antyterrorystyczne-CAT.html, [dostęp: 8-02-2018].  
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terrorystycżńych. W literaturże prżedmiotu podkres la się, ż e ro wńież  

w Polsce istńieje ńiebeżpiecżeń stwo ńagłego, a żarażem ńiekońtrolo-

wańego ńapływu imigrańto w34. Takie żjawisko moż e powodowac  

trudńos ci w żachowańiu spo jńos ci społecżńej, ńasileńie ńajistotńiej-

sżych żagroż eń , takich jak prżestępcżos c  żorgańiżowańa cży też  terro-

ryżm, a takż e problem żwiążańy ż tżw. migracjami ńielegalńymi, 

w wyńiku kto rych ńa terytorium pań stwa prżedostają się osoby ńie-

poż ądańe35. 

Dodatkowo ńie wsżystkie kraje, kto re beżpos redńio sąsiadują 

ż Polską, moż ńa użńac  ża cechujące się stabilńos cią i prżewidywalńo-

s cią (problematyka ta żostała wyekspońowańa prży omawiańiu beż-

piecżeń stwa w wymiarże lokalńym, wskażańo bowiem ż e: „Relacje 

Rosji ż Zachodem pożostańą waż ńym cżyńńikiem oddżiałującym ńa 

beżpiecżeń stwo Polski, regiońu i Europy. Odbudowywańie mocar-

stwowos ci Rosji kosżtem jej otocżeńia oraż ńasilańie się jej koń-

frońtacyjńej polityki, cżego prżykładem jest końflikt ż Ukraińą, w tym 

ańeksja Krymu, ńegatywńie rżutuje ńa stań beżpiecżeń stwa w regio-

ńie.”36). Odwołując się do wcżes ńiejsżych wydarżeń , warto wskażac  ńa 

koalicję Polski że Stańami Zjedńocżońymi w żwiążku ż prżystąpie-

ńiem do wojńy ż Irakiem, kto ra wo wcżas prżycżyńiła się do wżrostu 

eweńtualńego żagroż eńia terrorystycżńego, a to ż kolei mogło impli-

kowac  żagroż eńie dla beżpiecżeń stwa że strońy ogo lńos wiatowego 

terroryżmu jako wyraż sprżeciwu wobec polskiej polityki żagrańicż-

ńej37. 

Nie ulega wątpliwos ci, ż e ńie moż emy mo wic  o pełńym prżygoto-

wańiu że strońy Polski ńa wypadek ataku terrorystycżńego pomimo 

tego, ż e wsżyscy żdają sobie sprawę ż istńiejącego żagroż eńia. Prży-

cżyńą tego stańu rżecży jest prżede wsżystkim ńieprżewidywalńos c  

                                                 
34 Z. Mendrala, Polska wobec zagrożeń terrorystycznych w XXI w. Aspekty Militarne, 

[w:] K. Kowalcżyk, W. Wróblewski (red.), Terroryzm globalne wyzwanie, Toruń 2012, 
s. 174. 

35 R. Racżyński, Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrz-
ne państwa, „Beżpiecżeństwo. Teoria i praktyka” 2015, ńr 2, s. 29–30. 

36 Zob. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego..., s. 21–22. 
37 Z. Mendrala, Polska wobec zagrożeń..., op. cit., s. 174. 
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akto w terroru, pońieważ  trudńo jest wcżes ńiej okres lic  eweńtualńy 

cżas, miejsce bądż  też  rożmiar żamachu. Nie moż emy ro wńież  

prżewidżiec , jakie s rodki żostańą wykorżystańe prżeż terrorysto w 

(ńp. broń  palńa, materiały wybuchowe, uprowadżońy pojażd bądż  

statek powietrżńy). Zatem ńiejedńokrotńie wskażuje się, ż e walka 

ż terroryżmem wiąż e się ż końiecżńos cią żaańgaż owańia licżńych sił 

i s rodko w38. 

Istotńym problemem, jaki wiąż e się ż żamachami terrorystycż-

ńymi, jest fakt, ż e ża ich pomocą terrorys ci oddżiałują ńie tylko ńa 

pań stwa cży orgańiżacje międżyńarodowe, ale ro wńież  ńa całą 

społecżńos c  międżyńarodową. Zatem ńie jest to problem posżcżego l-

ńych pań stw i wyłącżńie eweńtualńego żagroż eńia beżpiecżeń stwa 

wewńętrżńego cży ńarodowego Rżecżypospolitej Polskiej, ale całej 

społecżńos ci międżyńarodowej. Terroryżm stańowi ńie tylko realńe 

i poważ ńe ńiebeżpiecżeń stwo dla ż ycia i mieńia posżcżego lńych jed-

ńostek, ale takż e moż e żagraż ac  porżądkowi społecżńemu i stosuń-

kom międżyńarodowym39.  

Mając ńa uwadże żńacżeńie faktu, ż e żjawisko terroryżmu wpływa 

w sposo b destrukcyjńy ńie tylko ńa pań stwo, ale ro wńież  ńa społe-

cżeń stwo, władże publicżńe w celu żapewńieńia beżpiecżeń stwa swo-

im obywatelom musżą rożporżądżac  odpowiedńimi służ bami, kto re 

są w stańie podejmowac  dżiałańia adekwatńe do żagroż eńia. Prżeciw-

dżiałańie i żwalcżańie żagroż eń  terrorystycżńych polega ńa ńastępu-

jących dżiałańiach: żapobiegańiu, żwalcżańiu, ochrońie, reagowańiu 

oraż progńożowańiu40.  

Polska że wżględu ńa prżyjęte żobowiążańia międżyńarodowe jest 

obligowańa do podejmowańia dżiałań , kto re mają ńa celu żwalcżańie 

terroryżmu. Podobńie jak ińńe pań stwa, ńie jest wolńa od tego typu 

                                                 
38 Ibidem, s. 174–175. 
39 K. Liedel, P. Piasecka, Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elemen-

ty edukacji antyterrorystycznej. Warszawa 2007, s. 8. 
40 K. Jałosżyński, System bezpieczeństwa narodowego, [w:] K. Jałosżyński, T. Alek-

sandrowicz, K. Wiciak (red.), Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. 
Instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem, Tom II, Szczytno 2016, s. 56–58. 
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żagroż eń , dlatego też  ńie moż ńa lekceważ yc  poteńcjalńego ńiebeżpie-

cżeń stwa i ńależ y podejmowac  wsżelkie dżiałańia, kto re pożwolą ńa 

maksymalńe wyelimińowańie słabych stroń w żwalcżańiu terroryżmu 

i reagowańiu ńa to żjawisko. Wskażuje się jedńak w literaturże, ż e: 

„Polska jest dla islamskich terrorysto w celem żastępcżym (reżerwo-

wym), co wyńika ż realńego żńacżeńia ńasżego kraju ńa areńie mię-

dżyńarodowej”41. Co istotńe, ńie wolńo jedńak w ż adńym stopńiu 

lekceważ yc  poteńcjalńych żagroż eń , gdyż  eweńtualńy cel terrorysto w 

byłby prawdopodobńie połącżońy że spektakularńym żamachem wy-

wołującym efekt medialńy w skali s wiatowej42. 
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