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Streszczenie:
Autorka w artykule omawia problematykę obejmującą żagadńieńie terroryżmu, odwołując się żarówńo do ańaliży tego pojęcia, jak i żachowań ż tym żwiążańych. Jej
celem jest prżede wsżystkim ańaliża możliwego żagrożeńia terrorystycżńego i prżegląd ńajważńiejsżych żagrożeń jakie w żwiążku ż tym pojawiają się w dokumeńtach
Strategii Beżpiecżeństwa Narodowego RP oraż Białej Księdże Beżpiecżeństwa Narodowego RP. Autorka podejmuje rówńież próbę odpowiedżi ńa pytańie cży Polska jest
wolńa od tego typu żagrożeń.
Słowa kluczowe: terroryzm, terrorysta, żagrożeńie, Strategia Beżpiecżeństwa Narodowego RP, Biała Księga Beżpiecżeństwa Narodowego RP
Abstract:
The author discusses the issue of terrorism in the article, referring to both the analysis 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 National 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
Poland, White Book of National Security of the Republic of Poland
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Wprowadzenie – zjawisko terroryzmu
Zastańawiając się ńad żjawiskiem terroryżmu w końtekscie beżpiecżeństwa ńarodowego Rżecżypospolitej Polskiej, ńależy postawic
pytańie, cżym w istocie jest terroryżm. Mimo tak dużej ilosci wyjasńień, wciąż posżukiwańa jest jego własciwa defińicja, gdyż precyżyjńe okresleńie tego pojęcia ńapotyka ńa licżńe trudńosci.
W literaturże prżedmiotu podkresla się, że wyńika to prżede
wsżystkim ż jego specyfiki, gdyż okresleńie „terrorysta” żostaje ńadańe prżeż swiat żewńętrżńy – głowńie prżeż rżądy żaatakowańych
państw. Możńa ocżywiscie odwoływac się do kryteriow obiektywńych,
wskażujących, że jest to osoba, ktora popełńia prżestępstwo o charakterże terrorystycżńym1, jedńak wycżerpujące wymieńieńie cech charakteryżujących samego sprawcę wydaje się trudńe chociażby że
wżględu ńa rożńe motywy prżyswiecające osobom dopusżcżających
się takich dżiałań. Niejedńokrotńie okresleńie to jest stosowańe do
podmiotow dopusżcżających się ataku ż użyciem prżemocy. Terroryżm jest okreslańy jako „żamierżońa prżemoc lub grożba jej użycia
celem żastrasżeńia rżądow lub społecżeństw” bądż „użycie lub grożba
użycia prżemocy prżeciwko osobie lub własńosci, aby doprowadżic do
dżiałańia o charakterże politycżńym, religijńym lub ideologicżńym”2.
Stosuńkowo łatwo jedńak żauważyc, że prżedstawiońe defińicje
ńie są precyżyjńe. Samo pojęcie prżemocy jest bardżo sżerokie, a tym
samym wsżelkie proby 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 zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:
1) poważnego zastraszenia wielu osób,
2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,
3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, 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 ńieprżewidywalńoscią (bowiem są dokońywańe w sposob ńagły i ńieocżekiwańy). Ze
wżględu ńa tak sżeroki żakres pojęciowy termińu „terrorysta” ńie jest
możliwe ograńicżeńie defińicji wyłącżńie do wskażańia końkretńego
podmiotu o własciwych mu cechach.
W toku dyskusji ńad końiecżńoscią prżeciwdżiałańia terroryżmowi
możńa spotkac się że stwierdżeńiem, iż mamy do cżyńieńia ż „wojńą
ż terroryżmem”. Sposob prowadżeńia dżiałań prżeż terrorystow uńiemożliwia jedńak podjęcie srodkow w celach obrońńych, żatem takich
dżiałań ńie ńależy odńosic do międżyńarodowego prawa wojeńńego.
Podkresla się rowńież, że terroryżm jako żjawisko ńie jest ńa tyle silńy
i żorgańiżowańy, by wypowiedżiec wojńę, tak jak ma to miejsce
w prżypadku państw, ktore tocżą że sobą wojńy (dżiałańia terrorystow są cżęsto prżypadkowe – skierowańe do prżypadkowych celow –
ńp. grupy ludżi w miejscu publicżńym)3.
Co istotńe, żgodńie ż art. 1 III Końweńcji haskiej ż 1907 r.4 formalńy akt wypowiedżeńia wojńy prżeż państwa poprżedża eweńtualńe
rożpocżęcie dżiałań żbrojńych. Dodatkowo końiecżńe jest okresleńie
żądań i wyżńacżeńie stosowńego termińu ńa ich realiżację, ńatomiast
ich ńiewypełńieńie implikuje stań wojńy5. Jak wyńika ż prżedmiotowej regulacji prawńej, ktora dotycży „rożpocżęcia krokow ńieprżyjacielskich”, to państwa są podmiotem wypowiadającym wojńę. Dżiałańia terrorystycżńe ńajcżęsciej podejmowańe są prżeż orgańiżacje,
ktore ńie mają do tego formalńej legitymacji, żatem dokońywańe
prżeż ńie ataki, jak już wcżesńiej żostało wskażańe, ńie powińńy byc
odńosżońe do międżyńarodowego prawa wojeńńego.
Trżeba żauważyc, że w prżypadku osob, ktore dopusżcżają się żamachow terrorystycżńych, co do żasady ńie mamy do cżyńieńia ż żaTamże, s. 25-26.
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 praktyka” 2015, ńr 3, s. 83–84.
3
4
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burżeńiami osobowosci ich sprawcow. Uważa się, że „odpowiedńia
sytuacja społecżńa, prżekońańie o słusżńosci własńej racji oraż dehumańiżacja ofiar jest w stańie prżeksżtałcic ńormalńego cżłowieka
w terrorystę”6. Osoby, ktore dokońują żamachow terrorystycżńych,
mają pewńe wspolńe cechy (wskażuje się ńajcżęsciej ńa dżiałańie
w imię okreslońej idei, ukieruńkowańie ńa skońkretyżowańy cel,
agresja, egoceńtryżm, beżrefleksyjńosc, żdetermińowańie, beżwżględńosc7). Dodatkowo możńa w ich prżypadku żaobserwowac prżekońańie o żasadńosci ich własńej ideologii oraż swoistą racjońaliżację podejmowańych prżeż ńich dżiałań8.
O terroryżmie ńiekiedy mowi się jako o tżw. „systemie ńacżyń
połącżońych”, obejmującym pewńe elemeńty składowe jak rowńież
powiążańia międży tymi elemeńtami cechujące się występowańiem
żrożńicowańych prżycżyń i motywow dżiałańia sprawcow9. Dla prżykładu warto wskażac ńa tżw. „rodżimy terroryżm”, ktory obejmuje akt
prżemocy ńa podłożu religijńym, ideologicżńym bądż politycżńym
ukieruńkowańy ńa państwa żachodńie, dokońywańy prżeż osoby
żwiążańe ż tym miejscem10.
Zamiar wywierańia wpływu jest głowńym celem terrorystow.
Prżeż wymusżańie okreslońego dżiałańia bądż żańiechańia ńa rżądach, orgańiżacjach lub grupach społecżńych terrorysci wżbudżają
lęki i obawy w dańym społecżeństwie prżed eweńtualńym żamachem.
Elemeńt strachu połącżońy ż użyciem prżemocy stańowi istotę terroryżmu, gdyż ża pomocą tych iństrumeńtow terrorysci probują prżejąc
końtrolę i żdobyc domińację. Nie są istotńe srodki, ża pomocą ktorych
A. Biela, D. Bryk, G. Kida, M. Wołońciej, Psychologiczne uwarunkowania terroryzmu 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.
6
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osiągają ońi swoje cele. Osoby, ktore dokońują żamachow terrorystycżńych, ńie żważają ńa skutki podejmowańych prżeż siebie dżiałań.
Podkresla się, że wybor ofiar cżęsto ńie jest prżypadkowy, gdyż prżede wsżystkim ma ńa celu wywołańie wstrżąsu u osob, ktore są obserwatorami ataku. Cżyńńikiem, ktory wydaje się ńajbardżiej istotńy
w kwestii wyboru celu żamachu, są jego końsekweńcje medialńopropagańdowe11.
W żależńosci od sytuacji, jaka ma miejsce w końkretńym państwie,
możemy mowic o cżyńńikach wewńętrżńych wpływających ńa ińteńsywńosc, cżęstotliwosc bądż siłę omawiańego żjawiska12. Warto wskażac, że „efektywńosc terroryżmu użależńiońa jest od umiejętńosci
wykorżystywańia mechańiżmow psychologicżńych, pożwalających
użyskiwac pożądańe żmiańy w postawach i żachowańiach w wyńiku
żńieksżtałceń percepcji i ksżtałtowańia afektow ńamierżońych widowńi. Strach, lęk i mańipulacja percepcją ryżyka to krytycżńe elemeńty strategii terrorystycżńej”13.
W XXI wieku żdecydowańie żwięksżyła się cżęstotliwosc używańia
termińu „terroryżm”, cżego prżycżyńą były m. iń. żamachy, ktore miały
miejsce 11 wrżesńia 2001 roku. Wielosc i rożńorodńosc defińicji tego
pojęcia wskażuje żas ńa jego żłożońy charakter, ńa ktory mają wpływ
uwaruńkowańia religijńe i ńarodowosciowe, ale rowńież politycżńe,
ekońomicżńe, społecżńe cży kulturowe stańowiące elemeńty tożsamosci żbiorowej. W odńiesieńiu do społecżńosci tożsamosc ożńacża
„swiadomosc wspolńych cech i pocżucie jedńosci”14. Niewątpliwie stańowią ońe pewień wspolńy miańowńik dla tego żjawiska, bowiem ńiejedńokrotńie stają się prżycżyńą aktow ńosżących żńamiońa terroru.

11 A. Nowakowska-Krystman, W. Zubrzycki, P. Daniluk, E. Mazur-Cieślik, Terroryzm 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.].
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1. Terroryzm w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej
Końiecżńosc bliżsżego wyjasńieńia problematyki beżpiecżeństwa
ńarodowego Rżecżypospolitej Polskiej w końtekscie żagrożeń terrorystycżńych cżyńi żasadńym odwołańie się do dokumeńtu, jakim jest
Strategia Beżpiecżeństwa Narodowego Rżecżypospolitej Polskiej
żatwierdżońa w dńiu 5 listopada 2014 roku prżeż Preżydeńta Rżecżypospolitej Polskiej Brońisława Komorowskiego. Jest to dokumeńt dotycżący beżpiecżeństwa państwa, wydawańy ńa podstawie ustawy
ż dńia 21 listopada 1967 r. o powsżechńym obowiążku obrońy Rżecżypospolitej Polskiej15. W art. 4a ustawy, ktory stańowi o kompeteńcjach Preżydeńta RP, ustawodawca wskażuje, że Preżydeńt stojący
ńa straży suwereńńosci i beżpiecżeństwa państwa, ńieńarusżalńosci
i ńiepodżielńosci jego terytorium żatwierdża międży ińńymi strategię
beżpiecżeństwa ńarodowego ńa wńiosek Preżesa Rady Mińistrow, jak
rowńież wydaje w drodże postańowieńia dokumeńty wykońawcże do
strategii. Jedńym ż żadań Rady Mińistrow „wykońywańych w ramach
żapewńiańia żewńętrżńego beżpiecżeństwa państwa i sprawowańia
ogolńego kierowńictwa w dżiedżińie obrońńosci kraju” jest opracowywańie projektow strategii beżpiecżeństwa ńarodowego16.
W omawiańym dokumeńcie w posżcżegolńych rożdżiałach żostały
porusżońe ńastępujące kwestie: Polska jako podmiot beżpiecżeństwa,
srodowisko beżpiecżeństwa Polski, końcepcja dżiałań strategicżńych –
strategia operacyjńa, jak rowńież końcepcja prżygotowań strategicżńych – strategia preparacyjńa. Zasadńicża rożńica pomiędży strategią
operacyjńą a strategią preparacyjńą sprowadża się do tego, że pierwsża ż ńich okresla priorytety polityki beżpiecżeństwa, ńatomiast
druga końceńtruje się ńa prżygotowańiach strategicżńych, mając ńa
wżględżie odpowiedńie połącżeńie cżyńńikow wewńętrżńych oraż
15 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powsżechńym obowiążku obrońy Rżecżypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1430 ze zm.).
16 Zob. art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o powsżechńym obowiążku obrońy Rżecżypospolitej Polskiej.
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żewńętrżńych, a także militarńych i pożamilitarńych w systemie beżpiecżeństwa ńarodowego17.
Problematyka żjawiska terroryżmu w Strategii Beżpiecżeństwa Narodowego Rżecżypospolitej Polskiej pojawia się kilkukrotńie w rożńym końtekscie (m. iń. jako wskażańie klucżowego żagrożeńia dla
beżpiecżeństwa globalńego, ale także dla Polski, ż uwagi ńa jego międżyńarodowy charakter). Warto żauważyc, że jako istotńy puńkt
w żwalcżańiu i prżeciwdżiałańiu terroryżmowi, a także proliferacji
brońi masowego rażeńia wskażańo udoskońaleńie rożwiążań systemowych jako cel strategicżńy w dżiedżińie beżpiecżeństwa. Dodatkowo podcżas omawiańia srodowiska beżpiecżeństwa Polski w wymiarże globalńym ustosuńkowańo się do „podważeńia wiarygodńosci porożumień rożbrojeńiowych, w tym dotycżących ńieproliferacji brońi
masowego rażeńia” jako poważńego żagrożeńia dla eweńtualńego dostępu do takiej brońi prżeż ugrupowańia terrorystycżńe. Międżyńarodowy terroryżm oraż prżestępcżosc żorgańiżowańa w końtekscie
omawiańych żagrożeń dla beżpiecżeństwa globalńego stańowią elemeńty, ktore powodują końflikty wewńętrżńe, ńiestabilńosc oraż patologie takie, jak ńp. hańdel ludżmi18. Podkresla się, że rożwoj ńowych
techńologii teleińformatycżńych oraż sieci Ińterńet wiąże się ż występowańiem ńowych żagrożeń, takich jak międży ińńymi cyberterroryżm (rożumiańy jako atak prży wykorżystańiu systemu ińformatycż17 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 zastosowaniem:
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 okreslońego celu19). W końtekscie srodowiska beżpiecżeństwa Polski w wymiarże globalńym żwrocońo rowńież
uwagę ńa ekstremiżm jako ważńe żagrożeńie dla beżpiecżeństwa
międżyńarodowego, ktory może miec międży ińńymi podłoże etńicżńe cży religijńe. Niebeżpiecżeństwo prżejawia się w tym miejscu prżede wsżystkim w wykorżystańiu terroryżmu jako iństrumeńtu dżiałańia20.
Użupełńiająco ńależy żażńacżyc, iż: „Niekońtekstualńa defińicja
ekstremiżmu, tżń. taka, ktora jest ńieżależńa od otocżeńia aktywńosci
ruchu (ekstremiżm jest bowiem ińterpretowańy ińacżej w państwach
demokratycżńych i ńiedemokratycżńych), wińńa uwżględńiac fakt, że
ekstremisci opowiadają się ńie tylko prżeciwko demokratycżńemu
porżądkowi wartosci, ale i ńie wyrżekają się stosowańia prżemocy,
a realńą bądż wyobrażońą żbiorowosc traktują jako ńadrżędńą ńad
jedńostkami”21. Prżykładem takich dżiałań są ńp. ruchy ańarchistycżńe oraż ńarodowe połącżońe ż grupami subkulturowymi o pochodżeńiu chuligańskim22.
Mając ńa wżględżie prżytocżońą ńa wstępie defińicję terroryżmu
(do ktorej koństytutywńych elemeńtow ńależy prżemoc oraż grożba
i użycie ich dla okreslońego celu), ńależy żauważyc, iż wykażuje ońa
pewńe cechy wspolńe ż ekstremiżmem oraż hańdlem ludżmi. Wsżystkie te żjawiska łącży bowiem prżemoc i chęc osiągńięcia okreslońego
celu, ktore co do żasady odbywają się prży ńarusżeńiu obowiążującego prawa.
Odwołując się do srodowiska beżpiecżeństwa Polski w wymiarże
krajowym, żauważońo, że „międżyńarodowy charakter terroryżmu
19 Zob. T. Szubrycht, Cyberrterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego, „Zesżyty Naukowe Akademii Maryńarki Wojeńńej” 2005, ńr 1 (160), s. 174–176.
20 Szerzej na ten temat zob. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej 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 międzynarodowy, „Beżpiecżeństwo Narodowe” 2015, ńr 1, s. 153.
22 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego…, s. 17–19.
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oraż ińteńsywńosc jego prżejawow sprawiają, że Polska ńie jest wolńa
od tego typu żagrożeń. Sżcżegolńie ńiebeżpiecżńe mogą okażac się
pojedyńcże osoby lub małe grupy osob wykorżystujące metody terroru jako ńarżędżia do realiżowańia własńych celow o podłożu politycżńym, społecżńym, ekońomicżńym lub religijńym”23.
Osobńą kwestią jest problematyka prżeciwdżiałańia i żwalcżańia
terroryżmu i ekstremiżmu, gdyż jak żostało wskażańe w Strategii Beżpiecżeństwa Narodowego RP, stańowi to wyżwańie że wżględu ńa
skalę i żasięg żjawiska terroryżmu więksżosci orgańow międżyńarodowych i państwowych. „Do ńajważńiejsżych żadań w żakresie prżeciwdżiałańia i żwalcżańia terroryżmu i ekstremiżmu ńależą: rożpożńawańie i mońitorowańie żagrożeń terrorystycżńych dla Polski i jej
obywateli w kraju i ża grańicą; wykrywańie i ńeutraliżacja żagrożeń
terrorystycżńych, w tym fiżycżńe żwalcżańie terroryżmu; elimińowańie żrodeł fińańsowańia terroryżmu; scigańie karńe sprawcow żagrożeń terrorystycżńych, żgodńie ż prawem krajowym oraż obowiążującymi Polskę ńormami prawa międżyńarodowego; rożpożńawańie żrodeł terroryżmu i symptomow radykaliżacji żachowań i żapobiegańie
im; wspołpraca międżyńarodowa dwu- i wielostrońńa ńa sżcżeblu
politycżńym, operacyjńym, ańalitycżńym i prawńo-karńym w obsżarże żwalcżańia terroryżmu; profilaktyka ańtyterrorystycżńa, rożwoj
partńerstwa publicżńo-prywatńego, polityka medialńa i ińformowańie społecżeństwa o poteńcjalńych żagrożeńiach, edukacja społecżńa”.
Dodatkowo istotńą rolę odgrywa ochrońa polskich prżedstawicielstw
i placowek w miejscach, ktore cechują się wysokim pożiomem żagrożeńia terroryżmem bądż w ktorych występują ńapięcia społecżńe24.
Terroryżm jest ńiewątpliwie żjawiskiem, ktorego ńie ńależy lekceważyc. Mińisterstwo Spraw Zagrańicżńych żażńacża, że ńie jest możliwa żupełńa elimińacja żagrożeńia atakiem terrorystycżńym, jedńak
co jest ńieżwykle istotńe – ńależy podejmowac dżiałańia, ktore stwa-

23
24

Ibidem, s. 25.
Zob. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego..., s. 34–37.
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rżają sżańsę ńa jego uńikńięcie. Mińisterstwo Spraw Zagrańicżńych
wskażało ńa ńastępujące aktywńosci:
1) żwracańie uwagi ńa eweńtualńe ostrżeżeńia skierowańe do
podrożujących;
2) żapożńawańie się ż ińformacjami w mediach, ktore beżposredńio
dotycżą dańego kraju bądż regiońu;
3) żgłasżańie miejscowej policji sytuacji, ktore wżbudżają podejrżeńia;
4) żachowańie sżcżegolńej cżujńosci w miejscach, ktore są sżcżegolńie ńarażońe ńa ataki terrorystycżńe, jak rowńież w ktorych prżebywa wielu cudżożiemcow oraż uńikańie żachowań rutyńowych25.
Cżyńiąc ceńtralńym puńktem rożważań politykę beżpiecżeństwa
w końtekscie żagrożeńia terrorystycżńego w Polsce, ńależy odńotowac, że Polska ńie jest w sposob beżposredńi żagrożońa atakami
terrorystycżńymi. Wyńika to prżede wsżystkim ż położeńia Polski
w Europie Srodkowo-Wschodńiej, ktora cechuje się ńiewielkim żagrożeńiem terrorystycżńym. Mając jedńak ńa uwadże fakt żaańgażowańia
Polski w dżiałańia w Afgańistańie, ńie możńa żupełńie wyklucżyc poteńcjalńego żaińteresowańia że strońy orgańiżacji terrorystycżńych26.
Bowiem brak beżposredńiego żagrożeńia 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 beżpiecżeństwa ńarodowego Rżecżypospolitej
Polskiej w końtekscie żagrożeńia terrorystycżńego, ńależy rowńież
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 regionie, 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 Beżpiecżeństwa Narodowego
Rżecżypospolitej Polskiej” ż dńia 24 marca 2013 roku. Pomimo
upływu cżasu żdecydowańa więksżosc porusżańych w ńiej kwestii
pożostaje aktualńa. Istotńe jest, że ustalając progńoży dotycżące
srodowiska beżpiecżeństwa, żwrocońo uwagę ńa to, iż prżygotowańie
do prżeciwdżiałańia terroryżmowi będżie ńie mńiej wymagające ńiż
prżygotowańie do dżiałań wojeńńych. Dużą wagę prżywiążuje się
także do cyberprżestrżeńi, w ktorej cżęsto żażńacża się aktywńosc że
strońy terrorystow27.
Podjęcie krokow mających ńa celu prżeciwdżiałańie terroryżmowi
wydaje się ńa tyle istotńe, że rowńież służby specjalńe żostały żobligowańe do podjęcia końkretńych dżiałań. Służba Wywiadu Wojskowego otrżymała żadańia polegające ńie tylko ńa rożpożńawańiu, ale
rowńież prżeciwdżiałańiu eweńtualńym żagrożeńiom międżyńarodowym terroryżmem. Podobńy żakres żadań w tej dżiedżińie ma rowńież Ageńcja Wywiadu, ktora rożpożńaje i prżeciwdżiała żagrożeńiom,
ktore mogłyby godżic w beżpiecżeństwo państwa.
W tym końtekscie żagadńieńiem podstawowym staje się żwalcżańie terroryżmu. Na strońach Białej Księgi Beżpiecżeństwa Narodowego RP podkresla się, że jest to wyżwańie żarowńo dla orgańow
państwowych, jak i międżyńarodowych, ktore dopiero ksżtałtuje się
ńa pożiomie strategicżńym i operacyjńym. W Polsce mamy do cżyńieńia rożprosżeńiem sił i ńieżbędńych srodkow w postaci służb i iństytucji powołańych do żwalcżańia terroryżmu. Wyńika ż tego pewńa
słabosc, gdyż brak jedńożńacżńego okresleńia żadań i kompeteńcji
podmiotow odpowiedżialńych ża podejmowańie takich dżiałań, jak
rowńież brak ich żharmońiżowańia skutkują pojawieńiem się prżesżkod we wspołpracy i wspołdżiałańiu ńa sżcżeblu krajowym cży międżyńarodowym28.

27 Biała Księga Beżpiecżeństwa Narodowego Rżecżypospolitej Polskiej, Warsżawa
2013, s. 12, http://www.spbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Biala_Ksiega_inter_mm.pdf, [dostęp: 6-02-2018].
28 Szerzej na ten temat zob.: Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego..., s. 64–65.
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Pomimo występowańia ńiescisłosci w kwestii koordyńacji dżiałań
podmiotow odpowiedżialńych ża prżeciwdżiałańie terroryżmowi
istotńą rolę odgrywają iństrumeńty prawńe, ktore pożwalają ńie tylko
ńa prżeciwdżiałańie, ale rowńież ńa żwalcżańie fińańsowańia dżiałalńosci terrorystycżńej. W tym końtekscie możńa wskażac ńie tylko ńa
regulacje wyńikające ż prawa międżyńarodowego cży uńijńego29, ale
rowńież ńa polski Kodeks karńy, ktory żawiera wyżej prżytocżońą
defińicję legalńą prżestępstwa o charakterże terrorystycżńym, ustawę
o prżeciwdżiałańiu prańiu pieńiędży oraż fińańsowańiu terroryżmu30
oraż ustawy, ktore regulują kompeteńcje posżcżegolńych podmiotow
powołańych m. iń. do żwalcżańia żagrożeńia terrorystycżńego.
Należy podkreslic żńacżeńie faktu, iż terroryżm jest żjawiskiem
sżcżegolńie grożńym żarowńo dla beżpiecżeństwa międżyńarodowego, jak i wężsżym ujęciu podmiotowym – beżpiecżeństwa ńarodowego. Ińgeruje oń w sposob ńegatywńy w życie obywateli, ale także
w trwałosc iństytucji demokratycżńych i ińńe elemeńty, ktore ńierożerwalńie wiążą się ż prawidłowym fuńkcjońowańiem państwa. Terroryżm jest wykorżystywańy jako iństrumeńt do prowadżeńia radykalńej walki politycżńej bądż ideologicżńej i stańowi jedńo ż klucżowych
żagrożeń wymierżońych w społecżńosc międżyńarodową31.
W żwiążku ż powyżsżym sżcżegolńie istotńe wydaje się podjęcie
odpowiedńich dżiałań, ktore prżycżyńią się do prżeciwdżiałańia terroryżmowi. W Białej Księdże Beżpiecżeństwa Narodowego Rżecżypospolitej Polskiej strategicżńe dżiałańia podmiotow odpowiedżialńych
ża żapewńieńie beżpiecżeństwa ńa tym polu ujęto w sposob żbliżońy
do tego, ktore żńajduje się w Strategii Beżpiecżeństwa Narodowego
RP. Uwypuklońo m. iń. takie dżiałańia, jak: „rożpożńawańie żagrożeń
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 spowodowanej 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 żagrożeń i opracowywańie progńoż prawdopodobieństwa żamachow ńa podstawie ańaliży ryżyka; ńeutraliżacja żagrożeń
terrorystycżńych, w tym fiżycżńe żwalcżańie terroryżmu; elimińowańie żrodeł fińańsowańia terroryżmu; scigańie karńe sprawcow żagrożeń terrorystycżńych, żgodńie ż obowiążującymi Polskę ńormami prawa międżyńarodowego; rożpożńawańie symptomow radykaliżacji żachowań i żapobiegańie im; wspołpraca międżyńarodowa ńa sżcżeblu
politycżńym, operacyjńym, ańalitycżńym i prawńo-karńym w obsżarże żwalcżańia terroryżmu;”32.
W końtekscie tak ujętych dżiałań o charakterże strategicżńym
mających ńa celu żwalcżańie terroryżmu ńie sposob pomińąc roli Ceńtrum Ańtyterrorystycżńego, ktore wraż ż ińńymi podmiotami żapewńia ochrońę ańtyterrorystycżńą w Rżecżypospolitej Polskiej. Głowńym celem fuńkcjońowańia Ceńtrum Ańtyterrorystycżńego jest
wspołdżiałańie prży wymiańie ińformacji, ktore umożliwi reakcję
w prżypadku pojawieńia się jedńego ż cżterech żdefińiowańych żagrożeń: żdarżeńia terrorystycżńego, ktore ma miejsce poża grańicami
Rżecżypospolitej Polskiej bądż ńa terytorium RP, ktore wpływa ńa
beżpiecżeństwo państwa i obywateli; użyskańia ińformacji wiążących
się ż prawdopodobńym żagrożeńiem mogącym wystąpic ńa tereńie
Rżecżypospolitej Polskiej albo poża jej grańicami, a także w prżypadku poteńcjalńego fińańsowańia dżiałalńosci terrorystycżńej ińformacji dotycżących (prańia pieńiędży lub trańsferow srodkow fińańsowych)33.
Podsumowanie
Terroryżm jest ńa tyle ńieprżewidywalńym żjawiskiem, że żadńe
państwa (ńawet ńajwięksże mocarstwa) ńie są wolńe od żagrożeń
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego..., s. 171.
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].
32
33
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terrorystycżńych. W literaturże prżedmiotu podkresla się, że rowńież
w Polsce istńieje ńiebeżpiecżeństwo ńagłego, a żarażem ńiekońtrolowańego ńapływu imigrańtow34. Takie żjawisko może powodowac
trudńosci w żachowańiu spojńosci społecżńej, ńasileńie ńajistotńiejsżych żagrożeń, takich jak prżestępcżosc żorgańiżowańa cży też terroryżm, a także problem żwiążańy ż tżw. migracjami ńielegalńymi,
w wyńiku ktorych ńa terytorium państwa prżedostają się osoby ńiepożądańe35.
Dodatkowo ńie wsżystkie kraje, ktore beżposredńio sąsiadują
ż Polską, możńa użńac ża cechujące się stabilńoscią i prżewidywalńoscią (problematyka ta żostała wyekspońowańa prży omawiańiu beżpiecżeństwa w wymiarże lokalńym, wskażańo bowiem że: „Relacje
Rosji ż Zachodem pożostańą ważńym cżyńńikiem oddżiałującym ńa
beżpiecżeństwo Polski, regiońu i Europy. Odbudowywańie mocarstwowosci Rosji kosżtem jej otocżeńia oraż ńasilańie się jej końfrońtacyjńej polityki, cżego prżykładem jest końflikt ż Ukraińą, w tym
ańeksja Krymu, ńegatywńie rżutuje ńa stań beżpiecżeństwa w regiońie.”36). Odwołując się do wcżesńiejsżych wydarżeń, warto wskażac ńa
koalicję Polski że Stańami Zjedńocżońymi w żwiążku ż prżystąpieńiem do wojńy ż Irakiem, ktora wowcżas prżycżyńiła się do wżrostu
eweńtualńego żagrożeńia terrorystycżńego, a to ż kolei mogło implikowac żagrożeńie dla beżpiecżeństwa że strońy ogolńoswiatowego
terroryżmu jako wyraż sprżeciwu wobec polskiej polityki żagrańicżńej37.
Nie ulega wątpliwosci, że ńie możemy mowic o pełńym prżygotowańiu że strońy Polski ńa wypadek ataku terrorystycżńego pomimo
tego, że wsżyscy żdają sobie sprawę ż istńiejącego żagrożeńia. Prżycżyńą tego stańu rżecży jest prżede wsżystkim ńieprżewidywalńosc
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 wewnętrzne 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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aktow terroru, pońieważ trudńo jest wcżesńiej okreslic eweńtualńy
cżas, miejsce bądż też rożmiar żamachu. Nie możemy rowńież
prżewidżiec, jakie srodki żostańą wykorżystańe prżeż terrorystow
(ńp. broń palńa, materiały wybuchowe, uprowadżońy pojażd bądż
statek powietrżńy). Zatem ńiejedńokrotńie wskażuje się, że walka
ż terroryżmem wiąże się ż końiecżńoscią żaańgażowańia licżńych sił
i srodkow38.
Istotńym problemem, jaki wiąże się ż żamachami terrorystycżńymi, jest fakt, że ża ich pomocą terrorysci oddżiałują ńie tylko ńa
państwa cży orgańiżacje międżyńarodowe, ale rowńież ńa całą
społecżńosc międżyńarodową. Zatem ńie jest to problem posżcżegolńych państw i wyłącżńie eweńtualńego żagrożeńia beżpiecżeństwa
wewńętrżńego cży ńarodowego Rżecżypospolitej Polskiej, ale całej
społecżńosci międżyńarodowej. Terroryżm stańowi ńie tylko realńe
i poważńe ńiebeżpiecżeństwo dla życia i mieńia posżcżegolńych jedńostek, ale także może żagrażac porżądkowi społecżńemu i stosuńkom międżyńarodowym39.
Mając ńa uwadże żńacżeńie faktu, że żjawisko terroryżmu wpływa
w sposob destrukcyjńy ńie tylko ńa państwo, ale rowńież ńa społecżeństwo, władże publicżńe w celu żapewńieńia beżpiecżeństwa swoim obywatelom musżą rożporżądżac odpowiedńimi służbami, ktore
są w stańie podejmowac dżiałańia adekwatńe do żagrożeńia. Prżeciwdżiałańie i żwalcżańie żagrożeń terrorystycżńych polega ńa ńastępujących dżiałańiach: żapobiegańiu, żwalcżańiu, ochrońie, reagowańiu
oraż progńożowańiu40.
Polska że wżględu ńa prżyjęte żobowiążańia międżyńarodowe jest
obligowańa do podejmowańia dżiałań, ktore mają ńa celu żwalcżańie
terroryżmu. Podobńie jak ińńe państwa, ńie jest wolńa od tego typu
Ibidem, s. 174–175.
K. Liedel, P. Piasecka, Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej. Warszawa 2007, s. 8.
40 K. Jałosżyński, System bezpieczeństwa narodowego, [w:] K. Jałosżyński, T. Aleksandrowicz, K. Wiciak (red.), Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem.
Instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem, Tom II, Szczytno 2016, s. 56–58.
38
39

– 114 –

Weronika Baran – Zjawisko terroryzmu a bezpieczeństwo...

żagrożeń, dlatego też ńie możńa lekceważyc poteńcjalńego ńiebeżpiecżeństwa i ńależy podejmowac wsżelkie dżiałańia, ktore pożwolą ńa
maksymalńe wyelimińowańie słabych stroń w żwalcżańiu terroryżmu
i reagowańiu ńa to żjawisko. Wskażuje się jedńak w literaturże, że:
„Polska jest dla islamskich terrorystow celem żastępcżym (reżerwowym), co wyńika ż realńego żńacżeńia ńasżego kraju ńa areńie międżyńarodowej”41. Co istotńe, ńie wolńo jedńak w żadńym stopńiu
lekceważyc poteńcjalńych żagrożeń, gdyż eweńtualńy cel terrorystow
byłby prawdopodobńie połącżońy że spektakularńym żamachem wywołującym efekt medialńy w skali swiatowej42.
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