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Beata Kuźniarowska
1
 

Teoretyczno-historyczny wymiar terroryzmu 

1. Wstęp 

W XXI wieku terroryzm jest zjawiskiem wielowymiarowym i bardzo dyna-

micznym. Przez co niemożliwe jest utworzenie jego definicji w sposób całkowicie 

jednoznaczny. Terroryzm nieustannie ulega przekształceniom i ewoluuje. W ujęciu 

historycznym przekształcenia terroryzmu są bardzo widoczne, poczynając od 

terroryzmu skrajnie lewicowego, kapitalizmu, aż po terroryzm islamski. 

Stanowczość terrorystów oraz całkowity brak poszanowania wobec własnego 

życia sprawia, iż walka z terroryzmem jest zadaniem trudnym, gdyż stanowi on 

jedynie metodę działania, za sprawą której można zrealizować dowolny cel polityczny. 

Aktualnie zwalczanie terroryzmu międzynarodowego jest walką o zlikwidowanie 

efektów, a nie ich przyczyn. 

Celem niniejszego artykułu było omówienie problemów dotyczących kwestii 

terminologicznych pojęcia terroryzmu oraz ewolucji tego zjawiska. Przedstawiono 

w nim różne definicje terroryzmu oraz elementy dla nich wspólne. W oparciu 

o literaturę przedmiotu oraz artykuły z zakresu omawianego tematu podjęto próbę 

zdefiniowania pojęcia terroryzmu zawierającego najczęściej pojawiające się 

określenia tego zjawiska. Jednak biorąc pod uwagę nieustanną dynamikę zmian 

w działaniach terrorystycznych powstające definicje terroryzmu wymagają 

nieustannej aktualizacji. 

2. Jeden terroryzm – wiele definicji 

Analiza monografii poświęconych zjawisku terroryzmu prowadzi do 

spostrzeżenia, iż dotychczas nie powstała jedna, globalnie akceptowana definicja 

słowa terroryzm. Badacze zajmujący się tą problematyką bardzo często we wstępie 

swojej pracy informują czytelnika o braku jednolitego określenia terroryzmu, 

a następnie podejmują próbę jego sformułowania.  

W kwestii zjawiska terroryzmu występuje pewien nieład terminologiczny. 

Wielość sposobów interpretacji tego terminu wpływa na to, iż aktualnie występuje 

w obiegu bardzo duża liczba różniących się między sobą definicji. Wśród 

specjalistów w tej dziedzinie często pojawia się pogląd, iż praktycznie niemożliwe, 

jest stworzenie jednej definicji, gdyż termin ten jest bardzo obszerny [1]. 

Pojęcie terroryzmu występuje w wielu monografiach naukowych, czasopismach 

i na stronach internetowych. W każdym wyjaśnieniu tego terminu uwzględniono 

inny aspekt tego zjawiska, jednakże wskazać można na pewne cechy wspólne, które 

powtarzają się wśród definicji różnych autorów. 

                                                                
1 beata.kuzniarowska@gmail.com, Instytut Socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet 

Rzeszowski 
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W „Encyklopedii Popularnej PWN” terroryzm definiowany jest jako działanie, 

najczęściej niewielkich, eksternistycznych grup, które przy pomocy zabójstw, 

mordów politycznych, porwań jednostek, uprowadzeń samolotów bądź podobnych 

zachowań, powszechnie piętnowanych przez społeczność międzynarodową, chcą 

zwrócić uwagę społeczeństwa na przedstawiane przez siebie hasła, lub też chcą 

wyegzekwować na rządzie danego kraju konkretne ustępstwa bądź świadczenia na 

własną korzyść (np. uwolnienie więzionych terrorystów) [2]. 

W definicji tej uwagę skupiono na działaniach przestępczych grup 

terrorystycznych (podkreślając, że są to najczęściej niewielkie grupy) które chcą 

zrealizować poprzez takie zachowania własne cele. 

Według Komisji Europejskiej za terroryzm uważa się wszystkie czyny których 

dopuściły się pojedyncze jednostki bądź organizacje skierowane przeciwko jednemu, 

lub kilku państwom, ich instytucjom i społeczeństwu, aby wywołać strach i osłabić 

bądź wyniszczyć struktury polityczne, gospodarcze i społeczne kraju [3]. 

Jak słusznie zauważa Komisja Europejska działania terrorystów są zawsze 

zamierzone, a ich priorytetem jest wywołanie strachu i przyczynienie się do 

zniszczenia struktur państwowych. 

W piśmiennictwie odnaleźć można także definicję terroryzmu określanego jako 

zaplanowane i zorganizowane działanie jednostki, bądź grupy powodujące 

naruszenie porządku prawnego, dokonane w celu wyegzekwowania od władz danego 

państwa konkretnych zachowań oraz świadczeń, najczęściej naruszających dobra 

osób przypadkowych. Czynności te wykonywane są bezwzględnie, przy pomocy 

różnych środków (np. przemoc fizyczna, posługiwanie się bronią i ładunkami 

wybuchowymi), aby zdobyć sławę i wywołać strach wśród społeczeństwa [4]. 

Również i w tej definicji powtarza się celowość działań terrorystycznych 

nakierowanych na spełnienie ich konkretnych żądań jak i wytworzenia atmosfery 

strachu. Wyciągnąć można z tego wniosek, iż terroryści są bardzo dobrze 

przeszkoleni pod względem planistycznym i nie występuje w ich działaniu 

przypadkowość. Umiejętnie dążą do uzyskania zamierzonych korzyści, między 

innymi poprzez zdolność wywoływania niepokoju wśród społeczeństwa.  

Inną definicję terroryzmu przyjęło Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy 

wedle której jest to każdy akt przemocy lub groźby jej zastosowania którego dopuści 

się jednostka bądź grupa osób, skierowany przeciwko państwu, instytucji lub 

ludności, umotywowany przez separatystyczne dążenia, ekstremistyczne idee, 

fanatyzm, bądź irracjonalne i subiektywne czynniki, ukierunkowane na utworzenie 

aury terroru pośród jednostek publicznych, konkretnych osób lub grup, bądź w całym 

społeczeństwie [5]. 

Według Federalnego Biura Śledczego terroryzm jest zakazanym zastosowaniem 

siły lub przemocy w stosunku do osób bądź mienia, w celu wywołania strachu lub 

wywarcia przymusu na osobach cywilnych i rządzie, dążąc do promowania celów 

społecznych bądź politycznych [6]. 

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jak i Federalne Biuro Śledcze zawarło 

w swoich definicjach nie tylko zastosowanie przemocy, ale również groźbę jej 

użycia, co dodatkowo podkreśla celowość terrorystów do wywołania strachu 
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w społeczeństwie. Ponadto w definicji występuje informacja dotycząca motywacji 

takich działań.  

W Wikipedii będącej wielojęzyczną encyklopedią internetową funkcjonującą na 

zasadzie otwartej treści, pojęcie terroryzmu opasane jest jako posłużenie się siłą bądź 

przemocą fizyczną skierowane przeciwko osobom bądź własnościom, związane 

z naruszeniem prawa, zmierzające do zastraszenia i wymuszenia na konkretnym 

społeczeństwie lub państwie ustępstw prowadzących do realizacji konkretnych 

celów. Wedle tej definicji czynności podejmowane przez terrorystów mogą tyczyć 

się całej ludności, jednakże najczęściej są one ukierunkowane wobec jej części, aby 

zmusić resztę społeczeństwa do konkretnych zachowań [7].  

Wikipedia stanowi źródło informacji, z której korzysta duża liczba osób na całym 

świecie. W zamieszczonej tam definicji terroryzmu występuje podkreślenie przemocy 

wobec części społeczeństwa w celu wywarcia wpływu na jego całość.  

Według Bartosza Bolechowa, terroryzm stanowi wyjątkową postać przemocy 

politycznej. Jego swoistość polega w głównej mierze na atakach skierowanych 

najczęściej przeciwko małej grupie osób, w celu zdobycia wpływu na większą skalę 

[8]. Autor ten podkreśla również, iż terroryzm polega na zabijaniu ludzi lub 

dokonywaniu zniszczeń (albo groźby takiego zachowania) w celu wytworzenia 

szoku i zastraszenia osób, grup bądź rządów, a w następstwie wymuszenia 

konkretnych ustępstw politycznych, wywołanie niewłaściwych działań i promowania 

własnych politycznych wizji [9]. 

Definicja przedstawiona przez Piotra Witkowskiego ukazuje terroryzm jako zja-

wisko wykorzystujące przemoc, gwałt i okrucieństwo w celu przerażenia kogoś [10]. 

Inną propozycję definicji tego zjawiska zaprezentował Jarosław Tomasiewicz, dla 

którego terroryzm jest systematycznym używaniem aktów terroru indywidualnego 

aby osiągnąć konkretne cele polityczne [11]. 

W definicji terroryzmu B. Bolechów oraz J. Tomasiewicz zwracają uwagę na 

polityczny aspekt tego zjawiska. Pierwszy z nich posługuje się stwierdzeniem 

„przemocy politycznej”. Z kolei drugi autor podkreśla polityczny cel ataków.  

Podobne brzmi definicja utworzona przez Krzysztofa Karolczaka, który pojęcie 

terroryzmu wyjaśnia jako politycznie pobudzane działanie, które przy pomocy 

dowolnych metod zastraszających, ma na celu doprowadzenie do wyczekiwanych 

zachowań obiektu, w stosunku do którego jest on zastosowany [12]. 

Motyw polityczny występuje także w definicji Krzysztofa Liedela, według 

którego terroryzm jest metodą działania, która ma za zadanie urzeczywistnienie 

dowolnego celu politycznego. Według tego autora terroryzm nie stanowi 

samodzielnego, autonomicznego zjawiska, lecz jest metodą prowadzącą do realizacji 

różnorakich celów [13]. 

Z powyższych definicji można wywnioskować, iż to polityka jest głównym 

motywem podejmowania działań terrorystycznych. Pojedyncze jednostki nie czerpią 

z takich działań korzyści, lecz organizacja bezpośrednio zaangażowana w życie 

polityczne.  
Z kolei dla Marka Madeja, terroryzmem jest wykonaniem konkretnego programu 

politycznego poprzez przemoc bądź groźbę jej zastosowania przez podmioty 
niepaństwowe, w celu wywołania strachu w większej grupie aniżeli bezpośrednio 
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zaatakowani i dzięki temu zmuszenia rządów państw do ustępstw bądź 
doprowadzenia do unicestwienia panującego dotychczas porządku publicznego [14]. 

Szerszą definicję terroryzmu utworzył Tomasz Białek, według którego terroryzm 
jest to oddziaływanie polityczne poprzez zabronione użycie siły, przymusu bądź 
przemocy, powiązane z łamaniem fundamentalnych norm społecznych oraz 
panujących w danym kręgu zasad walki politycznej, wsparte na zastraszeniu oraz 
manipulowaniu. Polega on na zdobyciu celów politycznych dzięki przemocy, 
wytworzeniu atmosfery niebezpieczeństwa i zakłócaniu działania nieprzyjacielskiego 
układu społecznego razem z wymuszaniem decyzji oraz działań przeciwnika przez 
przerażającą taktykę faktów dokonanych bądź ich groźbę [15]. 

T. Białek w swojej definicji porusza kwestię nie tylko zastosowania przemocy 
czy pogwałcenia norm panujących na danym obszarze, a także zwraca uwagę na 
manipulowanie przy pomocy strachu.  

Terroryzm rozumiany jako metoda walki politycznej, taktyka oraz strategia 
uznająca przemoc jako najefektywniejszy sposób osiągnięcia celów politycznych 
została utworzona przez Ryszarda Herbuta [15]. 

Terroryzm zdaniem Sebastiana Wojciechowskiego jest wywołującą lęk metodą 
powtarzanych ataków przemocy, których sprawcą są zazwyczaj funkcjonujące 
w sposób tajny jednostki, grupy lub podmioty państwowe. Metodą wybieraną 
z przyczyn kryminalnych lub politycznych, jednak w porównaniu do ataków na życie 
bezpośrednie cele terroru nie stanowią głównych celów. Autor zauważa, iż 
bezpośrednie ofiary ataków są najczęściej dobierane w sposób przypadkowy, na 
ślepo bądź wybiórczo (cele reprezentatywne, symboliczne) z docelowej ludności, 
które pełnią rolę nośnika przesłania. Niebezpieczeństwo i wspierający się na 
przemocy proces komunikacyjny między terrorystą a ofiarami wykorzystuje się do 
manipulacji, przekształcając go w cel terroru, żądań lub zwrócenia uwagi, 
w zależności od tego, czy sprawcy szukają zastraszenia, zniewolenia czy też 
propagandy [1]. 

Definicja jaką zaproponował S. Wojciechowski jest bardzo szczegółowa, porusza 
kwestie regularnego stosowania przemocy, wywoływania strachu oraz podkreśla iż 
cele ataków nie są celami głównymi lecz służą manipulacji. Z tego wynika, iż grupy 
terrorystyczne mają dobrze opanowaną strategię swoich działań, wiedzą jakie efekty 
wywołają i co mogą w związku z tym osiągnąć.  

Marek Borucki za terroryzm uznaje skrupulatny, zaplanowany i zorganizowany 
sposób działalności grup, organizacji, sporadycznie pojedynczych jednostek w celu 
wyegzekwowania od władz państwowych bądź społeczeństwa konkretnych ustępstw, 
rozmaitych świadczeń, podjęcie bądź zaniechanie danych czynności, zazwyczaj 
łączących się ze szkodą dla pozostałych [16]. 

Autor tej definicji zwraca uwagę na dokładnie zaplanowanie działanie 
terrorystów, mające na celu wymuszenie rozmaitych świadczeń. 

Dla Cecila Anthony’ego i Johna Coady’ego terroryzm jest to polityczne działanie 
które podejmują najczęściej grupy zorganizowane, zawierające celowe pozbawienie 
życia bądź spowodowanie innej istotnej szkody osobom niewalczącym lub grożenie 
takim zachowaniem, bądź też niebezpieczny zamach skierowany przeciw mieniu 
osób niewalczących [17]. 

Tymczasem Krzysztof Karolczak opisuje terroryzm jako polityczną pobudkę, 
która za pomocą dowolnych sposobów zastraszających ma na celu doprowadzenie do 
wyczekiwanych zachowań obiektu, w stosunku do którego jest on zastosowany [18]. 
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Zjawisko terroryzmu Bruce Hoffman tłumaczy jako przemoc bądź groźbę jej 
zastosowania, zmierzającą do zdobycia celów politycznych [19]. 

Aspekt polityczny występujący w definicjach J. Coady’ego, K. Karolczaka 
i B. Hoffmana ukazuje sedno tego zjawiska, które najczęściej posiada motywacje 
polityczne.  

Inny sposób rozumienia omawianego zjawiska wysunął Marian Flemming, 
według którego terroryzm stanowi umyślne działania będące zakłóceniem prawa 
karnego, dążące poprzez przemoc bądź groźbę ataków do zastraszania organów 
państwowych lub istotnych części społeczeństwa i w efekcie wymuszenia 
konkretnego postępowania [20]. 

Szczegółową definicje terroryzmu przedstawił Tadeusz Hanausek dla którego 
zjawisko to jest zaplanowanym, zorganizowanym i najczęściej uzasadnionym 
ideologicznie działaniem osób bądź grup, zmierzającym do celowych wymuszeń od 
władz państwowych, ludności lub konkretnych osób danych świadczeń, zachowań 
lub postaw, wykonywanym w zabronionych formach w celu zastraszania lub 
uzyskania rozgłosu w opinii publicznej. Autor ten za najważniejsze cechy terroryzmu 
podaje elementy strony podmiotowej czynu zabronionego, jak motywacja oraz 
podwójna kierunkowość w podejmowanych czynnościach. Zauważa on, iż nie należy 
ograniczać się wyłącznie do wskazania przemocy bądź groźby jej użycia jako 
przejawów takiej działalności, lecz należy wskazać na inne formy pojawiającej się 
przestępczości [21]. 

Dla Stanisława Pikulskiego terroryzm jest aktywnością przestępczą pojawiającą 
się na tle politycznym, której dopuszczają się zorganizowane grupy przestępcze 
o cechach antypaństwowych. Akty terrorystyczne jakie podejmują te ugrupowania 
dążą do wymuszenia konkretnych rezultatów przez władze państwowe. Zdobywają 
one swój cel dzięki wytworzeniu strachu i paniki w opinii publicznej, poprzez np. 
podkładanie bomb w miejscach publicznych bądź ataki na życie znanych osobistości 
ze świata polityki [22]. 

Zgodnie z poglądem Brunona Hołysta, terroryzm cechuje się przemocą, która jest 
zadawana wszystkimi możliwymi środkami, nie zwracając uwagi na jej 
konsekwencje. Ofiarami zamachów są najczęściej niewinne osoby cywilne. 
Zadaniem ataków według B. Hołysta jest tworzenie narastającego strachu, działania 
te są podejmowane aby osiągnąć zamierzone cele polityczne, militarne, etniczne, 
ideologiczne bądź religijne [23]. 

Emil Walenty Pływaczewski opracował definicję w której terroryzm stanowi spe-
cyficzną strategię do osiągnięcia celu, w której akt przemocy, który chociaż jest naj-
ważniejszy, połączony jest z innymi metodami działania (np. propagandą haseł) [24]. 

Definicje S. Pikulskiego, B. Hołysta i W. Plywaczewskiego wskazują także na 
wspomniany już element wywoływania strachu jako metody osiągania zamierzonych 
celów oraz na bezwzględne stosowanie przemocy wobec osób cywilnych. Z czego 
wynika, iż terroryści są w stanie posunąć się do każdego okrucieństwa, wiedząc że 
dzięki temu osiągną zamierzone rezultaty.  

Powyższe definicje terroryzmu ukazują dużą różnorodność w rozumieniu tego 
zjawiska. Każdy z przytoczonych autorów analizuje terroryzm ze swojego punktu 
widzenia, jednakże doszukać się w nich można wielu elementów wspólnych 
stanowiących istotę problemu. 

Do najczęściej powtarzanych elementów w przytoczonych definicjach należą 
zachowania przestępcze, które mają postać zarówno morderstw, jak i porwań, 
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zamachów czy zniszczeń. Takie zachowanie jest wpisane w genezę terroryzmu, 
stanowi jego podstawę i jest najczęściej stosowane podczas działań terrorystów od 
początków jego powstania. 

Autorzy omówionych definicji równie często podkreślali wywoływanie strachu 
i paniki śród społeczeństwa. Zachowanie takie ma na celu paraliż struktur 
państwowych i jego osłabienie. 

Z analizy przytoczonych definicji wynika, iż terroryści, chociaż często wywodzą 
się z niskich statusem rodzin, są bardzo dobrze przeszkoleni, a każdy ich atak jest 
szczegółowo dopracowany i przemyślany. Posiadają oni przewagę nad licznymi 
organizacjami antyterrorystycznymi gdyż nie mają żadnych granic w brutalności 
swoich działań, przez co żadna organizacja międzynarodowa nie jest w stanie 
skutecznie ich powstrzymać.  

Zarówno stosowanie przemocy jak i wytworzenie atmosfery strachu ma na celu 
zwrócenie uwagi świata na hasła głoszone przez grupy terrorystyczne oraz 
wyegzekwowanie przez nich swoich żądań, co także często występuje w definicjach 
terroryzmu.  

Chociaż różni autorzy starający się wyjaśnić terroryzm często w swoich 
definicjach zawierają takie same lub podobne elementy, to jednak są na tyle 
odmienne, iż nie sposób jest utworzyć jednej uniwersalnej definicji tego zjawiska. 
Zdaniem S. Wojciechowskiego występują czynniki wpływające na brak takiej 
możliwości. Wśród tych czynników wymienia:  

 Brak nieumiejętności, niemożność bądź brak chęci rozróżniania zjawiska 
terroryzmu od innych zjawisk lub procesów, które są mniej bądź bardziej do 
niego pokrewne, np. partyzantka, wojna narodowo wyzwoleńcza, separatyzm 
bądź przestępczość zorganizowana; 

 Wystrzeganie się lub pomijanie nazw takich jak terroryzm czy terrorysta;  

 Okoliczności w których ośrodki decyzyjne np. politycy bądź mass media 
w sposób celowy używają pojęcia „terroryzm” w celu wpłynięcia na opinie 
publiczną. Dzięki temu słowo to uzyskuje funkcje manipulacyjną, przynoszącą 
konkretne korzyści;  

 Publiczne czerpanie korzyści z braku uniwersalnej definicji terroryzmu. Autor 
wskazuje na postawy niektórych państw, które wykorzystują go, w celu 
realizacji własnych celów;  

 Próby zdefiniowania istoty terroryzmu przy pomocą pokrewnych określeń np. 
radykalizm, akt terroru, polityka terroru itd. Określenia te jedynie opisują 
element terroryzmu nie ukazując w pełni jego istoty;  

 Duża różnorodność i wciąż zmieniające się scenariusze ataków terrorystycznych 
oraz nowe metody i środki działania [25]. 

Wskazane przez S. Wojciechowskiego elementy stanowią tylko mały ułamek 
wszystkich problemów, jakie występują podczas prób utworzenia uniwersalnej 
definicji terroryzmu. Ponadto nieustanny rozwój nowych technik powoduje, iż 
terroryści posługują się coraz bardziej wyszukanymi metodami ataków, co 
dodatkowo uniemożliwia opracowanie jednej definicji, która zawierałaby wszystkie 
konieczne elementy. 

  



 

Teoretyczno-historyczny wymiar terroryzmu 

 

13 

3. Cechy wspólne definicji terroryzmu 

Wielość istniejących już definicji terroryzmu i nieustanne pojawianie się nowych 
przyczyniło się do przeprowadzenia przez Alexa P. Schmida analizy, dostępnych od 
roku 1936 do roku 1981, 109 różnych definicji tego zjawiska. Poddał on weryfikacji 
najczęściej występujące elementy oraz ich charakterystyczne cechy. Wyniki jego 
analizy ukazuje środkowa kolumna w poniższej tabeli. 

Tabela 1.Częstotliwość występowania różnych elementów 

Element 
A. Schmid 

(1988) 

L. Weinberg i inni 

(2002) 

1. przemoc, siła 83,5% 71% 

2. polityczny charakter 65% 60% 

3. strach, podkreślenie terroru 51% 22% 

4. groźba 47% 41% 

5. (psychologiczne) rezultaty i (przewidywane) reakcje 41,5% 5,5% 

6. zróżnicowanie ofiara-cel 37,5% 25% 

7. celowe, planowane, systematyczne, zorganizowane 

działanie 
32% 11% 

8. metody walki, strategia, taktyka 30,5% 31,5% 

9. nienormalność, konflikt z przyjętymi regułami, brak 

humanitarnych ograniczeń 
30% 0 

10. wymuszenie, zniewolenie, powodowanie uległości 28% 5,5% 

11. aspekt rozgłosu, reklamy 21,5% 18% 

12. przypadkowość, bezosobowość indyskryminacja 21% 0 

13. cywile, osoby nie zaangażowane w walkę – neutralni 

i stojący z boku jako ofiary 
17,5% 22% 

14. zastraszenie 17% 11% 

15. podkreślenie niewinności ofiar 15,5% 10% 

16. grupa, ruch, organizacja jako sprawca 14% 29% 

17. symboliczny aspekt, demonstrowanie siły innym 13,5% 5,5% 

18. nieobliczalność, nieprzewidywalność, niespodziewany 

akt przemocy 
9% 1% 

19. potajemny, ukryty charakter 9% 7% 

20. niepowtarzalność, seryjność lub reklamowy charakter 

przemocy 
7% 0 

21. kryminalny (aspekt) 6% 5,5% 

22. żądanie stawiane stronom trzecim 4% 1% 

Źródło: E. Wojciechowski, Terroryzm. Analiza pojęcia, Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego, nr 1, (2009), 

s. 58. 

Według analizy przeprowadzonej przez A. Schmida elementem, który najczęściej 

występuje w różnych definicjach terroryzmu jest zastosowanie przemocy/siły (83.5%), 

następnie pojawia się polityczny charakter działania (65%), strach, podkreślenie 

terroru (51%) groźba (47%) (psychologiczne) rezultaty i (przewidywane) reakcje 

(41.5%). Wśród rzadziej występujących elementów znalazł się m. in. aspekt 

kryminalny (6%) i żądanie stawiane stronom trzecim (4%). Badania A. Schmida 
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ukazały zarówno elementy istotne przy zdefiniowaniu zjawiska terroryzmu, 

ukazujące ich sedno, jak i te z którymi można polemizować.  

Podobne badania przeprowadził L. Weinberg, wraz ze współpracownikami, 

którzy poddali analizie 73 definicje terroryzmu umieszczone w trzech czasopismach 

naukowych: „Terrorism” (1977-1991), „Terrorism and Political Violence” (1990-

2001) i „Studies in Conflict and Terrorism”( 1992-2001). Jako punkt wyjścia przyjęli 

oni 22 elementy, które wyróżnił A. Schmid. Efekt końcowy okazał się dość 

zaskakujący. Według ich badań do 5 najczęściej występujących elementów 

w definicjach terroryzmu należy: przemoc/siła (71%), polityczny charakter (60%), 

groźba (41%), metody walki/strategia/taktyka (31.5%), grupa, ruch, organizacja jako 

sprawca (29%). Pierwsze dwa elementy są takie same jak w przypadku badań 

A. Schmida, jednak zauważyć można, że element który miał u A. Schmida 21% czyli 

przypadkowość, bezosobowość, indyskryminacja u Weinberg nie występuje wcale.  

Definicje terroryzmu umieszczone w tych czasopismach, rzadziej odnosiły się do 

strachu i terroru – 22%, w porównaniu do 51% w analizie A. Schmida. W mniejszym 

stopniu występowały także psychologiczne rezultaty i przewidywane reakcje (5,5%), 

w porównaniu do 41,5% badań A. Schmida. 

W roku 2018 podjęto próbę przeprowadzenie własnej analizy najczęściej 

pojawiających się elementów w definicjach terroryzmu. Analizie poddano 25 

różnych definicji tego zjawiska. Dobór definicji terroryzmu do analizy odbył się przy 

pomocy wyszukiwarki Google, która wyświetla wyniki zawierające informacje 

o stronach internetowych, czasopismach i monografiach w których występują 

definicje pojęcia terroryzmu. Pośród tych informacji wybrano 25 pozycji które były 

najpopularniejsze wśród wszystkich wyników Google i na tej podstawie utworzono 

tabelę ukazującą częstotliwość występowania różnych elementów. Wśród analizo-

wanych pojęć terroryzmu znalazły się definicję omówione w punkcie 2. 

Tabela 2. Cechy wspólne definicji terroryzmu 

Element Powtarzalność 

Zaplanowane, celowe działanie przeciw osobom lub mieniu 76% 

Stosowanie przemocy 72% 

Wymuszenie podjęcia konkretnych działań 68% 

Wzbudzanie strachu/wywoływanie szoku 56% 

Motywacje ideologiczne/polityczne 36% 

Działanie indywidualne bądź grupowe 32% 

Groźba użycia przemocy 32% 

Pogwałcenie prawa 32% 

Chęć zwrócenia uwagi na siebie i swoje poglądy 24% 

Działania skierowane przeciw państwu, instytucji itp. 24% 

Zniszczenie struktur państwowych 12% 

Morderstwa 12% 

Bezpośrednie cele przemocy nie są głównymi celami 8% 

Działania podejmowane bez względu na konsekwencje 8% 

Źródło: opracowanie własne 
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Pięcioma najczęściej pojawiającymi się elementami w analizowanych definicjach 

są: zaplanowane, celowe działanie przeciw osobom lub mieniu (76%); stosowanie 

przemocy (72%); wymuszenie podjęcia konkretnych działań (68%); wzbudzanie 

strachu/wywoływanie szoku (56%); motywacje ideologiczne/polityczne (36%). 

Rzadziej występującymi elementami było: działanie podejmowane bez względu na 

konsekwencje (8%), i bezpośrednie cele przemocy nie są głównymi celami (8%). 

Tabela 3.Pięć najczęściej pojawiających się elementów w definicji terroryzmu 

A. Schmid (1988) L. Wcinbcrg i inni (2002) B. Kuźniarowska (2018) 

Przemoc, siła Przemoc, siła Stosowanie przemocy 

Polityczny charakter Polityczny charakter 
Zaplanowane, celowe działanie 

przeciw osobom lub mieniu 

Strach, podkreślenie terroru Groźba 
Wymuszenie podjęcia 

konkretnych działań 

Groźba 
Metody walki, strategia, 

taktyka 

Wzbudzanie strachu/ 

wywoływanie szoku 

(psychologiczne) rezultaty 

i (przewidywane) reakcje 

Grupa, ruch, organizacja 

jako sprawca 

Motywacje 

ideologiczne/polityczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wojciechowski, Terroryzm. Analiza pojęcia, Przegląd 

bezpieczeństwa wewnętrznego, nr 1, (2009), s. 58. 

W tabeli nr 3 ukazano pięć najczęściej pojawiających się elementów 

w definicjach terroryzmu według trzech autorów. Zauważyć można w niej zmiany 

jakie zachodziły w postrzeganiu tego zjawiska na przestrzeni lat. Odmienne 

definiowanie terroryzmu wiążą się z nieustannymi zmianami zachodzącymi w jego 

działalności, co zmusza badaczy tego zjawiska do częstej aktualizacji jego definicji. 

Na podstawie analizy własnej wybranych definicji terroryzmu jak i w oparciu 

o badania A. Schmida (1988) i L. Wcinbcrga i innych (2002) utworzono własną 

definicję terroryzmu, brzmiącą następująco: 

Terroryzm to zaplanowane działanie w postaci użycia przemocy bądź groźby jej 

użycia dokonane przez osobę bądź grupę bez względu na konsekwencje tych działań, 

skierowane bezpośrednio przeciw osobom lub mieniu które nie są głównymi celami 

ataku, lecz mają na zadanie zwrócenie uwagi na głoszone hasła bądź wymuszenie 

podjęcia konkretnych działań przy jednoczesnym stworzeniu poczucia strachu wśród 

społeczeństwa mogące doprowadzić do zniszczenia struktur państwowych. 

4. Krótki rys ewolucji terroryzmu 

Zjawisko terroryzmu może wydawać się czymś nowym, ponieważ na przestrzeni 

ostatnich lat jest o nim najgłośniej, zwłaszcza za sprawą mass mediów. Jednakże 

zjawisko to znane było już dużo wcześniej. W starożytności funkcjonowały 

organizacje posiadające rodowód terrorystyczny cechujące się indywidualną 

hierarchią, strukturą, źródłami finansowania, dokładnie sprecyzowanymi planami 

a także dużą ilością członków gotowych do bezzwłocznego działania [26]. 

Trudno jest jednoznacznie określić kiedy pojawiło się zjawisko terroryzmu, 

aczkolwiek najczęściej za pierwszego w historii terrorystę uznaje się Herostratesa 

z Efezu, który w 356 roku p.n.e. podłożył ogień w świątyni Artemidy aby zdobyć 
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rozgłos [27]. Kolejnym przykładem zjawiska terroryzmu jest metoda wychowania 

i nauczania małoletnich spartan w starożytnej Grecji oraz rządy Trzydziestu Tyranów 

w Atenach [27]. 

Na przełomie XI i XII wieku istniała sekta Assasyni założona przez Hasana Ben 

Sabbaha która charakteryzowała się rodowodem terrorystycznym [27]. Członkowie 

sekty zabijali krzyżowców w Ziemi Świętej [28]. Assasyni cechowali się ścisłą 

budową konspiracyjną, wykorzystywaniem terroryzmu jako głównej metody 

w walce zbrojnej [29]. 

W średniowieczu zjawisko terroryzmu uwidaczniało się w postaci buntów 

chłopskich oraz biedaków mieszkujących na obszarze miejskim np. podczas 

reformacji ruch Tomasza Münzer’a w Niemczech [30] czy w trakcie powstawania w 

XII wieku państwa Mongołów, którzy stosowali ludobójstwo i terroryzm dla 

osiągnięcia własnych celów. Również czasy rządzenia cara Iwana Groźnego w latach 

1564-1572 noszą miano skrajnego terroryzmu [27]. 

Najczęściej za podstawę współczesnego terroryzmu przyjmuje się XIX-wieczną 

Rosję. Opinia taka występuje między innymi w dziełach teoretyków anarchizmu 

Siergieja Nieczajewa i Michaiła Bakunina [31]. M. Bakunin stworzył i wyjaśnił 

strategię posługiwania się terrorem indywidualnym dochodząc do przekonania, iż 

wśród postaci politycznych akcji występuje tzw. „propaganda przez czyn”, czyli akty 

przemocy i terroryzmu wymierzone w przedstawicieli władzy państwowej [32]. 

Kierunek taki założyła m.in. utworzona w 1879 roku organizacja Narodna Wola, 

której najważniejszym atakiem było zamordowanie cara Aleksandra II. Okres od 

schyłku XIX wieku do początku I wojny światowej cechował się reformacją 

terroryzmu z dominującym anarchizmem stanowiącym symbol walki i buntu wobec 

dyktatury władzy państwowej. Terroryzm tego okresu nie był narzędziem 

konsolidacji, lecz bronią walki. Zamachy zazwyczaj skierowane były w przywódców 

państw i szefów rządów [29]. Na schyłek XIX wieku przypada tzw. pierwsza fala 

współczesnego terroryzmu [33]. 

Kolejnym ważnym okresem w dziejach terroryzmu było dwudziestolecie 

międzywojenne. Wówczas przypada tzw. „powrót do źródeł”, czyli terroryzm taki 

jaki występował za czasów Robespierre’a. Terror otrzymał wówczas miano polityki 

krajów totalitarnych i ich przywódców wobec własnych obywateli [23]. 

Po zakończonej II wojnie światowej terroryzm ponownie stał się bronią 

rewolucjonistów. Rozpoczęła się wówczas era terroryzmu kolonialnego i postkolo-

nialnego, który po roku 1945 stał się zjawiskiem globalnym. Zrodziła się wtedy 

koncepcja terroryzmu jako broni jednostek słabych, biednych, prześladowanych, 

które jak to miało miejsce w Izraelu, Kenii, Cyprze czy Algierii uzyskały niepod-

ległość dzięki ruchom politycznym, pobudzanym nacjonalistycznie i posługującym 

się terroryzmem wobec władz kolonialnych [29]. 

Kolejna ewolucja terroryzmu miała miejsce w Palestynie, kiedy Arabowie 

stosowali terroryzm jako metodę rozstrzygania konfliktów. Na początku lat 70. XX 

wieku na obszarze Palestyny terroryzm zyskał cechy międzynarodowe, przez co 

terroryści mogli zaatakować dowolny cel na Ziemi. Początkiem terroryzmu 

międzynarodowego było porwanie samolotu należącego do izraelskich linii 

lotniczych w Rzymie w 1968 roku [10]. 
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W latach 70. i 80. XX wieku terroryzm przeżywa rozwój na skale 

międzynarodową [19], powstały wówczas wzajemne powiązania pomiędzy grupami 

terrorystycznymi pochodzącymi z różnych państw. Zamachy terrorystyczne 

przekształciły się w najpopularniejsze metody walk politycznych wielu ugrupowań, 

które pragnęły rozwiązać w ten sposób własne problemy natury społeczno-

politycznej, religijnej i narodowościowej [34]. Ponadto w tym okresie powstało 

zjawisko pomocy finansowej i logistycznej dla terroryzmu, stosowane przez niektóre 

kraje [35]. 

Zachodzące w terroryzmie zmiany spowodowały przekształcenie opinii wielu 

uczonych zajmujących się problematyką terroryzmu. Zdaniem Bruce Jenkinsa, który 

jeszcze w latach osiemdziesiątych stanowczo wykluczał używanie przez terrorystów 

broni atomowej, uważając to za nieefektywne działanie, zmienił zdanie kiedy zaczęło 

wydawać się to realne [36]. 

W XXI wieku zamachy terrorystyczne stały się wizytówką współczesnych 

czasów. Działania terrorystów wymierzone na przypadkowe, cywilne osoby oraz 

skala zniszczeń spowodowana atakami skupia uwagę społeczeństwa oraz powoduje 

powstawanie wielu pytań odnośnie przyszłości ludzkiej egzystencji [36].  

Terroryzm od początków swojego istnienia był zjawiskiem negatywnym. 

Towarzyszył mu strach i rozlew krwi. Wraz ze zmianami społecznymi i politycznymi 

przekształceniu ulegał również sam terroryzm, stając się coraz bardziej niebez-

pieczny i bezwzględny za sprawą rozwoju nowych technik militarnych a z czasem 

i informatycznych. Spowodowało to, iż obecnie terroryści mają możliwość 

zaatakowania każdego miejsca na kuli ziemskiej bez konieczności bezpośredniego 

zbliżania się do celu.  

5. Podsumowanie 

Duże zainteresowanie terroryzmem w XXI wieku może sugerować jego krótką 

historię aczkolwiek tak nie jest. Terroryzm pojawił się już w starożytności i przez 

cały okres dziejowy wielokrotnie przekształcał się i zmieniał swoją strukturę, stając 

się coraz bardziej niebezpieczny.  

Terroryzm jest zjawiskiem o którym w ostatnich latach jest coraz głośniej. Jednak 

pomimo swojej popularności nie doczekał się on jednej, powszechnie akceptowanej 

definicji, występuje wiele czynników wpływających na taki stan rzeczy. Powstała 

dotychczas bardzo duża liczba definicji terroryzmu, który chociaż jest rozpatrywany 

w różnych aspektach to posiada pewne podobieństwa. Najczęstszymi elementami 

w definicjach terroryzmu jest posługiwanie się przemocą wobec osób cywilnych 

w celu wyegzekwowania konkretnych żądań bądź kreowanie w społeczeństwie 

poczucia strachu i paniki. Często również występuje powiązanie terroryzmu 

z motywacjami politycznymi bądź ideologicznymi. Jednak nieustanne zmiany 

w metodach działań terrorystów, spowodowane miedzy innymi nowymi technikami 

informatycznymi i rozwojem nauk ścisłych powodują, iż niemożliwe jest 

opracowanie definicji zawierającej wszystkie najważniejsze cechy tego zjawiska. 
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Teoretyczno-historyczny wymiar terroryzmu 

Streszczenie 
W XXI wieku terroryzm jest zjawiskiem wieloaspektowym, ulegającym ciągłym przekształceniom. 
Dlatego wręcz niemożliwe staje się sformułowanie jednej definicji w pełni oddającej sedno tego 
zjawiska. Terroryzm z pozoru może wydawać się wytworem czasów współczesnych, aczkolwiek takim 
nie jest. W piśmiennictwie nie występuje precyzyjne określenie czasu ani miejsca pierwszych aktów 
terrorystycznych, jednakże przyjęto, iż pierwszym w historii terrorystą był Herostrates z Efezu, który 
w 356 p.n.e. podpalił świątynię Artemidy. W związku z powyższym celem pracy było omówienie 
problemów dotyczących kwestii terminologicznych pojęcia terroryzmu oraz ewolucja tego zjawiska. 
W pracy zostały przedstawione różne definicje terroryzmu oraz elementy dla nich wspólne. Ponadto 
została przedstawiona ewolucja terroryzmu od roku 356 p.n.e. do czasów współczesnych. W oparciu 
o literaturą przedmiotu oraz artykuły z zakresu omawianego tematu została podjęta próba zdefiniowania 
terroryzmu zawierającego najczęściej pojawiające się określenia tego zjawiska. Jednak biorąc pod 
uwagę nieustanną dynamikę zmian w działaniach terrorystycznych powstające definicje terroryzmu 
wymagają nieustannej aktualizacji.  
Słowa kluczowe: terroryzm, terror, zamach, przemoc, polityka, ideologia. 

Theoretical and historical meaning of terrorism 

Abstract 
In the 21st century, terrorism is a multi-faceted phenomenon that is undergoing constant transformation. 
Therefore, it becomes impossible to formulate a single definition fully renders the essence of this 
phenomenon. Terrorism may seem like a product of modern times, but this is not true. In the literature, 
there is no precise definition of the time or place of the first acts of terrorism. However, it was assumed 
that the first terrorist in history was Herostrates from Ephesus, who in 356 BC set fire to the temple of 
Artemis. The aim of the work was to describe problems related to the terminological issues of the 
concept of terrorism and the evolution of this phenomenon. The work presents various definitions of 
terrorism and their common elements. It presents the evolution of terrorism since the year 356 BC to 
modern times. Based on the literature of the subject and articles concerning the topic an attempt was 
made to define terrorism. However, due to the dynamics of changes in terrorist activities, emerging 
definitions of terrorism require constant updating 
Keywords: terrorism, terror, assassination, violence, politics, ideology.  
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Zasięg globalny oraz istota współczesnego terroryzmu 

1. Wstęp 

Bezpieczeństwo to dzisiaj jedna z najważniejszych potrzeb współczesnego 

społeczeństwa. Każdy człowiek dąży do osiągnięcia stanu, który pozwoli mu na 

prawidłowy oraz planowany rozwój. W literaturze przedmiotu można znaleźć 

definicję, iż bezpieczeństwo jest to stan, który daje poczucie pewności, gwarancję 

jego zachowania oraz szansę do doskonalenia się. Jest to sytuacja, która odznacza się 

brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek ceni szczególnie. Według indywi-

dualnego podejścia każdej osoby może to być zdrowie, praca, szacunek innych osób 

czy również dobra materialne [1]. Niezaprzeczalnym faktem jest, że poczucie 

bezpieczeństwa wyznacza kierunki naszych działań oraz pozwala osiągnąć 

zaplanowane wcześniej cele. Tylko w takiej sytuacji, bez żadnych ograniczeń oraz 

zakłóceń człowiek jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Bezpieczeństwo to jedna 

z fundamentalnych oraz zasadniczych potrzeb człowieka, bez której nie może on 

czuć się pewnie na co dzień. 

Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że zarówno bezpieczeństwo, jak 

i wolność to potrzeby, które są komplementarne wobec siebie i brak którejkolwiek 

z nich wpływa na obniżenie poziomu życia człowieka. Wartości te są ze sobą ściśle 

powiązane oraz od siebie uzależnione.   

Jednakże w dzisiejszych czasach stan bezpieczeństwa jest nie tylko potrzebą, co 

wyzwaniem. XXI wiek to okres ogromnych zmian związanych chociażby 

z procesem globalizacji. Z jednej strony dynamicznie zmieniające się otoczenie 

generuje wiele szans rozwoju, daje mnóstwo możliwości, ale z drugiej stwarza także 

wiele zagrożeń.  

Jednym z takich niebezpieczeństw współczesnego świata jest terroryzm. Zjawisko 

to od dawno już towarzyszy całemu światu. Jednak bodźcem, który sprawił, że 

postanowiono rozpocząć walkę z terroryzmem były ataki między innymi na World 

Trade Center, madryckie pociągi czy londyńskie metro. Wydarzenia te uświadomiły 

społeczeństwu, że terroryzm dotyczy nie tylko organów oraz osób odpowiedzialnych 

za tworzenie i utrzymanie bezpieczeństwa, ale również wszystkich obywateli danego 

państwa. 

Niniejszy artykuł ma za zadanie ukazanie wpływu niebezpieczeństwa jakim jest 

współczesny terroryzm w dynamicznie zmieniającym się świecie w czasie 

globalizacji całego globu. 
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2. Istota terroryzmu 

Analiza zjawiska terroryzmu, jego różnorodnych odmian, organizacji terro-

rystycznych, a także sposób działania pozwala poznać istotę oraz sposób 

funkcjonowania tej destruktywnej siły. Terroryzm w tym opracowaniu został 

przedstawiony w kontekście zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, gdyż jest to 

obszar, który należy chronić szczególnie w dobie globalizacji. 

Terroryzm jest przedmiotem zainteresowania dużej liczby naukowców oraz 

badaczy od wielu lat. Punktem zwrotnym okazał się atak na wieżę World Trade 

Center 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenia te sprawiły, że 

terroryzm na nowo ożył w oczach opinii publicznej. Wielu naukowców twierdzi, że 

to właśnie od tego wydarzenia można mówić o IV fali terroryzmu, do którego 

możemy również zaliczyć cyberterrozym, bioterroryzm i inne odmiany nowo-

czesnego terroryzmu. Nie oznacza to jednak, że działań terrorystycznych nie było 

wcześniej. Jednak, aby móc analizować zjawiska z nim związane, a także poznać 

jego przyczyny, rozważania należy rozpocząć od próby wyjaśnienia czym w ogóle 

jest terroryzm. Jak się okazuje, określenie tego pojęcia nie jest takie oczywiste, 

ponieważ w literaturze przedmiotu można się spotkać z wieloma definicjami. Co 

więcej, w żadnych aktach prawnych terroryzm nie został precyzyjnie wyjaśniony. 

Być może wynika to z faktu brutalnego charakteru tego pojęcia, przez co naukowcy 

nie widzą potrzeby jego szczegółowego wyjaśniania, bądź też skala tego zjawiska na 

tyle się rozpowszechniła, iż należy zastanawiać się i podejmować działania 

usuwające skutki terroryzmu, a nie rozważać jego definicje. Można wręcz stwierdzić, 

że terroryści kierują się maksymą Niccolo Machiavellego: „cel uświęca środki” [2]. 

Oznacza to, że nie zwracają uwagi na żadne konsekwencje swoich działań, są 

bezwzględni i wszelka próba zmiany ich myślenia oraz powstrzymania działań 

kończy się niepowodzeniem.  

O złożoności zjawiska terroryzmu oraz braku jednolitej definicji mogą 

decydować odmienne polityki państw, a także organizacji międzynarodowych [3].  

Pomimo faktu, że terroryzm jest patologią społeczną, jest także zjawiskiem, które 

bardzo trudno zupełnie unicestwić. Jak widać rozwija się on od wielu lat. Zmieniają 

się jedynie jego pobudki i miejsca ataków, sposoby działania czy wykorzystywane 

narzędzia. Co więcej rozwój cywilizacyjny jest jakby motorem wszelkich działań 

terrorystycznych. Dodatkowo, różnorodność form komunikacyjnych oraz systemów 

informacyjnych jedynie sprzyja ewolucji terroryzmu, który charakteryzuje się 

powszechnością oraz zastraszaniem, a media są do tego doskonałym narzędziem.  

Przez wieki uważano, że podstawą militarnego sukcesu jest przewaga 

materiałowa, wyrażająca się zazwyczaj w liczbie żołnierzy, posiadanej broni, 

sprawności logistycznego zaplecza oraz wydolności ekonomicznej państwa. Krótko 

mówiąc, silny przeciwnik z uwagi na przewagę potencjału powinien zawsze 

wygrywać. 
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Wykres 1. Procentowy wskaźnik zwycięstw w wojnach asymetrycznych w zależności od typu aktora 

w poszczególnych latach. Źródło: I. Arrequin-Toft, How the Week Win Wars...,s. 93-128. Opracowanie własne 

Jednak po analizie około 200 konfliktów zbrojnych wynika z wykresu 1, słabi coraz 

częściej wygrywają wspomniane konflikty zbrojne. W latach 1950-1998 wygrali aż 

55 proc. wojen. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego słabi aktorzy często wygrywają, 

mimo że potencjał militarny, jakim dysponują, skazuje ich na pewną przegraną? 

Silnych aktorów cechuje niska determinacja i wysoka wrażliwość polityczna. 

Słabych aktorów zaś charakteryzuje wysoka determinacja oraz niska wrażliwość 

polityczna. Wysoka wrażliwość polityczna oznacza, że w sytuacji porażek czy 

przedłużających się działań wojennych oraz opóźnień w realizacji zakładanych 

celów społeczeństwo dźwigające na sobie ciężar wojny będzie wymuszać na 

organach władzy i dowodzenia zakończenie konfliktu (casus wojny w Wietnamie). 

Innymi słowy, asymetria siły determinuje asymetrię zaangażowania – im mniejsza 

siła, tym większe zaangażowanie i odwrotnie. Wysokie zaangażowanie do pewnego 

stopnia rekompensuje niewielką siłę. Dlatego tak ciężko walczyć z przeciwnikiem 

jakim są organizacje terrorystyczne. 

Szczególnie dotyczy to dzisiejszych czasów globalizacji, zaplanowanej 

i wykreowana przez sieci bogactwa i władzy, całkowicie zmieniającej nasz świat. 

Abstrakcyjność władzy zaowocowała rozpadem dotychczasowych mechanizmów 

kontroli społecznej i reprezentacji politycznej, czego rezultatem jest poczucie utraty 

panowania przez obywateli nad swoim życiem, pracą, gospodarka oraz często 

rządem. Fakt ten sprawi, że terroryści z taką łatwością przenikają do naszego świata. 

3. Zasięg globalny 

Wraz z wszelką ewolucją oraz ogólnym rozwojem społeczno – gospodarczym 
należy bez wątpienia zauważalny rozwój wielu zagrożeń. Może to wynikać między 
innymi z nieograniczonej wolności oraz możliwości dostępu do różnego rodzaju 
dóbr. Jednakże taki stan rzeczy powoduje, że otoczenie staje się coraz bardziej 
niepewne oraz niebezpieczne. Rozwój zagrożeń daje się zauważyć na podstawie 
ewolucji metod stosowanych przez terrorystów. Dawniej były to uprowadzenia, 
zamachy na niewielką skalę, które przerodziły się następnie w spektakularne ataki 
terrorystyczne przy użyciu na przykład samolotów, powodując śmierć wielu 
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niewinnych osób. Apogeum tego typu działań można było zauważyć 11 września 
2001 roku.  

Co przyniesie przyszłość? Do jakich metod oraz środków będą w stanie odnieść 
się terroryści w kolejnych latach? W obliczu obecnych wyzwań jest to wielka 
niewiadoma, jednakże badacze problematyki terroryzmu są zgodni co do faktu, że 
broń masowego rażenia będzie środkiem mogącym zagrozić wielu cywilizacjom [4].  

Obserwacje różnorodnych działań terrorystycznych w ostatnich latach pozwoliły 
teoretykom bezpieczeństwa zidentyfikować trzy najczęściej pojawiające się grupy 
terrorystów. Są to: 

 ludzie należący do danego państwa, przeciwko którego organizują działania 
zbrojne. Bardzo często są oni szkoleni, finansowani i wyposażani przez inne, 
wrogo nastawione państwo. Mogą to być na przykład przedstawiciele różnych 
mniejszości etnicznych bądź religijnych. Działania tego typu grup mogą się 
przejawiać chociażby w działaniach ekstremistycznych; 

 członkowie różnego rodzaju organizacji terrorystycznych – z reguły atakują oni 
inne niż swoje państwo i działają w celu osiągnięcia własnych zamierzonych 
celów bądź też działają oni na czyjeś zlecenie; 

 grupy składające się z byłych żołnierzy bądź funkcjonariuszy wojsk specjal-
nych. Może to być upozorowane działanie państwa w celu specjalnego zmylenia 
władz atakowanego państwa. Jednakże tego typu organizacje działają bez 
żadnego zezwolenia prawnego. 

 Kolejnym przedmiotem, który należy rozpatrzyć przy analizie metod 
terrorystycznych jest obiekt ataków. Najczęściej celem ataków terrorystycznych są: 

 obiekty materialne – celem tego ataku najczęściej jest ich zniszczenie bądź 
zakłócenie prawidłowego funkcjonowania określonych obiektów. Mogą to być 
budynki administracji publicznej, domy, środki transportu, a także zakłady 
produkcyjne, ośrodki naukowo-badawcze, jednostki wojskowe, elektrownie czy 
stacje telewizyjne; 

 ludzie – jest to najbardziej wrażliwy „obiekt” ataków. Działania terrorystyczne 
skierowane przeciwko ludziom mają przede wszystkim na celu wywołanie 
paniki, strachu, a nawet zabicie osób. Ponadto poprzez zastraszanie ludzi, 
terroryści oddziałują na zaufanie społeczeństwa do władz państwowych, 
podważając ich działania na rzecz bezpieczeństwa państwa. Osoby, które mogą 
być celem ataków terrorystycznych można podzielić na następujące grupy [5]; 

 funkcjonariusze władz publicznych oraz rządowych – atakowani są najczęściej, 
kiedy celem działań terroryzmu jest zmuszenie władz do zmiany poglądów 
politycznych, chęć wymuszenia ustępstw, a także zakłócenie stabilności 
państwa; 

 funkcjonariusze policji oraz wojsko – bardzo często atakowane są w ramach 
odwetu za udaną operacje bądź też w celu ukazania społeczeństwu ich słabości 
oraz niezdolności do zapewnienie bezpieczeństwa; 

 przedstawiciele biznesu, świata kultury oraz nauki, a także ich rodziny – atako-
wani są w celu dotarcia do władz politycznych, a także spełnienia konkretnych 
żądań. Ponadto mogą zwrócić uwagę opinii publicznej na określony problem; 
społeczeństwo – najczęściej ofiarami padają zupełnie przypadkowe, niewinne 
osoby, a celem ataków jest jak największa liczba osób pokrzywdzonych. 
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4. Przewidywany rozwój 

W obliczu ogromnego rozwoju cywilizacyjnego związanego między innymi 
z procesem globalizacji mamy do czynienia również z przeobrażeniem się wielu 
zagrożeń. Współcześnie są one już zupełnie odmienne od tych, z którymi ludzkość 
musiała walczyć zarówno przed wojną, jak i bezpośrednio po niej. Taka zmiana 
sytuacji wymaga opracowania zupełnie nowej wizji oraz strategii przyszłości, która 
uwzględniając aktualny obraz rzeczywistości będzie w stanie uchronić społeczeń-
stwo przed zagrożeniami, jak również zupełnie niespodziewanymi wydarzeniami. 
Należy zauważyć, że podłożem dla współczesnych zmian są filozoficzne pojęcia 
takie jak wolność, sprawiedliwość czy prawda. Z jednej strony wartości te są 
niezwykle cenne i urastają do rangi przywilejów człowieka, jednak z drugiej mogą 
być źródłem wielu zagrożeń i niebezpieczeństw. W związku z takim rozwojem 
sytuacji, bezpieczeństwo stanowi dzisiaj wartość szczególnie pożądaną i cenną.  

W lutym 2017 r. Parlament Europejski poparł unijną dyrektywę o zwalczaniu 
terroryzmu. Jednak wydaję się, że pracę nad wspomnianą ustawą wprowadzono zbyt 
późno. Uznaje ona za przestępstwo wyjazd za granicę w celu przyłączenia się do 
grupy terrorystycznej, szkolenie terrorystów i udział w takim szkoleniu, a także 
finansowanie terroryzmu. Za przestępstwo została również uznana zbiórka pieniędzy 
na ten cel, organizacja i pomoc logistyczna ułatwiająca taką podróż, jak np. zakup 
biletów czy zaplanowanie trasy. Przepisy przewidują również rozszerzenie wymiany 
informacji pomiędzy krajami UE dotyczących postępowań związanych z terro-
ryzmem oraz wzmocnienie praw ofiar działań terrorystycznych. Ofiary ataków mają 
mieć natychmiastowe prawo do pomocy medycznej i psychologicznej, porad 
prawnych i pomocy w dochodzeniu odszkodowań. Państwa UE mają jeszcze 6 
miesięcy na wprowadzenie dyrektywy do swojego prawa krajowego. Nowe przepisy 
to odpowiedź UE na zjawisko tzw. zagranicznych bojowników (ang. foreign 
fighters), którzy wyjechali na Bliski Wschód, aby przystąpić do Państwa Islamskiego 
lub innych organizacji terrorystycznych, a następnie wracają do Unii, gdzie mogą 
planować i przeprowadzać zamachy. Przykładem są ataki terrorystyczne w Paryżu 
z 13 listopada 2015 r. Była to seria ataków terrorystycznych, które miały miejsce 
w Paryżu i Saint-Denis we Francji. 

Ataki rozpoczęły się o 21:16 czasu lokalnego. W krótkim odstępie czasu doszło 
do trzech eksplozji i sześciu strzelanin. Eksplozje miały miejsce przy Stade de 
France w północnej części Saint-Denis. Najkrwawszy atak miał jednak miejsce 
w teatrze Bataclan. Zamachowcy wzięli zakładników i starli się z policją. Policja 
przypuściła szturm teatru, który zakończył się 14 listopada 2015 o 0:58 czasu 
lokalnego. Zabito ośmiu sprawców, a służby wciąż szukają wspólników. Zginęło 130 
osób, w tym 87 w Bataclan. Ponad 300 zostało rannych, z czego 99 osób było 
w ciężkim stanie. 

W odpowiedzi na ataki prezydent Francji François Hollande ogłosił w orędziu 
telewizyjnym o 23:58 czasu lokalnego stan wyjątkowy oraz tymczasowe zamknięcie 
granic we Francji. 14 listopada Hollande powiedział też, że ataki zostały 
zorganizowane poza granicami państwa przez tzw. Państwo Islamskie wspierane 
wewnątrz kraju. Były to najkrwawsze ataki we Francji od czasu II wojny światowej 
i doprowadziły do pierwszego stanu wyjątkowego na terenie całego kraju od czasu 
wojny algierskiej w 1961. Wprowadzono też pierwszą godzinę policyjną od 1944, 
nakazując paryżanom pozostanie w domach. Przed atakiem Francja była w stanie 
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gotowości po zamachach w Paryżu ze stycznia 2015, gdy zginęło 17 osób.  
14 listopada Państwo Islamskie potwierdziło swój udział w atakach. Prezydent 
Hollande nazwał ataki „aktem wojny”.  

Kolejnym celem ataków terrorystycznych były zamachy w Brukseli w marcu 
2016 – seria trzech skoordynowanych terrorystycznych zamachów bombowych 
przeprowadzonych rankiem 22 marca 2016 w Belgii: dwa na lotnisku w Zaventem 
w Brukseli i jeden przy stacji metra Maelbeek/Maalbeek w Brukseli. W atakach 
zginęły 32 osoby i trzech zamachowców samobójców a ponad 316 osób zostało 
rannych. Trzecia bomba została znaleziona podczas przeszukania lotniska i zdetono-
wana przez saperów. Do zamachów przyznała się organizacja Państwo Islamskie. 
Zamachy były najkrwawszym aktem terroryzmu w historii Belgii. Belgijski rząd 
ogłosił trzy dni żałoby narodowej. 

Wymienione ataki terrorystyczne jednak nie wydają się dostatecznie drastyczne, 
ponieważ wspomnianą już wcześniej Dyrektywę skrytykowała Europejska Sieć 
Przeciwko Rasizmowi (European Network Against Racism – ENAR), według której 
wprowadzenie przepisów może osłabić poszanowanie praw podstawowych w UE 
oraz grozić dyskryminacją ze względu na rasę i religię. Dyrektywa bowiem otwiera 
możliwość penalizacji zachowań, które nie muszą mieć nic wspólnego z atakami 
terrorystycznymi, a szerokie definicje gloryfikacja terroryzmu oraz podróżowanie 
w celach terrorystycznych mogą wpłynąć na ograniczenie praw człowieka. 
Tymczasem w niektórych państwach UE ma się do czynienia wręcz z odwrotną 
sytuacją. Tak zwana poprawność polityczna i dbałość o prawa człowieka, niekiedy 
posunięta do absurdu, utrudnia zwalczanie islamskiego ekstremizmu i terroryzmu. 
Przykładem jest Szwecja, w której wyjazdy ochotników do Państwa Islamskiego 
i udział w walkach nie są traktowane jako przestępstwo. Szwedzcy foreign fighters 
mogą bezpiecznie powrócić do kraju, wyleczyć rany i znowu wyjechać na front 
dżihadu. Dopiero po wspomnianych zamachach w Paryżu z 13 listopada 2015 r. 
władze w Sztokholmie zaczęły zastanawiać się nad zaostrzeniem przepisów doty-
czących wydawania paszportów, aby utrudnić nielegalny handel tymi dokumentami. 
Wprowadzono w życie nowe przepisy, które zdaniem autora są niewystarczające. 
Wobec nowych rozporządzeń Szwedzi będą mogli ubiegać się o paszport tylko trzy 
razy w ciągu pięciu lat. Dotychczas były one wydawane bez żadnych ograniczeń. 
Kolejnym „przyjaznym” państwem może wydawać się Finlandia, w której zjawisko 
foreign fighting, czyli uczestniczenie w walkach zbrojnych za granicą, nie jest 
przestępstwem, tak samo jak i członkostwo w organizacjach uznanych za 
terrorystyczne. 

Władze szwedzkiego miasta Lund zamierzają realizować program reintegracyjny 
dla bojowników Państwa Islamskiego, który ma spowodować zupełne odejście od 
współpracy z ich braćmi. Ma w tym pomóc wsparcie materialne, zapewnienie 
mieszkania oraz dostęp do edukacji dla wszystkich chętnych, którzy do niedawna 
współpracowali z Państwem Islamskim. Zdaniem przedstawicielka władz Lund, 
program będzie wypełniał swoje zadania, a koszty reintegracji nie będą wysokie. 
Niezwykle kontrowersyjny projekt urzędników z Lund poparł kryminolog 
Christopher Carlsson, który przygotował stosowny raport. Napisał w nim, że 
program reintegracyjny jest potrzebny i może odnieść sukces. Jego zdaniem 
dżihadyści, którzy zdecydowali się na przerwanie swej działalności, powinni 
otrzymać pracę, mieszkanie i bezpieczeństwo finansowe, co pozwoli im się 
usamodzielnić. Carlsson uważa, że ludzie odchodzący od ekstremizmu nie powinni 
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być traktowani inaczej niż zwykli obywatele. Możliwe, że program reintegracyjny 
przygotowany w Lund zostanie wprowadzony także w Malmö, Borlange oraz 
Örebro[6]. Szwedzi kontynuują zatem ideologiczną postawę zgodną z polityczną 
poprawnością i odrzucają fakty oraz doświadczenia płynące z innych krajów, m.in. 
Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii, Francji czy Norwegii. A Christopher Carlsson 
zapomniał o tym, że członkowie Państwa Islamskiego będą w procesie reintegracji 
traktowani jednak lepiej niż zwykli obywatele, gdyż – mimo że popełnili najcięższe 
zbrodnie – zasługują na nagrodę, a nie na karę. Jednocześnie od dawna wiadomo, że 
proces deradykalizacji terrorystów jest pozorny.z tym problemem boryka się od 
wielu lat Bruksela. W mieście tym utworzyły się specjalne strefy, gdzie mieszkają 
tylko muzułmani, a z meczetów słychgać głosy nawołujące do walki z zachodem. 
Jest pewnym, że nie da się bowiem usunąć z ich świadomości wiary oraz ideologii, 
którą się kierowali. Pod względem liczby ochotników, którzy wyjechali walczyć na 
Bliski Wschód, Szwecja plasuje się w Unii Europejskiej na drugim miejscu. Jest to 
32 dżihadystów w przeliczeniu na milion mieszkańców, czyli ponad 300 ogółem, 
a ich dane personalne są znane szwedzkim służbom specjalnym. 

Ale jak zostaną potraktowani ci, którzy do tej pory ze Szwecją nie mieli nic 
wspólnego, a chcąc uniknąć kary we własnym kraju, będą chcieli przedostać się do 
Szwecji, aby skorzystać z nadarzającej się okazji i z góry wyrazić zgodę na uczestni-
czenie w procesie integracji? To samo przecież może dotyczyć setek imigrantów, 
którzy uczynią wszystko, żeby dotrzeć do Szwecji. Są oni gotowi przyznać się do 
swoich radykalnych poglądów, aby tylko zostać potraktowanymi lepiej niż inni. 
Przejawem uległości Szwecji wobec islamskich ekstremistów jest także orzecznictwo 
tamtejszego wymiaru sprawiedliwości, który łagodnie podchodzi do propagowanej 
przez nich ideologii. Nie tylko nie wszczyna się spraw karnych wobec imigrantów 
z krajów muzułmańskich, lecz także wobec osób jawnie popierających działalność 
terrorystyczną. Przykładem jest szwedzka prokurator Gisela Sjövall. Odstąpiła ona 
od wszczęcia postępowania przeciwko 23-letniemu Syryjczykowi, który na swoim 
zdjęciu profilowym na Facebooku umieścił flagę Państwa Islamskiego. Sprawa była 
ścigana z paragrafu dotyczącego przestępstw nienawiści do mniejszości narodowych 
(już sama kwalifikacja czynu jest pokrętna), jednak według pani prokurator nie może 
być mowy o takim przestępstwie ze strony Państwa Islamskiego, ponieważ ta 
organizacja nienawidzi równo wszystkich, którzy do niej nie należą. Ponadto 
wymachiwanie flagą Państwa Islamskiego nie jest skierowane przeciw żadnej 
konkretnej grupie etnicznej. Ta sama flaga jest także wykorzystywana przez inne 
organizacje terrorystyczne [7]

3
. Stąd nasuwa się prosty wniosek, że szwedzka 

prokurator dokonała takiej kwalifikacji czynu islamskiego radykała mieszkającego 
na terenie tego kraju, aby w ogóle odstąpić od wszczynania sprawy i dodatkowo 
sformułowała zaskakujące uzasadnienie. Przedstawione wyżej informacje mogą dziwić 
lub bulwersować, należy jednak stwierdzić, że w Szwecji dynamicznie kształtuje się 
kolejne, wielkie europejskie centrum islamizacji, po Francji, Niemczech, Wielkiej 
Brytanii, Belgii i Holandii, również z powodu ideologii poprawności politycznej 
i utopii budowy społeczeństwa wielokulturowego. W 2016 r. Adly Abu Hajara, 
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imam z Malmö, stwierdził, że Szwecja jest najlepszym islamskim państwem. 
Szwecja ma także problem z nieletnimi imigrantami. W 2015 r. do tego kraju 
przybyło ponad 160 tys. imigrantów, wśród których było 35 tys. tzw. samotnych 
dzieci (nieletni bez rodziców lub opiekunów prawnych).  

Szwedzcy policjanci sami stwierdzają, że w kraju słabo działa prawo, które 
pozwala skazanemu wybrać termin odbywania kary. Ludzie z wyrokami wracają do 
domów i czują się bezkarni. Ponadto bardziej łagodnie traktuje się imigranta niż 
własnego obywatela, który dopuściłby się takiego samego przestępstwa. Ale nie 
tylko w Szwecji praktykuje się taką zasadę. Podobnie jest w innych krajach UE. 
Według niektórych opinii dzieje się tak dlatego, żeby nie prowokować niepotrzebnej 
przemocy ze strony nowo przybyłych i dać im czas na integrację. W państwach 
zachodnich dość często jest realizowana polityka appeasementu (udobruchania, ang. 
appeasement), czyli ustępstw i przywilejów stosowanych wobec islamu, oraz 
zimmikracji – nadawania szczególnych uprawnień muzułmanom kosztem innych 
społeczności (słowo „zimmikaracja” pochodzi od arabskiego określenia zimmi, 
oznaczającego ludzi, których w okresie kalifatu należało „otoczyć opieką” (ludy 
księgi: Żydzi, chrześcijanie, potem zaratusztrianie). Była to społeczność niższej 
kategorii, płacąca podatek pogłówny (dżizja), która w dalszej perspektywie, 
w zależności od poglądów władcy, powinna przyjąć islam lub zginąć). 

5. Wnioski 

O terroryzmie nie należy mówić, że jest to zwykły konflikt czy zwyczajna wojna. 
Działania terrorystyczne przede wszystkim są wojną psychologiczną. Ich głównym 
celem jest wymuszenie określonych ustępstw, poruszenie opinii publicznej, 
wywarcie wpływu między innymi na elicie rządzącej oraz chęć pokazania własnej 
przewagi przez grupy terrorystyczne. Jak pokazują doświadczenia związane 
z wystąpieniem terroryzmu, zamach może nastąpić w każdym momencie powodując 
ogromną destabilizację oraz zakłócając prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów 
państwowych. Zarówno państwo, jak i wszelkiego rodzaju organy muszą być 
w nieustannej gotowości, aby móc podjąć natychmiastowe działania w wypadku 
wystąpienia zagrożenia. Bezsprzecznie, atak terrorystyczny jest zagrożeniem na 
ogromną skalę. Przynosi nie tylko ofiary, ale i niszczy wszelkiego rodzaju dobra, 
a także zakłóca relacje międzynarodowe, co w obecnych czasach hamuje rozwój. 

W teraźniejszej erze globalizacji mamy do czynienia z różnorodnymi niebezpie-
czeństwami. Jednocześnie jednak istnieje wiele możliwości ich rozwiązywania. 
Obecność takich organizacji jak NATO daje duże poczucie bezpieczeństwa 
i stabilności. Wykorzystując najnowsze technologie wojskowe oraz liczne siły 
zbrojne NATO podejmuje wiele operacji na całym świecie, które mają na celu 
przywrócenie oraz utrzymanie pokoju. Poprzez koordynację różnorodnych działań 
Pakt Północnoatlantycki stara się mieć skuteczny wpływ na walkę z zagrożeniami. 

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie wpływu ówczesnego terroryzmu na 
bezpieczeństwo nie tylko w krajach Unii Europejskiej ale również na globalny zasięg 
tego zjawiska.  

Reasumując należy stwierdzić, że w czasach globalizacji, znoszenia wszelkich 
granic oraz próby utworzenia „jednego państwa” następuje ogromny postęp niemal 
w każdej dziedzinie życia. Niestety, o ile rozwój gospodarczy czy społeczny może 
przynosić same korzyści, tak rozwój różnego rodzaju zagrożeń jest już zjawiskiem 
bardzo niepokojącym. Jak zostało przedstawione powyżej, obecnie istnieje cały 
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arsenał metod oraz narzędzi, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie ataków 
terrorystycznych. Ataki bombowe, proliferacja broni masowego rażenia, włamania 
do systemów teleinformatycznych to metody, które mogą przyczynić się do 
całkowitej destabilizacji życia społecznego, a także do śmierci wielu osób. Dlatego 
też, w czasach kiedy broń jest już niemal powszechnie dostępna, rolą władz 
państwowych oraz organizacji międzynarodowych powinno być prowadzenie 
odpowiedniej edukacji antyterrorystycznej, a także podejmowanie wszelkich działań, 
które nie tylko będą minimalizować efekty ataków, ale przede wszystkim poprzez 
przedwczesne ich wykrycie w ogóle do nich nie dojdzie. 
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Zasięg globalny oraz istota współczesnego terroryzmu 

Streszczenie  
Bezpieczeństwo to dzisiaj jedna z najważniejszych potrzeb współczesnego społeczeństwa. Każdy 
człowiek dąży do osiągnięcia stanu, który pozwoli mu na prawidłowy oraz planowany rozwój oraz ma 
bardzo różnorodne potrzeby i oczekiwania. Jest to związane z ogromnym rozwojem cywilizacyjnym, 
jaki można było zaobserwować na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jednak podstawą do wszelkich działań 
jest poczucie bezpieczeństwa, które zostało niestety zachwiane. Niewątpliwie jednym z takich zagrożeń 
dla współczesnego świata jest terroryzm, który w sposób spektakularny oraz bezwzględny powoduje 
straty zarówno materialne, jak i niematerialne. Autor artykułu podjął się dokonania szczegółowego 
opisu istoty terroryzmu globalnego. Wynika to z faktu, iż wspomniane ataki stanowią jedno 
z największych zagrożeń współczesnego świata. 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zagrożenia, wyzwania, terroryzm, działania antyterrorystyczne 

Global range and the essence of contemporary terrorism 

Abstract  
Security is today one of the most important needs of today's society. Each person strives to achieve 
a state that will allow him to develop properly and planned, and has a wide variety of needs and 
expectations. This is related to the huge civilization development that could have been observed over the 
past few years. However, the basis for all activities is a sense of security, which has unfortunately been 
shaken. Undoubtedly one of such threats to the modern world is terrorism, which in a spectacular and 
ruthless manner causes both material and non-material losses. The author of the article undertook to 
make a detailed description of the essence of global terrorism. This is due to the fact that these attacks 
constitute one of the greatest threats of the modern world. 
Keywords: security, threats, challenges, terrorism, counter-terrorism 
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OSINT jako potencjalne narzędzie planistyczne 

sprawców zamachów terrorystycznych 

1. Wprowadzenie  

Początkowe wykorzystanie otwartych źródeł informacji sięga okresu, w którym 

pojawiła się inteligencja jako instrument wspierający decyzje i działania rządu. Nie 

było to jednak podejście metodyczne, dopóki Stany Zjednoczone nie objęły 

pionierskiej pozycji w instytucjonalizacji i profesjonalizacji niezależnych możliwości 

monitorowania zagranicznych mediów. Rozwój otwartych źródeł informacji jako 

realnej podstawy dla działań wywiadowczych, na przestrzeni ostatnich lat, 

sukcesywnie zyskiwał na popularności. Materiał otrzymywany w procesie wywiadu 

jawnoźródłowego (OSINT), stanowiąc niejednokrotnie ponad osiemdziesiąt procent 

informacji wykorzystywanych przez społeczność wywiadowczą, wzrósł do rangi 

jednego z głównych składników procesu analizy wszystkich typów źródeł informacji 

(all-source intelligence). Informacje pochodzące w otwartych źródeł zaliczane są 

jako wartość dodana zarówno nie tylko dla organizacji biznesowych, państwowych 

agencji wywiadowczych czy różnorodnych jednostek badawczych, ale przede 

wszystkim do działań planistycznych sprawców zamachów terrorystycznych. Szybko 

ewoluujące technologie i szerokie spektrum zastosowań technik wywiadu jawno-

źródłowego, zaowocowały napływem nowych, a zarazem stosunkowo niedrogich 

metod gromadzenia i analizowania informacji. Społeczeństwo informacyjne zyskało 

możliwość nieograniczonej komunikacji i interakcji a media społecznościowe 

umożliwiają dzielenie się swoimi doświadczeniami i zainteresowaniami z innymi 

ułatwiając zawieranie nowych znajomości. Niestety rozwój technologii i dostęp do 

szybkiej informacji wiążę się także z zagrożeniami, ponieważ dane pochodzące 

z otwartych źródeł informacji wykorzystywane są także w działalności terrorystów.  

Począwszy od 11 września 2001 roku tj. zamachu na World Trade Center, 

sformułowanie terroryzm coraz częściej występuje w sektorze publicznym i nauko-

wym. Jest to konsekwencja co najmniej dwóch czynników: za pierwszy uznaje się 

niewątpliwie ogromny udział środków masowego przekazu w dostarczaniu 

aktualnych informacji a drugi natomiast ma charakter bardziej praktyczny przez co 

skala i rozmiar zjawiska powodują , że mamy do czynienia z problemem globalnym. 

Współczesny terroryzm charakteryzuje się zmiennością form i sposobów przepro-

wadzania zamachów. Obecnie największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa jest 

terroryzm islamski, w którym zaobserwować można zmiany na poziomach zarówno 

strategii ideologicznej, jak i operacyjnej. Coraz bardziej profesjonalne sposoby 
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dokonywania zamachów odnoszą się min. do zakresu organizowania i kierowania 

organizacjami terrorystycznymi, w tym ich sieciowości i decentralizacji strukturalnej 

przy jednoczesnym wykorzystaniu Internetu do działań propagandowych, rekru-

tacyjnych, komunikacyjnych a przede wszystkim planistycznych. Niezliczona ilość 

portali, platform i narzędzi internetowych, które zwiększają i przyśpieszają 

komunikację, wykorzystywana jest przez organizacje terrorystyczne ze względu na 

brak możliwości wykrycia przez służby specjalne takiej komunikacji na 

początkowym etapie planowania zamachów terrorystycznych.  

Otwarte źródła informacji w przeciwieństwie do innych metod pozyskiwania 

i analizowania, mają charakter ogólnodostępny. Internet dla terrorystów stanowi 

doskonały środek zastraszania społeczeństw, propagandy, rekrutowania nowych 

członków, planowania, a nawet realizacji zamachów terrorystycznych na całym 

świecie. Dlatego celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wykorzystania 

OSINT (Open Source Intelligence) jako narzędzia planistycznego sprawców 

zamachów terrorystycznych. 

2. OSINT (Open Source Intelligence) 

Publicznie dostępne informacje mają olbrzymi wpływ na każdy aspekt 

współczesnego życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Internet nie jest 

źródłem (z wyjątkiem metadanych) tylko środkiem transportu informacji i wirtualnej 

lokalizacji. Wartość informacji z niego pochodzących, doceniana jest przede 

wszystkim przez agencje wywiadowcze. Pod koniec lat 80, Wojsko Amerykańskie 

wymyśliło termin OSINT (Open Source Intelligence) aby poradzić sobie 

z dynamicznym charakterem wymagań informacyjnych. Następnie podpisano ustawę 

o reorganizacji inteligencji, która określiła cele gromadzenia informacji jako 

zapewniające obiektywną, terminową inteligencję, wolną od uprzedzeń, opartą na 

wszystkich dostępnych źródłach dla amerykańskiej Wspólnoty Wywiadowczej, 

publicznej i niepublicznej. Korzystanie z otwartych źródeł informacji nie wymaga 

specjalnych uprawnień. Pomimo to niejednokrotnie zdarzyło się, że produkt wywia-

dowczy oparty wyłącznie na ogólnodostępnych informacjach został zakwalifikowany 

do ochrony interesu rządu oraz nie mógł być ujawniony. Agencje wywiadowcze 

muszą integrować i kontrolować działania zewnętrzne i zamówienia wykonawców, 

aby nie narażać bezpieczeństwa operacyjnego i narodowego [1]. 

Open Source Intelligence (OSINT) tj. otwarte źródła informacji, definiuje się jako 

przeprowadzanie czynności w zakresie pozyskania informacji. Mianowicie, 

informacje są  wyszukiwane, porównywane pod względem treści a następnie wybiera 

się  te najbardziej istotne dla odbiorcy [2]. Do otwartych źródeł informacji należy 

także ich analiza. Charakteryzuje się  ona bezpieczną formą zdobywania informacji 

a także publicznym dostępem dla każdego obywatela. Jako jawnoźródłowa 

informacja, obejmuje dane i ich ciąg pochodzących z jednego lub więcej źródeł [3]. 

Otwarte źródła informacji, rozpowszechniają i publikują niesklasyfikowane infor-

macje do użytku publicznego. Środki gromadzenia publicznie dostępnych informacji 

nie należą do uciążliwych. Dane pochodzące z otwartych źródeł wykorzystywane są 

przez różne sektory, ponieważ można także pozyskać informacje poufne, prywatne 

i niejawne w tym: informacje o każdej osobie, grupie lub systemie, który dostarcza 

informacji; informacje prywatne tj. dane, fakty, instrukcje lub inne materiały 
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przeznaczone lub ograniczone do określonej osoby, grupy lub organizacji; infor-

macje niejawne wymagające ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem. Publicznie 

dostępne informacje stanowią podstawę operacji wywiadowczych i pozawspólno-

towych oraz wykorzystywane są w działalności terrorystów. Dostępność, dokładność 

i zakres informacji publicznej umożliwiają pozyskanie kluczowych informacji bez 

użycia wyspecjalizowanych zasobów ludzkich lub technicznych. Biorąc pod uwagę 

zakres, wielkość i jakość publicznie dostępnych informacji, operacje OSINT mogą 

często przebiegać bezpośrednio od fazy planowania do fazy produkcyjnej procesu 

wywiadowczego [4]. 

Do otwartych źródeł informacji można zaliczyć kategorie obejmujące: powszechnie 

dostępne dane i informacje; dane handlowe; poszczególnych ekspertów; „szarą” 

literaturę w tym pisemne informacje uzyskane przez sektor prywatny, rząd i uczelnie 

[5]. Informacje typu Open Source obejmują: 

 media: gazety, czasopisma, radio, telewizja i informacje komputerowe; 

 dane publiczne: raporty rządowe i oficjalne dane tj. dane demograficzne, 

przesłuchania, debaty legislacyjne, konferencje prasowe i przemówienia; 

 informacje pochodzące ze źródeł branżowych i akademickich, takich jak 

konferencje, sympozja, stowarzyszenia zawodowe, artykuły naukowe, dysertacje 

i tezy oraz eksperci; 

 dane handlowe min. zdjęcia komercyjne;  

 szara literatura: dokumenty robocze, raporty z podróży, raporty z badań, 

nieoficjalne dokumenty rządowe, postępowania i ankiety rynkowe [6].  

Monitorowanie obecności treści w mediach społecznościowych i śledzenie 

informacji w czasie rzeczywistym jest istotne dla analityków bezpieczeństwa pracu-

jących dla organów ścigania. Wydobywanie publicznie dostępnych danych z otwar-

tych źródeł w mediach społecznościowych może przyczynić się do: wykrywania, 

prognozowania i przeprowadzania analizy. Informatyka wywiadowcza zajmuje się 

badaniami i rozwojem przeciwdziałania terroryzmowi, międzynarodowymi i krajo-

wymi systemami i aplikacjami w zakresie bezpieczeństwa skupiając się na wielu 

dziedzinach, takich jak informatyka, nauki społeczne, nauki polityczne, prawo, 

a nawet nauki medyczne [7]. Przykładowe aplikacje są narzędziem do pozyskiwania 

danych z ogólnodostępnych mediów społecznościowych Open Source w celu prog-

nozowania terroryzmu lub analizy jego przyczyn [8]. Ogólnodostępne informacje 

jakie można pozyskać zostały przedstawione w tabeli 1.  

Tabela 1. Podstawowe nośniki informacji  

ŹRÓDŁO RODZAJ  ELEMENTY 

Wystąpienia 

publiczne 

Mówca 

Sponsor 

Powiązania osobowe 

Wiadomość 

Forma przekazu 

Konferencja 

Debata 

Demonstracja 

Manifestacja 

Wykład 
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 Publiczność 
Lokalizacja 

Skład 

Dokumenty 

publiczne 

Za pomocą grafiki 

Rysunek 

Grawer 

Obraz 

Zdjęcie 

Druk 

Nagranie 

Kompaktowe urządzenie do przechowywania danych  

Cyfrowy dysk wideo 

Dysk twardy 

Taśma 

Wydrukowane 

Książka 

Broszura 

Gazeta 

Kwartalnik 

Raport 

Publiczna 

transmisja 

Radio 

Radio o niskiej częstotliwości  

Radio o średniej częstotliwości AM 

Radio UKF 

Radio satelitarne L- i S-Band 

Telewizja 
Telewizja satelitarna Ku Band 

VHF i telewizja naziemna UHF 

Strony 

Internetowe  

Komunikacja 

Czat, Grupa dyskusyjna, Kamera internetowa 

E- mail 

News 

Webcast 

Weblog 

Bazy danych 

Handel  

Organizacje 

Wojsko 

Rząd 

Edukacja 

Usługi online 

Słownik 

Katalog 

Pobieranie 

Finansowe 

Wyszukiwanie adresu URL 

Tłumaczenie 

Pomoc techniczna 

Wyszukiwanie 

Obraz geoprzestrzenny 

źródło: opracowanie własne na podstawie Sands A., Integrating Open Sources in to... 

Zbieranie informacji za pomocą Open Source Intelligence niejednokrotnie 

zajmuje tygodnie, miesiące lub lata dopóki nie zostanie utworzony końcowy 

zbiorczy raport. OSINT odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu różnych środowisk 

i budowaniu wiedzy niezbędnej do przygotowania jednostek i efektywnego 

planowania. Jawna infiltracja dostarcza wiele istotnych informacji, które zwiększają 
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zrozumienie środowiska operacyjnego i jego krytycznych zmiennych. OSINT 

wspiera ciągłą ocenę orientacji i planowania awaryjnego. Podczas wykorzystania 

tego narzędzia zbieranie i analizowanie publicznie dostępnych informacji na temat 

celów przeciwnika pomaga w opracowaniu ulepszonego treningu, taktyki i sprzętu.  

3. Terroryzm i wykorzystanie OSINT w służbie terrorystów 

Do zjawisk stanowiących tak ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka 

zalicza się przede wszystkim terroryzm. Nie należy on współcześnie do nowego 

zjawiska, niemniej jednak przybiera nieznane wcześniej oblicza, gdzie kształtuje 

innowacyjne i niespotykane formy ataków. Akty terroru przekładają  się na kształt 

działań poszczególnych rządów i organizacji międzynarodowych. Wpływają  na życie 

gospodarcze w postaci strat inwestycyjnych, infrastrukturalnych czy chociażby 

dewastacji budynków. Odbijają  się  na kapitale społecznym, a także trudnym do 

oszacowania występującym poczuciu strachu i zagrożenia. 

Sformułowanie terroryzm pochodzi od łacińskiego słowa „terror” i oznacza 

„strach”. W powszechnym użyciu pojawiło się  w czasie rewolucji francuskiej. 

Miało określić metodę  rządów, dzięki którym zapanowałby porządek. Do metod, 

jakie stosowano należało przede wszystkim zastraszanie ludności, poprzez publiczne 

egzekucje i aresztowania. Dzisiejszy terroryzm skierowany jest głównie przeciwko 

aktualnej władzy. Śmierć, kalectwo i cierpienia niewinnych ludzi służy terrorystom 

do wymuszania na władzy spełnienia swoich żądań [9]. 

Działalność niektórych ugrupowań ekstremistycznych polega na wymuszaniu na 

rządach państwa określonych ustępstw, wykorzystując przy tym zabójstwa poli-

tyczne, porwania zakładników czy uprowadzenia samolotów [10]. Kolejnym 

przykładem działalności przestępczej o charakterze antypaństwowym, są podejmo-

wane przez ugrupowania działania polegające na podkładaniu bomb w celu 

wywołania strachu i paniki w opinii publicznej [11].  

Terroryzm charakteryzuje się: stosowaniem przemocy oraz siły; posługiwaniem 

się groźbami i zastraszeniami; kierowaniem pobudkami politycznymi; działaniami 

planowanymi, celowymi i systematycznymi; stosowaniem zamachów; wpływaniem 

na psychikę społeczeństwa; lekceważeniem praw humanitarnych; chęcią uzyskania 

rozgłosu medialnego; bezwzględnością i nieobliczalnością w trakcie ataków; 

działalnością konspiracyjną oraz przesadną demonstracją siły [12]. 

Terroryzm nie jest problemem krajowym ale międzynarodowym i globalnym. 

Poważnym problemem i wyzwaniem dla rządu, organów ścigania i społeczeństwa jest 

przeciwdziałanie mu i budowanie rozwiązań opartych na zaawansowanej technologii. 

Najnowsze badania dowodzą, że media społecznościowe i platformy internetowe są 

coraz częściej wykorzystywane przez ekstremistów i terrorystów do: planowania, 

mobilizacji, rekrutacji, szerzenia nienawiści i rozpowszechniania skrajnych przekonań 

politycznych i religijnych. Platformy społecznościowe, do których zalicza się min. 

YouTube (witryna do udostępniania plików wideo) i platforma mikroblogowania na 

Twitterze, są wykorzystywane do prowadzenia ekstremistycznych i terrorystycznych 

działań za pomocą publikacji treści oraz szerokiego dostępu do dużej liczby osób 

w różnych krajach [7, 13].  

Obecność treści w dużych ilościach w mediach społecznościowych, nawołują do 

zbrodni przeciwko ludzkości i głównej moralności, budzą obawy moderatorów stron 
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internetowych, organów rządowych i organów ścigania [14, 15]. Powszechnie nazy-

wane są radykalizacją. Polega ona na wykorzystywaniu Internetu przez ekstremistów 

i terrorystów do prowadzenia złośliwych działań, takich jak: promowanie skrajnych 

przekonań społecznych, religijnych i politycznych, rekrutacja młodzieży, szerzenie 

nienawiści, tworzenie społeczności oraz planowanie i mobilizowanie ataków [16-18]. 

Emitowanie kanałów i klipów wideo na temat tworzenia bomby lub przemówienia z 

wątkiem rasistowskiej propagandy i umieszczania ich na popularnej witrynie do 

udostępniania wideo [14, 19]. Podobnie jak publikowanie blogów promujących 

nienawiść i komentarzy na internetowych forach dyskusyjnych w celu rozpow-

szechniania skrajnych przekonań religijnych jest poważnym problemem radyka-

lizacji w Internecie dla organów rządowych i organów ścigania [13]. 

Przed rozwojem technologii i Internetu, w dużej mierze państwo reglamentowało 

dostęp do wiedzy. Cenzurowane były książki, czasopisma a nawet korespondencja. 

Przewaga nadzoru aparatu administracyjnego i wojskowego została utracona. Nie 

zmienia to faktu, że aparat państwowy wciąż posiada monopol na przechowywanie 

i przetwarzanie najbardziej wrażliwych informacji o swoich obywatelach, a służby 

specjalne czy policja wciąż mają wiele uprawnień umożliwiających szybkie 

i niepostrzeżone poszerzenie wiedzy. Na szczególną niekontrolowaną penetrację 

przez ugrupowania terrorystyczne narażone są współczesne państwa demokratyczne, 

ze względu na występowanie pełnej transparentności życia publicznego. Wiele 

z pozoru nieistotnych danych znajdujących się  na oficjalnych stronach internetowych 

urzędów państwowych, daje wystarczający materiał do przygotowania precyzyjnie 

wymierzonego ataku terrorystycznego [20]. 

Rozwój technologii cyfrowych wpłynął także na sposoby komunikowania się 

terrorystów wykorzystując przy tym: komputery, Internet, produkcje audiowizualną 

oraz stacje telewizyjne. Do najszybszego i głównego medium, które służy do 

przekazywania wiadomości zalicza się Internet. Jego zasięg i łatwość dostępu 

zastąpiły większość dotychczasowych kanałów rozsyłania informacji. W tym 

kontekście należy także zauważyć, że sieć WWW pozwala oprócz siania propagandy 

rekrutować zwolenników i poszukiwać funduszy do dalszych działań. Al-Kaida 

i inne organizacje terrorystyczne bardzo sprawnie korzystają z możliwości, jakie dają  

nowe środki masowego przekazu. zamieszczają  w cyberprzestrzeni filmy z egzekucji 

więźniów, relacje z ataków na siły koalicji w Iraku czy Afganistanie, czy choćby 

poradniki dotyczące konstruowania bomb i sporządzania broni biologicznej [21]. 

Internetowe media społecznościowe i Web 2.0 składają się z serwisów tj.: 

Facebook (powszechny portal społecznościowy), YouTube (gdzie udostępnia się 

pliki wideo), Twitter i Tumblr (polegający na mikroblogowaniu), StackOverflow 

(portal, na którym widnieją pytania i odpowiedzi społecznościowe), Delicious (social 

bookmarking) a także internetowe Wiki i fora dyskusyjne. Na portalach społecz-

nościowych użytkownicy mogą z łatwością udostępniać treści oraz publikować 

wiadomości i komentarze. Łatwy dostęp do materiałów informacyjnych zgroma-

dzonych w Internecie napisanych w językach lokalnych, rozszerza zasięg 

oddziaływania zamachowców w Europie. Taktyka zdobywania informacji ze źródeł 

otwartych nazwana jest jako Open Source Jihad (OSJ), która jest min. wspierana 
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poprzez fora internetowe i materiały propagandowe publikowane w nieoficjalnej, 

anglojęzycznej dystrybucji propagandy islamistycznej na przykład: 

 „Al-Somood”  „wytrwałość” i „upór”), internetowy magazyn wydawany przez 

Talibów; 

 „In Fight”, magazyn dokumentujący najważniejsze osiągniecia bojowników na 

pograniczu afgańsko-pakistanskim; 

 „Sada al Jihad” (Echo dżihadu), magazyn zawierający analizy wydarzeń  oraz 

przesłania ideologów, nawołujących do wstąpienia na ścieżkę  dżihadu. 

Poza prowadzeniem operacji w przestrzeni wirtualnej, terroryści pozyskują 

również środki finansowe oraz korzystają z łączności operacyjnej w trakcie realizacji 

czynności rozpoznawczych w ramach przygotowania do ataków terrorystycznych. Za 

pomocą specjalnego oprogramowania, aby zapewnić bezpieczną wymianę 

informacji, instrukcje dotyczące konstruowania ładunków wybuchowych zamieszcza 

się zazwyczaj w pozornie nieszkodliwych podkatalogach na legalnych stronach 

internetowych oraz w elektronicznych wersjach gazet [22]. Dość istotnym elementem 

strategii Państwa Islamskiego było udostępnienie w cyberprzestrzeni gry 

komputereowej Jihad Simulator. Stanowiła ona symulator działań terrorysty 

odgrywając ważną rolę jaką jest proces szkolenia kandydatów na potencjalnych 

zamachowców [23]. 

Planowanie, przygotowywanie, wykorzystywanie niejawnej komunikacji 

i publicznie dostępnych danych należą min. do organizacji i sprawnej koordynacji 

zamachów. Prowadzi to do chęci poprawy skuteczności i elastyczności działań. 

Adaptacja Internetu doprowadziła do planowania zamachów np. za pomocą 

używania :pokojów czatowych” czy poczty elektronicznej a faza realizacji 

zamachów uwzględnia dane pochodzące z geoportali aby wskazać dokładne miejsca 

ataku [24]. 

4. OSINT jako platforma edukacyjna dla „samotnych wilków” 

Pomimo złożonych metod kontroli treści zawartych w Internecie, problem 

stanowią terroryści działający w pojedynkę. Są oni niemożliwi do namierzenia 

z powodu braku jakichkolwiek powiązań z podejrzanymi. Nazywa się ich „lone 

wolves” – samotne wilki. Internet wykorzystują jako źródło materiałów szkolenio-

wych oraz jako narzędzie planistyczne zamachów terrorystycznych. Nie potrzebują 

korzystać z komunikatorów, ponieważ dostęp do Internetu i wykorzystanie go do 

planowania zamachów, pozwala zminimalizować kontakt ze światem zewnętrznym. 

Dostęp i zastosowanie odpowiednich narzędzi i technik maskujących działalność 

w Internecie np. sieć TOR, umożliwia stosunkowo bezpieczne i anonimowe 

korzystanie z zasobów sieci [25]. 

Główne założenia strategii operacyjnej współczesnych organizacji terrory-

stycznych inspirowane są radykalną ideologią islamistyczną. W ostatnich latach 

przyjęła się taktyka organizowania zamachów na mniejszą skalę mając na celu 

destabilizację i utrzymanie permanentnego strachu i braku poczucia bezpieczeństwa 

wśród społeczeństwa. Jest to wynik rozproszenia strukturalnego organizacji jak 

i braku możliwości operacyjno-logistycznych. Nawoływanie do prowadzenia tzw. 

indywidualnego dżihadu jest rozpowszechniane w krajach europejskich niezależnie 
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od miejsca zamieszkania nawołującego dlatego zjawisko home-grown terrorism stało 

się coraz bardziej rozpowszechnione i niebezpieczne. Taktyka „samotnego wilka” 

(lone wolf), polega na dokonaniu zamachów przez ekstremistów zainspirowanych 

ideologią islamistyczną. Nie mają oni żadnego kontaktu z ugrupowaniami terrory-

stycznymi a wykorzystują intensywną i gwałtowną radykalizację poprzez Internet 

i media. Solo terrorism określa zamachowców dokonujących ataki z własnej 

inicjatywy. Szukają kontaktu z organizacjami terrorystycznymi, które ich szkoli. Nie 

są jednak oni członkami a sympatykami, dlatego działają indywidualnie i bez 

powiązań grupowych. Zaletą takiego działania Solo terrorysty jest zminimalizowane 

ryzyko wykrycia takiej osoby przez służby z powodu braku powiązań kontaktów 

operacyjnych z organizacją terrorystyczną [26]. 

5. Podsumowanie 

Ekstremiści i terroryści doskonale znają realia panujące we współczesnych 

demokracjach zachodnich, także przede wszystkim rolę mass mediów i wyko-

rzystania nowej technologii nie tylko do manipulacji społeczeństwem ale także 

przede wszystkim do zdobywania rzetelnych informacji potrzebnych do planowania 

zamachów terrorystycznych. Zamachowcy wykorzystują Mass media do tworzenia 

tzw. wizji świata co ułatwia im szerzenie propagandy za pomocą Internetu, gazet czy 

stacji telewizyjnych. Traktują  nowe technologie jako narzędzie do zdobywania 

informacji, dzięki którym mogą nie tylko zaplanować zamachy terrorystyczne ale 

poprzez wykorzystanie cyberprzestrzeni mogą także swobodnie rekrutować i szkolić 

zamachowców, mając przy tym świadomość o swojej anonimowości. Nowoczesne 

technologie i urządzenia pełnią rolę pomocniczą w realizowanych aktach przemocy 

i przynoszą największy rozgłos ich organizatorom. Nie można wykluczyć, że 

terroryści użyją  kiedyś nowoczesnych technologii nie tylko do pozyskiwania wiedzy 

na dany temat, werbowania, szkolenia czy szerzenia dezinformacji ale także do 

zniszczenia i zamętu podstawowych struktur bezpieczeństwa. Pomimo iż ich 

dzisiejsze działania w dalszym ciągu koncentrują  się  wokół scenariuszy bardziej 

tradycyjnych, to w trakcie rozpracowywania danych grup terrorystycznych trzeba 

uwzględnić ich zmianę  taktyki i użycia najnowocześniejszych technologii 

komunikacyjnych.  
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OSINT jako potencjalne narzędzie planistyczne sprawców zamachów 

terrorystycznych 

Streszczenie 

Znaczną część poważnych przestępstw poprzedzają stadia planowania i przygotowania. Dotyczy to 

zwłaszcza czynów zabronionych dokonanych w ramach zorganizowanych struktur przestępczych oraz 

poważnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu i bezpieczeństwu powszechnemu. Do tej 

kategorii zaliczają się także przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Dostęp do informacji 

warunkuje przeprowadzenie skutecznej akcji przestępczej oraz podjęcia działań mających na celu 

uniknięcie kary przez ich sprawców, bez czego niemożliwe jest precyzyjne zaplanowanie często 

precyzyjnie przeprowadzanych ataków, dobór dróg ewakuacji i przeciwdziałanie czynnościom 

wykrywczym organów ścigania. Kluczowe mogą być informacje, które nie stanowią tajemnicy prawem 

chronionej, w tym dotyczące np. topografii terenu, zakupionych w ramach zamówień publicznych 

elementów wyposażenia obiektów, personaliów kadry, jej danych adresowych czy wydarzeń 

organizowanych w danym czasie i miejscu etc. Klasyczne rozpoznanie miejsca ataku może być 

współcześnie dokonane przy wykorzystaniu informacji jawnych (Open Source Intelligence). 

Wiadomości tych zazwyczaj nie można w sposób legalny ukryć. Stąd świadomość źródeł informacji 

możliwych do wykorzystania przez organizacje terrorystyczne oraz tzw. „samotnych wilków” stanowi 

wyzwanie dla działań organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.  

Słowa kluczowe: Otwarte źródła informacji, media społecznościowe, terroryzm, planowanie 

i przygotowanie ataków terrorystycznych. 

OSINT as a potential planning tool for perpetrators of terrorist attacks 

Abstract  

A large part of serious crimes are preceded by stages of planning and preparation. This applies in 

particular to criminal offenses committed as part of organized criminal structures and serious crimes 

against life, health, property and general security. This category also includes terrorist offenses. Access 

to information determines effective criminal action and actions aimed at avoiding punishment by their 

perpetrators, without which it is impossible to plan often precisely carried out attacks, selection of 

escape routes and counteracting activities of law enforcement agencies. The key may be information 

witch are not classified and protected by law, including, for example, topography of the area, items 

purchased within public procurement, personnel details, address data or events organized at a given time 

and place, etc. The classic detection of the attack site can now be made using unclassified information 

(Open Source Intelligence). These messages can not normally be hidden in a legal way. Hence, the 

awareness of sources of information that can be used by terrorist organizations and the so-called "Lone 

wolves" is a challenge for the actions of authorities responsible for security of a country. 

Keywords: Open Source intelligence, Social Media, terrorism, planning and preparation terrorist attack.  
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Terroryzm jako źródło zagrożenia  
bezpieczeństwa osobowego VIP 

1. Wstęp  

Niektórzy terroryzm nazywają „Dżumą XX i XXI wieku”. Możemy stwierdzić, 
że po 11.09.2001 r. świat wkroczył w XXI wiek obciążony niewyobrażalnymi 
wcześniej aktami terroru. Wydarzenia z tamtego okresu uświadomiły światu 
olbrzymie możliwości niszczycielskiej siły terroryzmu. Większość państw podejmuje 
próby obrony przez atakami terrorystów wszelkim dostępnymi metodami. Należy 
wskazać, że oprócz fizycznej eliminacji terrorystów, podejmowane są również inne 
działania, w tym interwencje zbrojne, misje stabilizacyjne czy pokojowe oraz 
działania wywiadowcze. 

Definicji terroryzmu jest bardzo dużo i wciąż powstają nowe. W tym artykule 
zostanie przytoczona ta, która zawarta jest w „Słowniku terminów z zakresu 
bezpieczeństwa narodowego”. Według niego terroryzm „to teoria i praktyka 
określająca różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane 
działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku 
prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz, państw i społeczeństw określonych 
zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych” [1]. Walka 
z terroryzmem nie jest czymś nowym czy nieznanym współczesnym państwom. 
Musimy zdawać sobie sprawę, że charakter podejmowanych działań, wyznaczanie 
nowych kierunków polityki czy zajmowane stanowiska mogą wpływać na 
generowanie zagrożeń dla osób podejmujących ważne decyzje – nie tylko 
w kontekście bezpieczeństwa. W przeciągu kilkudziesięciu ostatnich lat zagrożenia 
bezpieczeństwa dla tzw. VIP (Very Important Person; „bardzo ważna i wpływowa 
osoba, zwykle ważny polityk, dyplomata, uprzywilejowany urzędnik”) [2] 
zdecydowanie wzrosły. Każdy z Nas nie tylko VIP chce być bezpieczny i chce się 
czuć bezpiecznie. Bezpieczeństwo jest jedną z naszych najważniejszych potrzeb  
– drugą w hierarchii po potrzebach fizjologicznych. W literaturze przedmiotu 
spotyka się także pogląd, że bezpieczeństwo jest to nie tylko „stan niezagrożenia, 
spokoju, stan i poczucie pewności, wolności od zagrożeń; wolność od strachu lub 
ataku; przeciwieństwo niebezpieczeństwa, ale także […] swoboda działania, której 
towarzyszy poczucie zagrożenia, a więc i stan umysłu, który determinowany jest 
przez określoną formę porządku międzynarodowego; warunek przetrwania, rozumny 
standard życia” [3]. 
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2. Biuro Ochrony Rządu (od 01.02.2018 r. Służba Ochrony Państwa)  

jako komponent systemu zapewnienia bezpieczeństwa osobowego 

Współcześnie większość państw posiada w swoich strukturach wyspecjalizowane 

jednostki, które zajmują się ochroną najważniejszych osób w państwie i poza jego 

granicami. Jednostki te znajdują się w strukturach cywilnych i/lub wojskowych. 

Najstarszymi tego typu formacjami, których członkowie obecnie wykonują działania 

ochronne to Gwardia Szwajcarska [4] w Watykanie i amerykański Secret Service [5].  

 

Rysunek 1. Ogólny schemat systemu zapewniania bezpieczeństwa osobowego.  

Opracowanie własne na podstawie [6] 

Analiza dowolnych zjawisk i potrzeb związanych z zapewnianiem bezpie-

czeństwa osobowego wymaga ujęcia systemowego (kompleksowego), w którym 

eksponuje się przede wszystkim cel takiego działania oraz dostępne zasoby 

(potencjał opisany tzw. wejściem systemu), jak i spodziewane wyniki działań 

pożądanych i niepożądanych (błędy, braki). Całość procesów oraz wszystkie zasoby 

(elementy potencjału) wymagają na każdym etapie spójnej oceny. Bieżąca 

i długookresowa ocena umożliwia doskonalenie całego systemu zapewniania 

bezpieczeństwa osobowego (rys. 1). 

W Polsce głównym komponentem systemu zapewniania bezpieczeństwa 

osobowego jest powołane do życia mocą ustawy z dnia 16.03.2001 r. Biuro Ochrony 

Rządu. Do głównych zadań Biura Ochrony Rządu należy ochrona osób i obiektów 

ważnych ze względu na dobro i interes państwa oraz prowadzenie rozpoznania 

pirotechniczno – radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu. Do osób, które zostały 

wymienione powyżej należą: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, 

Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, minister 

właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych, 

byli prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 30.05.1996 

roku o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 75, poz. 

356 i z 1998 r. nr 160, poz. 1065), przedstawiciele delegacji państw obcych 

przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz inne osoby ważne ze 

względu na dobro państwa. Do obiektów ochranianych przez Biuro Ochrony Rządu 

należą: obiekty służące Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady 
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Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi 

właściwemu do spraw zagranicznych, polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, 

urzędy konsularne oraz przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jak też inne obiekty i urządzenia 

o szczególnym znaczeniu [7]. Biuro Ochrony Rządu nie jest jedyną w Polsce 

instytucją wykonującą na terenie kraju, jak i poza nim zadania ochronne.  

W dniu 02.02.2004 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 22.09.2003 r. powstał pierwszy Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej, 

którego zadania obejmują m. in. ochronę ministra obrony narodowej, wszystkich 

osób chronionych przez Biuro Ochrony Rządu/Służbę Ochrony Państwa, jeżeli 

znajdują się one na terenie wojskowym lub administrowanym przez wojsko, a także 

osób wchodzących w skład delegacji zagranicznych mocą właściwego rozporzą-

dzenia Ministra Obrony Narodowej [8]. 

Formy działania i zakres uprawnień funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu 

reguluje Ustawa z dnia 16.03.2001 r. o Biurze Ochrony Rządu a konkretnie Art. 11 

ww. ustawy, który mówi, że Biuro Ochrony Rządu w celu zapewnienia ochrony:  

 planuje zabezpieczenie osób, obiektów i urządzeń;  

 rozpoznaje i analizuje potencjalne zagrożenia;  

 zapobiega powstawaniu zagrożeń;  

 koordynuje realizację działań ochronnych;  

 wykonuje bezpośrednią ochronę;  

 zabezpiecza obiekty i urządzenia;  

 doskonali metody pracy [9]. 

Biuro Ochrony Rządu (obecnie SOP) chroni nie tylko przedstawicielstwa 

dyplomatyczne czy urzędy konsularne ale również część personelu dyplo-

matycznego. Działania ochronne wykonywane przez funkcjonariuszy Biuro Ochrony 

Rządu względem personelu dyplomatycznego mają miejsce lub miały miejsce 

w państwach, w których zagrożenie atakami terrorystycznymi jest bardzo duże lub 

w strefach działań wojennych (Irak, Afganistan). Kategoryzację polskich placówek 

dyplomatycznych przedstawia Zarządzenie Nr 11 Ministra Spraw Zagranicznych 

z dnia 24.04.2014 r. w sprawie systemu bezpieczeństwa oraz kategorii stopnia 

zagrożenia bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Kategoryzacja zagrożenia bezpieczeństwa placówek zagranicznych 

W konsultacji z instytucjami państwowymi współpracującymi z MSZ w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa placówek zagranicznych, minister właściwy do spraw 

zagranicznych przyznaje placówkom zagranicznym następujące kategorie stopnia 

zagrożenia bezpieczeństwa: 

 kategoria A – placówki wojenne [10]; 

 kategoria B – placówki zagrożone terroryzmem; 

 kategoria C – placówki szczególnie zagrożone; 

 kategoria D – placówki o podwyższonym zagrożeniu; 

 kategoria E – placówki podstawowe. 
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Co sześć miesięcy dokonywany jest przegląd oraz aktualizacja przyznanych 

placówkom zagranicznym kategorii stopnia zagrożenia. Jeżeli warunki miejscowe to 

uzasadniają, aktualizacja może być dokonana w każdym czasie. 

Wykaz placówek zagranicznych przyporządkowanych do poszczególnych kate-

gorii bezpieczeństwa prowadzi i aktualizuje komórka organizacyjna właściwa do 

spraw bezpieczeństwa [11]. 

4. Zamachy i etapy ich planowania 

Współczesne ataki terrorystyczne wymusiły właściwie wypracowanie zupełnie 

nowego podejścia do problemu. Wskazały, jak ważne jest przeciwdziałanie atakom 

na możliwie najwcześniejszym etapie ich planowania. Wiele organizacji między-

narodowych oraz rządów państw podjęło lub przyspieszyło i zintensyfikowało prace 

nad wypracowaniem katalogu skutecznych metod, sposobów i środków służących do 

walki z zagrożeniami tej natury [12]. W tym przypadku ogromne znaczenie mogą 

mieć informacje pozyskiwane przez służby wywiadowcze. Profesja wywiadowczego 

pozyskiwania informacji to jeden z najstarszych zawodów świata, stanowi ona istotę 

przygotowania się do walki z każdym przeciwnikiem. Żyjący w czasach Konfucjusza 

(VI w. p. n. e.) autor najstarszej i wciąż aktualnej rozprawy o strategii pokonywania 

wroga, chiński myśliciel Sun Tzu, tak podkreślał wagę „wnikliwych informacji”: 

„Mądrzy władcy i przebiegli dowódcy pokonują przeciwników i dokonują wybitnych 

czynów, ponieważ z wyprzedzeniem zdobywają wiedzę o wrogu” [13].  

Ciągła zmienność a także różnorodność działań terrorystów oraz rosnąca liczba 

potencjalnych celów, wśród których istotne miejsce zajmują misje dyplomatyczne, 

urzędy konsularne a także obiekty użyteczności publicznej i siedziby władz 

państwowych ale również personel dyplomatyczny sprawia, że przebywający 

w danym kraju przedstawiciele korpusu dyplomatycznego narażeni są na działania 

terrorystów w takim samym, lub wręcz większym stopniu, niż obywatele danego 

kraju, ponieważ sami mogą stać się celem takiego ataku. Dlatego też, ochrona 

dyplomatów jest niezwykle ważnym obszarem działania służb odpowiedzialnych 

w danym państwie za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego a także 

wielkim wyzwaniem dla Biura Ochrony Rządu, jako instytucji odpowiedzialnej za 

bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie, w tym również przedstawicieli 

polskiego korpusu dyplomatycznego. Dokonując przeglądu poszczególnych polskich 

przedstawicielstw dyplomatycznych należy zaznaczyć, że część z nich oprócz 

ochrony Biura Ochrony Rządu jest chroniona dodatkowo przez instytucje wojskowe, 

część przez jednostki policyjne a część przez firmy prywatne, w państwach, 

w których polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne mają swoją siedzibę.  

Przykładowe planowanie ataku np. na przedstawicieli korpusu dyplomatycznego 

może przebiegać zgodnie ze schematem przedstawionym przez J. Kaczyńskiego 

w książce pt.: „Taktyka działań ochronnych”. Planowanie zamachu może 

obejmować: zebranie jak największej ilości informacji o przyszłej ofierze – w tym 

przypadku członka korpusu dyplomatycznego, szczegółową analizę tych danych, 

wybór miejsca oraz najlepszej metody. Proces planowania zamachu może składać się 

z czterech faz: 
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 Przenikanie; 

 Analiza; 

 Opracowanie planu; 

 Sprawdzenie. 

Zadaniem pierwszej fazy jest rozpracowanie i dokładna infiltracja osoby będącej 

celem ataku. Zbiera się o niej wszystkie informacje (np. o miejscu pracy, miejscu 

zamieszkania, trasach przejazdu z domu do pracy itp.), by ustalić jej zwyczaje, np. 

godziny wyjścia psa na spacer, systematycznego uprawiania sportu (np. jazda na 

rowerze, bieganie), godziny kończenia pracy i inne. Do prowadzenia infiltracji 

wykorzystuje się obserwacyjne środki techniczne: lornetki, lunety, kamery. Ten etap 

trwa do chwili dokonania zamachu. 

Druga faza (równoległa z pierwszą) to codzienne zbieranie i analizowanie 

wyników infiltracji. Pozwala to ustalić sposób zachowania się celu oraz przewidzieć 

jego reakcję w różnych sytuacjach. W tej fazie są wyodrębnione te dane, które mogą 

być wykorzystane w czasie zamachu. Zebrane informacje są sprawdzane 

i rejestrowane. 

Faza trzecia to plan zamachu. Uwzględnia się w nim wszystkie dane uzyskane 

w fazie przenikania, a ponadto określa osobę, która dokona zamachu, rodzaj broni, 

trasę poruszania się zamachowca, ewentualne siły pomocnicze, transport oraz 

dokładny przebieg akcji w czasie.  

Czwarta faza to praktyczne sprawdzenie i powtórzenie wszystkich czynności 

w zaplanowanym czasie [14].  

4.1. Przesłanki predysponujące polski korpus dyplomatyczny  

jako cel ataków terrorystycznych 

Poziom zagrożenia zamachami terrorystycznymi w Europie i na świecie jest 

bezprecedensowo wysoki. Równolegle następuje intensyfikacja debat nad skutecz-

nością odpowiedzi na fale terroryzmu w krajach na całym świecie. Przedstawiciele 

polskiego korpusu dyplomatycznego mogą stać się potencjalnymi ofiarami 

zamachów terrorystycznych z następujących powodów: 

 Członkostwo Polski w Pakcie Północnoatlantyckim. NATO traktowane jest 

przez ugrupowania terrorystyczne jako zagrożenie dla świata i kultury 

muzułmańskiej. Jest wynikiem zaangażowania międzynarodowych sił NATO, 

w tym polskich, w działania zbrojne m. in. w Afganistanie czy wcześniej 

w Iraku. Mimo, że Polska wycofała swoje wojska z Afganistanu (od 2014 r. 

została tylko niewielka ilość żołnierzy realizujących misje szkoleniowe dla 

afgańskiej armii), to jednak fakt wcześniejszej aktywności militarnej Polskiego 

Kontyngentu Wojskowego może być w każdej chwili pretekstem do przepro-

wadzenia zamachu w akcie odwetu za „krzywdy wyrządzone przez niewiernych 

muzułmanom”. Ofiarami tego typu ataku mogą stać się polscy dyplomaci; 

 Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i innych organizacjach europejskich. 

Nasze członkostwo we wszystkich strukturach organizacji europejskich  

– prozachodnich, może stanowić dla islamistów dostateczny dowód na to, że 

kraj nasz a co za tym idzie jego personel dyplomatyczny jest wrogo nastawiony 

do świata muzułmańskiego; 
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 Udział polskich żołnierzy oraz policjantów w misjach pokojowych na terenach 

objętych konfliktami zbrojnymi, zwłaszcza w krajach byłej Jugosławii, gdzie 

miały one także charakter wojen religijnych: muzułmanie kontra chrześcijanie; 

 Współpraca Polski ze Stanami Zjednoczonymi w ramach strategicznego 

partnerstwa. Polska podpisała deklarację o strategicznym partnerstwie z USA 

w Warszawie, 20.07.2008 r.;  

 Normalizacja stosunków z Izraelem. Podobnie, jak w odniesieniu do relacji 

międzypaństwowych ze Stanami Zjednoczonymi, tak w przypadku relacji 

z Izraelem, już sam fakt ich poprawności może stanowić dla islamistów przesłankę 

do postrzegania Polski, jako wroga wspierającego antymuzłumańskie działania; 

 Informacje (bez względu na ich autentyczność) o istnieniu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej tajnych więzień dla przetrzymywanych przez USA 

terrorystów [15]. 

4.2. Zagrożenia terrorystyczne dla polskiego personelu dyplomatycznego 

Zagrożenia osób ochranianych mogą być utożsamiane z dokonaniem na nie 

zamachu bądź też ataku. Przez zamach rozumiemy działanie mające na celu 

odebranie komuś życia, naruszenie lub odebranie komuś czyjejś własności, 

targnięcie się, porwanie się na coś lub na kogoś, przeciw czemuś lub komuś. Atak 

natomiast określany jest najczęściej jako gwałtowne i bezpośrednie wystąpienie 

przeciwko komuś lub czemuś. Zamach cechuje planowość, celowość, oraz dystans 

czasowy. Atak natomiast jest efektem podejmowanych wcześniej działań, jest więc 

ostateczną konsekwencją planowanego zamachu [16].  

Zamachy miały i mają miejsce w każdej rzeczywistości. Nie ma znaczenia czas, 

religia czy kultura. Każdy naród doświadczył prób lub faktu zamachu na swojego 

przywódcę czy przedstawiciela rządu. Ofiarami ataków bywały osoby z różnych 

regionów świata, żyjące w różnych okresach, sprawujące różne funkcje publiczne [17]. 

Przedstawiciele polskiego personelu dyplomatycznego ochranianego przez Biuro 

Ochrony Rządu również nie uniknęli w przeszłości zagrożeń terrorystycznych. 

Wspomniane wcześniej przesłanki mogą generować wszelkiego rodzaju zagrożenia. 

Można śmiało powiedzieć, że lista zagrożeń terrorystycznych polskiego personelu 

dyplomatycznego ochranianego przez Biuro Ochrony Rządu/Służbę Ochrony 

Państwa nie jest i nie będzie stała.  

Największymi zagrożeniami dla polskiego personelu dyplomatycznego są wszel-

kiego rodzaju zamachy. Zamach, według słownika języka polskiego, to „targnięcie 

się na cudze życie, na cudze mienie, na cudze uprawnienia[18]”. Klasyfikując 

zamachy z punktu widzenia wykorzystanych do jego przeprowadzenia środków, 

dzielimy je na następujące kategorie: 

 Zamachy wykonywane przy użyciu materiałów wybuchowych; 

 Zamachy wykonywane przy użyciu broni palnej; 

 Zamachy przy użyciu broni białej lub innych niebezpiecznych narzędzi; 

 Zamachy wykonywane przy użyciu trucizn lub niebezpiecznych środków 

chemicznych, biologicznych; 

 Zamachy dokonywane przez działania dywersyjne lub sabotaż [19]. 
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Analizując taktykę zamachowców i informacje zamieszczane przez nich w internecie 

można stwierdzić, że zamachy dokonywane przy wykorzystaniu wszelkiego rodzaju 

materiałów wybuchowych wymagają od sprawcy specjalistycznej wiedzy z zakresu 

przygotowania ładunku wybuchowego. Najprostszym sposobem wykonania takiego 

zamachu jest przygotowanie bomby i umieszczenie jej w pobliżu atakowanej osoby 

oraz odpalenie ładunku poprzez zapalnik czasowy lub innego rodzaju zapalnik, po 

oddaleniu się zamachowca na bezpieczną odległość [20].  

Za szczególną istotną tendencję w obszarze zagrożeń terroryzmem bombowym 

należy uznać tzw. improwizujące ładunki wybuchowe (IED – Improvised Explosive 

Device). Stosunkowo łatwy dostęp do komponentów służących do produkcji IED 

i wiedzy w tym zakresie powoduje, iż tradycyjne metody prewencyjne, polegające na 

kontroli potencjalnych źródeł zaopatrzenia sprawców stały się niewystarczające [21].  

Analizując dostępne materiały dotyczące zamachów z wykorzystaniem materia-

łów wybuchowych należy stwierdzić, że działania terrorystów są niekonwencjonalne 

i ciągle dowiadujemy się o nowych sposobach ich działania i wykorzystywania 

ładunków wybuchowych. Nie należy również zapominać o zamachowcach-

samobójcach, którzy przenosząc i detonując ładunek wybuchowy giną razem z ofiarą 

lub ofiarami zamachów.  

Kolejnym zagrożeniem, w którym mogą zostać wykorzystane ładunki 

wybuchowe są roboty latające, nazywane bezzałogowymi statkami powietrznymi 

(BSP) lub dronami [22]. Terroryści już nie raz grozili, że wykorzystają drony 

z ładunkami wybuchowymi przy okazji dużych imprez masowych czy do ataku na 

ważne obiekty i urządzenia. Kwestią czasu pozostaje, kiedy jakaś ważna osoba 

zostanie zaatakowana z użyciem ładunku wybuchowego podczepionego do drona.  

Zamachy dokonywane z użyciem broni palnej, to najczęściej stosowany rodzaj 

zamachu. Niektóre źródła oceniają, że stanowi 95% wszystkich zamachów [23]. 

Zamachowcy wykorzystują każdy rodzaj broni palnej – mogą to być pistolety, 

rewolwery, wszelkiego rodzaju karabiny (w tym broń snajperska), pistolety 

maszynowe czy nawet granatniki przeciwpancerne.   

Liczba czy zestaw przedmiotów niebezpiecznych (w tym broń biała), które mogą 

zostać użyte do wykonania zamachu i zabicia człowieka jest bardzo duża i nie 

sposób ich wszystkich wymienić. 

Zamachy, w których wykorzystywane są trucizny, środki chemiczne, biologiczne 

bądź promieniotwórcze do usuwania np.: niewygodnych osób czy przeciwników 

politycznych znane są od dawna. Przykładem może być zabójstwo A. Litwinienki 

czy próba otrucia prezydenta Ukrainy W. Juszczenki.  

Biologiczny atak terrorystyczny, to jeden z najgroźniejszych ataków. Cechami 

charakterystycznymi w tego typu działaniach będzie: 

 Szybkie rozprzestrzenianie się drobnoustrojów (bakterii, wirusów); 

 Brak skutecznych lekarstw; 

 Trudności związane z natychmiastowym zdiagnozowaniem przyczyny zachorowań 

czy zgonów; 

 Mylące objawy w okresie rozwijania się choroby. 

Terrorystyczny atak chemiczny polega na użyciu bojowych środków trujących 

lub niebezpiecznych substancji chemicznych [24].  
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Kolejnym zagrożeniem, na które narażony jest polski personel dyplomatyczny to 

porwanie. Porwanie jest dużo bardziej skomplikowane, z tego powodu, że wymaga 

więcej czasu i aby je zaplanować – potrzeba zaangażować wielu ludzi, zwłaszcza 

podczas planowania i rozpoznania. Proces porwania składa się z trzech etapów: 

 Uprowadzenie – przechwycenie osoby stanowiącej cel akcji; 

 Uwięzienie – ukrycie się w nieznanym miejscu, często w ekstremalnych 

warunkach, które same w sobie mogą mieć raniący i traumatyczny wpływ na 

stan psychiczny ofiary; 

 Żądanie – w zależności od charakteru akcji, np. wypuszczenia więźniów, zagwa-

rantowania praw politycznych, pieniędzy, broni czy ułatwienia ucieczki [25]. 

Cyberterroryzm, to kolejne zagrożenie, które obecnie jest jednym z najważ-

niejszych zagrożeń. Cyberataki dokonuje się na kilkunastu wirtualnych 

płaszczyznach, takich jak: 

 Bezpieczeństwa teleinformatycznego; 

 Bezpieczeństwa osobowego; 

 Technologii teleinformatycznych (lub szerzej teleinformacyjnych); 

 Regulacji prawnych narodowych i międzynarodowych; 

 Danych osobowych. 

Cyberataków nie przeprowadzają tylko ugrupowania terrorystyczne, które 

posiadają w swoim orężu nowoczesne narzędzia wymuszania przemocy. Sprawcami 

tych ataków mogą być również: hakerzy, aktywiści, crakerzy, frustraci, wandale, 

szpiedzy, ruchy narodowowyzwoleńcze, organizacje terrorystyczne i inne [26]. 

Można stwierdzić, że terroryzm oraz cyberterroryzm posiada cechy wspólne 

i podobnie może wpływać na osoby zaliczane do tzw. VIP. Biorąc pod uwagę 

medialność w społeczeństwie wspólnym składnikiem może być wywołanie lęku, 

zastraszenia czy niepewności. Cyberterroryści również atakują w sposób nagły, 

zaskakujący i niespodziewany. W większości przypadków bardzo ciężko jest 

zlokalizować źródło cyberataku. Cyberataki mogą wywołać wśród VIP niepewność, 

strach, panikę. Mogą również zakłócić działanie wszelkiego rodzaju zasobów 

telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, nie wspominając już o infrastrukturze 

krytycznej państwa.  

Cyberteroryzm to szczególny rodzaj zagrożenia – wciąż się rozwijający i bardzo 

niebezpieczny w kontekście bezpieczeństwa osobowego dla VIP. Ochrona cyber-

przestrzeni VIP wymaga przygotowania nie tylko zasobów teleinformatycznych czy 

teleinformacyjnych ale również wysoko wykwalifikowanego personelu. 

4.3. Główne cele działalności terrorystycznej 

Cele, przeciwko którym dokonywane są zamachy przez terrorystów mogą być 

bardzo różne. Możemy wyróżnić cztery, podstawowe i najbardziej narażone na ataki 

terrorystyczne, grypy podmiotowe: służby mundurowe (np.: wojsko, policja itp.), 

ludzie związani z biznesem, których dochody są bardzo wysokie, ludność cywilna 

oraz władze rządowe (do których zaliczyć możemy przedstawicieli korpusu 

dyplomatycznego) – ich pracownicy oraz mienie są często obiektem ataku 

z następujących powodów [27]:  
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 Zmuszenia przedstawicieli rządu lub korpusu dyplomatycznego do zmiany 

poglądów politycznych; 

 Wywołania niezadowolenia społecznego z powodu braku możliwości 

zapewnienia przez państwo niezbędnych usług takich jak np. dostarczenie 

energii elektrycznej czy łączności telefonicznej; 

 Pokazania społeczeństwu, że głównym celem akcji terrorystycznej nie są 

obywatele, a tylko ludzie związani ze strukturami władzy lub polityki; 

 Próba wywarcia na przedstawicielach korpusu dyplomatycznego wpływu lub 

wymuszenia na władzach wypuszczenia uwięzionych terrorystów czy członków 

ich organizacji; 

 Próba destabilizacji życia społeczno-politycznego w państwie poprzez 

uniemożliwienie działania osób odpowiedzialnych za władzę czy politykę  

– prezydent, premier, ministrowie, dyplomaci; 

 Próba wymuszenia na władzach zmian w prowadzonej polityce, zarówno 

wewnętrznej, jaki i zewnętrznej [28]; 

 Wywołanie strachu i paniki wśród ludności cywilnej; 

 Uzyskania korzyści majątkowych; 

 Zdobycie rozgłosu; 

 Zemsta; 

 Inne.  

Wymienione wyżej powody stanowią zaledwie luźną dekompozycję przyczyn 

różnego typu ataków, co wymaga uporządkowania systemowego i priorytetyzacji 

w kolejnych analizach naukowych.  

4.4. Systemowe uwarunkowania jakości procesów zapewnienia 

bezpieczeństwa VIP – studium przypadków 

Mając na uwadze, że Polska aktywnie angażuje się w zapewnianie bezpie-

czeństwa na kontynencie europejskim, jak również wsparła operację NATO 

w Afganistanie czy działania koalicji w Iraku, nieustanne narażanie przedstawicieli 

dyplomatycznych RP, żołnierzy wysłanych za granicę w ramach kontyngentów 

zbrojnych czy chroniących dyplomatów funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu/ 

Służby Ochrony Państwa nie powinno dziś nikogo dziwić. Nie mniej jednak 

przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego na wiele lat zanim zagrożenie 

współczesnym terroryzmem zostało rozpowszechnione do poziomu znanego obecnie, 

doświadczyli ataku w miejscu powszechnie uznawanym za jedno z najbez-

pieczniejszych na świecie. W 1982 r. doszło do ataku na polską ambasadę 

w Szwajcarii. Do ambasady 6 września wtargnęło czterech mężczyzn, którzy 

personel ambasady sterroryzowali bronią i uwięzili jako zakładników. Terroryści 

wydali oświadczenie, że należą do konspiracyjnej, zbrojnej organizacji o nazwie 

Powstańcza Armia Krajowa, która działa zarówno w Polsce, jak i za granicą, a jej 

celem jest zniesienie stanu wojennego w Polsce. Porywacze grozili wysadzeniem 

budynku w razie niespełnienia żądań, zapowiedzieli też, że ich akcja jest pierwszą 

z serii. Z czasem żądania zaczęły zmieniać charakter z politycznych na finansowe, 

terroryści zaczęli domagać się kilku milionów franków szwajcarskich oraz samolotu 
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do Chin lub Albanii. Terroryści mieli też zaoferować Szwajcarii sprzedaż materiałów 

tajnych z ambasady [29]. 

 30.03.1990 r. nieznani sprawcy ostrzelali w Bejrucie dwoje polskich 

dyplomatów. W wyniku odniesionych ran jedna osoba zmarła. Po tym 

incydencie pracownicy dyplomatyczni, Biura Radcy Handlowego LOT-u 

opuścili Liban [30]. 

 03.10.2007 r. dokonano zamachu na konwój, w którym jechał generał broni 

Edward Pietrzyk (ambasador RP w Iraku), w bagdadzkiej dzielnicy Karrada, na 

skrzyżowaniu niewielkiej uliczki prowadzącej do rezydencji ambasadora. 

W wyniku odniesionych obrażeń zmarł funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. 

Podczas ataku zostało też rannych kilku innych funkcjonariuszy Biura Ochrony 

Rządu [31].  

 28.04.2008 r. na budynek Ambasady RP w Bagdadzie spadł pocisk rakietowy 

lub moździerzowy. Nikt nie zginął. Ranny został jeden z funkcjonariuszy Biura 

Ochrony Rządu [32]. 

 05.12.2013 r. podczas przejazdu z Ambasady RP w Kabulu do bazy w Bagram 

została zaatakowana kolumna pojazdów Biura Ochrony Rządu. W wyniku 

eksplozji ranny został jeden z funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu [33]. 

 28.03.2017 r. w nocy ostrzelano z granatnika polski Konsulat w Łucku na 

Ukrainie. Pocisk trafił w ostanie piętro budynku. Nikt nie ucierpiał. W budynku 

konsulatu znajdowała się tylko ochrona [34]. 

W przypadku wystąpienia zamachu, lub choćby groźby jego wystąpienia pojawia 

się pytanie o motywy działań zamachowców. Przeważnie wymienia się dwie grupy 

uwarunkowań – zewnętrzne, związane ze środowiskiem życia, oraz wewnętrzne, 

związane z osobowością sprawców. Wśród motywów zewnętrznych w pierwszej 

kolejności rozpatruje się frustrację jednostek lub grup społecznych, która sama 

w sobie nie prowadzi to tak drastycznych działań, ale może być powiązana z innymi 

silnie emocjonalnymi zjawiskami, jak na przykład bezsilność w dochodzeniu swoich 

praw. Zazwyczaj zjawiska te narastają w środowiskach biednych, pozbawionych 

perspektyw rozwoju i lepszego życia, przesyconych poczuciem wykluczenia 

społecznego. Grupy, które nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego poparcia 

często uciekają się do działań terrorystycznych chcąc zwrócić uwagę na swoje racje. 

W przypadku uwarunkowań wewnętrznych, motywy działania związane z osobo-

wością terrorystyczny przypominają w pewnym sensie działania psychopatycznych 

morderców, z tą jednak różnicą, że psychopata dokładnie dobiera swoje ofiary  

i z reguły nie odczuwa poczucia winy, w przypadku terrorysty zaś poczucie winy jest 

tłumione lub logicznie uzasadniane – terrorysta jest przekonany, że jego działania są 

wymuszone i nie miał innego wyjścia, przez co czuje się usprawiedliwiony [35]. 

Każde działanie jest następstwem określonych przyczyn i uświadomionej 

potrzeby osiągania celów poprzez wykorzystanie dostępnych zasobów. Stąd reali-

zacja skutecznego (jakościowo dobrego i efektywnego) procesu zapewniania bezpie-

czeństwa VIP jest warunkowana czasem przygotowania (szkolenia) działań i sposo-

bem ich wykonania przy użyciu odpowiednich sił i środków (ogólnie budżetu), ale 

także precyzyjnym określeniem zakresu (struktury zadaniowej) podejmowanych 

przedsięwzięć (rys. 2).  
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Rysunek 2. Systemowe uwarunkowania jakości procesów zapewniania bezpieczeństwa VIP. Opracowanie 

własne na podstawie [36] 

Ogólnie można stwierdzić, że każdy system/podmiot działania (BOR, SOP) 

powinien być postrzegany przez pryzmat jakości realizowanych w nim procesów, 

a w tym przez pryzmat jakości jego zasobów kadrowych i technicznych oraz metod 

i narzędzi obiektywnej, kompleksowej oceny zagrożeń dla jego funkcjonowania. 

5. Podsumowanie 

Terroryzm wcale nie jest zjawiskiem ostatnich lat. Patrząc z perspektywy historii 

i analizując temat zagrożeń terrorystycznych można powiedzie, że istniał prawie od 

zawsze – zmieniał i wciąż zmienia oblicze i sposoby ataków. Ataki terrorystyczne, 

których ofiarami padają przedstawiciele korpusu dyplomatycznego stały się bardzo 

częstym zjawiskiem. Szczególnie narażoną na zamachy pozycję przedstawicieli 

korpusu dyplomatycznego potwierdza niezwykle duża ilość ataków terrorystycznych, 

zwłaszcza w II połowie XX wieku. Terroryści wykorzystywali wszelkie dostępne 

środki i metody ataku na objęte międzynarodową ochroną osoby, strzelając do nich 

z broni palnej, rzucając w ich kierunku bomby, podkładając ładunki pod 

samochodami, w mieszkaniach, czy biurach, ale również podsyłając przesyłki 

z ukrytymi ładunkami czy bronią biologiczną Zdarzały się także porywania 

przedstawicieli korpusu dyplomatycznego w charakterze zakładników. Terroryści 

okupowali pomieszczenia placówek dyplomatycznych (przykładem jest polska 

Ambasada w Szwajcarii), dokonywali masakr na uczestnikach przyjęć dyplo-

matycznych. Natłok informacji odnośnie ofiar wśród dyplomatów doprowadził 

w efekcie do pewnego przesycenia i znieczulenia społeczności międzynarodowej, do 

tego stopnia, że dziś informacje na ten temat nie wzbudzają już w społeczeństwie 

takich emocji.  

Przypadek zajęcia polskiej placówki dyplomatycznej w Szwajcarii jest o tyle 

ciekawy, że atak na polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne oraz jego personel 

nastąpił w państwie uznawanym za jedno z najbezpieczniejszych na świecie. 

Sytuacja ta pokazuje, że bezpieczeństwo polskiego korpusu dyplomatycznego stale 

narażane jest na zagrożenia terrorystyczne nie tylko w miejscach uznawanych za 

szczególnie niebezpieczne ale również w tych, które wszyscy na świecie uważają za 

bezpieczne. Zagrożenia polskiego korpusu dyplomatycznego podlegającego ochronie 
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Biura Ochrony Rządu/Służby Ochrony Państwa stale się zwiększają. Można to 

zauważyć szczególnie jeśli chodzi o personel dyplomatyczny pełniący swoje misje 

na placówkach wojennych i zagrożonych terroryzmem. Zmiany i wzrost tych 

zagrożeń powoduje konieczność ciągłej modyfikacji systemu ochrony i strategii 

stosowanej przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu/Służby Ochrony Państwa. 

Również system szkolenia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu/Służby Ochrony 

Państwa, którzy wysyłani są na placówki wojenne czy zagrożenia tetrystycznego 

ulega ciągłym zmianom, gdyż to właśnie na nich spoczywa odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo polskiego korpusu dyplomatycznego. Warto podkreślić, że 

przygotowania takich funkcjonariuszy do wyjazdu na placówki wojenne czy 

zagrożenia terrorystycznego powinien być szczególnie wytężony, wymagający 

ogromnego wysiłku psychicznego i fizycznego. Również sprzęt, z którego korzystają 

funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu/Służby Ochrony Państwa powinien być 

z „najwyższej półki”. Aby zminimalizować skutki potencjalnych ataków czy 

zamachów na przedstawicieli polskiego korpusu dyplomatycznego, funkcjonariusze 

Biura Ochrony Rządu/Służby Ochrony Państwa powinni poruszać się autami 

o najwyższej klasie opancerzenia. Stąd głównym celem jest minimalizacja skutków 

potencjalnych ataków czy zamachów na przedstawicieli polskiego korpusu 

dyplomatycznego. Zatem ograniczenia czasowe i narzędzia teleinformatyczne 

zapewniające informacyjną ciągłość działania oraz świadomość struktury zadaniowej 

i dostępność zasobów (budżet) dostosowanych do potrzeb – stają się determinantami 

skuteczności działania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu/Służby Ochrony 

Państwa. 
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Streszczenie  

Celem artykułu jest przedstawienie głównych zagrożeń terrorystycznych dla polskiego personelu 

dyplomatycznego. W artykule przedstawiono także rolę Biura Ochrony Rządu, jako instytucji 

odpowiedzialnej za ochronę polskich dyplomatów w miejscach zagrożonych terroryzmem. W artykule 

przeanalizowano dotychczasowe zamachy na przedstawicieli polskiego korpusu dyplomatycznego oraz 

chroniących ich funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Analizie poddano również przesłanki 

predysponujące polski korpus dyplomatyczny jako potencjalny cel ataków terrorystycznych oraz 

główne cele działalności terrorystcznej skierowanej przeciwko przedstawicielom polskiego korpusu 

dyplomatycznego.  

W artykule zastosowano teoretyczne metody badawcze, takie jak analiza i synteza. Analizie poddana 

została literatura polska i międzynarodowa z zakresu terroryzmu oraz ochrony osób. Ponadto 

zweryfikowano wstępnie tezę, że pomimo istnienia zagrożeń związanych z przeprowadzeniem 

zamachów terrorystycznych, Polska posiada odpowiednie służby i instytucje do przeciwdziałania temu 

zjawisku. Wskazane byłoby jednak, aby wyposażenie takich służb jak Biuro Ochrony Rządu było 

możliwie najlepsze aby móc skutecznie chronić przedstawicieli polskiego korpusu dyplomatycznego, 

niezależnie od miejsca oraz zagrożenia. 

Słowa kluczowe: Terroryzm, Biuro Ochrony Rządu, Personel Dyplomatyczny, Zamach. 

Terrorism as a source of threat to VIP personal security 

Abstract 

The aim of the article is to present the main terrorist threats for Polish diplomatic staff. The article also 

presents the role of Government Protection Bureau, as an institution responsible for protection Polish 

diplomats in places threatened by terrorism. The article analyses previous attacks on Polish diplomatic 

staff and protecting theirs officers of Government Protection Bureau. It also analyses predispositions 

Polish diplomatic staff as a potential target of terrorist attacks and the main objectives of terrorist 

activity directed against representatives Polish diplomatic staff.  

The article utilises theoretical research such as analysis and synthesis. The analysis covered the Polish 

and foreign literature in the field of terrorism and protection of persons. In addition, the thesis was 

verified that despite the existence of threats that despite existence of threats related to the terrorist 

attacks Poland has appropriate services and institutions to counteract this phenomenon. It would be 

advisable, however, that the provision of services such as the Government Protection Bureau would be 

the best as possible to protect effectively representatives Polish diplomatic staff, regardless of location 

or danger. 

Keywords: Terrorism, Government Protection Bureau, Diplomatic Staff, Assassination. 
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Zasady stosowania ochrony informacji niejawnych 
a zagrożenia terrorystyczne i sabotażowe 

1. Wstęp  

Nieodzownym warunkiem istnienia i rozwoju każdego państwa jest zapewnianie 
bezpieczeństwa. Służą temu różnorodne instrumenty. Większość państw na świecie 
w ramach systemów bezpieczeństwa powołuje i utrzymuje instytucje określane jako 
służby specjalne. Działalność tego typu podmiotów obejmuje specyficzne działania 
ukierunkowane na zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa 
państwa. W Polsce funkcjonuje obecnie kilka instytucji, które określa się mianem 
służb specjalnych. W kategorii służb specjalnych najczęściej umieszcza się wywiad 
i kontrwywiad danego państwa. Podmioty tego typu prowadzą działania specjalne 
o charakterze operacyjno-rozpoznawczym. Tego typu określenie znajduje odzwier-
ciedlenie w polskim porządku prawnym. Istotą działalności służb specjalnych jest 
gromadzenie oraz ochrona informacji o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
państwa w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym [1]. 

Znaczenie informacji zarówno jawnych, jak i niejawnych nieustannie wzrasta. 
Pożądana informacja dostępna w odpowiednim czasie staje się dobrem strategicznym 
i dlatego należy ją odpowiednio chronić przed nieuprawnionym dostępem 
i ujawnieniem. Jest to szczególne pole rywalizacji zarówno na płaszczyźnie 
dyplomatycznej, jak i gospodarczej oraz militarnej, a czasem nawet politycznej. 
Stabilność i bezpieczeństwo państwa oraz organizacji międzynarodowych wymaga 
skutecznej ochrony informacji istotnych z punktu widzenia ich interesów i tworzenia 
warunków do współpracy sojuszniczej pomiędzy państwami oraz w ramach 
organizacji. Ochrona ta powinna obejmować szereg różnorodnych działań 
o charakterze prawnym, administracyjnym, organizacyjnym i technicznym, które 
muszą tworzyć spójny i wzajemnie uzupełniający się system. Celem tych działań jest 
bowiem zabezpieczenie i ochrona określonych zasobów informacyjnych przed 
nieupoważnionym dostępem [2]. 

Krajowa Władza Bezpieczeństwa realizuje w tym zakresie szereg zadań 
wynikających z przepisów ustawy głównie w wymiarze prewencyjnym, wynika-
jącym z nierepresyjnej filozofii systemu ochrony informacji niejawnych, zgodnie 
z wypracowanymi przez lata – w krajach o ugruntowanej strukturze demokratycznej 
– standardami. Koncentracja na działaniach systemowych sprzyja zapobieganiu 
i minimalizowaniu zagrożeń, szczególnie w zakresie przeciwdziałania ujawnianiu 
informacji niejawnych podmiotom do tego nieuprawnionym [3]. 
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2. System ochrony informacji niejawnych 

System ochrony informacji niejawnych w RP bazuje na funkcjonowaniu kilku 

podmiotów wpisanych w polski porządek konstytucyjno-prawny (rys. 1). Głównymi 

komponentami tego systemu są: 

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW); 

 Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). 

 

Rys. 1. Ogólna struktura systemu ochrony informacji niejawnych w RP Źródło: opracowanie własne 

Podmioty te funkcjonują autonomicznie w wyznaczonym obszarze kompeten-

cyjnym. Każdy z nich koncentruje się na zadaniach z obszaru pozamilitarnego lub 

militarnego. Ponadto w rozumieniu funkcjonalnym szef ABW pełni funkcję 

Krajowej Władzy Bezpieczeństwa – National Security Authority (NSA), a Szef SKW 

pełni funkcję National Communications Security Authority (NCSA) dla Ministerstwa 

Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej lub przez niego nadzorowanych. Organa wykonawcze w systemie 

ochrony stanowią komponenty podsystemu (jednostki organizacyjne, pełnomocnicy, 

kancelarie tajne oraz kancelarie tajne międzynarodowe). 

2.1. Formalnoprawne uwarunkowania organizacji i funkcjonowania 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą specjalną powołaną do 

ochrony porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej. Instytucja ta koncentruje 

swoje działania na pozawojskowych aspektach ochrony informacji niejawnych, 

bezpieczeństwie wewnętrznym, teleinformatycznym a także ekonomicznym. Służba 

ta podlega kontroli cywilnej. Działania ABW nadzoruje Premier i kontroluje Sejm. 

Status, obowiązki i uprawnienia ABW określa Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. 

o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu [4]. 

Do ważniejszych zadań ABW należy:  
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 rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpie-

czeństwo wewnętrzne państwa oraz w jego porządek konstytucyjny, a w szcze-

gólności w suwerenność i międzynarodową pozycję RP, jej niepodległość 

i nienaruszalność terytorium, a także w system obronny;  

 rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie przestępstw, a w szczególności 

identyfikacja szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wyko-

rzystania informacji niejawnych i innych przestępstw godzących w bezpie-

czeństwo państwa; 

 identyfikacja działań naruszających podstawy ekonomiczne i bezpieczeństwo 

państwa, a tym identyfikacja działalności korupcyjnej osób pełniących funkcje 

publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393); 

 monitorowanie i kontrolowanie procesów produkcji i obrotu towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa; 

 rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie nielegalnemu wytwarzaniu, posia-

daniu i obrotowi bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej 

zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, 

w obrocie międzynarodowym;  

 rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń godzących w bezpie-

czeństwo, istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa 

systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemu 

sieci teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, 

urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, a także 

systemów teleinformatycznych właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji lub 

urządzeń infrastruktury krytycznej; 

 realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań związanych z ochroną 

informacji niejawnych oraz wykonywanie funkcji Krajowej Władzy 

Bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach 

międzynarodowych;  

 uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom 

informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego;  

 podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach 

międzynarodowych [5]. 

Ustawodawca określił, że Szef ABW w granicach swoich zadań wykonuje 

czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze, aby skutecznie 

rozpoznawać, zapobiegać i wykrywać przestępstwa, a także analityczno-informa-

cyjne, w celu pozyskiwania znaczących informacji dla ochrony bezpieczeństwa 

państwa i jego porządku konstytucyjnego. Szef ABW jest centralnym organem 

administracji rządowej, działającym w strukturach ABW, jako urzędu administracji 

rządowej, podlegającego bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów. 

W związku z doświadczeniami innych państw dotkniętymi zamachami 

terrorystycznymi Prezes Rady Ministrów podjął decyzje o podpisaniu zarządzenia na 

mocy, którego 19 września 2005 r. utworzono w ABW odrębny Departament 
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Przeciwdziałania Terroryzmowi. Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpie-

czeństwa Wewnętrznego jest jednostką koordynacyjno-analityczną w zakresie 

przeciwdziałania terroryzmowi i jego zwalczania [6]. Szczególnie istotne jest to, że 

ABW spełnia rolę wyspecjalizowanego ośrodka informacyjno-analitycznego 

i realizuje zadania wynikające z bieżącego zapotrzebowania Prezydenta i Rządu RP. 

Agencja jest zobligowana do uzyskiwania, analizowania i przetwarzania wszelkich 

informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego 

państwa i jego porządku konstytucyjnego. Szef ABW przekazuje je Prezydentowi 

Rzeczpospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, a także – zgodnie 

z kompetencjami – właściwym ministrom. Opracowywane przez ABW materiały 

mają formę raportów, informacji sygnalnych, analiz oraz biuletynów tematycznych 

i poświęcone są zjawiskom szpiegostwa, terroryzmu i ekstremizmów politycznych, 

a także zagrożeniom dla podstaw ekonomicznych państwa i korupcji osób pełniących 

funkcje publiczne. W celu rozpoznawania charakteru i źródeł potencjalnych zagrożeń 

dla bezpieczeństwa państwa oraz zapewniania ciągłości działania [7] – prowadzony 

jest szeroki monitoring przede wszystkim otwartych źródeł informacji [8]. 

2.2. Formalnoprawne uwarunkowania organizacji i funkcjonowania 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

SKW jest służbą specjalną (utworzoną 1 października 2006 r.), której zadaniem 

jest ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa, 

bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP oraz innych jednostek 

organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej. 

SKW jest urzędem administracji rządowej, przy czym Szefa SKW powołuje premier 

na wniosek ministra obrony narodowej, po zasięgnięciu opinii Prezydenta RP oraz 

kolegium do spraw służb specjalnych i sejmowej komisji do spraw służb specjalnych. 

SKW jest centralnym organem administracji rządowej i podlega ministrowi obrony 

narodowej, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień prezesa Rady 

Ministrów lub ministra koordynatora służb specjalnych, w przypadku jego powołania 

(jego działalność podlega kontroli Sejmu) [9]. Do ważniejszych zadań SKW należą: 

 rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie przestępstw popełnianych przez 

żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy SKW i SWW 

oraz pracowników SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON; 

 rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie zdarzeń oraz przestępstw 

o charakterze terrorystycznym godzących w bezpieczeństwo potencjału obron-

nego państwa, SZ RP oraz jednostek organizacyjnych MON; 

 realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań określonych w ustawie 

z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz uzyskiwanie, 

gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom 

informacji mogących mieć znaczenie dla obronności państwa, bezpieczeństwa 

lub zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON 

a także podejmowanie działań w celu eliminowania ustalonych zagrożeń; 

 uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie 

właściwym organom informacji mogących mieć znaczenie dla obronności 
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państwa, bezpieczeństwa lub zdolności bojowej SZ RP albo innych jednostek 

organizacyjnych MON; 

 prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego oraz przedsięwzięć z zakresu 

ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy; 

 uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów 

międzynarodowych dotyczących rozbrojenia; 

 ochrona bezpieczeństwa jednostek wojskowych, innych jednostek organiza-

cyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami 

państwa; 

 ochrona bezpieczeństwa badań naukowych i prac rozwojowych zleconych przez 

SZ RP i inne jednostki organizacyjne MON oraz produkcji i obrotu towarami, 

technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym zamówionymi przez SZ 

RP i inne jednostki organizacyjne MON, w zakresie określonym w pkt. 1; 

 Ponadto, SKW zobowiązana jest podejmować działania przewidziane dla SKW 

w innych ustawach, a także umowach międzynarodowych, z którymi 

Rzeczpospolita Polska jest związana [10]. 

2.3. Krajowa Władza Bezpieczeństwa 

Szef ABW, jako Krajowa Władza Bezpieczeństwa (w tym w odniesieniu do 

podmiotów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, za pośrednictwem Szefa SKW) 

odpowiedzialny jest za nadzorowanie systemu ochrony informacji niejawnych 

w stosunkach RP z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi 

i wydawanie dokumentów upoważniających do dostępu do informacji niejawnych 

NATO, Unii Europejskiej, lub innych organizacji międzynarodowymi. Zarówno 

ABW, jak i SKW – nadzorując funkcjonowanie systemu ochrony informacji 

niejawnych w jednostkach organizacyjnych pozostających w ich właściwości  

– prowadzą kontrolę ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów 

obowiązujących w tym zakresie. Jednym z ważnych zadań są zadania w zakresie 

bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Prowadzą też postępowania spraw-

dzające i kontrolne oraz postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, a także 

zapewniają ochronę informacji niejawnych wymienianych między RP a innymi 

państwami lub organizacjami międzynarodowymi [11]. 

Do głównych zadań Krajowej Władzy Bezpieczeństwa należy zaliczyć: 

 wdrażanie standardów bezpieczeństwa NATO, UE i ESA oraz zapewnianie 

właściwego poziomu ochrony informacji niejawnych NATO, UE i ESA; 

 nadzorowanie systemu ochrony informacji niejawnych w stosunkach RP 

z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi. 

Ponadto we współczesnych uwarunkowaniach sojuszniczych szczególnie 

wrażliwy staje się obszar współpracy ze strukturami bezpieczeństwa NATO, UE 

i ESA oraz krajowych władz bezpieczeństwa państw członkowskich [12]. 

3. Uwarunkowania prawne ochrony informacji niejawnych 

Głównym aktem prawnym, określającym zasady i organizację systemu ochrony 

informacji niejawnych w Polsce jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych. Ustawa ta zaktualizowała istniejące w polskim porządku 
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prawnym unormowania w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zgodnie z treścią 

art. 1 ust. 1 ustawy informacje niejawne są tymi zasobami, których nieuprawnione 

ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej 

Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie 

ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażenia. Dotyczy to 

więc także zasad: 

 klasyfikowania informacji niejawnych; 

 organizowania ochrony informacji niejawnych; 

 przetwarzania informacji niejawnych; 

 postępowania sprawdzającego prowadzonego w celu ustalenia, czy osoba nim 

objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy; 

 postępowania prowadzonego w celu ustalenia, czy przedsiębiorca nim objęty 

zapewnia warunki do ochrony informacji niejawnych; 

 organizacji kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz ochrony 

informacji w systemach teleinformatycznych; 

 stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji 

niejawnych [13]. 

Całokształt zasad i mechanizmów oraz zbiór modeli ochrony informacji 

niejawnych stanowią system ochrony, w którego skład wchodzą: 

 przepisy i reguły z zakresu ochrony informacji niejawnych tj. ustawa, rozpo-

rządzenia, zarządzenia, decyzje, dyrektywy, instrukcje, procedury, wytyczne, 

poradniki; 

 struktury organizacyjne (ABW, SKW, kierownik jednostki organizacyjnej oraz 

piony ochrony) powiązane ze sobą relacjami organizacyjno-funkcjonalnymi 

w taki sposób, że stanowią całość zdolną do zapewnienia ochrony informacji 

niejawnych; 

 środki bezpieczeństwa fizycznego służące do ochrony informacji niejawnych 

(strefy ochronne, systemy alarmowe, sejfy, drzwi, niszczarki do dokumentów, 

oprogramowanie itp.) [14]. 

Sposób realizacji ustawowych przedsięwzięć w zakresie systemów ochrony jest 

ściśle determinowany rolą jednostek organizacyjnych i podmiotów wykonawczych. 

3.1. Kierownik Jednostki Organizacyjnej 

Kierownik Jednostki Organizacyjnej (KJO) odpowiada za przetwarzane informacje 

niejawne i ich ochronę, a w szczególności za zorganizowanie i zapewnienie 

funkcjonowania tej ochrony. Kierownikowi jednostki organizacyjnej bezpośrednio 

podlega zatrudniony przez niego Pełnomocnik do spraw ochrony informacji 

niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie 

informacji niejawnych [15]. Do podstawowych obowiązków kierownika jednostki 

organizacyjnej należy: 
 w zakresie organizacyjnym – zatrudnienie pełnomocnika do spraw ochrony 

informacji niejawnych, utworzenie komórki organizacyjnej do spraw ochrony 

informacji niejawnych, zatrudnienie kierownika kancelarii tajnej i utworzenie 

kancelarii tajnej oraz wyznaczenie stref ochronnych; 
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 w zakresie bezpieczeństwa osobowego – opracowanie wykazu stanowisk i prac 

zleconych, z którymi może wiązać się dostęp do informacji niejawnych, a także 

prowadzenie dokumentacji osobowej; 

 w zakresie ochrony fizycznej – zapewnienie właściwej kontroli w strefach 

ochronnych, wdrożenie rozwiązań zabezpieczeń fizycznych, technicznych 

i organizacyjnych. 

Jednym z ważniejszych zadań o dość dużym stopniu złożoności jest zapewnianie 

bezpieczeństwa teleinformatycznego i opracowanie szczególnych wymagań bezpie-

czeństwa eksploatowanych systemów i rezydujących w nich zasobów informa-

cyjnych oraz wyznaczenie inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

3.2. Pełnomocnik ochrony, jako podmiot odpowiedzialny za ochronę 

informacji niejawnych  

Pełnomocnik ochrony w jednostce organizacyjnej jest najważniejszą osobą 

wykonującą pracę na rzecz ochrony informacji niejawnych. Podlega bezpośrednio 

kierownikowi jednostki organizacyjnej i jest przez niego rozliczany ze swojej pracy. 

Pełnomocnik ten przygotowuje wszystkie założenia i dokumenty normujące ochronę 

informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej. Ustawowe zadania pełnomocnika 

ochrony można podzielić na cztery podstawowe grupy: 

 zadania związane z bezpieczeństwem fizycznym; 

 zadania związane z bezpieczeństwem osobowym; 

 zadania związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym; 

 zadania związane z kontrolą ochrony informacji niejawnych. 

Zadaniem wspólnym dla wszystkich grup będzie zarządzanie ryzykiem bezpie-

czeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania i analiza ryzyka. 

Należy zaznaczyć, że proces zarządzania ryzykiem jest procesem ciągłym, który 

powinien bazować na monitorowaniu i cyklicznej lub zdarzeniowej analizie ryzyka 

w przypadku wystąpienia zmian mających istotny wpływ na bezpieczeństwo 

przetwarzanych informacji niejawnych [16]. 

Do szczegółowych zadań pełnomocnika ochrony należy między innymi, opraco-

wywanie i przedstawianie do akceptacji kierownikowi jednostki organizacyjnej 

projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych w jednostce 

organizacyjnej, w tym: 

 dokumentacji określającej sposób i tryb przetwarzania w jednostce 

organizacyjnej informacji niejawnych o klauzuli „poufne”; 

 instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania w jednostce organizacyjnej 

informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków 

stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony; 

 dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym 

dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą; 

 planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym 

postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne oznaczone 

klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego; 

 decyzji (rozkazu) Kierownika Jednostki Organizacyjnej w sprawie organizacji 

systemu przepustkowego w jednostce organizacyjnej zarządzanie ryzykiem 
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bezpieczeństwa informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, a w szcze-

gólności szacowanie ryzyka; 

 zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych funkcjonujących 

w jednostce organizacyjnej, w których są przetwarzane informacje niejawne, 

poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur z zakresu ochrony 

informacji niejawnych; 

 prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania 

przepisów o ochronie tych informacji w jednostce organizacyjnej; 

 planowanie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz 

prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia; 

 zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w jednostce 

organizacyjnej, a w szczególności szacowanie ryzyka; 

 wdrożenie wytycznych, zaleceń i instrukcji dotyczących postępowania 

z informacjami niejawnymi międzynarodowymi, wydawanymi przez Krajową 

Władzę Bezpieczeństwa; 

 sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej i kancelarii tajnej 

międzynarodowej oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych 

odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych; 

 zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w jednostce 

organizacyjnej, w tym, stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego 

odpowiednich do poziomu zagrożeń, organizowanie stref ochronnych oraz 

systemu wejść i wyjść z tych stref, określanie zasad wstępu do stref ochronnych 

oraz nadawanie uprawnień do wstępu do tych stref [17]. 

 Wykonanie ustawowych zadań wymaga wyposażenia pełnomocnika ochrony 

w odpowiednie siły i środki. W tym celu powołana jest komórka organizacyjna do 

spraw ochrony informacji niejawnych zwana pionem ochrony. Do pracowników 

pionu ochrony można zaliczyć, kierownika kancelarii tajnej, personel kancelarii 

tajnej, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

4. Kancelaria tajna i poziomy wrażliwości informacji 

Kierownik jednostki organizacyjnej, w której są przetwarzane informacje 

niejawne o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, tworzy kancelarię i zatrudnia jej 

kierownika. Kancelaria tajna stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną, 

w zakresie ochrony informacji niejawnych podległą pełnomocnikowi ochrony, 

obsługiwaną przez pracowników pionu ochrony, odpowiedzialną za właściwe 

rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym 

osobom [18]. 

Klauzulę tajności, nadaje osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu 

lub oznaczenia innego niż dokument materiału. Zgodnie z regulacjami normatywno-

prawnymi w danym obszarze odpowiedzialności i kompetencji przyjmuje się 

klauzule tajności informacji niejawnych dla POLSKI, NATO, UE i ESA, jak 

w Tabeli nr 1.  
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Tabela nr 1. Wykaz odpowiedników poziomów klauzul tajności 

 

Źródło: opracowanie własne 

Klauzule te są w zasadzie pełnymi odpowiednikami, przy czym poświadczenia 

bezpieczeństwa w Polsce wydaje się odpowiednio na okres: 

 10 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”; 

 7 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”; 

 5 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ŚCIŚLE 

TAJNE” [19]. 

Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych międzynarodowych 

wydaje się na okres: 

 10 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli adekwatnej 

do „POUFNE” czyli „NATO CONFIDENTIAL”, „CONFIDENTIEL UE/EU 

CONFIDENTIAL”, „ESA CONFIDENTIAL”; 

 7 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli adekwatnej do 

„TAJNE” czyli „NATO SECRET”, „SECRET UE/EU SECRET”, „ESA 

SECRET”; 

 5 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli adekwatnej do 

„ŚCIŚLE TAJNE” czyli „COSMIC TOP SECRET”, „TRÈS SECRET UE/EU 

TOP SECRET”, „ESA TOP SECRET” [20]. 

Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa jest zarazem zobowiązaniem do 

przestrzegania ustalonych prawnie zasad postępowania z tzw. informacją niejawną 

(opatrzoną odpowiednią klauzulą), zgodnie z zasadą wiedzy niezbędnej – need to 

know. 

5. Model i zasady ochrony fizycznej 

Jednostki organizacyjne, w których przetwarzane są informacje niejawne, stosują 

środki bezpieczeństwa fizycznego odpowiednie do poziomu zagrożeń w celu 

uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do takich informacji, 

w szczególności chroniące przed: 

 działaniem obcych służb specjalnych; 

 zamachem terrorystycznym lub sabotażem; 
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 kradzieżą lub zniszczeniem materiału; 

 próbą wejścia osób nieuprawnionych do pomieszczeń, w których są przetwa-

rzane informacje niejawne; 

 nieuprawnionym dostępem do informacji o wyższej klauzuli tajności niż 

posiadane uprawnienia. 

Zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego uzależnia się od poziomu 

zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich 

utratą. W określeniu poziomu zagrożeń uwzględnia się w szczególności występujące 

rodzaje zagrożeń, klauzule tajności i liczbę informacji niejawnych. W celu 

uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do informacji niejawnych 

o klauzuli „poufne” lub wyższej należy w szczególności: 

 zorganizować strefy ochronne; 

 wprowadzić system kontroli wejść i wyjść ze stref ochronnych; 

 określić uprawnienia do przebywania w strefach ochronnych; 

 stosować wyposażenie i urządzenia służące ochronie informacji niejawnych, 

którym przyznano certyfikaty [21]. 

Dla zapewnienia w jednostce organizacyjnej skutecznej ochrony informacji 

niejawnych, stosuje się środki bezpieczeństwa fizycznego, obejmujące przed-

sięwzięcia organizacyjne, ochronę fizyczną i ochronę techniczną. Ochrona fizyczna 

obejmuje zespół przedsięwzięć mających na celu zapewnienie stałej kontroli nad 

materiałami niejawnymi i jest realizowana przez osoby przeszkolone, w tym przez 

siły ochronne i służby dyżurne zapewniające m.in. kontrolę dostępu do pomieszczeń 

i obszarów, rejonów, stref, w których są przetwarzane informacje niejawne oraz 

nadzór nad technicznymi środkami wspomagającymi ochronę fizyczną, a także 

reagowanie na sygnały alarmowe lub techniczne. Ochronę techniczną stanowią 

zabezpieczenia uniemożliwiające lub opóźniające wtargnięcie osób nieuprawnionych 

w sposób niezauważony lub z użyciem siły do pomieszczeń, obszarów, rejonów, 

stref, w których są przetwarzane informacje niejawne. Zabezpieczenia służące do 

ochrony fizycznej informacji niejawnych tworzą w szczególności: 

 bariery fizyczne chroniące granice pomieszczeń, obszarów, rejonów, stref, 

w których są przetwarzane informacje niejawne, w tym w szczególności 

ogrodzenia, przegrody budowlane, zabezpieczenia mechaniczne, a także 

urządzenia do przechowywania materiałów niejawnych; 

 system kontroli dostępu obejmujący system elektroniczny lub rozwiązanie 

organizacyjne, stosowane w celu zagwarantowania uzyskiwania dostępu do 

pomieszczeń, obszarów, rejonów, stref, w których są przetwarzane informacje 

niejawne, wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 

 system alarmowy służący do wykrywania i sygnalizowania naruszenia chro-

nionych granic pomieszczeń, obszarów, rejonów oraz stref; 

 telewizyjny system nadzoru stosowany do obserwowania i rejestrowania 

sytuacji w nadzorowanym obszarze, rejonie, strefie oraz do weryfikacji zdarzeń 

alarmowych; 

 system kontroli osób i przedmiotów obejmujący system elektroniczny lub 

rozwiązanie organizacyjne polegające na kontroli rzeczy osobistych, a także 

przedmiotów wnoszonych lub wynoszonych, stosowany w celu zapobiegania 
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próbom nieuprawnionego wnoszenia do stref ochronnych rzeczy zagrażających 

bezpieczeństwu informacji niejawnych lub nieuprawnionego wynoszenia 

materiałów niejawnych z budynków lub obiektów; 

 depozytory przeznaczone do przechowywania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

 depozytory kluczy przeznaczone do bezpiecznego zdawania, przechowywania 

i pobierania kluczy do pomieszczeń i urządzeń, w których przetwarzane są 

informacje niejawne. 

 systemy alarmowe, elektroniczne systemy kontroli dostępu, telewizyjne systemy 

nadzoru muszą spełniać wymagania o standardzie nie niższym niż określony 

w Normie Obronnej NO-04-A004 – Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe. 

Celem wyeliminowania lub zminimalizowania zagrożeń tworzy się wymienione 

poniżej strefy ochronne. 

Strefa ochronna I – obejmuje pomieszczenie, zespół pomieszczeń lub obszar, 

w którym informacje niejawne są przetwarzane, w taki sposób, że wstęp do tego 

pomieszczenia, zespołu pomieszczeń lub obszaru umożliwia uzyskanie bezpośred-

niego dostępu do tych informacji, przy czym spełnione są następujące wymagania: 

 granice strefy są wyraźnie określone i zabezpieczone; 

 w planie ochrony informacji niejawnych wskazana jest najwyższa klauzula 

tajności przetwarzanych informacji niejawnych; 

 osoby pracujące lub pełniące służbę w strefie muszą posiadać odpowiednie 

uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do 

wykonywania pracy lub pełnienia służby w tej strefie; 

 w strefie mogą przebywać wyłącznie osoby, którym nadano stałe lub okresowe 

uprawnienia do dostępu do tej strefy; 

 w przypadku konieczności wstępu osób innych niż te, o których mowa w lit c 

i d, przetwarzane informacje niejawne chroni się przed możliwością dostępu do 

nich tych osób oraz zapewnia nadzór osoby uprawnionej. 

Strefa ochronna II – obejmuje pomieszczenie, zespół pomieszczeń lub obszar, 

w którym informacje niejawne są przetwarzane, w taki sposób, że wstęp do tego 

pomieszczenia, zespołu pomieszczeń lub obszaru nie umożliwia uzyskania 

bezpośredniego dostępu do tych informacji, przy czym spełnione są następujące 

wymagania: 

 granice strefy są wyraźnie określone i zabezpieczone; 

 osoby pracujące lub pełniące służbę w strefie muszą posiadać odpowiednie 

uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do 

wykonywania pracy lub pełnienia służby w tej strefie; 

 w strefie mogą przebywać wyłącznie osoby, którym nadano stałe lub okresowe 

uprawnienia do dostępu do tej strefy; 

 w przypadku konieczności wstępu osób innych niż te, o których mowa w lit b 

i c, przetwarzane informacje niejawne chroni się przed możliwością dostępu do 

nich tych osób oraz zapewnia nadzór osoby uprawnionej. 

Strefa ochronna III – obejmuje pomieszczenie zespół pomieszczeń lub obszar 

wymagający wyraźnego określenia granic, w obrębie których jest możliwe 

kontrolowanie osób i pojazdów, przy czym: 
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 w strefie tej mogą przebywać osoby, którym nadano stałe lub okresowe 

uprawnienia do tej strefy; 

 w przypadku konieczności wstępu osób innych niż te, o których mowa w lit a, 

zapewnia się nadzór osoby uprawnionej; 

 w kompleksach, w których dyslokowanych jest więcej niż jedna jednostka 

organizacyjna, zasady wejścia do strefy ochronnej III ustala Kierownik 

Jednostki Organizacyjnej, który jest odpowiedzialny za organizację i funkcjono-

wanie systemu ochrony całego kompleksu, w porozumieniu z kierownikami 

jednostek organizacyjnych stacjonujących na terenie tego kompleksu [22]. 

Wyodrębnienie poszczególnych stref jest nie tylko zabiegiem organizacyjnym, ale 

faktycznym odwzorowaniem możliwości eliminowania wybranych typów zagrożeń. 

6. Podsumowanie 

Pozyskiwanie informacji, które mają wpływ na bezpieczeństwo danego państwa, 

czyli jego niepodległość, suwerenność oraz pozycję na arenie międzynarodowej, 

przez nieuprawnione osoby, czy to ze służb wywiadowczych innego państwa, czy 

z grup przestępczych, może mieć daleko idące konsekwencje. Dlatego, by zachować 

stabilność państwa i dawać poczucie bezpieczeństwa obywatelom, najważniejszym 

zadaniem i obowiązkiem rządu jest ochrona ważnych zasobów informacyjnych [23]. 

Może ją zapewnić sprawnie funkcjonujący system, który będzie gwarantował 

ograniczenia w dostępie do informacji niejawnych, właściwe ich przetwarzanie, 

a także wykorzystanie odpowiednich i wystarczających środków bezpieczeństwa 

fizycznego i teleinformatycznego. Z tego też względu system ten wymaga na 

poziomie państwa precyzyjnie określonych zasad i norm mających umocowanie 

w prawie [24]. 

W przypadku przeciwdziałania terroryzmowi szczególne znaczenie mają 

czynności o charakterze proaktywnym – służby państwowe odpowiednio do swoich 

ustawowych uprawnień zbierają informacje w celu podjęcia odpowiednich działań, 

zanim jeszcze dojdzie do określonego zdarzenia. O powodzeniu takich działań 

można mówić tylko wtedy, gdy jest możliwe zapobieganie akcji terrorystów. 

Czasami jednak zbieranie informacji ma miejsce w ramach czynności o charakterze 

retroaktywnym – jako reakcja na zdarzenie, które miało już miejsce. Istotnym może 

być wtedy ujawnienie, wykrycie i ujęcie sprawców oraz osób z nimi powiązanych, 

także w kontekście zapobiegania kolejnym zdarzeniom [25] i finalnej weryfikacji 

pozyskanych informacji. 
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Zasady stosowania ochrony informacji niejawnych a zagrożenia terrorystyczne 

i sabotażowe 

Streszczenie 

Celem artykułu jest wskazanie zasad stosowania zabezpieczeń przed zamachem terrorystycznym lub 

sabotażem dla jednostek organizacyjnych, w których przetwarza się informacje niejawne krajowe, Paktu 

Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej jak również Europejskiej Agencji Kosmicznej. W artykule 

przedstawiono rolę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

jako instytucji odpowiedzialnej za nadzór i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych, 

w jednostkach organizacyjnych pozostających w ich właściwości, wskazując rekomendowane metody 

bezpieczeństwa dla środków przeciw terrorystycznych i przeciw sabotażowych.  

W artykule przeanalizowano dotychczasowe metody funkcjonowania systemu ochrony informacji 

niejawnych w jednostkach organizacyjnych pozostających we właściwości ABW oraz SKW. Ponadto 

przedstawiono szczególne wymagania dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego 

przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych oraz zadania pełnomocnika do spraw ochrony 

informacji niejawnych kierowników jednostek organizacyjnych. W analizie uwzględniono istotę 

i elementy zabezpieczeń przed atakami terrorystycznymi i sabotażowym, obiektów oraz pomieszczeń, 

w których przetwarza się informacje niejawne. Systemowe podejście do badanego obszaru wymagało 

charakterystyki podstaw prawnych. W artykule zastosowano empiryczne metody badawcze, takie jak 

analiza i synteza. W pracy zweryfikowano hipotezę, że istotnym elementem w ochronie informacji 

niejawnych przed atakiem terrorystycznym lub sabotażem jest fizyczne i proceduralne przeciwstawienie 

się zagrożeniu, z uwzględnieniem zastosowanych środków zabezpieczeń fizycznych, technicznych 

i organizacyjnych w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w naszym kraju. 

Słowa kluczowe: Terroryzm, Sabotaż, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu 

Wojskowego, ochrona, informacja niejawna. 

Rules for the protection of classified information and terrorist and sabotage 

threats 

Abstract 

The aim of the article is to indicate the rules for the application of safeguards against terrorist attacks or 

sabotage for organizational units, in which the national classified information, the North Atlantic Treaty, 

the European Union as well as the European Space Agency are processed. 

The article presents the role of the Internal Security Agency ( ISA) and the Military Counterintelligence 

Service (MCS), as the institution responsible for supervision and functioning of the secret information 

protection system, in organizational units remaining in their properties, indicating the recommended 

security methods for counter-terrorist and counter-sabotage measures. 

The article analyzes the existing methods of functioning of the system of protection of classified 

information in organizational units remaining in the ISA and MCS properties. In addition, specific 

requirements regarding the application of physical security measures intended to protect classified 

information and the task of a plenipotentiary for protection of classified information of heads of 

organizational units are presented. 

The analysis takes into account the essence and elements of security against terrorist and sabotage 

attacks, objects and premises where classified information is processed. The systematic approach to the 

studied area required the characterization of legal grounds. The article uses empirical research methods, 

such as analysis and synthesis. The study proved that an important element in the protection of 

classified information against terrorist attack or sabotage is physical and procedural opposition to the 

threat, taking into account the physical, technical and organizational security measures in compliance 

with the legal provisions in force in our country. 

Keywords: Terrorism, Sabotage, The Internal Security Agency, The Military Counterintelligence 

Service, Protection, Implicit information. 
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Misja doradcza UE w Iraku  

jako przykład działań prewencyjnych wobec terroryzmu 

1. Wprowadzenie 

Unia Europejska (UE) zrzesza znaczną część najbardziej rozwiniętych państw 

świata. W związku z tym jest istotnym uczestnikiem stosunków międzynarodowych, 

zwłaszcza od momentu przekształcenia jej – na mocy traktatu lizbońskiego  

– w jednolitą organizację międzynarodową [1]. Unia angażuje się w relacje na 

poziomie międzynarodowym przez pryzmat wartości i zasad zadeklarowanych przez 

jej członków w traktatach. Należą do nich: godność osoby ludzkiej, wolność, demo-

kracja, równość, państwo prawa oraz poszanowanie praw człowieka [1]. Wspieranie 

wszystkich wymienionych, a także pokoju i dobrobytu narodów tworzących Unię, 

jest jej głównym celem – również w stosunkach zewnętrznych [1]. 

Taka perspektywa własnego udziału w kontaktach międzynarodowych oraz 

potencjał polityczno-gospodarczy UE wymagają od niej gotowości do brania dużej 

odpowiedzialności za przeciwdziałanie licznym problemom współczesnego świata, 

zwłaszcza tym o charakterze globalnym. Do takich bezsprzecznie zalicza się 

terroryzm, który bezpośrednio zagraża każdej wartości chronionej przez Unię. Walkę 

z nim – we wszystkich jego odmianach – UE i jej państwa członkowskie uznają za 

swój priorytet. 

Przyjęta w 2005 r. unijna strategia w tej kwestii wymienia cztery główne 

założenia zwalczania terroryzmu: zapobieganie, ochronę, ściganie i reagowanie [2]. 

Nadrzędnym i optymalnym celem UE jest całkowite wyeliminowanie problemu. 

Wymaga to szczególnych działań w dziedzinie zapobiegania (prewencji), w której 

najistotniejsze jest, by nie dopuszczać do „zwracania się ludzi ku terroryzmowi, 

eliminując czynniki lub pierwotne przyczyny [podkr. autor] mogące prowadzić do 

radykalizacji postaw i rekrutacji kandydatów w Europie i w skali międzyna-rodowej” 

[2]. Ze względu na ponadnarodowy i transgraniczny charakter terroryzmu skuteczna 

polityka antyterrorystyczna – rozumiana jako aktywność defensywna mająca na celu 

wzrost odporności państw i społeczeństw – musi łączyć aspekty tak wewnątrz-, jak 

i zewnątrzunijne [3]. W związku z tym niezbędna jest coraz ściślejsza współpraca 

z pozostałymi uczestnikami stosunków międzynarodowych, w tym krajami trzecimi. 

W ostatnich kilkunastu latach w omawianej kwestii największym problemem dla 

UE jest – i wciąż w dużej mierze będzie – terroryzm islamski. Mimo że charakter 

zagrożenia z jego strony podlega stałej ewolucji, a zjawiska generujące postawy 

radykalne religijnie są coraz bardziej obecne również w samej Unii, to tradycyjną 

i szczególnie istotną rolę wśród źródeł działalności terrorystycznej motywowanej 
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radykalnym islamem odgrywa sytuacja na Bliskim Wschodzie. Dotyczy to zwłaszcza 

Iraku, który od upadku reżimu Saddama Husajna (2003 r.) znajduje się w stanie 

chronicznej niestabilności – tak w sferze polityczno-społecznej, jak i bezpieczeństwa. 

Spowodowało to – obok kampanii „wzmacniania wiary” prowadzonej przez 

dyktatora od końca lat 80. XX w. [4-6] – iż kraj ten stał się trwałym inkubatorem dla 

islamskiego radykalizmu. W ciągu kilkunastu lat instytucjonalizował się on 

w postaci kolejnych ugrupowań – ostatnio jako Państwo Islamskie (nazwa ta 

obowiązuje od czerwca 2014 r., określa grupę będącą następcą organizacji 

dżihadystycznych funkcjonujących w Iraku od 2003 r. [4, 7, 8])
.
 

Ze względu na charakter Iraku jako państwa źródłowego dla islamskiego 

terroryzmu walka z nim jest jednym z głównych tematów w relacjach UE z tym 

krajem. Współpraca Unii z rządem w Bagdadzie wpisuje się przede wszystkim 

w priorytet zapobiegania aktywności terrorystycznej czy też – innymi słowy  

– „eliminowania jej pierwotnych przyczyn”. Starając się działać na rzecz 

zwiększania stabilności Iraku, UE de facto bezpośrednio pracuje bowiem na wzrost 

poziomu własnego bezpieczeństwa. Europejski system jego zapewniania – rozumiany 

jako stricte unijny realizowany w ramach wspólnej polityki zagranicznej 

i bezpieczeństwa (WPZiB) czy też jako suma zdolności państw członkowskich  

– wciąż ma bowiem luki. Uwidaczniają się one zwłaszcza w walce z wciąż 

ewoluującymi zagrożeniami asymetrycznymi, takimi jak terroryzm. Tymczasem 

Unia jako organizacja międzynarodowa jest zdolna nie tylko multiplikować potencjał 

członków, ale też wykorzystywać swoją podmiotowość prawnomiędzynarodową. 

W konsekwencji – realizując własną strategię walki z terroryzmem – UE ma 

możliwość korzystania z autorskich instrumentów. Należą do nich misje cywilne, 

w tym misja doradcza Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa 

w Iraku (EU Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq, EUAM 

Iraq). 

*** 

Niniejszy artykuł jest efektem badań autora nad polityką UE w zakresie walki 

z terroryzmem. Koncentruje się on na wspomnianej misji EUAM Iraq. W pracy nad 

tekstem autor skupił się na wykazaniu, iż jest ona, z jednej strony, częścią 

konsekwentnie podejmowanych przez Unię wysiłków na rzecz zwiększenia 

stabilności Iraku oraz, z drugiej, że została zaprojektowana w unijnej polityce 

w zakresie walki z terroryzmem jako element działań prewencyjnych wobec niego. 

Autor przyjął kilka równoprawnych podejść badawczych. Po pierwsze, 

instytucjonalne, w ramach którego analizował system instytucjonalny UE, a także 

mechanizmy jego funkcjonowania w kontekście kształtowania relacji z Irakiem oraz 

opracowywania założeń i wdrażania polityki walki z terroryzmem. Po drugie, 

funkcjonalistyczne, które posłużyło do analizy dotychczasowych decyzji o stosun-

kach z rządem w Bagdadzie i rzeczonej polityce, ze szczególnym uwzględnieniem 

inicjatyw prewencyjnych. Po trzecie, normatywne, które było użyteczne przy 

określaniu optymalnych warunków dla procesu decyzyjnego w obu omawianych 

zakresach. 

W ramach tych podejść autor zastosował kilka metod badawczych. Po pierwsze, 

historyczną – w zakresie opisu relacji Unii i Iraku od upadku reżimu S. Husajna. 
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Po drugie, instytucjonalno-prawną – w zakresie analizy funkcjonowania składowych 

systemu instytucjonalnego UE istotnych z punktu widzenia stosunków z Irakiem oraz 

realizacji zadań EUAM Iraq. Po trzecie, analizy treści – w zakresie studiów nad 

dokumentami, w tym prawnymi, poświęconymi kontaktom z Irakiem oraz misji. 

Tekst podzielono na trzy części. W pierwszej autor zarysował relacje polityczne 

między Unią Europejską a Irakiem w latach 2003-2018, dzieląc ten okres na trzy 

krótsze: 2003-2012, 2013-2017 i od 2018 r. W drugiej scharakteryzował unijne misje 

cywilne, uwzględniając znaczenie WPZiB w aktywności międzynarodowej UE 

i specyfikę zmian w tej polityce wprowadzonych traktatem lizbońskim. W trzeciej 

skupił się na EUAM Iraq, opisując jej podstawę prawną, cele, zadania, strukturę, 

finansowanie i dotychczasową działalność. W zakończeniu tekstu zebrane zostały 

wnioski. 

2. Relacje Unii Europejskiej i Iraku w latach 2003-2018 

W drugiej połowie XX w. – okresie rozwoju w Europie kolejnych organizacji 

integracji ekonomiczno-politycznej – Irak przeszedł drogę od postkolonialnej 

monarchii do państwa skrajnie autorytarnego. Kluczową postacią przez większość 

tego czasu był Saddam Husajn. W okresie jego dużego (1968-1979), a później 

wyłącznego wpływu na politykę kraju (1979-2003) nie miał on ze Wspólnotami 

Europejskimi/Unią Europejską żadnych relacji traktatowych czy politycznych. 

Zjednoczona Europa ograniczała się w kwestiach irackich najpierw do implemen-

towania sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 

– utrzymywanych od sierpnia 1990 r. w konsekwencji napaści zbrojnej Iraku na 

Kuwejt – później zaś do angażowania się w pomoc humanitarną dla Irakijczyków 

doświadczanych rosnącą opresją państwa i pogarszającą się – przez wojny 

i restrykcje międzynarodowe – sytuacją gospodarczą (od 1992 r. UE i jej członkowie 

byli największym po ONZ darczyńcą) [9]. 

2.1. Unia Europejska wobec Iraku w latach 2003-2012 

Historia współczesnego Iraku rozpoczyna się w 2003 r., kiedy wskutek 

interwencji wojskowej pod wodzą Stanów Zjednoczonych upadł reżim S. Husajna. 

Operacja ta, a zwłaszcza udział w niej kilku członków UE, była tematem ostrych 

dyskusji między nimi – również na forum unijnym – począwszy od 2002 r. Linia 

podziału przebiegała między zdecydowanie sprzeciwiającymi się działaniom 

zbrojnym Niemcami, Francją i państwami Beneluksu, a popierającymi je Wielką 

Brytanią, Hiszpanią, Portugalią i Włochami (do drugiej grupy dołączyła Polska). 

Kontrowersje te – obok wówczas jedynie sui generis podmiotowości prawno-

międzynarodowej Unii – komplikowały sprawne kształtowanie przez nią relacji 

z nową iracką administracją. UE od początku była jednak zainteresowana 

nawiązaniem konstruktywnych kontaktów z rządem w Bagdadzie. W związku z tym 

już od pierwszych miesięcy po odsunięciu partii Baas od władzy prowadziła 

z Irakiem dialog oraz zapewniała pomoc humanitarną i finansowe wsparcie dla jego 

rekonstrukcji. 

W omawianym okresie opublikowanych zostało kilka dokumentów poświęconych 

podejściu Unii do Iraku. Do najważniejszych z nich należą: 
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 komunikat Komisji Wspólnot Europejskich (KWE) z 9 czerwca 2004 r. [10], 

który był pierwszym dokumentem programowym dotyczącym stosunków UE 

i Iraku w jego nowej rzeczywistości ustrojowej. Procedowano[11] i zaapro-

bowano [12] go jeszcze przed przejęciem władzy w Bagdadzie przez lokalny 

rząd tymczasowy (28 czerwca 2004 r.), w atmosferze nadziei na szybką 

i efektywną transformację polityczno-społeczną Iraku. W komunikacie 

wskazano korzyści, które mogłyby płynąć dla UE ze współpracy, w tym 

polityczne, gospodarcze i w dziedzinie bezpieczeństwa. Głównie skupiono się 

jednak na średnioterminowych celach stosunków unijno-irackich: (1) rozwoju 

bezpiecznego, stabilnego i demokratycznego państwa z konstytucyjnymi 

władzami szanującymi prawa człowieka i podstawowe swobody narodu;  

(2) tworzeniu otwartej, stabilnej, trwałej i zróżnicowanej gospodarki rynkowej 

mającej gwarantować bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i wzrost oraz 

zmniejszenie skali ubóstwa; (3) integrowaniu gospodarczym i politycznym 

Iraku w ramach regionu i systemu międzynarodowego. Realizacja tych założeń 

miała wpisywać się w dialog z rządem w Bagdadzie na temat roli UE w Iraku, 

a także pomagać w stopniowym wzmacnianiu jej zaangażowania w tym kraju; 

 wspólna deklaracja Unii i Iraku w sprawie dialogu politycznego z 21 września 

2005 r. [13], która wymieniała dziedziny szczególnie istotne w kontaktach 

dwustronnych: (1) wsparcie dla procesu transformacji Iraku; (2) promocję 

dobrego rządzenia; (3) ochronę praw człowieka; (4) rządy prawa i demokrację; 

(5) nieproliferację i walkę z terroryzmem; (6) zapobieganie konfliktom;  

(7) kwestie kulturalne; 

 komunikat KWE z 7 czerwca 2006 r. [14], który doprecyzował tekst z 2004 r. 

i zaktualizował go w obliczu załamania się nadziei na szybką transformację 

Iraku w związku z eskalacją napięcia między szyitami i sunnitami, które 

przerodziło się w konflikt domowy w latach 2006-2008. We wstępie do nowego 

komunikatu wskazano najważniejsze wyzwanie dla Iraku, tj. „brak bezpie-

czeństwa wynikający z terroryzmu, działalności partyzantów, zorganizowanej 

przestępczości i przemocy na tle religijnym”. Dokument potwierdził cele z 2004 

r. i doprecyzował je, wskazując pięć dążeń szczegółowych: (1) akceptację 

i wsparcie rządów demokratycznych ponad podziałami; (2) przyczynianie się do 

poprawy bezpieczeństwa poprzez rządy prawa i promowanie praw człowieka; 

(3) wspieranie władz kraju i regionu w zapewnianiu podstawowych usług 

i tworzeniu miejsc pracy; (4) pomoc w odbudowie ekonomicznej; (5) promo-

wanie efektywnej i przejrzystej administracji; 

 memorandum w sprawie strategicznego partnerstwie w dziedzinie energii z 18 

stycznia 2010 r. [15], które stworzyło przestrzeń dla rozwijania relacji 

w przedmiotowej dziedzinie; 

 wspólny program Komisji Europejskiej, Włoch i Szwecji dla Iraku na lata 2011-

2013 [9], który podsumowywał wysiłki trzech stron i miał za zadanie spiąć je 

w jeden koncepcyjnie spójny zestaw działań. Był to jeden z najbardziej 

kompleksowych w warstwie diagnostycznej dokumentów w sprawie Iraku. 

Z perspektywy Unii potwierdził on jednak jedynie wcześniej deklarowane cele 

i metody ich osiągania. 



 

Misja doradcza UE w Iraku jako przykład działań prewencyjnych wobec terroryzmu 

 

71 

Finałem rozwoju współpracy dwustronnej między Unią Europejską a Irakiem 

w latach 2003-2012 była umowa o partnerstwie i współpracy [16] – pierwszy 

dokument nadający relacjom unijno-irackim charakter traktatowy. Negocjacje w jej 

sprawie rozpoczęły się w listopadzie 2006 r., choć była ona wówczas projektowana 

jedynie jako porozumienie w sprawie handlu i współpracy (decyzja o podniesieniu 

jego statusu zapadła podczas siódmej rundy rozmów). Rokowania zakończono 13 

listopada 2009 r., podpisanie miało miejsce 11 maja 2012 r. Mimo fundamentalnego 

znaczenia dla stosunków dwustronnych umowa nie jest jeszcze w pełni ratyfikowana 

[17], niemniej jednak od 1 sierpnia 2012 r. tymczasowo obowiązuje część jej 

zapisów (przede wszystkim z tytułu II, tj. „Handel i inwestycje”). 

W założeniu umowa gwarantuje wszechstronną platformę kooperacji, która ma 

odbywać się w myśl poszanowania zasad demokracji, praw człowieka i prawo-

rządności. Wzmacnianiu stosunków ma służyć dialog polityczny w formie 

corocznych spotkań na wysokim szczeblu. Ma on obejmować „wszystkie kwestie 

o wspólnym znaczeniu, w szczególności pokój, politykę zagraniczną i bezpie-

czeństwa, dialog wewnętrzny i pojednanie, demokrację, praworządność, prawa 

człowieka, dobre rządy oraz stabilizację i integrację regionalną”. 

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera wybór przez strony i wyekspo-

nowanie w umowie priorytetowego obszaru współpracy – walki z terroryzmem. 

Strony potwierdziły istotę tego zagadnienia i postanowiły dalej współdziałać 

w zgodzie z międzynarodowym i własnym dorobkiem prawnym (zadeklarowały 

m.in. dążenie do porozumienia w sprawie całościowej konwencji ONZ o między-

narodowym terroryzmie). Wyraziły również głębokie zaniepokojenie podburzaniem 

do aktów terrorystycznych i podkreśliły gotowość do podejmowania wszelkich 

niezbędnych i stosownych środków zmniejszających zagrożenie tego typu. Służyć 

miała temu wymiana informacji o grupach terrorystycznych i wspierających je 

sieciach oraz poglądów i doświadczeń w zakresie walki z terroryzmem. 

W latach 2003-2012 najważniejszym przedsięwzięciem w relacjach unijno-

irackich była jednak zintegrowana misja Unii Europejskiej w Iraku dotycząca 

państwa prawnego (EU Integrated Rule of Law Mission for Iraq, EUJUST LEX-

Iraq) [18-20]. Decyzja w sprawie jej uruchomienia została podjęta przez Radę Unii 

Europejskiej (Rada) 1 marca 2005 r. [21-22], zaś operacyjność EUJUST LEX-Iraq 

osiągnęła 1 lipca 2005 r. [23] W latach 2005-2009 – ze względu na sytuację 

bezpieczeństwa w Iraku – bazowała w Brukseli i realizowała zadania z terytorium 

UE. Pierwsze działania bezpośrednio na teatrze misja zaczęła podejmować od 2009 

r., a w 2011 r. przeniosła siedzibę do Bagdadu. Mandat misji wygasł 31 grudnia 2013 

r. W szczytowym momencie zatrudniała ona 66 osób, w tym 53 ekspertów z państw 

Unii i 13 pracowników lokalnych. Misją kierował szef, który odpowiadał za bieżące 

zarządzanie i koordynację działań, a także za sprawy personalne i dyscyplinarne. 

Podlegał wysokiemu przedstawicielowi UE ds. WPZiB. Kontrolę polityczną i kie-

rownictwo strategiczne nad misją zapewniał Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa. 

Pierwotny budżet wynosił 10 mln EUR rocznie, zaś w końcowym okresie działania  

– około 15 mln EUR w skali roku (partycypowała w nim również Norwegia). 

EUJUST LEX-Iraq wyznaczono do realizacji szeregu zadań z zakresu 

zaspokajania pilnych potrzeb irackiego systemu sądownictwa karnego – przede 
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wszystkim szkoleń z zaawansowanego zarządzania i prowadzenia dochodzeń. Miały 

one poprawić wydolność, koordynację i współpracę różnych elementów refor-

mowanego sektora, tj. sądów, policji oraz służb penitencjarnych. Akcentowana była 

konieczność pełnego poszanowania państwa prawnego i praw człowieka. Takie 

sprofilowanie misji wynikało z diagnozy największych problemów życia polityczno-

społecznego w Iraku w pierwszych latach po obaleniu baasistowskiego reżimu oraz 

ówczesnych możliwości UE w gestii jak najefektywniejszych działań i szybkiego 

osiągania celów. 

W tamtym okresie bowiem – co widać m.in. we wskazanych wcześniej 

dokumentach – unijni decydenci uważali problemy Iraku za wynikające z faktu 

przechodzenia przez to państwo transformacji ustrojowej jako takiej. Proces ten miał 

więc być zarówno „sprawcą”, jak i „ofiarą” piętrzących się trudności, w tym 

nasilających się z każdym rokiem podziałów społecznych. Priorytetem UE było 

„ukonstytuowanie” demokratycznych organów władzy w świadomości obywateli 

Iraku. Kluczem do tego miała być m.in. sprawiedliwa i efektywna władza 

sądownicza, która byłaby jedną z największych wartości dodanych w porównaniu 

z rządami partii Baas. 

Ze względu na swoje znaczenie judykatywa była szczególnie narażona na 

zakorzenienie się w niej różnego rodzaju patologii, które mogły doprowadzić do jej 

trwałej dysfunkcyjności. Zagrożenie to zwiększała też trwająca w kraju 

debaasyfikacja administracji i sił bezpieczeństwa, która zepchnęła na margines 

społeczny co najmniej kilkaset tysięcy osób stanowiących dotąd elitę urzędniczą, 

intelektualną i finansową Iraku. 

Ostatecznie – patrząc przez pryzmat przypisanych jej zadań – realizacja mandatu 

EUJUST LEX-Iraq była osiągnięciem Unii. Misja przeszkoliła ponad 7 tys. osób 

zajmujących stanowiska średniego i wysokiego szczebla w irackim sądownictwie, 

policji i więziennictwie. Osoby te miały okazję czerpać z europejskich wzorców, 

jednak wydarzenia, do których doszło w Iraku w kolejnych latach, postawiły 

trwałość efektów EUJUST LEX-Iraq pod znakiem zapytania. 

*** 

Podsumowując, lata 2003-2012 upłynęły w relacjach UE i Iraku na 

wypracowywaniu dla nich trwałej podstawy. Początkowo kontakty te z perspektywy 

Unii charakteryzowała duża ufność w szybkie postępy transformacji w Iraku, co 

zmieniło się w 2006 r. po załamaniu się sytuacji bezpieczeństwa w tym państwie. Od 

tego momentu coraz większego znaczenia wśród priorytetów współpracy 

dwustronnej zaczęła nabierać kwestia walki z terroryzmem – przeszła ona drogę od 

zupełnie nieobecnej w strategii UE z 2004 r. poprzez zdefiniowanie jako element 

największego wyzwania dla irackich władz w 2006 r. po status najistotniejszej 

kwestii szczegółowej we współpracy usankcjonowany w umowie o partnerstwie 

i współpracy z 2012 r. Konsekwentnie jednak Unia upatrywała szansy dla Iraku 

w niwelowaniu różnic między obywatelami i budowaniu w ten sposób fundamentów 

demokracji, ufając, że negatywne procesy społeczne da się szybko zatrzymać. 

Wymiernym przejawem takiego myślenia było uruchomienie misji EUJUST LEX-

Iraq i skoncentrowanie jej na budowie odpowiedzialnego sądownictwa karnego. 
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2.2. Unia Europejska wobec Iraku w latach 2013-2017 

Począwszy od 2013 r. sytuacja bezpieczeństwa w Iraku zaczęła się drastycznie 

pogarszać. Był to skutek splotu uwarunkowań wewnętrznych, wybuchu konfliktu 

w Syrii i wzrostu aktywności Państwa Islamskiego. Wszystko to zwróciło uwagę UE, 

która stopniowo dawała temu wyraz w trakcie kolejnych posiedzeń Rady ds. 

Zagranicznych: 

 konkluzje z 22 kwietnia 2013 r. [24], które były jeszcze utrzymane w tonie 

typowym dla wcześniejszego okresu. Napięcia narastające w Iraku od 

wycofania się amerykańskiej armii (koniec 2011 r.) nie zostały zdiagnozowane 

jako zwiastun kilkuletniego konfliktu, lecz jako przedłużanie się dotych-

czasowego stanu rzeczy. Podtrzymując wolę budowy partnerstwa z Irakiem 

Rada wezwała tamtejsze siły polityczne do „powszechnego i prawdziwego 

dialogu”. Dla Unii priorytetem wciąż było „stworzenie przez Irak stabilnego 

otoczenia politycznego, sądowego i gospodarczego”, czego ważną częścią miała 

być „niezależność sektorów wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa, tak by 

nie były one wykorzystywane do celów politycznych, odpowiednie szkolenie 

policji, dobre sprawowanie władzy oraz rozwiązanie problemu korupcji”. 

W tym kontekście UE potwierdziła zaangażowanie w formie misji EUJUST 

LEX-Iraq; 

 konkluzje z 10 lutego 2014 r. [25], w których widać zmianę podejścia do 

wydarzeń w Iraku. Rada po raz pierwszy zdiagnozowała wówczas problem 

w irackiej sferze publicznej, wokół którego miała osnuć w przyszłości swoje 

działania – słabą kondycję sił bezpieczeństwa i ich złe relacje z częścią 

ludności. W tekście wyrażono zaniepokojenie z powodu pogarszającego się 

stanu bezpieczeństwa w Iraku, w tym wzrostu zagrożenia terrorystycznego 

i liczby przypadków stosowania przemocy. Choć stwierdzono, że nie mogły 

temu zaradzić wyłącznie działania służb, to Rada zauważyła, iż „bacznie 

przypatruje się wydarzeniom w prowincji Al-Anbar (…) i zachęca iracki rząd, 

by poprawił współpracę między siłami bezpieczeństwa a plemionami 

zamieszkującymi tę prowincję” (na przełomie lat 2013-2014 premier Nuri  

al-Maliki – w odpowiedzi na niepokoje społeczne – rozpoczął we wskazanej 

części Iraku operację wojskową, której brutalność skłoniła część klanów do 

współpracy z Państwem Islamskim, które latem 2014 r. zajęło znaczną część  

Al-Anbaru [4]). Rada zwróciła też uwagę na rosnącą liczbę uchodźców 

wewnętrznych i konieczność ochrony cywilów – jako w domyśle kolejne 

zadanie sektora bezpieczeństwa; 

 konkluzje z 23 czerwca 2014 r. [26] i 15 sierpnia 2014 r. [27], które były już 

zdominowane przez temat aktywności w Iraku Państwa Islamskiego i postępu-

jący kryzys humanitarny. Rada każdorazowo zdecydowanie potępiała dżiha-

dystów oraz wyrażała zaniepokojenie losem ludności cywilnej, podkreślając 

konieczność jej ochrony przez iracki rząd. Uzyskał on zapewnienie o poparciu 

ze strony UE w walce z terroryzmem, która miała być jednak niemożliwa bez 

ogólnokrajowej zgody politycznej, a także musiała odbywać się z poszano-

waniem prawa humanitarnego i praw człowieka oraz z troską o unikanie 

masowego używania siły; 
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 konkluzje z 20 października 2014 r. [28], które skupiały się w całości na 

kryzysie związanym z działaniami w Iraku i w Syrii Państwa Islamskiego. Rada 

wyraziła w nich konieczność „kompleksowego i skoordynowanego rozwiązania 

problemu regionalnego zagrożenia stwarzanego przez terroryzm i brutalny 

ekstremizm oraz zajęcia się leżącą u ich podstaw niestabilnością i przemocą”. 

W tym celu zadeklarowała „gotowość ścisłej współpracy z rządem Iraku 

w rozwiązywaniu stojących przed nim problemów oraz wspierania go we 

wprowadzaniu niezbędnych reform w wielu sektorach, m.in. w sektorze 

bezpieczeństwa [podkr. – autor] oraz w systemie sądownictwa, które (…) należy 

usprawnić poza podziałami religijnymi”. UE zaapelowała też o ochronę i troskę 

władz o wszystkich Irakijczyków; 

 konkluzje z 14 grudnia 2015 r. [29], w których Rada obszernie odniosła się do 

aktywności irackich sił bezpieczeństwa. Popierając działania przeciw dżiha-

dystom i przyjmując z zadowoleniem postępy w nich, UE podkreśliła, że 

skuteczna walka z terroryzmem wymaga „poszanowania międzynarodowych 

praw człowieka, zapobiegania przemocy (…), łagodzenia napięć na tle 

religijnym (…), zachowania wieloetnicznego, wieloreligijnego i wielowyzna-

niowego charakteru irackiego społeczeństwa”. W tym kontekście mocno 

zaakcentowano „konieczność odbudowania pluralistycznych i demokratycznie 

kontrolowanych Irackich Sił Zbrojnych” oraz objęcia przez rząd kontrolą 

wszystkich ugrupowań zbrojnych w kraju, w tym szyickich milicji zrzeszonych 

w Jednostkach Mobilizacji Ludowej – sojuszu zawiązanym w czerwcu 2014 r. 

w celu obrony Iraku przed Państwem Islamskim (do drugiej połowy 2016 r. na 

bojówkach ciążył faktyczny ciężar prowadzenia walk z dżihadystami, obecnie 

część z nich przechodzi proces inkorporacji do regularnych formacji rządowych). 

Irackie władze zostały zachęcone do reformy sektora bezpieczeństwa 

i zwiększania w nim poszanowania praw człowieka. Był to efekt coraz 

częstszych w tamtym okresie doniesień o ich łamaniu przez irackie służby; 

 konkluzje z 19 czerwca 2017 r. [30], w których Rada skupiła się m.in. na 

informacjach o przestępczych działaniach irackich sił rządowych. Unia  

– „głęboko zaniepokojona doniesieniami o pogwałceniach i naruszeniach praw 

człowieka popełnianych przez siły irackie” – zaapelowała o pociągnięcie 

winnych do odpowiedzialności. Poprawa relacji agencji bezpieczeństwa 

z ludnością cywilną została określona jako niezbędna, a przyczyniać do tego 

miały się m.in. szkolenia realizowane przez członków UE. Rada zapowiedziała 

dążenie do spójności z tymi działaniami i przyznała, że bada możliwość 

wysłania zespołu doradczego ds. reformy sektora bezpieczeństwa. Zwróciła się 

też do wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpie-

czeństwa (dalej: wysoki przedstawiciel) oraz Komisji Europejskiej z prośbą 

o przedstawienie strategii UE służącej zaangażowaniu w Iraku. 

W omawianym okresie UE przyjęła jeden dokument programowy, który poruszał 

m.in. kwestię współpracy z rządem w Bagdadzie. Potraktowano ją jednak jako część 

regionalnej strategii Unii odnoszącej się do Iraku i Syrii oraz – przede wszystkim  

– zagrożenia ze strony Państwa Islamskiego. Apel o opracowanie tekstu Rada 
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wystosowała w konkluzjach z 20 października 2014 r. Dokument opublikowano 

6 lutego 2015 r. [31], akceptację Rady uzyskał on 16 marca 2015 r. [32] 

Strategia ma kompleksowy charakter. Widać to zwłaszcza w części 

diagnostycznej, która wcześniej nie zawsze była wystarczająco akcentowana. 

W kwestii Iraku stwierdzono, że „transformację utrudniały nieustanne akty 

przemocy, niestabilność polityczna, autorytarne rządy, wykluczająca polityka rządu, 

duża skala korupcji oraz brak strukturalnych reform gospodarczych”. Wskazano też 

główny problem społeczny Iraku, czyli alienację sunnitów. Sprzyjały jej m.in.: 

„wykluczenie z podejmowania decyzji politycznych; zacofanie gospodarcze 

i społeczne obszarów sunnickich (…); arbitralne stosowanie prawodawstwa 

dotyczącego delegalizacji partii Baas; wykluczenie z irackich sił bezpieczeństwa 

sztabu wojskowego z okresu Saddama Husajna; brutalne działania policji na 

obszarach sunnickich, w tym udokumentowane zabijanie obywateli sunnickich; słabe 

ramy prawne dotyczące praw człowieka [podkr. – autor]; rozpowszechniona 

korupcja i nepotyzm”. 

Najobszerniejsza część strategii określa cele działań UE i wyszczególnia trzy ich 

rodzaje: wspólne dla Syrii, Iraku i innych państw dotkniętych kryzysem, dotyczące 

Syrii oraz poświęcone Irakowi. Każdorazowo określone zostały sposoby 

zaangażowania UE. Do grupy celów dla Iraku zaklasyfikowano (1) wspieranie 

tamtejszego rządu w realizacji idei włączenia społecznego. W tym zakresie 

najistotniejsze miały być: dialog z umiarkowanymi sunnitami, współpraca 

z Kurdami, konsolidacja instytucji państwowych, reformy polityczne, legislacyjne 

i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, wzmocnienie administracji lokalnej oraz 

restrukturyzacja sektora bezpieczeństwa (przez wzrost wsparcia materialnego 

i finansowego, reformę ram prawnych, demobilizację szyickich bojówek, likwidację 

podziałów religijnych w rządowych siłach zbrojnych, zapewnienie monopolu władzy 

na stosowanie aparatu przymusu i dostęp do broni). Wśród sposobów zaangażowania 

na rzecz realizacji tego celu pojawiło się m.in. wzmocnienie unijnej delegatury 

w Iraku ekspertami ds. bezpieczeństwa z państw członkowskich. Ponadto rząd 

w Bagdadzie miał być (2) wspierany w zakresie podstawowych usług, rozwoju 

gospodarczego i walki z korupcją oraz (3) budowy pokoju, pojednania 

i sprawiedliwości w okresie przejściowym. W związku z ostatnim zapowiedziano, że 

„w celu zadośćuczynienia i rekompensaty iracki rząd będzie musiał dokonać 

trudnych wyborów (…) i uwzględniać przestępstwa popełnione nie tylko przez 

Da’esh [określenie Państwa Islamskiego pochodzące od arabskiego akronimu jego 

nazwy – przyp. autor] i członków społeczności sunnickiej, ale również szyickie 

ugrupowania zbrojne i irackie siły bezpieczeństwa”. 

Rada dokonała ewaluacji strategii w dniu 23 maja 2016 r. [33] Podtrzymała 

aktualność jej celów, jednak odnotowała zmianę okoliczności od czasu jej ogłoszenia 

i nakazała jej dostosowanie do swoich konkluzji. W kwestii Iraku UE wyraziła 

niepokój z powodu „braku postępów we wdrażaniu reform i procesu pojednania”, 

a także stwierdziła „pilną potrzebę poprawy funkcjonowania irackich instytucji 

publicznych”. Podkreśliła potrzebę, by „strony konfliktu przestrzegały prawa 

międzynarodowego, w tym prawa humanitarnego i przepisów dotyczących praw 

człowieka, zarówno w trakcie walk, jak w stosownych przypadkach – po ich 
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zakończeniu (…)”.UE zadeklarowała też „zwiększenie koordynacji i synergii 

z działaniami podejmowanymi przez państwa członkowskie” m.in. we wsparciu dla 

sektora bezpieczeństwa, w tym szkoleń dla policji. 

*** 

Reasumując, w latach 2012-2017 Unia nie mogła realizować wobec Iraku 

strategii opartej o wypracowywane od 2003 r. instrumenty prawne i polityczne. 

Wynikało to z załamania się sytuacji bezpieczeństwa w tym kraju ze względu na 

ponadstandardowy dla grup terrorystycznych stopień zorganizowania Państwa 

Islamskiego oraz uzyskanie przez nie potencjału projekcji działań poza Bliski 

Wschód. Zjednoczona Europa doświadczyła tego w latach 2014-2017 w postaci 

zamachów na jej terytorium. 

W omówionym okresie zachodziły więc wyraźne zmiany w narracji UE 

w sprawie Iraku. Od drugiej połowy 2014 r. do końca pierwszego półrocza 2017 r. 

dominowała w niej aktywność dżihadystów, która zdeterminowała sposób patrzenia 

na relacje z rządem w Bagdadzie. Transformacja Iraku została ostatecznie uznana za 

porażkę, a charakterystyki tego kraju na szczeblu politycznym zaczęły w bardziej 

realistyczny sposób oddawać jego dysfunkcyjność i niespotykaną liczbę bardzo 

złożonych problemów o trudnej do uchwycenia skali i problematycznym społecznym 

podłożu. Budowa demokracji przestała być z kolei uważana za główną metodę 

rozwiązywania trudności i stała się jedynie niepewnym finałem procesu licznych 

reform, które do tej pory kończyły się jednak w Iraku porażką. 

2.3. Unia Europejska wobec Iraku od roku 2018 

Najnowszą unijną strategię wobec Iraku opublikowano 8 stycznia 2018 r. [34], 

Rada przyjęła ją 22 stycznia 2018 r. [35] We wprowadzeniu do dokumentu 

wyrażono, iż UE „jest szczególnie zainteresowana tym, aby Irak wyszedł z kryzysu 

silniejszy”, gdyż pogłębianie się problemów „doprowadziłoby nie tylko do tego, że 

pozostałby schronieniem dla terroryzmu, co stanowiłoby bezpośrednie i utrzymujące 

się zagrożenie dla bezpieczeństwa UE [podkr. – autor], ale także spowodowałoby 

wejście przez to państwo w nowy kryzys, którego konsekwencje humanitarne 

miałyby wpływ na państwa ościenne i UE, szczególnie za sprawą nielegalnej 

imigracji”. 

Kolejny dokument programowy w zakresie zaangażowania Unii wobec Iraku 

wskazuje sześć wyzwań zdiagnozowanych jako najważniejsze dla tego państwa. Są 

to: (1) sytuacja humanitarna (naruszenia praw człowieka, prawdopodobne zbrodnie 

przeciwko ludzkości, przesiedlenia wewnętrzne, zniszczenia infrastrukturalne);  

(2) deficyt bezpieczeństwa (terroryzm, fragmentaryzacja sił rządowych, istnienie 

pozapaństwowych sił zbrojnych, pilna potrzeba głębokich reform); (3) rozdrobnienie 

polityczne (liczne podziały, brak współpracy elit politycznych, korupcja, konflikt 

arabsko-kurdyjski); (4) zniszczona gospodarka i finanse państwa (uzależnienie od 

eksportu węglowodorów, nieefektywność przedsiębiorstw, rozdęty sektor publiczny, 

koncentracja na krótkoterminowej konsumpcji); (5) migracje (uchodźcy wewnętrzni 

i zewnętrzni, sytuacja na terenach wyzwolonych); (6) uwarunkowania regionalne 

(trudne relacje z sąsiadami, brak kontroli nad całością terytorium). 

W ten kontekst musiały wpisać się deklarowane przez UE cele wobec Iraku. Trzy 

główne to określenie: (1) istotnych wyzwań po walkach z Państwem Islamskim;  
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(2) interesów i strategicznych celów Unii w relacjach z Irakiem; (3) priorytetów 

działań UE w oparciu o istniejące już wsparcie z jej strony. 

W ramach wskazanych ogólnych dążeń Unia określiła również dziewięć celów 

strategicznych do jednoczesnej realizacji w ciągu pięciu lat: (1) jedność, suwerenność 

i integralność terytorialną Iraku; (2) wzmocnienie jego systemu politycznego, w tym 

poprawę cywilnego sektora bezpieczeństwa; (3) wsparcie rządu w Bagdadzie 

w rozwijaniu i wdrażaniu kompleksowej reakcji na priorytetowe potrzeby państwa; 

(4) promowanie zrównoważonego wzrostu opartego na wiedzy i sprzyjającego 

włączeniu społecznemu; (5) wspieranie odporności państwowej i społecznej Iraku 

poprzez promowanie jego różnorodności etnicznej i religijnej; (6) promowanie 

skutecznego i niezależnego wymiaru sprawiedliwości; (7) ustanowienie dialogu 

w sprawie migracji w celu zaradzenia ich pierwotnym przyczynom; (8) wspieranie 

dobrych relacji Iraku z jego sąsiadami; (9) dążenie do silnego partnerstwa unijno-

irackiego. 

Realizacja wskazanych celów zależy ostatecznie – co jest w dokumencie 

zastrzeżone – od politycznej woli irackich decydentów. Niemniej jednak UE 

w ramach najnowszej strategii zamierza zapewnić Irakowi pomoc w dziewięciu 

obszarach. Dla artykułu najważniejszy jest trzeci w kolejności, który określono jako 

„restrukturyzacja i wsparcie sektora bezpieczeństwa cywilnego, w tym zwalczania 

terroryzmu”. Jako kluczową w tym zakresie zdiagnozowano potrzebę gruntownej 

reformy irackiego sektora bezpieczeństwa cywilnego i wojskowego, przy czym UE 

ma koncentrować się na pierwszym. Warunkiem sine qua non sukcesu jest 

odzyskanie przez rząd w Bagdadzie zaufania obywateli dzięki „dowiedzeniu 

zdolności do zapewniania bezpieczeństwa i rządów prawa poprzez wiarygodne, 

regularne siły bezpieczeństwa cywilnego, które przestrzegają praw człowieka, 

działają stosownie do potrzeb obywateli oraz są jedynymi gwarantami 

bezpieczeństwa”. 

Dokładnie w ten obszar deklarowanego wsparcia UE dla Iraku wpisuje się misja 

EUAM Iraq, która jest w najnowszej strategii Unii określona jako „zespół doradczo-

wspomagający (…) mający pomóc władzom irackim wzmocnić instytucje 

państwowe i sprawowanie rządów zgodnie z krajową strategią bezpieczeństwa”. 

W świetle dokumentu misja ma być instrumentem zapewniania przez Unię 

doradztwa strategicznego władzom w Bagdadzie oraz środkiem do promowania 

ściślejszej koordynacji działań społeczności międzynarodowej w Iraku, w tym 

z ONZ, Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego oraz globalną koalicją na rzecz 

walki z Państwem Islamskim. Ta ostatnia ma być szczególnie istotnym partnerem 

w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmowi. Aktywność w tym zakresie ma skupiać 

się na wzmacnianiu potencjału Iraku w reagowaniu na zagrożenia terrorystyczne, 

głównie przez dialog na temat metod i środków prewencyjnych wobec brutalnego 

ekstremizmu. Istotne jest tutaj też przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu. 

Pozostałe obszary oczekiwanego wsparcia dla Iraku ze strony UE to: (1) pomoc 

humanitarna i wsparcie w zakresie odporności na przedłużające się przesiedlenia;  

(2) stabilizacja terenów wyzwolonych od Państwa Islamskiego oraz ich wczesna 

odbudowa w celu wspierania bezpiecznych, dobrowolnych i godnych powrotów 
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Irakijczyków do miejsc zamieszkania sprzed ostatniego konfliktu; (3) reforma 

polityczna mająca na celu lepsze rządy, dbałość o prawa człowieka i dążenie do 

pojednania społecznego; (4) konstruktywny dialog w relacjach arabsko-kurdyjskich; 

(5) reformy gospodarcze, finansowe i handlowe; (6) wsparcie wymiaru sprawied-

liwości m.in. w rozliczaniu zbrodni; (7) włączenie społeczne mające na celu 

uniknięcie zjawiska tzw. straconego pokolenia; (8) zarządzanie migracją nastawione 

na jego indywidualizację i uchwycenie irackiej specyfiki. 

Strategia wskazuje także konkretne metody realizacji celów i działań w niej 

wymienionych. Jej podstawą musi być ścisła współpraca UE z rządem Iraku. 

Kooperacja musi przebiegać też między państwami członkowskimi Unii, ONZ, 

globalną koalicją na rzecz walki z Państwem Islamskim, Międzynarodowym 

Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym, krajami trzecimi i innymi 

organizacjami międzynarodowymi. 

*** 

Konkludując, strategia z 2018 r. zwraca Irakowi część „podmiotowości” czy też 

„samodzielności” w relacjach z UE. Ponownie skupia się bowiem tylko na jego 

problemach i – w związku z porażkami Państwa Islamskiego – nie musi ich 

wpisywać w szeroki kontekst regionalny. Ma to korzystny wpływ na możliwość 

priorytetyzacji celów, potrzeb i działań. 

Dokument ten różni się od wcześniejszych w warstwie diagnostycznej. Jest to 

wynik obserwacji fiaska reform w Iraku od początku jego transformacji i – przede 

wszystkim – wzrostu realnego zagrożenia dla UE ze strony terroryzmu islamskiego, 

a więc zjawiska mającego swoje źródła m.in. w Iraku. W związku z tym Unia coraz 

bardziej skupia się w relacjach z tym krajem na precyzyjnych kwestiach 

bezpośrednio jej dotyczących (jak walka z terroryzmem). Odbywa się to kosztem 

ogólnych i faktycznie niemożliwych obecnie do osiągnięcia celów wyrażających się 

w postulacie „trwałego ustabilizowania Iraku”. 

3. Misje cywilne Unii Europejskiej 

Aktywność zewnętrzna jest podstawowym środkiem manifestowania przez UE jej 

znaczenia na arenie międzynarodowej. Działalność na tej płaszczyźnie ma dużo 

większe znaczenie od momentu przekształcenia Unii w jednolitą organizację 

międzynarodową. Wszelkie działania zewnętrzne UE charakteryzuje dbałość 

o traktatowe wartości i zasady reprezentowane przez nią i jej członków. Taki model 

aktywności charakteryzuje się ponadto tendencją do łączenia w ramach 

przedsięwzięć działań politycznych, operacyjnych i finansowych. Wynika to 

z przeświadczenia, że tylko możliwie jak najbardziej kompleksowe działania mogą 

zapewniać szybkie osiąganie celów oraz gwarantować niesienie pomocy i udzielanie 

wsparcia w zgodzie z pryncypiami Unii [36]. Tego typu wieloaspektowa aktywność 

skupia się m.in. w prowadzonych przez UE misjach cywilnych i operacjach 

wojskowych. Są one realizowane w ramach wspólnej polityki zagranicznej 

i bezpieczeństwa. 
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3.1. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w świetle traktatu 

lizbońskiego 

Traktat lizboński istotnie zreformował większość aspektów funkcjonowania Unii 
Europejskiej. Jednym z nich była WPZiB, która po likwidacji struktury filarowej 
została włączona do działań zewnętrznych UE. Do innych istotnych zmian 
wprowadzonych Traktatem z Lizbony w tej polityce należą: (1) ustanowienie 
wzmocnionego instytucjonalnie urzędu wysokiego przedstawiciela; (2) stworzenie 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych; (3) wprowadzenie zmian w inicjatywie 
ustawodawczej w ramach polityki, (4) w katalogu instrumentów prawnych w niej, 
(5) w mechanizmie decyzyjnym oraz (6) w jej finansowaniu [37]. Jednakże mimo 
zwiększenia kompetencji UE w obszarze WPZiB polityka ta zachowała swoją między-
rządową specyfikę i podlega kilkunastu potwierdzającym to ograniczeniom [37]. 

W 2007 r. zdecydowano również o dużych modyfikacjach we wspólnej polityce 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) – przede wszystkim uzyskała ona status 
traktatowy i stała się częścią WPZiB [1]. W dalszej kolejności traktat lizboński 
ustanowił Europejską Agencję Obrony i instrument stałej współpracy strukturalnej 
oraz wprowadził dwie klauzule – sojuszniczą i solidarności. Finalnie istotnie 
rozszerzył też zadania unijnych misji [37]. 

WPBiO ma zapewniać Unii zdolność operacyjną opartą na środkach cywilnych 
i wojskowych, z których może ona korzystać w prowadzonych poza granicami 
misjach utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom oraz wzmacniania między-
narodowego bezpieczeństwa [1]. Ich szczegółowy katalog obejmuje misje: (1) huma-
nitarne i rozbrojeniowe; (2) wojskowego doradztwa i wsparcia; (3) zapobiegania 
konfliktom i utrzymywania pokoju; (4) zbrojne służące zarządzaniu kryzysowemu; 
(5) stabilizacyjne po zakończeniu konfliktów; oraz (6) wspólne działania 
rozbrojeniowe [1]. Zakres tych operacji wciąż mieści się więc w tym przypisywanym 
tradycyjnie misjom petersberskim [36]. Zgodnie z traktatem lizbońskim wszystkie 
wymienione misje mogą przyczyniać się do walki z terroryzmem, w tym poprzez 
wspieranie państw trzecich w jego zwalczaniu na ich terytoriach [1]. 

Decyzja o powołaniu misji podejmowana jest przez Radę, która określa cel, 
zakres i warunki jej realizacji. Stanowi w tej kwestii jednomyślnie. Koordynacją 
cywilnych i wojskowych aspektów misji zajmuje się wysoki przedstawiciel 
działający pod kierunkiem Rady i w porozumieniu z Komitetem Politycznym 
i Bezpieczeństwa. Przeprowadzenie misji Rada może także powierzyć grupie państw 
członkowskich [37]. 

3.2. Rodzaje misji cywilnych Unii Europejskiej 

Praktyka funkcjonowania UE doprowadziła do faktycznego wyróżnienia dwóch 
rodzajów operacji: misji cywilnych oraz operacji wojskowych. Rozróżnienie ich 
zależy od kryterium środków wykorzystywanych do realizacji misji (właśnie 
cywilnych lub wojskowych). 

Unia zrealizowała dotąd kilkadziesiąt misji, z których zdecydowaną większość 
sklasyfikowano jako cywilne. Tylko z obecnie prowadzonych 17 misji dwie mają 
charakter wojskowy, dwie mieszany wojskowo-cywilny, a pozostałe 13 – wyłącznie 
cywilny [38]. Na tej podstawie wyróżnić można pięć rodzajów unijnych misji 
cywilnych [36]: 
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 policyjne, które są prowadzone w regionach po konflikcie zbrojnym lub nim 

zagrożonych i mają na celu przywracanie lub zapewnianie stabilności m.in. 

przez współpracę ekspercką z lokalnymi siłami bezpieczeństwa, szkolenia, 

monitorowanie sytuacji. Misje tego typu realizowane były m.in. w Bośni 

i Hercegowinie (EUPM/BiH), Macedonii (EUPOL PROXIMA, EUPAT) czy 

Afganistanie (EUPOL Afghanistan); 

 wsparcia kontroli granicznej, które mają zapewniać pomoc w najbardziej 

newralgicznych obszarach granicznych m.in. przez przekazywanie doświadczeń 

i szkolenia w zarządzaniu granicami. Misje tego typu realizowane są m.in. na 

granicy Egiptu i Strefy Gazy (EUBAM Rafah) czy w Libii (EUBAM Libya); 

 obserwacyjne, których zadaniem jest monitorowanie sytuacji na wybranych 

obszarach oraz nadzorowanie realizacji konkretnych procesów politycznych 

i społecznych. Misja tego typu realizowana jest m.in. w Gruzji (EUMM 

Georgia), a w przeszłości w Indonezji (AMM); 

 reformy państwa prawnego, którym powierza się zadanie niesienia pomocy we 

wdrażaniu rządów prawa, w tym usprawniania pracy wymiaru sprawiedliwości 

m.in. przez doradztwo, szkolenia i dobre praktyki. Misja tego typu realizowana 

jest m.in. w Kosowie (EULEX Kosovo), a w przeszłości w Iraku (opisywana 

EUJUST LEX-Iraq); 

 reformy sektora bezpieczeństwa, których celem jest podnoszenie efektywności 

pracy służb połączone z dbałością o bardziej prospołeczny charakter ich 

funkcjonowania. Misje tego typu realizowane są m.in. na Ukrainie (EUAM 

Ukraine) i w Iraku (przedmiotowa dla tekstu misja EUAM Iraq). 

4. Misja doradcza UE na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku 

Zainicjowanie EUAM Iraq było odpowiedzią na wniosek strony irackiej 

o uzyskanie wsparcia UE w przedmiotowym zakresie misji. Rozpatrując go Rada  

– w konkluzjach z 19 czerwca 2017 r. – „ponownie zapewniła o swoim stanowczym 

poparciu dla jedności, suwerenności i integralności terytorialnej Iraku, oraz o swoim 

głębokim i czynnym zaangażowaniu na rzecz zachowania wieloetnicznego, 

wieloreligijnego i wielowyznaniowego charakteru społeczeństwa irackiego (…)” 

[30]. Rada podkreśliła ponadto „znaczenie bezpieczeństwa i praworządności dla 

stabilności na terenach wyzwolonych [po wyparciu z nich Państwa Islamskiego  

– przyp. autor] i w całym kraju”. Wyraziła też pogląd, iż w Iraku „niezbędne jest, by 

agencje bezpieczeństwa poprawiły stosunki z ludnością cywilną”. Rada przypomniała 

ponadto, że UE oraz jej państwa członkowskie już udzielają wsparcia rządowi 

w Bagdadzie m.in. poprzez szkolenie policji i armii oraz współpracę z irackimi 

strukturami antyterrorystycznymi i agencjami wywiadowczymi. 

W tym samym dokumencie Rada zadeklarowała, iż „w odpowiedzi na wniosek 

władz Iraku UE bada możliwość wysłania unijnego zespołu doradczego 

i wspomagającego ds. reformy sektora bezpieczeństwa, który będzie pomagał przy 

tej reformie, we współpracy i w porozumieniu z innymi partnerami między-

narodowymi”. Był to pierwszy krok do uruchomienia nowej cywilnej misji w ramach 

wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Kolejnym było przyjęcie koncepcji 

zarządzania kryzysowego dla niej, do czego doszło 17 lipca 2017 r. [39]. Oznaczało 
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to de facto akceptację Rady dla uruchomienia misji i przejście do ostatniego etapu 

przygotowawczego, tj. stopniowego rozmieszczania EUAM Iraq. W międzyczasie 

zalecenie uruchomienia misji wydał dyrektor Komórki Planowania i Prowadzenia 

Operacji Cywilnych (Civilian Planning and Conduct Capability, CPCC). Wszystkie 

te działania z zadowoleniem przyjął rząd Iraku pod wodzą Hajdara al-Abadiego, 

czemu dał wyraz w piśmie adresowanym do wysokiego przedstawiciela z 24 sierpnia 

2017 r. 

4.1. Podstawa prawna 

Misja doradcza UE na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku została 

ustanowiona i uruchomiona na mocy decyzji Rady (WPZiB) 2017/1869 z 16 

października 2017 r. [40]. Opiera się ona na zapisach Traktatu o Unii Europejskiej 

w kwestii WPZiB oraz WPBiO [1]. Czas obowiązywania mandatu misji to jeden rok 

– od 17 października 2017 r. do 17 października 2018 r. 

4.2. Cele i zadania 

Decyzja Rady wymienia trzy strategiczne cele EUAM Iraq [40]. Po pierwsze, ma 

ona zapewnić władzom Iraku doradztwo i fachową wiedzę na poziomie 

strategicznym, która będzie wsparciem w wypełnianiu przez nie założeń własnych 

dokumentów programowych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. W tym celu 

– już w ramach konkretnych zadań – misja ma pomagać wybranym irackim organom 

państwowym w realizacji trzech strategii, tj. bezpieczeństwa narodowego (wsparcie 

dla Dyrekcji Planowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), zwalczania 

terroryzmu (wsparcie dla Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego) i zwalczania 

przestępczości zorganizowanej (wsparcie dla Departamentu ds. Przestępczości 

Zorganizowanej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). 

Po drugie, misja ma przeanalizować, ocenić i wskazać możliwości w zakresie 

dalszego długoterminowego zaangażowania UE w Iraku w ramach wspierania 

potrzeb reformy tamtejszego sektora bezpieczeństwa. Aby osiągnąć ten cel EUAM 

Iraq musi wykrywać niedociągnięcia i wyciągać wnioski poprzez rejestrowanie 

bieżących działań prowadzonych w celu wsparcia cywilnego sektora bezpieczeństwa. 

Jej zadaniem jest też określanie, z jednej strony, kluczowych projektów, które szybko 

przyniosą rezultaty i w które mogłyby zaangażować się instytucje UE oraz jej 

państwa członkowskie, a także, z drugiej, średnio- i długoterminowych potrzeb 

i możliwości w zakresie ewentualnego przyszłego angażowania się UE w reformę 

irackiego sektora bezpieczeństwa. Określanie „kluczowych projektów” ma odbywać 

się we współpracy z międzynarodowymi darczyńcami. Misja ma też wreszcie 

przyczyniać się do zarządzania i prowadzenia reformy sektora bezpieczeństwa 

w ramach wspólnego – z rządem w Bagdadzie – sekretariatu. 

Po trzecie, EUAM Iraq ma służyć pomocą unijnej delegaturze w Iraku 

w koordynowaniu wsparcia Unii i państw członkowskich dla lokalnego sektora 

bezpieczeństwa. 

Misja pomaga ponadto unijnej delegaturze w Iraku w koordynacji całości 

wsparcia ze strony Unii i jej członków dla tego kraju w dziedzinie reformy sektora 

bezpieczeństwa. Realizując swoje cele i zadania EUAM Iraq musi gwarantować 

uwzględnianie praw człowieka i aspektów płci, w tym dbać, by polityki i strategie 
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realizowane z jej wsparciem były zgodne z międzynarodowymi normami 

i zobowiązaniami w zakresie ich ochrony. Misja ma też obowiązek zapewnienia, aby 

walka z przestępczością zorganizowaną obejmowała konkretne działania w zakresie 

m.in. walki z nielegalną migracją, nielegalnym handlem bronią i narkotykami, 

nielegalnym handlem dobrami kultury i ich niszczeniem, a także cyber-

przestępczością. W realizacji swoich celów i przypisanych do tego zadań misja nie 

pełni jednak funkcji wykonawczych. 

4.3. Struktura 

EUAM Iraq – z siedzibą główną w Bagdadzie – ma jednolitą strukturę 

dowodzenia [40]. Cywilnym dowódcą operacji dla misji jest dyrektor Komórki 

Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych (obecnie Kenneth Deane). Sama 

CPCC jest oddana mu do planowania i prowadzenia misji. Cywilny dowódca 

sprawuje nad EUAM Iraq dowództwo i kontrolę na poziomie strategicznym, 

poddając się ogólnemu zwierzchnictwu wysokiego przedstawiciela oraz kontroli 

politycznej i kierownictwu strategicznemu ze strony Komitetu Politycznego 

i Bezpieczeństwa. Organ ten jest przez Radę uprawniony do podejmowania w tym 

celu stosownych decyzji, co obejmuje m.in. zmiany w planie operacji. Wszelkie 

uprawnienia decyzyjne w zakresie celów i zakończenia misji podejmuje Rada. 

Zadaniem cywilnego dowódcy operacji jest zapewnienie właściwego i skutecznego 

wykonywania decyzji Rady w sprawie EUAM Iraq. W tym celu wydaje on szefowi 

misji – stosownie do potrzeb – instrukcje na poziomie strategicznym, a także służy mu 

doradztwem i wsparciem technicznym. Sprawozdania składa z kolei Radzie za 

pośrednictwem wysokiego przedstawiciela. Ciąży na nim „całkowita odpowie-

dzialność za zapewnienie należytego wywiązywania się ze spoczywającego na Unii 

obowiązku dochowania należytej staranności”. 

Dowództwo i kontrolę nad EUAM Iraq na poziomie teatru działań sprawuje 

z kolei szef misji, którym mianowano Markusa Rittera (w latach 2012-2013 

odpowiadał za planowanie i prowadzenie operacji w ramach misji UE w Sudanie 

Południowym, wcześniej był zastępcą dowódcy niemieckiej policji federalnej 

w porcie lotniczym we Frankfurcie nad Menem) [41]. Ponosi on odpowiedzialność 

obejmującą administrację, logistykę, aktywa, zasoby, informacje oraz kontrolę 

dyscyplinarną nad personelem. Szef reprezentuje też misję na obszarze, za który 

ponosi ona odpowiedzialność i zapewnia odpowiednie wyeksponowanie jej działań. 

Zadania te realizuje zgodnie z instrukcjami cywilnego dowódcy operacji, przed 

którym bezpośrednio odpowiada. W stosownych przypadkach szef misji może 

koordynować swoje działania z innymi podmiotami UE w terenie, w tym m.in. 

unijną delegaturą w Iraku, która zapewnia informacje o lokalnej sytuacji politycznej. 

Szef misji odpowiada również za jej bezpieczeństwo, w czym wspiera go 

funkcjonariusz ds. bezpieczeństwa, który pozostaje „w ścisłym stosunku służbowym 

z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych” (ESDZ).  

Personel EUAM Iraq stanowi 51 osób [42-43]. Większość z nich (36 osób) to 

eksperci oddelegowani przez państwa członkowskie UE, jej instytucje lub ESDZ. 

Podmioty te są odpowiedzialne za koszty oddelegowania oraz wszelkie roszczenia 

z nim związane. W szczególnych przypadkach misja ma prawo zatrudniania na 

podstawie odrębnych umów personelu międzynarodowego i/lub miejscowego  
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(15 osób). Decyzja Rady przewiduje też możliwość zaproszenia państw trzecich do 

„wniesienia wkładu w EUAM Iraq” (pod warunkiem pokrycia kosztów). 

W odniesieniu do bieżącego zarządzania misją mają one wówczas takie same prawa 

i obowiązki jak członkowie UE. 

4.4. Finansowanie 

Zgodnie z decyzją Rady kwota odniesienia przeznaczona na wydatki EUAM Iraq 

na okres od 17 października 2017 r. do 17 października 2018 r. wynosi 14 mln 

EUR[40]. Za wykonanie budżetu odpowiada sama misja na mocy umowy z Komisją 

Europejską, która jest adresatem sprawozdań finansowych i nadzorcą prac EUAM 

Iraq. W ramach realizacji swoich zadań misja ma zdolność nabywania usług 

i towarów, posiadania rachunków bankowych, nabywania i zbywania aktywów oraz 

realizacji pasywów. Do towarów zakupionych przez EUAM Iraq nie mają 

zastosowania reguły pochodzenia. 

4.5. Aktywność 

O przyjęciu decyzji w sprawie uruchomienia EUAM Iraq wysoka przedstawiciel 

Federica Mogherini poinformowała premiera Iraku H. al-Abadiego w rozmowie 

telefonicznej tego samego dnia, tj. 16 października 2017 r. [44] Misja została 

rozlokowana w Bagdadzie miesiąc później (17 listopada 2017 r.), a pracę rozpoczęła 

22 listopada 2017 r. [45] W inauguracji tego faktu udział wzięli reprezentanci 

irackiego rządu, szef unijnej delegatury w Iraku, akredytowani w nim dyplomaci 

z państw członkowskich UE oraz pracownicy działających w Iraku agend innych 

organizacji międzynarodowych. 

Aktywność misji sprowadza się do organizacji wszelkiego rodzaju inicjatyw 

zwiększających efektywność pracy cywilnych elementów irackiego sektora 

bezpieczeństwa. Jak dotąd przykładem jest m.in. seria warsztatów dla urzędników 

i funkcjonariuszy ministerstwa spraw wewnętrznych. Pierwsze odbyły się w dniach 

13-14 lutego 2018 r. [46] Poza ekspertami EUAM Iraq i słuchaczami udział – w obu 

rolach – wzięli również pracownicy unijnej delegatury w Iraku, oenzetowskiego 

Programu ds. Rozwoju, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i przedstawiciele 

globalnej koalicji na rzecz walki z Państwem Islamskim. Obejmowały one kwestie 

zarówno strategiczne, jak i taktyczne. Zostały przez uczestników ocenione 

pozytywnie, zwłaszcza w kontekście stosunkowo niedawnego rozlokowania misji 

w Bagdadzie. W tym ujęciu EUAM Iraq zdążyła zyskać sobie opinię sprawnej 

i zaangażowanej na rzecz realizacji przypisanego jej zakresu zadań. 

Pod koniec marca 2018 r. misja nawiązała również kontakt z gen. Mohammedem 

S. Salmanem, dyrektorem ds. praw człowieka w Biurze Inspektora Generalnego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Podległa mu struktura odpowiada – w skali 

całego kraju – za nadzór nad przestrzeganiem praw człowieka przez formacje podległe 

resortowi oraz wobec osób znajdujących się pod ich nadzorem (aresztowani 

i skazani). Zainicjowana została w ten sposób realizacja kolejnych zadań EUAM Iraq. 

*** 

Działalność EUAM Iraq znajduje się dopiero w początkowym okresie. 

Uwzględniając dotychczasową praktykę, w tym doświadczenia misji EUJUST LEX-

Iraq, oraz poprawę warunków bezpieczeństwa w Iraku można przewidywać, iż 
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mandat misji zostanie przedłużony. Jest to tym bardziej prawdopodobne, iż już 

pierwsze miesiące jej aktywności zaowocowały pozytywnymi ocenami jej pracy, 

a szybki termin rozpoczęcia realizacji praktycznych zadań świadczy o sprawności 

kierownictwa misji. 

5. Podsumowanie 

Unia Europejska od początku transformacji polityczno-ustrojowej w Iraku 

realizuje wobec tego państwa strategię skupiającą się na dążeniu do jego stabilizacji 

oraz nawiązania z nim trwałych relacji politycznych i gospodarczych. Państwo to  

– mimo że nie należy do grona priorytetowych partnerów UE – odgrywa istotną rolę 

w unijnej polityce bezpieczeństwa, szczególnie w aspekcie zwalczania zagrożenia 

terrorystycznego. 

Wysunięcie się i trwanie prewencji wobec islamskiego terroryzmu na pierwszym 

planie w kooperacji dwustronnej Unii i Iraku świadczy jednak de facto o porażce 

reform demokratycznych i w dziedzinie bezpieczeństwa w tym kraju. Utrzymywanie 

się, a w perspektywie czasu zyskiwanie przez działające w Iraku organizacje 

terrorystyczne coraz większych zdolności i potencjału, wynika wprost z błędów 

społeczności międzynarodowej z początkowego okresu irackich przekształceń 

ustrojowych oraz – przede wszystkim – późniejszej wieloletniej nieudolnej polityki 

szyickich władz w Bagdadzie. Przyczyniała się ona bowiem do zaostrzania 

skomplikowanej sytuacji społecznej Iraku, którą cechują liczne i często nachodzące 

na siebie podziały. 

W początkowym okresie współpracy Unia diagnozowała transformację Iraku jako 

proces możliwy do pomyślnej i względnie szybkiej realizacji. Z tego względu swoje 

inicjatywy – inne niż pomoc humanitarną i wsparcie rozwojowe – kierowała w stronę 

instytucji identyfikowanych przez nią jako kluczowe dla stabilności demokracji 

i rządów prawa jako takich. Przejawem tego myślenia i działania było podkreślanie 

istoty sprawiedliwej i efektywnej judykatywy karnej oraz skierowanie do prac w tym 

zakresie misji EUJUST LEX-Iraq. Niewypowiedzianym założeniem tych starań było 

przeświadczenie, że Irak – zarówno jego elity polityczne, jak i społeczeństwo  

– w szybkim tempie wypracuje fundamenty nowego ustroju, które zapewnią warunki 

do usprawniania sądownictwa karnego, policji i więziennictwa. Mimo sukcesu misji 

problem okazał się jednak głębszy, a najpilniejsze potrzeby Iraku źle określone. 

Uwidoczniło się to szczególnie od 2012 r., kiedy irackie władze zostały de facto 

pozbawione amerykańskiego autorytetu wojskowego w kraju. Brak umiejętności 

dialogu doprowadził najpierw do nadużywania, a później w zasadzie do wyłącznego 

stosowania argumentu siły w relacjach szyitów zarówno z sunnitami, jak i Kurdami. 

Nałożenie się na to konfliktu w sąsiedniej Syrii poskutkowało rozwojem aktywności 

Państwa Islamskiego, które w skrajnym momencie miało kontrolę nad 

kilkudziesięcioma procentami powierzchni Iraku, w tym Mosulem, jego drugim pod 

względem wielkości miastem. 

Na zmianę percepcji problemów Iraku wpłynął też gwałtowany wzrost zagrożenia 

terrorystycznego w samej Unii Europejskiej. W latach 2014-2017 doświadczyła ona 

kilkunastu ataków terrorystycznych, które w pewnym momencie zaczęły wykazywać 

cechy powtarzalności. Większość zamachów w UE została przeprowadzona lub była 

inspirowana przez Państwo Islamskie. Fakt jego wywodzenia się z Iraku i Syrii 
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ugruntował wizerunek pierwszego z tych państw jako źródłowego dla islamskiego 

radykalizmu i zdeterminował unijną percepcję relacji z nim. 

Unijni decydenci w kolejnych dokumentach powstających od 2014 r. coraz 

bardziej akcentowali potrzebę gruntownego zreformowania irackiego aparatu 

bezpieczeństwa tak, by był zdolny zapewnić zasadnicze warunki ustabilizowania 

Iraku – bezpieczeństwo jego obywateli i niegenerowanie między nimi napięć na 

skutek nadużywania przemocy wobec mniejszości. W tym kontekście szczególną 

rolę ma odegrać EUAM Iraq. Po pierwsze, jest ona częścią konsekwentnie 

podejmowanych przez UE wysiłków na rzecz zwiększania stabilności Iraku. Trwają 

one niezmiennie od 2003 r., przybierając różną formę i będąc realizowanymi 

w różnych obszarach. Po drugie, misja została zaprojektowana w unijnej polityce 

w zakresie walki z terroryzmem jako element działań prewencyjnych wobec tego 

zjawiska, który ma przyczyniać się do niedopuszczania do „zwracania się ludzi ku 

terroryzmowi” oraz do „eliminowania czynników lub pierwotnych przyczyn” 

radykalizacji. 

Misja EUAM Iraq ma być lepiej niż wcześniejsze instrumenty dopasowana do 

bieżących potrzeb – zarówno Iraku jako partnera Unii, ale równocześnie także UE 

jako organizacji i jej państw członkowskich. Obecnie w obliczu dynamicznie 

zmieniającej się sytuacji międzynarodowej – przechodzącej przekształcenia, które 

uwarunkują jej kształt na kolejne kilkanaście lat – tą zasadniczą potrzebą Unii jest 

bezpieczeństwo. Jego zapewnienie to niezbędny warunek rozwoju integracji 

europejskiej oraz dalszego zacieśniania współpracy polityczno-gospodarczej w Europie. 
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Misja doradcza UE w Iraku jako przykład działań prewencyjnych wobec 

terroryzmu 

Streszczenie 

Artykuł został poświęcony prowadzonej przez Unię Europejską misji doradczej w Iraku mającej za 

zadanie pomoc tamtejszym władzom w reformie lokalnego sektora bezpieczeństwa. Przyjęte przez 

autora ramy czasowe rozciągają się na lata 2003-2018, tj. od upadku reżimu Saddama Husajna do 

pierwszych miesięcy funkcjonowania misji. Celem tekstu jest pokazanie, jak UE – w ramach swojej 

polityki w zakresie walki z terroryzmem – realizuje działania prewencyjne wobec tego zjawiska. Irak 

jest szczególnie istotny w tym kontekście, gdyż w wyniku wydarzeń politycznych, społecznych 

i militarnych z ostatnich 15 lat stał się trwałym inkubatorem dla radykalizmu, szczególnie 

nacechowanego religijnie. W realizacji założeń wykorzystano kilka podejść badawczych, w tym 

instytucjonalne (analiza mechanizmów funkcjonowania UE w ramach relacji z Irakiem oraz 

kształtowania, opracowywania i wdrażania elementów polityki w zakresie walki z terroryzmem), 

funkcjonalistyczne (analiza decyzji podejmowanych w związku z omawianym zagadnieniem) 

i normatywne (określenie optymalnych warunków dla obecnego i przyszłego procesu decyzyjnego UE). 

Główne metody badawcze wykorzystane przez autora to historyczna, instytucjonalno-prawna oraz 

analizy treści. Wyniki badań skłoniły do wniosków, iż działania podjęte przez UE wobec Iraku w 2017 

r. świadczą o ewolucji jej podejścia do tego kraju i są coraz bardziej dopasowane do potrzeb Unii jako 

organizacji oraz jej państw członkowskich. 

Słowa kluczowe: Irak, terroryzm, strategia, EUAM, misja. 

Advisory mission in Iraq as an example of the EU’s preventive action against 

terrorism 

Abstract 

This paper briefly describes advisory mission led by the European Union in Iraq. It’s main aim is to 

support local authorities in reforming security sector in that country. Author decided to focus on time 

between 2003-2018, meaning from fall of Saddam Husain’s regime until first months of implementation 

of above mentioned mission. Main objective of this paper is to show how the EU – within its current 

counter-terrorism policy – pursue preventive actions against terrorism. Iraq is especially important in 

that matter as due to political, social and military incidents within last 15 years, it became incubator for 

radicalism (mainly religious). In order to reach pre-established goals, several research approaches were 

used in this paper. This includes institutional approach (analysis of EU –Iraq relations as well as 

mechanisms used by the EU for creating and implementing counter-terrorism policy), functional 

(analysis of decisions made regarding above mentioned topic) and normative (creating optimal 

conditions for current and future EU’s decisive process). Main research methods used by author were 

historical, institutional-legal and content analysis. Results of research enable drawing conclusions that 

actions taken by the EU regarding Iraq in 2017 evidence clear evolution of its (EU’s) approach towards 

Iraq and become more and more adjusted to the needs of the EU as an organization, as well as to its 

member countries. 

Keywords: Iraq, terrorism, strategy, EUAM, mission. 
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Negatywne oddziaływanie mniejszości na większość  

jako jeden ze schematów cywilizacji 

1. Wstęp z uzasadnieniem tematu pracy i postawionych pytań badawczych 

Zasadnicze pytanie jakie trzeba zadać analizując problem terroryzmu dotyczy 

tego, czy współczesny terroryzm różni się, a także jednocześnie jak bardzo, od 

zjawisk o podobnym charakterze, zachodzących w przeszłości. Jest to istotne nie 

tylko z punktu widzenia braku celowości powielania dotychczasowych ustaleń. 

Przede wszystkim mogą z tego wynikać istotne wnioski dla wielu obszarów nauki 

w przyszłości.  

W tej pracy skupię się jednak przede wszystkim na punkcie spojrzenia i sposobie 

badania z perspektywy nauk o polityce. 

Przygotowując artykuł, ważne były dla mnie również wnioski wyciągane z innych 

obszarów nauki. Własne sposoby widzenia możemy znaleźć tak w zakresie nauk 

o polityce i stosunkach międzynarodowych, w historii, naukach o komunikacji, 

w psychologii, socjologii, medycynie. 

Główne metody wykorzystane w czasie pisania artykułu to analiza treści, analiza 

wzajemnych powiązań zjawisk i procesów politycznych, historycznych oraz 

społecznych, studium przypadku.  

W tej pracy chcę zadać cztery zasadnicze pytania: 

a) W zakresie komunikacji, proces może się zakończyć w takiej sytuacji, kiedy 

rozwiązaniem pozostanie jedynie konflikt, ujmując ściśle w przedziale 

zamkniętym <0;1>, kiedy strony tego konfliktu nie mają już żadnych wspólnych 

punktów odniesienia, z wyjątkiem przeświadczenia o koniecznej konfrontacji 

lub mają;  

b) Znane są zagrożenia współczesne (również organizacje), niemniej należy 

zapytać jakiego rodzaju rozwiązania w zakresie kształtowania systemu 

międzynarodowego po II wojnie światowej wpłynęły na obecne zagrożenia oraz 

ich percepcję; 

c) Problem nowych, tj. samozwańczych mocarstw XXI wieku i ich potencjalna 

rola we współpracy z jednostkami i organizacjami mogącymi mieć charakter 

terrorystyczny; 

d) W jaki sposób możemy powiązać przenoszenie przekazu od grup mających na 

celu wpłynięcie na większe społeczności, z mediami w XXI wieku 

(z uwzględnieniem mediów społecznościowych, telewizji, zmian powodujących 

co najmniej dwustronny odbiór informacji, tj. kiedy każda osoba w pewnym 

zakresie staje się nadawcą przekazu, świadomie lub nie). 

  

                                                                
1 plm.motyl@interia.pl 

mailto:plm.motyl@interia.pl


 

Piotr Motyl 

 

90 

2. Problemy komunikacyjne 

Tak jak wskazałem wyżej, moim zdaniem komunikacja jest punktem wyjścia dla 

rozważania konfliktów co do zasady. W zależności od tego jakie podmioty są 

zaangażowane w ten proces, można tego rodzaju kwestie rozważać na różnych 

płaszczyznach. 

W celu uzyskania zakładanego spektrum odbiorców, mniejszość wykorzysta 

różne instrumenty. Współcześnie znakomitym sposobem propagowania (propagandy) 

stają się różnego rodzaju media społecznościowe i nowe technologie. Propaganda 

jest jednak obecna w historii, szczególnie konfliktów, od trudnego do oszacowania 

czasu. [1-2]. Jej rodzaj ulegał zmianom od różnego rodzaju działań prymitywnych do 

obserwowanych obecnie. Nie jest jednak tak istotne, czy manifestacja potęgi 

przybierała formę zdechłego zwierzęcia, kolumny, nazwy ulicy czy filmu na 

facebooku.  

Na płaszczyznach organizacja–państwo, organizacja–społeczeństwo, jednostka 

a wyżej wspomniane, widać kilka zasadniczych sposobów działania. 

Mając do czynienia z organizacjami chcącymi zastraszać grupy społeczne, społe-

czeństwa, narody, podstawową kwestią jest wzmocnienie przekazu, o czym szerzej 

napiszę w ostatnim podrozdziale. Istnieją również zjawiska we współczesnych 

konfliktach zbrojnych, mających tylko cechy terroryzmu [3]. Dla odbiorcy telewizji 

konflikt rosyjsko-ukraiński zapoczątkowany wydarzeniami z roku 2013 miał jasną 

genezę i przebieg. Dla odbiorcy szukającego informacji również w sieci pole 

badawcze musiałoby się poszerzyć. Z moich własnych obserwacji wynika, że wojna 

informacyjna nie tylko dotarła dalej niż miejsce konfliktu. Skoncentrowała się 

również na docelowych grupach odbiorców, sympatyzujących z jedną lub drugą 

stroną sporu.  

Wielkie konflikty nie muszą zaistnieć jeżeli sposoby rozumowania dominujące 

w danej organizacji, społeczeństwie, nie staną się na tyle odległe od siebie, że znikną 

pojęcia wspólne. Zjawisko takie można zaobserwować tak w przypadku religijnego 

fundamentalizmu, jak i w przypadku doktryn politycznych zakładających w swojej 

istocie konflikt (w XX wieku dobrym przykładem był nazizm i komunizm). Drogę 

prowadzącą do konfliktów ilustruje dobrze J. Nye, jako stopniowe ograniczanie 

płaszczyzny liniami, które coraz bardziej zbliżają się do siebie, a chwila wybuchu 

następuje w chwili kiedy spotkają się w jednym punkcie [4]. Bardzo istotne jest, 

żeby postrzegać powyższe kwestie również w świetle zachodzących zmian 

ekonomicznych, kiedy radykalne różnice w tej materii prowadzą do antagonizmów. 

Kultura, religia i inny język stają się wtedy tylko uzasadnieniem. Co więcej, 

problemy ekonomiczne mniejszości mogą iść w parze z utratą przez strony 

zainteresowania jedna drugą w pozytywnym rozumieniu słowa, prowadzić do 

powstawania izolowanych grup. Często stworzy to grunt dla działań dysfunkcyjnych, 

również w ujęciu ponadpaństwowym. Za przykład można tu podać nie tylko 

przybywających czy mieszkających od kilku pokoleń w Europie Zachodniej 

muzułmanów. Można też wskazać na ludność romską na Słowacji, czy bułgarskie 

gangi działające w Wielkiej Brytanii. Głośny był przykład kiedy międzynarodowy 

gang działający na terytorium państw dawnej Jugosłowii utracił na rzecz bułgarskich 
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służb 200 tysięcy bitcoinów, co w przeliczeniu stanowiło 18% długu publicznego 

tego państwa [5]. 

Podsumowując podrozdział, chciałbym odwołać się jeszcze raz do tytułu pracy, 

wskazując, że szereg organizacji może działać w przenikających się sferach. 

Terroryzm może łączyć się na przykład z zorganizowaną siłą militarną i monopolem 

na stosowanie przemocy na danym obszarze (np. IS), charakterystycznym bardziej 

dla państw. Z drugiej strony, działalność stricte terrorystyczna może być 

uzupełniania o aktywność bardziej zbliżoną do działań grup przestępczych, lub 

występować w formie pośredniej. Można tu wskazać m.in. na przemyt, wymuszenia 

(w tym również ataki na morzu), handel narkotykami, bronią technologiami. 

3. Struktura systemu międzynarodowego po II wojnie swiatowej 

a zjawisko współczesnego terroryzmu 

W tym i kolejnym podrozdziale chcę wskazać na systemowe uwarunkowania 

mające wpływ na rozwój terroryzmu. Uważam, że jest to ważny punkt widzenia gdyż 

nawet drugorzędne pośrednie przyczyny powodowały w historii zjawiska trwające 

po kilka stuleci. W tym zaś przypadku zwrócę uwagę na to, że wszystkie takie 

zjawiska i procesy zachodzą w kontekście, jak to jest często określane poprzez 

analogię, „architektury systemu międzynarodowego”, „architektury bezpieczeństwa” 

– czy to w ujęciu kontynentalnym, czy ogólnym. 

Chcę odnieść się do kilku zagadnień w okresie po roku 1945 z uwagi na to, że był 

to czas kiedy w nowych realiach rozpoczynały swoje funkcjonowanie kolejne 

organizacje, mające zasadniczy wpływ na stosunki międzynarodowe do dzisiaj, 

niemniej przenikające też na różne sposoby do spraw wewnętrznych państw. Nie 

można na pewno zapomnieć, że formowanie nowych struktur odbywało się 

częściowo na bazie istniejących wcześniej sporów, problemów, konfliktów. Kolo-

nializm był już w fazie schyłkowej, jednak dopiero w kolejnych dziesięcioleciach 

uzyskiwały niepodległość poszczególne państwa na różnych kontynentach. Z jednej 

strony nie był możliwy powrót w dotychczasowej formie m.in. Francji do do Azji 

południowo-wschodniej. Z drugiej jednak, państwowości izraelska i palestyńska 

miały być budowane jeszcze na obszarze terytoriów mandatowych. Nie ma 

wątpliwości, że powstały wtedy konflikt na tym obszarze wpływa w wysokim 

stopniu nie tylko na poziom bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu, ale angażuje wiele 

różnych państw i organizacji, w tym organizacji terrorystycznych. Odnośnie 

pozostałości kolonialnych, a nawet wcześniejszych (problem kurdyjski), dobrym 

przykładem jest też Irak, złożony z trzech różnych obszarów. Odległą konsekwencję 

takich reliktów pozostawionych przez europejczyków było widać, kiedy wojska 

irackie były wspierane przez Iran w odbijaniu kolejnych miast zdobytych uprzednio 

przez IS. Jednocześnie oczywiste jest, że zważywszy na liczbę Szyitów w Iraku 

pomoc taka nie była zwykłą pomocą ale jednocześnie w jakiejś mierze zdobywaniem 

dodatkowych wpływów. 

Równocześnie z narastającymi aspiracjami w zakresie posiadania własnych 

państw w różnych regionach świata, rozpoczynał się nowy rodzaj kolonializmu 

w Europie środkowej i południowej. Wpływało to istotnie na funkcjonowanie 

powołanej dla zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa światowego ONZ, szczególnie 

Rady Bezpieczeństwa. Działalność tego organu była, chociażby z uwagi istniejącego 
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prawa veta stałych członków, paraliżowana i nie spełniał on za wyjątkiem kilku 

przypadków swojej roli w najpoważniejszych sytuacjach. Należy zaznaczyć, że 

słowo „przypadek” jest tu bardzo adekwatne, np. interwencję w czasie Wojny 

Koreańskiej umożliwiła nieobecność w czasie podejmowania decyzji przedstawiciela 

ZSRR [6]. Jeżeli zestawimy ze sobą wszystkie te zachodzące wówczas i w kolejnych 

latach procesy (również powstawanie organizacji regionalnych, np. Ligii Arabskiej), 

począwszy od tworzenia nowego układu stosunków międzynarodowych, poprzez 

dekolonizację (co za tym idzie powstawanie państw o różnych reżimach), 

powstawanie nowych ognisk konfliktów (w formie linii rozgraniczających wielkie 

bloki militarne, czy powstawania i sąsiedztwa państw), rywalizacji międzyblokowej 

w kilkunastu miejscach na świecie, widać, że na pograniczu tych wielkich procesów 

znajdowało się odpowiednie miejsce dla grup radykalnych. Co więcej, wyjątkowo 

szybki rozwój technologii oraz jest rozpowszechnianie, m.in. usprawnienie 

komunikacji, wpłynęło na to, że oręż terrorystów, niezależnie od tego skąd się 

wywodzili, zaczął się rozwijać w połączeniu z zachodzącymi procesami. Przyglą-

dając się samym tylko konfliktom od początku XXI wieku, mieliśmy do czynienia 

z użyciem tak wyrafinowanych, jak i prymitywnych środków walki. Terroryści 

zdołali dokonać dużego ataku porwanymi samolotami pasażerskimi na USA w 2001 

roku, a jednocześnie w konflikcie izraelsko-libańskim w 2006 roku na dużą skalę 

stosować improwizowane ładunki wybuchowe, skuteczne nawet przeciw powszech-

nie uznawanym za jedne z lepszych izraelskim czołgom Merkava (nazwa od słowa 

„rydwan”). Na przestrzeni ostatnich lat wykorzystywano przedmioty codziennego 

użytku, tj. samochody (np. Nicea), broń białą, ale także często można napotkać 

informacje dotyczące zastraszania chemicznego, biologicznego (np. w formie listów 

zawierających daną substancję, dane bakterie, albo nie zawierających zupełnie 

niczego realnie groźnego).  

Trzeba też rozwinąć kwestię skuteczności międzynarodowych organizacji 

odpowiedzialnych w całości lub części za bezpieczeństwo w ujęciu ogólnym bądź 

regionalnym. Jest jasne, że wiele z nich począwszy od ONZ w dzisiejszym kształcie 

nie jest w stanie zapanować nad pojawiającymi się wyzwaniami. Niezależnie od tego 

czy stronami konfliktu są duże państwa jak Rosja i Ukraina, czy tak jak to miało 

miejsce w Iraku, a obecnie w Syrii, państwo stosuje wobec własnej ludności metody 

sprzeczne z podstawowymi zasadami przyjętymi przez większość ludzkości, 

np. sięgając po arsenały broni chemicznej. 

Podsumowując podrozdział, konieczne jest moim zdaniem uwzględnianie tego 

w jaki sposób problemy całego systemu w danym czasie rzutują na problemy będące 

jedynie jego częścią, z zachowaniem na uwadze faktu, że również takie zjawiska jak 

terroryzm, w ograniczonym stopniu wpływają zwrotnie na system. 

4.  „Nowe mocarstwa” XXI wieku w powiązaniu z terroryzmem 

Nowe mocarstwa ująłem w cudzysłowie dla podkreślenia różnicy między grupą 

szybko rozwijających się pod względem ekonomicznym i demograficznym państw, 

np. Brazylii, Indii, RPA, Turcji itd., państwami w wysokim stopniu przewi-

dywalnymi, a państwami, które co do zasady sprzeciwiają się obecnemu układowi sił 

nie akceptując własnej roli w systemie międzynarodowym, a co za tym idzie 

przyczyniając się i wywołując zjawiska niepożądane przez większość wspólnoty 
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międzynarodowej. Nie można tej grupy traktować jako jednorodnego zbioru. Już 

odmienne systemy polityczne obowiązujące np. w Korei Północnej, Iranie czy Syrii 

powodują istnienie zasadniczych różnic między tymi podmiotami. W kontekście 

terroryzmu ważne jest jednak, że różne organizacje czy nawet osoby fizyczne są lub 

mogą być z nimi powiązane i przez nie wspierane [7]. Cele takiej współpracy mogą 

być różne dla obu stron takiej wymiany. Na pewno istotnym czynnikiem jest tu 

finansowanie organizacji, a w przypadku państw ominięcie restrykcji nakładanych 

przez inne państwa (np. w celu zapobieżenia próbom z bronią masowego rażenia). 

Jak pokazuje historia proliferacji broni atomowej, współpracę taką nie zawsze da się 

przewidzieć i jej uniknąć. Potrzeba zdobycia technicznego know-how, koniecznego 

z kolei do osiągnięcia założonych celów politycznych jest możliwa do realizacji. 

A.Q. Khan, twórca pakistańskiego programu jądrowego, aresztowany ostatecznie za 

odsprzedaż technologii nuklearnych i projektów bomb do Iranu, Libii i Korei 

Północnej [8], został również określony przez Międzynarodową Agencję Energii 

Atomowej jako twórca „Wal-Mart prywatnego sektora proliferacji” [8]. Oczywiście 

powyższy podział państw zawsze będzie nieostry, gdyż pod wpływem różnych 

czynników zewnętrznych dochodzi też do działań dostosowawczych. Dla Syrii może 

to być groźba interwencji zewnętrznej, a dla Korei sankcji gospodarczych. Najistot-

niejsze jest, że problem związany z działającymi dysfunkcyjnie z punktu widzenia 

reszty państwami (w związku z tym potencjalnie organizacjami i jednostkami) 

dotyczy różnego rodzaju broni masowego rażenia – atomowej, chemicznej, 

biologicznej. Na tym tle trzeba poczynić dwie uwagi. Po pierwsze, katalog państw 

wymienianych jako zagrażające bezpieczeństwu światowemu i bezpieczeństwu 

własnych obywateli jest relatywnie stały, dotyczy to również łamania wybranych 

umów rozbrojeniowych o charakterze konwencjonalnym. Z drugiej strony, nie jest 

też tak, że np. broń chemiczna jest dostępna tylko w Syrii, a jądrowa w Korei. 

Przeciwnie, istnieje nadal grupa państw posiadająca jakiś rodzaj broni masowego 

rażenia, niekoniecznie jądrowej, a tylko co do posiadaczy jądrowej jest niemal 

stuprocentowa pewność. Podobnie wygląda sytuacja z handlem materiałami 

umożliwiającymi produkcję danych typów broni. Niemniej, należy zauważyć, że 

stabilizująco na ten problem wpływają m.in. powoływane na mocy traktatów 

międzynarodowych strefy wolne od broni jądrowej (co do zasady zakazy dotyczą 

również materiałów, przechowywania, tranzytu, know-how). Ważną rolę pełnią także 

organizacje ds. zakazu posiadania danych typów broni. Omawiane zagrożenie 

wydostania się choćby elementów mogących posłużyć zamachom terrorystycznym 

na masową, co najmniej pod względem liczby ofiar, skalę, wiąże się też z tym, że są 

liczne koncepcje jego zwalczania, w zależności od państwa, celów jego polityki 

zagranicznej, czy nawet wewnętrznej debaty o takich celach. Dobrym przykładem 

mogą być tu liczne i różnorodne naciski USA na Koreę Północną na przestrzeni lat, 

wytyczanie „czerwonych linii” dla reżimu Baszara Al-Assada w Syrii, naciski 

MAEA na Iran. Interesującym przykładem jest również to jak radzono sobie z tym 

problemem po rozpadzie ZSRR, mianowicie jedną z metod było „uwielostronnienie” 

traktatu rozbrojeniowego, tak, żeby również nowopowstałe państwa musiały 

dostosowywać się do jego postanowień. 
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Reasumując, trzeba mieć na uwadze, że sfery interesów państw, których władze 

szukają dla nich nowego miejsca i roli w systemie a różnych organizacji terrory-

stycznych, ale również innych o charakterze kryminalnym mogą się częściowo 

pokrywać i musi to być brane pod uwagę przy działaniach zmierzających do 

zwalczania obecnych lub nowych zagrożeń terrorystycznych. 

5. Powtarzalność zachowań z uwzględnieniem roli mediów 

Rozważając relację pomiędzy mediami a terroryzmem chciałbym wyjść od 

kwestii zachodzących zmian w mediach. Obecnie społeczeństwo czerpie wiedzę o 

świecie nie tylko w wyniku pracy zawodowych dziennikarzy, ale również innych 

świadomych lub mimowolnych nadawców informacji, np. pasjonatów tworzących 

tematyczne wirtualne programy, wręcz małe internetowe telewizje, osób piszących 

blogi, wreszcie takich przekazujących wybrane aspekty swojej wiedzy deklaro-

wanych grupom odbiorców za pomocą mediów społecznościowych. 

Selektywność przekazywanej treści jest istotna, chociaż jej waga jest dostrzegana 

od kilku dziesięcioleci, np. w teorii ustanawiania agendy – „agenda setting”, 

wyjaśniającej jakie informacje zaczynają być ważne dla społeczeństwa w zależności 

od ich ekspozycji (czasu, miejsca) np. w gazetach czy telewizji. 

Zwrócę jednak również uwagę na to, że jedną rzeczą jest dobór prezentowanego 

materiału, inną jego selekcja przez odbiorcę, w szczególności, że współcześnie nie 

jest wielką sztuką zdobycie wiedzy jakiejkolwiek, ale jej umiejętna selekcja dla 

własnych potrzeb i lepszego rozumienia otaczającej rzeczywistości. Przekaz który do 

nas dociera nie musi być przekazem bezpośrednim, o ile nie jest to np. zamknięte 

forum dyskusyjne. W tym miejscu uwydatnia się moim zdaniem rola mediów 

masowych. Skoro część przekazu jest generowana świadomie przez chociażby 

omawiane organizacje terrorystyczne, co jasne w określonym celu, to zanim dotrze 

(o ile) do grup docelowych, może zostać na różne sposoby zmodyfikowany. 

W najbardziej optymalnym wariancie powinno dojść do zablokowania negatywnego 

przekazu. Można to zrobić na różne sposoby, niekoniecznie wcale blokując go 

w całości. Wiele treści może być moim zdaniem prezentowanych bez znaczących 

obaw o ile są one przedstawiane w ramach odpowiednich kategorii, precyzyjnie pod 

względem używanych pojęć, właściwe dobranej szaty graficznej (np. wielkość 

pasków informacyjnych w telewizji i na stronach internetowych). Można sobie 

wyobrazić jeszcze inne warianty wpływania na ostateczny przekaz, tzn. przekazanie 

wprost, przekazanie z użyciem niewłaściwych pojęć albo w znacznym stopniu 

przejęcie pojęć pożądanych przez daną grupę terrorystów. Niewątpliwie trzeba mieć 

też na uwadze to, że precyzja przekazu medialnego może się różnić, powyższe jest 

jedynie postulatem. Różnica nie musi wynikać za złej woli ale z np. z innych cech, 

wiedzy, sposobu narracji autorów, co nie oznacza również, że w publikacji 

dedykowanej wąskiej grupie odbiorców będzie mniejsza niż w takiej przeznaczonej 

dla kilku milionów. Jednym z takich empirycznych przykładów jest uporczywe 

w mediach masowych nawiązywanie do stosowanej przez organizacje terrorystyczne 

określeń własnego działania. Jednym z takich pojęć jest „samotny wilk”. Przekaz 

kierowany do Europy jest jasny i chodzi w nim o to, żeby żaden obywatel, 

w szczególności państw zachodniej część kontynentu, nie był do końca pewny, czy 
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nawet po zwalczeniu struktury jako takiej, nie ujawni się jej mała komórka i nie 

dojdzie do zamachu. 

Antropomorfizacja zwierząt jak już częściowo sugerowałem wyżej nie jest 

niczym niezwykłym w historii. Mamy z nią do czynienia od czasów starożytnych na 

wielu różnych płaszczyznach – rytuałów wojennych, monumentalnej architektury, 

używanych strojów, w mitologiach i religiach. Istotnie, niejednokrotnie strony 

słabsze potrafiły w ten sposób osiągać korzystne rezultaty w konfrontacji ze stronami 

silniejszymi. Współcześnie pojawił się akurat wilk, ale równie dobrze mógłby to być 

lis, sęp, orzeł, lew itd. Można powiedzieć więcej, że jest to tylko jeden z licznych 

elementów, szeregu metod i technik wywierania na odbiorcę takiego wpływu 

i generowania takiego zachowania jakiego oczekuje nadawca Jeżeli wziąć pod 

uwagę, że nie każdy członek społeczeństwa musi się interesować problemami 

historii, polityki czy psychologii, widać jeszcze lepiej rolę mediów w załamywaniu, 

tłumaczeniu, albo przeciwnie, niepotrzebnemu powielaniu treści, których celem jest 

zdobycie przez terrorystów wpływu na postrzeganie i wiedzę całych społeczeństw, 

w szczególności na ich poczucie strachu wobec nich (szeroko na ten temat roli 

mediów w związku z terroryzmem również [9]). 

Ważny jest również szereg innych czynników w drodze informacji do odbiorcy. 

Mogą to być niewielkie różnice wynikające z tłumaczeń na różne języki, ilość 

etapów jakie dana informacja przeszła zanim dotarła do ostatecznego nadawcy (a co 

za tym idzie ile razy mogła być w jakimś stopniu zmodyfikowana). Co istotne, 

trudne jest oddziaływanie wstecz. W klasycznym konflikcie między państwami, 

choćby dyplomatycznym, istnieje możliwość oddziaływania na rywala za pomocą 

własnych kanałów oficjalnych i nieoficjalnych, ale utrwalonych i przyjętych od 

dawna (w najprostszym przypadku zaprasza się przedstawiciela dyplomatycznego 

innego państwa i prezentuje własny punkt widzenia). Jeżeli chodzi o organizacje 

terrorystyczne, biorąc dodatkowo pod uwagę możliwy stopień ich rozproszenia, 

właściwa odpowiedź, o ile jest w ogóle wykonalna, będzie już kombinacją różnych, 

w tym fizycznych lub stricte militarnych komunikatów. 

W podsumowaniu podrozdziału należy jeszcze raz podkreślić kluczowe dla 

możliwości rozpowszechniania treści terrorystycznych czynniki. Są wśród nich 

przede wszystkich możliwość świadomej modyfikacji treści przekazu, zarówno po 

stronie organizacji, jak i po stronie mediów. Udzielenie odpowiedzi zwrotnej jest 

rzeczą skomplikowaną i w tym względzie znaczną rolę odgrywa już samo w sobie 

państwo. Jedną z form obrony przed niepożądanymi wiadomościami jest uważne 

i precyzyjne ich przekazywania, tak na poziomie nadawcy indywidualnego, jak 

i mediów masowych. Powyższe zależności idą w parze z ewolucją mediów 

i zwielokrotnieniem możliwych dróg przekazywania wiadomości o świecie. 

6. Zakończenie i wnioski 

Odpowiadając na cztery główne pytania badawcze, w kolejnych podrozdziałach 

artykułu wskazałem na szereg kwestii i powiązań, które uważam za istotne dla 

rozumienia tego jakie mechanizmy doprowadziły do zjawiska terroryzmu 

w rozumieniu XXI wieku i w pewnym stopniu końca wieku poprzedniego. 

Wyszedłem od ogólnych problemów związanych z komunikacją, rozwijając wywód 
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poprzez ogólne uwarunkowania wynikające ze struktury systemu międzynarodowego, 

anomalii w nim występujących, roli mediów w kontekście terroryzmu. 

Jak wynika z powyższego, uważam, że na terroryzm trzeba patrzeć nie 

w oderwaniu od tego co już wiadomo z historii, ale starać się elastycznie dostosować 

do tego zjawiska niezależnie od tego czy będzie to poziom jednostki, mediów, 

państwa, organizacji międzynarodowej. Uważam, że walka z takim zjawiskiem jest 

możliwa przy zrozumieniu jego złożoności w tych wymiarach, z zachowaniem 

kontekstu historycznego, a także nowej wiedzy, m.in. związanej ze zmianami 

technologicznymi, łatwym przepływem informacji. Różnego rodzaju zmargina-

lizowane grupy pojawiały się, pojawiają i nic nie wskazuje na to żeby przestały się 

pojawiać. Ich cele były i są różne – mogą być również czysto kryminalne. 

Jednocześnie pewne znamiona takiej konfrontacji mogą występować również 

w relacjach międzypaństwowych, np. w wojnie informacyjnej. 

W każdym wypadku ważne jest reagowanie tak właściwych organów i służb 

państwowych, nastawienie i przygotowanie społeczeństwa, jak i posiadanie 

świadomości, że jeżeli współcześnie treści o charakterze informacyjnym może 

tworzyć, odtwarzać, czy przekazywać znaczna liczba osób, to niezwykle istotna jest 

precyzja pojęciowa, która może utrudnić lub nawet uniemożliwić wpływanie 

niewielkich grup na wielkie społeczności w negatywnym rozumieniu tego słowa. 
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Negatywne oddziaływanie mniejszości na większość jako jeden ze schematów 

cywilizacji 

Streszczenie 

W artykule zarysowałem przyczyny prowadzące do ukształtowania współczesnych zagrożeń 

terrorystycznych. Oparłem się na analizie treści, studium przypadku, analizie powiązań polityki 

z historią i społeczeństwem. Uwzględniłem jednocześnie różne płaszczyzny związane z tym 

zjawiskiem, począwszy od poziomu jednostek, a skończywszy na strukturze systemu między-

narodowego. Jednocześnie wskazałem na wpływ i rolę mediów oraz na zjawiska o podobnym 

charakterze do opisywanych. 

W związku z powyższym zasadnicze wnioski to konieczność skupiania się na komunikacji i jej precyzji, 

uwzględniania roli różnych podmiotów, zważywszy, że nawet jednostki mogą doprowadzić do 

porównywalnych zagrożeń co duże organizacje. Postulatem jest również zwrócenie większej uwagi na 

przemyślane tworzenie międzynarodowych agend dotyczących problemu terroryzmu. W jakimś 

zakresie również reforma istniejących organizacji międzynarodowych. 

Słowa kluczowe : terroryzm, współczesny, zjawisko, schemat, cywilizacja. 

Negative influence of the monority on the majority as a one o the schemes  

of the civilization 

Abstract 

In the article I outlined the reasons that led to formation of the modern terrorist threats. I use conten 

anylysis method, case study anylysis method and analysis of the connections between politics, history 

and societies. I also took into consideration different levels of analysis – from individuals to the 

structure of the international system. At the same time I pionted at the influence and the role of media 

I also described phonomenas to the terrorism. 

According to what was written above, the main conclusions are as follows. The neccessity of focusing at 

the communication and its accuracy (especially at categories and terms that are used), as individuals can 

cause even such threats as big organizations. What I also suggest is that international agendas 

concerning the problem of terrorism should be more prepared more adequately. To a some extent also 

international organizations should be reorganized. 

Keywords: terrorism, modern, phenomenon, scheme, civilization. 
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Zagrożenie Europy ekstremizmem lewicowym 

1. Wstęp  

Celem niniejszego rozdziału jest zwrócenie uwagi na analogię procesów 

zachodzących w Europie Zachodniej na przełomie lat pięćdziesiątych i sześć-

dziesiątych XX wieku, które stały się przyczyną powstania lewicowych ugrupowań 

terrorystycznych i procesy zachodzące w Europie począwszy od końca lat 

dziewięćdziesiątych XX wieku, które zdaniem autora mogą przyczynić się do 

odrodzenia się terroryzmu lewicowego na starym kontynencie. Analizując rozwój 

wydarzeń związanych z kryzysem społeczno-politycznym i ekonomicznym w Euro-

pie zachodniej na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku 

i jednocześnie dokonując porównania z wydarzeniami społecznymi zachodzącymi 

obecnie na kontynencie europejskim można dostrzec pewną schemat wydarzeń. 

Zatem należy zadać pytanie: Czy jest możliwe odrodzenie się terroryzmu 

ideologicznego związanego w pewnym stopniu z ideologią lewicową zwłaszcza 

z ideologią anarchistyczną? Poniższe rozdziały poświęcone będą próbie podjęcia 

analizy porównawczej pod względem ideowym jak i społeczno-politycznym obu 

zachodzących w Europie procesów społecznych, na przestrzeni niemal 

sześćdziesięciu lat.  

Od 11 września 2001 roku, w którym dokonano zuchwałych i zaskakujących 

społeczność międzynarodową zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku 

i Waszyngtonie społeczność międzynarodowa główne zagrożenie bezpieczeństwa 

upatruje w terroryzmie islamskim. Obawy te potwierdzają liczne zamachy dokonane 

między innymi w Europie. Zagrożenie bezpieczeństwa poszczególnych państw oraz 

bezpieczeństwa międzynarodowego związane z aktami terroru angażują znaczne siły 

bezpieczeństwa i służby porządkowe w celu zapewnienie bezpieczeństwa jak 

również przeciwdziałaniu potencjalnym zamachom. Zazwyczaj społeczność 

międzynarodowa jak również media czy też część decydentów swe obawy kieruje 

przeciwko niebezpieczeństwu, które już zaistniało siłą rzeczy mniej uwagi 

poświęcając procesom zachodzącym w grupach społecznych, które często w sposób 

jawny krytykują istniejące stosunki społeczne, polityczne czy też gospodarcze, 

uciekając się do różnych, często coraz brutalniejszych metod manifestowania swego 

niezadowolenia. Radykalizacji ulega także ideologia tych grup. Można obecnie 

zaobserwować w Europie utrzymującą się tendencję procesu radykalizacji grup 

związanych ze skrajną lewicą, na których w niniejszym artykule autor chce skupić 

uwagę czytelnika.  

                                                                
1 inspek236@gmail.com, Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki 

we Wrocławiu.  
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Zagrożenie terrorystyczne nie jest zjawiskiem nowym i nieznanym na naszym 

kontynencie. Nowożytna Europa od XIX wieku zmaga się z pojawiającym się co 

kilkadziesiąt lat zagrożeniem terrorystycznym o charakterze ideologicznym zarówno 

narodowo wyzwoleńczym, separatystycznym czy też anarchistycznym. Począwszy 

od powstania tajnej organizacji karbonariuszy we Włoszech, której celem było 

wyzwolenie spod francuskiego a następnie austriackiego panowania. Idee tej 

organizacji trafiły również na podatny grunt wśród polskiej emigracji okresu 

ponapoleońskiego we Francji oraz na terenie zaboru austriackiego. Terroryzm 

ideologiczny rozwinął się również w Rosji gdzie powstała organizacja Narodna 

Wola, której celem było obalenie caratu oraz przekazanie całej ziemi w ręce chłopom 

a środki produkcji klasie robotniczej. Od początku XX wieku Europa wstrząsana 

była zamachami przeprowadzanymi przez organizacje terrorystyczne począwszy od 

zamachu na życie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żony Zofii w Sarajewie 

przeprowadzonego przez członka serbskiej organizacji „Młoda Bośnia” powiązanej 

z organizacją narodowo-wyzwoleńczą „Czarna Ręka”. Zamach ten stał się przyczyną 

wybuchu I wojny światowej i dowodzi on, jak brzemienne mogą okazać się skutki 

zamachu terrorystycznego bez względu na ideologię wyznawaną przez zamachowca 

i w sposób pośredni dotknąć miliony ludzi na całym świecie.  

Okres międzywojenny w Europie również obfitował w działalność terrory-

stycznych organizacji ideologicznych między innymi hiszpańscy anarchiści 

z organizacji Los Solidarios czy komunistyczna bojówka Crvena Prawda działająca 

w Jugosławii. Organizacje terrorystyczne działały w Rumunii, Irlandii. Bułgarii. 

Również Polska zmagała się z działalnością terrorystów z pod znaku Organizacji 

Ukraińskich Nacjonalistów OUN. Organizacja ta przeprowadziła w 1934 roku udany 

zamach na ministra spraw wewnętrznych II RP Bronisława Pierackiego na ul. Foksal 

w Warszawie. 

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku na falach ideologii 

lewicowych, które były w znacznym stopniu determinowane przez kryzys społeczno-

politycznego oraz przez pierwszy zaznaczający się po wojnie kryzys gospodarczy 

w Europie zachodniej powstało szereg organizacji terrorystycznych. Organizacjami 

tymi były między innymi Frakcja Czerwonej Armii, której areną działań stała się 

Republika Federalna Niemiec, włoskie Czerwone Brygady czy też francuska Akcja 

Bezpośrednia (Action Directe), których celem było obalenie istniejącego porządku 

społeczno politycznego. Działalność części tych organizacji wspierana była przez 

Związek Radziecki oraz państw bloku wschodniego. Organizacje terrorystyczne 

działające w krajach Europy zakończyły swą krwawą działalność na przełomie lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku dzięki z jednej strony wytężonym 

wysiłkom aparatu bezpieczeństwa państw dotkniętych ich działalnością jak również 

dzięki upadkowi, jak już wyżej wspomniano wspierającego terroryzm lewacki 

Związku Radzieckiego oraz państw bloku wschodniego. 

Upadek świata dwubiegunowego, oraz postępująca globalizacja nie uczyniły 

Europy bezpieczniejszej jakby można było się tego spodziewać w pierwszej połowie 

lat dziewięćdziesiątych. Wtedy to Francis Fukuyama amerykański politolog i filozof 

ogłosił, powołując się na poglądy Hegla, koniec historii na co miał mieć wpływ 

upadek komunizmu i przyjęciu przez większość państw systemu liberalno 
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demokratycznego. Wraz z postępującą globalizacją pojawiły się jednak, również 

w Europie, nowe zagrożenia bezpieczeństwa w tym i terroryzm międzynarodowy.  

W świadomości społecznej europejczyków od 2001 roku istnieje pogląd, że 

głównym zagrożeniem bezpieczeństwa jest terroryzm związany z ideologią 

radykalnego islamu. Pogląd taki nie jest pozbawiony podstaw. Jesteśmy świadkami 

szeregu starań podejmowanych przez, między innymi, państwa członkowskie Unii 

Europejskiej, które w celu zapewnienia bezpieczeństwa podejmują liczne starania 

począwszy od zmiany ustawodawstwa do zwiększenia obecności sił policyjnych 

a nawet militarnych w miejscach szczególnie narażonych na ataki terrorystów z Al-

Kaidy jak również tak zwanego państwa islamskiego.  

Kiedy oczy opinii społecznej zwrócone są na problem terroryzmu islamskiego 

i kryzysu migracyjnego, który ma miejsce w Europie od 2015 roku, prawie 

niedostrzegane są problemy ekonomiczne i kulturowe współczesnego społeczeństwa, 

związane z postępującą globalizacją oraz neoliberalnym modelem gospodarczym.  

Postępującą globalizacja niesie ze sobą zmiany społeczne i gospodarcze, które 

determinują zmiany świadomości części społeczeństwa, którą reprezentuje coraz 

liczniejsza grupa przeciwników globalizacji. Antyglobaliści reprezentowani są przez 

różnorodne ideowo i organizacyjnie ruchy połączone wspólnym celem – ograniczenie 

wpływu globalizacji na sfery życia gospodarczego, kulturowego, politycznego jak 

również na ekosystem planety. Antyglobaliści przypominają o sobie podczas 

szczytów państw rozwiniętych. Z biegiem czasu jesteśmy świadkami radykalizacji 

działań ruchów anty i alterglobalistycznych związanych ze środowiskiem 

anarchistycznym.  

2. Nowa lewica europejska czasu zimnej wojny 

W latach sześćdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych jak również 

w Europie zachodniej rozkwitła koncepcja społeczno-polityczna oparta na ideologii 

lewicowej na gruncie, której powstał rewolucyjny internacjonalizm Nowej Lewicy. 

Za ojca ideologii Nowej Lewicy uważa się C. Wright’a Mills’a angielskiego 

socjologa, który na łamach pisma „New Left Revief” opublikował „List do Nowej 

Lewicy”, w którym sformułował tezę, negującą, możliwość pozytywnych zmian 

społeczeństwa kapitalistycznego za pomocą metod proponowanych przez liberalne 

kręgi polityków. Zmiany te miały być oparte na działalności Nowej Lewicy, której 

szeregi zasilić miała inteligencja. Mills był zdania, że klasa robotnicza utraciła 

zdolność do odgrywania decydującej siły dążącej do zmiany kapitalistycznego 

społeczeństwa [1].  

Kolejnym ideologiem wywierającym ogromny wpływ na ruch neolewicowy był 

Herbert Marcusa, filozof i socjolog niemiecki, krytyk kapitalistycznego systemu. 

Marcus wskazał na fakt, że ustrój kapitalistyczny radzi sobie z kryzysami jednak 

dzieje się to kosztem manipulacji i konformizmu. Marcus uważał, że można się temu 

przeciwstawić stosując opór [2]. W 1967 roku na Freie Uniwersitat w Berlinie, 

Marcus wziął udział w cyklu dyskusji o utopii i opozycji. W swym eseju 

zatytułowanym „Represyjna tolerancja” wygłosił tezę, że dla uciskanych mniejszości 

istnieje prawo natury, aby stawiać opór, używając środków niezgodnych 



 

Zagrożenie Europy ekstremizmem lewicowym 

 

101 

z prawem. Stwierdził również, że Nowa Lewica nie jest ruchem ortodoksyjnie 

marksistowskim czy też socjalistycznym.  
Cechą tego ruchu była nieufność do wszelkiej ideologii wobec której czuje się 

zdradzona i rozczarowana. Podobnie jak Mills, Marcus uważał, że Nowa Lewica nie 

uznaje klasy robotniczej za awangardę rewolucyjną i nie można Nowej Lewicy 

postrzegać w kategoriach klasowych. Nowa Lewica złożona jest z radykalnych 

elementów młodzieży oraz z intelektualistów nie posiadających swoich repre-

zentantów wśród polityków [3]. Ideologia Herberta Marcusa, Theodora Adorno, 

Ernsta Blocha czy Maxa Horkheimera wywarła niebagatelny wpływ na uczestników 

Ruchu 68, którego członkowie wywodzili się z zachodnioniemieckich studentów, 

stanowiącego krytykę panującego porządku polityczno-społecznego oraz 

gospodarczego. Ruch ten powstał z jednej strony na fali kryzysu gospodarczego 

pierwszego od zakończenia II wojny światowej oraz społecznego w zachodniej 

Europie w tym również w Niemczech. Kryzys ten wzbudził w śród grup społecznych 

poczucie marginalizacji ekonomiczno-politycznej przez elity rządzące pozbawiając 

głównie młode pokolenie poczucia wpływu na gospodarczo-polityczne decyzje 

władz. Jak zauważa Berndt Sosemann kryzys zainicjował wydarzenia związane 

z międzynarodową falą protestów oraz rewolucyjnym nastawieniem głównie 

młodego pokolenia [3]. 

Członkowie tego ruchu poddawali w wątpliwości dorobek kulturalny zachodniej 

Europy jak również wartości religijne. Głównymi obiektami krytyki „Ruchu 68” był 

faszyzm, imperializm utożsamiany z polityką Stanów Zjednoczonych czego 

dowodem była wojna w Wietnamie przeciwko, której odbywały się wielotysięczne 

protesty oraz kapitalizm. W ruchu tym nie negowano jednak totalitaryzmu jako 

całości piętnując jedynie faszyzm jednocześnie idealizując komunizm.  

Charakterystyczną cechą nie tylko „Ruchu 68” ale przeważającej części ruchów 

Nowej Lewicy było uznanie przemocy będącej narzędziem realizacji ideologii 

lewicowej prowadzącej do obalenia systemu kapitalistycznego. Pod koniec lat 

sześćdziesiątych ubiegłego wieku część grup reprezentujących ideologię Nowej 

Lewicy uległo radykalizacji. Niektórzy z członków „Ruchu 68” jak również 

działaczy SDS (Socjalistycznego Niemieckiego Związku Studentów) zasiliło później 

szeregi organizacji terrorystycznej takich jak Ruchu 2 Czerwca czy też Frakcję 

Czerwonej Armii.  

Członkowie Frakcji Czerwonej Armii przez cały okres swojej działalności 

terrorystycznej za główny cel walik zbrojnej uważali walkę z imperializmem 

i wyzyskiwaczami krajów trzeciego świata, a ich głównym wrogiem były Stany 

Zjednoczone. Celem ich ataków stali się przedstawiciele wielkich korporacji, 

funkcjonariusze państwowi oraz politycy. Obiektem zamachów bombowych głównie 

w latach osiemdziesiątych stali się żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych oraz ich 

bazy. Przypomnieć w tym miejscu należy porwanie a następnie zamordowanie Hansa 

Martina Schleyera; szefa koncernu zbrojeniowego MTU Ernsta Zimermana; Karla 

Heinza Beckursta prezesa zarządu Simensa czy też zamach na generała Alexa Haiga. 

To tylko wybrane przykłady ze zbrojnej działalności RAF-u.  
Podobna radykalizacja ruchu Nowej Lewicy nastąpiła we Francji w końcu lat 

siedemdziesiątych XX wieku gdzie po radykalizacji części działaczy ruchów 
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lewicowych powstała grupa terrorystyczna Action Directe. Założyciele AD (Akcja 

Bezpośrednia) Jean Rouillan i Natali Meginion należeli wcześniej do Grupy Akcji 

Międzynarodowych Rewolucjonistów, która została rozbita na skutek licznych 

aresztowań jej członków. W skład Akcji Bezpośredniej oprócz byłych członków 

wspomnianej wyżej „Grupy Akcji Międzynarodowych Rewolucjonistów” wchodzili 

członkowie „Brygad Międzynarodowych” jak również „Zbrojnej Komórki na rzecz 

Ludowej Niezależności” NAPAP [4]. Celem akcji zbrojnych Action Directe była, 

podobnie jak RAF walka ze światowym imperializmem. To nie jedyne podobieństwa 

łączące te dwie organizacje terrorystyczne. Tożsamy był sposób przeprowadzania 

zamachów oraz dobór ich ofiary. Ofiarami ataku francuskich terrorystów padł 

między innymi generał Rene Audran oraz prezes koncernu Renault Georges Besse [2].  

Nieco odmiennie kształtowała się struktura ruchu Nowej Lewicy we Włoszech. 

Włoski ruch lewicowy powstał w odpowiedzi na niestabilną gospodarkę, bezrobocie 

oraz brak bezpieczeństwa socjalnego włoskich robotników jak również brak 

perspektyw dla młodych ludzi. W 1974 roku zawiązała się Awangarda Robotnicza 

stanowiąca połączenie studenckich ugrupowań lewackich Gramsci i Potere Operation 

posiadająca również poparcie w kręgach młodych robotników.  

Odmiennie niż w Niemczech i we Francji, włoska Nowa Lewica posiadała swoich 

reprezentantów w parlamencie, do którego weszła w 1976 r. uzyskując 6 mandatów. 

Szybko doszło jednak do rozłamu w szeregach Nowej Lewicy, w której lewica 

komunistyczna odcięła się od radykalnego skrzydła neolewicy nawołującej do 

zbrojnej walki ze strukturami państwa za pomocą metod terrorystycznych [3]. Na fali 

niezadowolenia społecznego, wynikającego z długotrwałego kryzysu gospodarczego 

i braku perspektyw dla młodych ludzi oraz rozczarowania działaniami Nowej Lewicy 

powstała największa, choć nie jedyna organizacja terrorystyczna we Włoszech 

Brigate Rosse (Czerwone Brygady). Początkowa działalność Czerwonych Brygad 

polegała na akcjach propagandowych oraz na zastraszaniu szczebla wyższej kadry 

kierowniczej w wielkich zakładach produkcyjnych znajdujących się na terenie 

Włoch. Akcje te prowadzone pod hasłem „Ukarać jednego aby, wychować stu” 

przeprowadzano w obronie pracowników i bezrobotnych [4]. Taka działalność 

przyniosła terrorystom poparcie w kręgach robotników i studentów co miało wpływ 

na stworzenie znacznej bazy logistycznej i kadrowej zasilającej szeregi tej organizacji 

terrorystycznej. Działalność tej organizacji uległa szybkiej radykalizacji przekładając 

się na prowadzenie zamachów na funkcjonariuszy państwowych, jak również na 

biznesmenów dziennikarzy i polityków na przykład porwanie a następnie 

zamordowanie Aldo Moro.  

Wymienione organizacje terrorystyczne prowadziły ataki skierowane przeciwko 

administracji państwowej oraz jej funkcjonariuszy chcąc w ten sposób 

zdestabilizować demokratyczne struktury państwa. Inną cechą lewackich grup 

terrorystycznych była globalizacja działania. Zarówno niemiecka Frakcja Czerwonej 

Armii jak i francuska Action Directe szybko nawiązały współpracę. Współpraca 

lewackich ugrupowań terrorystycznych wyszła również poza granice Europy poprzez 

podjęcie jej z organizacją Al. Fatach Jasira Afafata przez RAF oraz z Frakcją Armii 

Libańskich Rewolucjonistów, z którą współpracowali członkowie Akcji 

Bezpośredniej.  
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Pomoc dla lewackich ugrupowań była chętnie udzielana przez Związek Radziecki 

i państwa bloku socjalistycznego. Pomoc udzielana przez państwa komunistyczne 

miała charakter finansowy ale nie tylko. Państwa w Europie wschodniej były 

swoistym zapleczem logistycznym, miejscem szkolenia i odpoczynku, a jeżeli zaszła 

taka potrzeba miejscem, w którym ranni lub chorzy członkowie grup terrory-

stycznych mogli korzystać z szeroko rozumianej pomocy medycznej.  

Wraz z upadkiem świata dwubiegunowego oraz towarzyszącej temu upadkowi 

zmianie systemu społeczno-politycznemu w krajach Europy środkowo-wschodniej, 

zakończyło się udzielanie wsparcia politycznego i ideologicznego jak również, co 

było chyba najistotniejsze, finansowego lewackich grup terrorystycznych w Europie 

zachodniej, co znacznie przyspieszyło zakończenie ich działalności.  

Po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej, kryzys społeczno-polityczny 

oraz problemy gospodarcze w zachodniej Europie stały się przyczyną powstania 

ideologii, która miała na celu doprowadzenie do upadku istniejący porządek 

polityczno-gospodarczy za pomocą metod rewolucyjnych bez względu na ilość ofiar, 

z którymi lewicowe organizacje terrorystyczne liczyły się, jednak były one jak 

uważali, niezbędne do stworzenia nowego społeczeństwa a winą za śmierć 

niewinnych osób obarczali władze państwowe. 

Działalność lewackich ugrupowań terrorystycznych na ponad dwie dekady 

spowodowała zagrożenie dla funkcjonowania porządku prawnego i politycznego 

w państwach dotkniętych ich działalnością oraz spowodowała znaczne obniżenie 

poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli. 

2.1. Działalność organizacji lewicowych w postmodernistycznej Europie 

 Zmiana systemu społeczno-gospodarczego oraz politycznego po upadku 

świata dwubiegunowego przyczyniła się do spadku zainteresowania ideami Nowej 

Lewicy, lecz nie na długo. Z jednej strony trudy transformacji państw Europy 

środkowo-wschodniej związane z przemianą gospodarczo-polityczną w byłych 

państwach tak zwanej demokracji ludowej doprowadziły do znacznych zmian 

społecznych, które negatywnie wpłynęły na poziom życia części społeczeństwa, 

najczęściej wywodzącego się spośród robotników i rolników ale również, choć 

w mniejszym stopniu z inteligencji. Nowa rzeczywistość gospodarczo-społeczna 

ewidentnie obniżyła poziom bezpieczeństwa socjalnego znacznej części społe-

czeństwa oraz doprowadziła w konsekwencji do wzrostu popełnianych przestępstw.  

Z drugiej zaś strony państwa tak zwanej starej demokracji w Europie zachodniej 

przyjęły pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku model neoliberalny 

w gospodarce zapoczątkowany przez Ronalda Reagana i Margaret Thatcher. Model 

neoliberalny spowodował według przeciwników globalizacji zwiększenie nierów-

ności społecznej oraz doprowadził do zmniejszenia znaczenia tożsamości narodowej, 

a w konsekwencji do marginalizowania instytucji państwa na rzecz wielkich 

międzynarodowych korporacji, których majątek przekracza często PKB wielu 

krajów, oraz wywiera istotny wpływ na międzynarodowe instytucje. 

W nowych warunkach zanikać zaczęły więzi społeczne zastępowane więzami 

wyłącznie rynkowymi. Sytuacja taka przyczynia się, jak zauważyli to neomarksiści 

Jacques Bidet i Gerard Dumenil, do pozbawienia ochrony prawnej tych, którzy nic 

nie znaczą a obowiązujące prawo jest prawem bogatszego [5].  
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Jak zauważa David Korten profesor ekonomi na Harvard University Graduate of 

Business, umowy zawarte przez World Trade Organizacjon niosą w sobie szereg 

złych rozwiązań niekorzystnie wpływających na najbiedniejsze kraje trzeciego 

świata jak również na stan środowiska naturalnego. Korten zwraca uwagę, że umowy 

takie jak Porozumienie w sprawie Rolnictwa; Techniczne Bariery w handlu czy także 

Układ Ogólny w Sprawie Handlu Usługami negocjowane były bez konsultacji 

społecznych i ratyfikowane przy ograniczeniu dyskursu oraz ograniczonej możliwości 

wprowadzenia poprawek. Umowy te jego zdaniem zmierzają do całkowitego 

usunięcia ograniczeń ekonomicznych jak również do ograniczenia wpływu regulacji 

prawnych poszczególnych państw na swobodny przepływ towarów i kapitału 

ignorując tym samym interesy narodowe czy też zachowanie równowagi handlowej 

jeżeli istnieje możliwość szybkiego zysku [6].  

3. Antyglobaliści oraz inne organizacje lewicowe 

Z poglądami Bideta czy Kortena utożsamiać zaczęły się grupy społeczne 

posiadające poczucie odsunięcia od równego podziału dóbr, w nowej rzeczywistości 

gospodarczo-politycznej. Wcześniejszy marksistowski podział na klasy społeczne 

utraciło na znaczeniu a co najważniejsze utraciło zdolność do prowadzenia walki 

między klasowej. Walka klas zastąpiona została dążeniem do równej dystrybucji 

wytwarzanych dóbr w społeczeństwie neoliberalnej gospodarki. Zdaniem Naomi 

Klain, dziennikarki, pisarki oraz przeciwniczki globalizacji, do połowy lat 

osiemdziesiątych XX wieku społeczeństwa krajów uprzemysłowionych sądziły, że 

inwestycje gospodarcze w krajach niezaangażowanych powodują ograniczenie 

ubóstwa. Pogląd ten zmienił się już w połowie lat dziewięćdziesiątych kiedy wyżej 

przytoczona koncepcja została poddana krytyce i kiedy stało się wiadome opinii 

społecznej, że rządy państw trzeciego świata chronią zyskowne przedsięwzięcia nie 

zwracając większej uwagi na przypadki poważnego naruszania praw obywatelskich 

i robotniczych przez inwestorów zagranicznych [7]. Drastyczne przypadki łamania 

praw człowieka przez zachodnie korporacje miały miejsce w Nigerii, Filipinach, 

Bangladeszu, Pakistanie czy też w Indonezji. 

Grupy społeczne przeciwne wszechobecnej globalizacji początkowo wyrażały 

swój sprzeciw organizując happeningi w centrach wielkich miast paraliżując miejski 

ruch. Z czasem działania stopniowo się radykalizowały. W dniu 16 maja 1998 roku 

podczas szczytu G8, który odbył się w Birmingham doszło do zorganizowania 

happeningu o charakterze globalnym gdzie na ulice wielu miast świata zapro-

testowali przeciwnicy globalizacji. W kilku miastach doszło do gwałtownych starć 

z policją. Działania w Birmingham skutecznie utrudniły odbycie się szczytu G8 [7].  

Przeciwnicy globalizacji reprezentowani przez, jak już wspominano wiele 

środowisk i organizacji skupiły się w ruch nazwany przez media „ruchem antyglo-

balistycznym”. Grupy skupione wokół tego ruchu globalizację postrzegają jako 

zamach na trzy filary życia społecznego: zatrudnienie, wolności obywatelskie oraz 

obywatelską przestrzeń. Ideologicznie, antyglobaliści zbliżeni są w swych poglądach 

do ideologii Nowej Lewicy.  

Grupy te mimo oczywistych różnic połączyła obawa przed wpływem wielkich 

korporacji oraz organizacji międzynarodowych na wiele sfer ich życia. Przeciwnicy 

neoliberalnej gospodarki zjednoczyli się podczas Globalnego Forum Organizacji 
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Pozarządowych który odbył się w Rio de Janeiro w 1992 roku. Od tego momentu 

działania środowisk związanych z przeciwnikami globalizacji stały się skoordy-

nowane a aktywiści wymieniali się spostrzeżeniami i doświadczeniem związanymi 

z działalnością wielkich korporacji i organizacji międzynarodowych. Ruch przeciw-

ników neoliberalnego modelu gospodarczego reprezentowany jest przez pełen 

wachlarz narodowości, kultur i religii, połączył się jednak więzami ideologicznymi. 

Uczestnicy tego ruchu stoją na stanowisku, że doprowadzenie do standaryzacji 

heterogenicznego świata ludzkich relacji oraz świata przyrody w imię korzyści 

ekonomicznych i gospodarczych jest samo w sobie szkodliwe i niemożliwe do 

przyjęcia. Zagrożenie widzą nie w samej globalizacji a w dzisiejszym jak to określają 

oligarchicznym kapitalizmie, który uzurpuje sobie prawo do prerogatyw i legislacji 

norm prawnych pozwalających na dokonanie dewastacji świata w znacznych 

rozmiarach a wszystko to dla wygenerowania jak największych zysków.  

Opór przeciwko hiperkapitalizmowi, który pojawił się po 1989 roku stopniowo 

narastał i przejawiał się protestami, które przelały się przez Meksyk w 1994 roku, 

Francję pod koniec 1995 roku, Koreę Południową w styczniu 1997 roku. Jednak to 

wydarzenia z 30.11.1999 roku, które miały miejsce podczas spotkania Światowej 

Organizacji Handlu w Seattle uważa się za moment powstania ruchu anty 

i alterglobalistycznego. To miasto w stanie Waszyngton jest uważane przez 

antyglobalistów za symbol walki z drapieżną działalnością wielkich korporacji, 

Światowej Organizacji Handlu uważanej przez środowisko lewicowe za głównego 

orędownika interesów ponadnarodowych korporacji, Banku Światowego czy też 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Antyglobaliści kierowali się hasłem 

„Będziemy walczyć, marzyć i tworzyć. Jak trzeba będzie stawimy opór” [8]. 

W protestach wzięło udział 50 tysięcy demonstrantów skutecznie uniemożliwiając 

udział delegatów WTO w spotkaniu. Uczestnicy protestów stosowali jedynie bierny 

opór. 

Działalność antyglobalistów to nie tylko organizowanie ulicznych protestów ale 

również działalność publicystyczna przejawiająca się publikacjami czasopism, 

książek, organizowaniem konferencji drukowaniem ulotek i paneli dyskusyjnych. 

Działacze i aktywiści tego ruchu działają zarówno pojedynczo jak również, jeżeli 

przeprowadzenie jakiegoś protestu czy akcji protestacyjnej tego wymaga łączą się 

w grupy. Działacze tego ruch prowadzą również działania lobbingowe w celu 

przekonania, głównie polityków lewicowych, do swoich idei i żądań.  

Wystąpienia antyglobalistów odbywają się pod różnymi hasłami, takimi jak 

protest przeciwko utworzeniu Strefy Wolnego Handlu Obu Ameryk FTTA-Quebec 

w 2000 roku. Protesty antyglobalistów stały się jednym z elementów, które wpłynęły 

na decyzję wycofania się administracji Stanów Zjednoczonych z tego projektu. 

Kolejny protest antyglobalistów odbył się przeciwko wprowadzeniu reform 

rynkowych – Sao Paulo 2000 roku jak również demonstracja w Millau we Francji, 

w której uczestnicy domagali się uwolnienia przywódcy organizacji rolniczej, Jose 

Bove kierującego protestami rolników, odpowiedzialnego za zdemolowanie przez 

demonstrantów nowo budowany McDonald’s [9].  

Po zamachach terrorystycznych na WTC i Pentagon w 2001 roku ruch 

antyglobalistyczny zaczął głosić hasła antywojenne protestując przeciwko 
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interwencji Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w Afganistanie i Iraku. 

Protesty odbywały się głównie w USA i w Europie Zachodniej głosząc hasła 

„Jedzenie zamiast bomb”, „Nienawiść niszczy nienawidzącego”, „Pokój jest 

patriotyzmem” jak również podczas spotkania ministrów finansów Unii Europejskiej 

w Liege protestujący antyglobaliści przywołali hasło pamiętające protesty przeciwko 

wojnie w Wietnamie „Make love, not war” [9]. 

Z biegiem czasu w ruchu antyglobalistycznym nastąpił rozłam. Z rozłamu tego 

wyłoniły się dwa odłamy, reformistyczny o charakterze antykorporacyjnym oraz 

odłam radykalny o charakterze antykapitalistyczny [7]. Mimo tych różnic ruch 

antyglobalistyczny jest ruchem internacjonalistycznym. Członkowie ruchu pochodzą 

głównie z państw Europy zachodniej i środkowo wschodniej jak również ze Stanów 

Zjednoczonych i Kanady. 

Ruch antyglobalistyczny jest złożony w większości przeciwników stosowania 

przemocy. Niemniej jednak wśród antyglobalistów istnieją grupy uznające 

stosowanie przemocy za właściwy środek działania. Uznają one, że stosowanie 

przemocy jest jedynym sposobem na zwrócenie uwagi polityków na ich żądania [9]. 

Odłam radykalnym reprezentowany był przez włoski ruch Tute Bianche (Biały 

kombinezon), którego centrum stanowiła siec grup Ya Basta znajdujących się 

w całych Włoszech zainspirowana działalnością Armii Narodowo-Wyzwoleńczej 

Zapatystów w stanie Chiapas w Meksyku. Po protestach w Genui przeciwko 

odbywającemu się w 2001 roku szczycie państw grupy G8 ruch Ya Basta zakończył 

działalność przekształcając się w ruch Nieposłuszni (Disobbedienti). Ruch ten 

dopuszcza użycie siły wobec służb porządkowych podczas protestów, jeżeli zajdzie 

taka potrzeba. Ruch Ya Basta działa również w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz 

w Ameryce Północnej. Do tego ruchu dołączyły się środowiska anarchistyczne 

z Antifą na czele. 

4. Anarchizm w Polsce 

W maju 1988 roku Janusz Waluszko i Krzysztof Galiński utworzyli Między-

miastówkę Anarchistyczną, której manifest nawołuje do wyparcia państwa 

z wszelkich dziedzin życia społeczeństwa i jednostki oraz zastąpienia go dobrowolną 

współpracą tychże [10]. Już w listopadzie 1989 roku w Warszawie, na kolejnym 

zjeździe, zmieniono nazwę ruchu na Federację Anarchistyczną [11]. Celem Federacji 

Anarchistycznej, jak twierdzą sami anarchiści, jest zrzeszenie osób, które za cel 

stawiają sobie obalenie hierarchicznego porządku społecznego, który zaprzecza idei 

wolności i demokracji. Ideą anarchizmu jest stworzenie wolnego społeczeństwa, 

którego nie wiązałyby zakazy i nakazy, jeżeli ta wolność nie ograniczała wolności 

i możliwości wyboru innym członkom społeczności. Anarchizm nie jest spójną 

ideologicznie doktryną. Obejmuje on wiele często opozycyjnych względem siebie 

ideologicznych nurtów często nawzajem się przenikających ale i również przeciw-

stawnych sobie. Nurtami anarchistycznymi, które stanowią względem siebie 

ideologie wręcz przeciwstawne to na przykład anarchizm komunistyczny, indywi-

dualistyczny, kolektywistyczny oraz anarchizm syndykalistyczny. Ilość idei 

anarchistycznych ciągle się zwiększa tworząc czasami symbiozę z ideologiami 

takimi jak enwironmentalizm czy alterglobalizm. 
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Poszczególne organizacje anarchistyczne utrzymują stały kontakt ze swoimi 

towarzyszami z niemal całego świata tworząc tym samym międzynarodówkę 

anarchistyczną zdolną do udzielania sobie wzajemnej pomocy przy organizowaniu 

akcji protestacyjnych oraz manifestacji mających na celu wsparcie anarchistów 

z innych krajów.  

Aktywiści ruchu antyglobalistycznego z anarchistami na czele, każdego roku 

coraz bardziej radykalizują swoją działalność a demonstracje przybierają coraz 

bardziej gwałtowny i brutalny charakter co jest widoczne na ulicach podczas 

prowadzonych protestów w czasie odbywania się szczytów państw rozwiniętych czy 

też organizacji ponadnarodowych.  

W lipcu 2017 roku podczas szczytu G 20 w Hamburgu doszło do gwałtownych 

starć z policją. Przez kilka dni demonstranci, należący do środowisk skrajnie 

lewicowych podpalali wystawy sklepowe i siedziby firm, podpalane zostały 

samochody mieszkańców Hamburga oraz policyjne radiowozy. Wybito szyby 

w ambasadzie Mongolii, atakowano również hotel, w którym przebywali uczestnicy 

szczytu.  

Podczas jednej nocy zamieszek rannych zostało 111 policjantów. Podczas 

ulicznych walk, protestujący wznosili na ulicach barykady oraz oślepiali pilotów 

śmigłowców laserami. Według dziennika Bild demonstranci usiłowali strącić krążący 

nad Hamburgiem policyjny śmigłowiec odpalając w jego kierunku racę [12]. 

Jak wskazuje tych kilka przytoczonych przykładów ruchy lewicowe należące do 

odłamu radykalnego nadają ton wystąpieniom antyglobalistów w ostatnim czasie. 

Trudno w jednoznaczny sposób w tej chwili odpowiedzieć czy radykalizacja 

przemocy podczas demonstracji jest zaplanowanym działaniem czy też emocje anty 

i alterglobalistów wymykają się spod kontroli, to faktem staje się coraz większa 

liczba rannych występująca wśród służb porządkowych (nie wszyscy demonstranci 

korzystają z pomocy medycznej obawiając się ewentualnych zatrzymań więc trudniej 

jest znać pełną liczbę poszkodowanych demonstrantów) i coraz większe straty 

finansowe powstałe na skutek zamieszek. 

5. Narodziny terroryzmu lewicowego w Grecji 

Obok ruchu anty i alterglobalistycznego w Grecji działa organizacja 

terrorystyczna reprezentująca ideologię anarchistyczną. 
Pod koniec 2008 roku doszło do masowych protestów w Grecji, które wybuchły 

po tragicznej śmierci piętnastoletniego Aleksandrosa Grigoropulosa, zastrzelonego 
przez interweniującego wobec grupy około 30 młodych ludzi policjanta. Te 
wydarzenia stanowiły katalizator, dzięki któremu, powstała kilka miesięcy 
wcześniej, skrajnie lewicowa organizacja terrorystyczna Konspiracyjne Komórki 
Ognia (SPF) wzmogła aktywność Początek działalności organizacji przypomina 
początkową działalność Frakcji Czerwonej Armii czy też Czerwonych Brygad. 
Komórki Ognia swą działalność opierają na strategii partyzantki miejskiej 
początkowo skupiając się na podpaleniach banków, salonów samochodowych jak 
również aparatowi władzy publicznej w Atenach oraz w Salonikach. W 2009 roku 
organizacja rozpoczęła działalność bombową skierowaną przeciwko politykom nie 
tylko greckim ale również europejskim. Organizacja SPF „wsławiła się” przesłaniem 
materiału wybuchowego do biura Angeli Merkel, Silvio Berlusconiego oraz do 
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przewodniczącego Komisji Europejskiej Emanuela Barroso. Po aresztowaniach 
kierownictwa organizacji w roku 2011 działalność SPFi została znacznie 
ograniczona [13]. Konspiracyjne Komórki Ognia wznowiły swą aktywność już 
w 2014 roku dokonując kolejnych zamachów bombowych między innymi na 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy w Paryżu.  

6. Podsumowanie 

Mimo upływu czasu, skrajnej lewicy, tej z przełomu lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych XX wieku oraz współczesnym nam ruchom skrajnej lewicy 
przyświeca ta sama ideologia oparta na tezach Proudhona, Bakunina; Markusa czy 
też Horkheimera. Ideologia współczesnych ruchów lewicowych nawiązuje również 
do ideologii Marksa, Mao Zedonga, Lenina do których nawiązywali studenci i młoda 
inteligencja w połowie ubiegłego stulecia. Skrajna lewica sięga również jak ich 
poprzednicy po idee zaczerpnięte od Kropotkina, Nieczajewa ponownie fascynując 
się postacią Ernesto „Che” Guevary czy też nowego idola ruchów lewicowych, 
Subcomandante Marcosem przywódcą Zapatystowskiej Armii Wyzwolenia 
Narodowego (EZLN). Podobnie jak w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku tak 
i w okresie interwencji wojsk amerykańskich na bliskim wschodzie po 2001 roku 
organizowane były przez organizacje również lewicowe, protesty przeciwko 
prowadzeniu wojny, przeciwko prowadzeniu przez administrację USA agresywnej 
polityki międzynarodowej. Przypomnieć w tym miejscu należy, członkowie ruchu 
anarchistycznego, Andreas Bader, Gudrun Ensslin oraz Thorwald Proll i Horst 
Sohnlein przeprowadzili swoją pierwszą akcję polegającą na podpaleniu dwóch 
domów towarowych we Frankfurcie nad Menem. Nieco później Bader i Ensslin stali 
się założycielami Frakcji Czerwonej Armii, w której wraz z Meinhof i Raspe 
stanowili tak zwany twardy rdzeń kierownictwa RAF. Kolejnym podobieństwem 
charakteryzującym obie generacje ruchów lewicowych jest obwinianie wielkich 
korporacji międzynarodowych o szereg działań, które mają negatywny wpływ na 
sytuację gospodarczą i społeczną w państwach rozwijających się, co postrzegane jest 
przez lewicę jako formę współczesnego kolonializmu i wyzysku. Oba pokolenia 
ruchów lewicowych łączy również dążenie do zmiany społeczno-politycznej, 
odrzucającej kapitalizm jako system polityczny, chcąc stworzyć społeczeństwo 
bezpaństwowe łącząca się w dobrowolne stowarzyszenia czy kolektywy. Aby 
osiągnąć ten cel, ruchy skrajnej lewicy dopuszczają możliwość użycia siły. Na 
zakończenie należy zwrócić uwagą na czynnik związany z zachowaniem ludzkim. 
Zakłada się, że zachowanie ludzi w tych samych warunkach, niezależnie od miejsca 
i czasu przybierają charakter stały. Czy zatem grozi Europie odrodzenie się 
terroryzmu, którego fundamentem jest ideologia lewicowa? Biorąc pod uwagę 
sytuację społeczno-polityczną w Europie oraz pojawiający się kryzys społeczny, 
możliwość odrodzenia się terroryzmu lewackiego jest bardzo prawdopodobna. 
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Zagrożenie Europy ekstremizmem lewicowym 

Streszczenie 
Artykuł „Zagrożenie Europy ekstremizmem lewicowym” jest próbą analizy stosunków społeczno-
politycznych panujących obecnie w Europie i porównanie ich do sytuacji społeczno-politycznej 
w Europie w latach sześćdziesiątych XX wieku. W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, na fali 
zarysowującego się kryzysu gospodarczego oraz społeczno-politycznego w zachodniej Europie, wśród 
studentów oraz części intelektualnych elit, odrodziła się ideologia lewicowa odrzucająca istniejące 
stosunki społeczne i polityczne. Lewicowi ideolodzy wskazywali na potrzebę stworzenia nowego ładu 
społeczno-politycznego opartego na nowych sprawiedliwszych zasadach. Ideologia ta wspierana przez 
blok państw socjalistycznych przyczyniła się do powstania szeregu grup terrorystycznych, które przez 
dziesięciolecia stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego jak i zewnętrznego w Europie 
zachodniej. Po upadku bloku wschodniego i globalizacji wpływającej na wiele sfer życia społecznego 
i polityczno-gospodarczego, ideologia lewicowa ponownie stała się atrakcyjna dla części grup 
społecznych. Dokonując analizy rozwoju sytuacji społeczno-politycznej w obu branych pod uwagę 
okresach uwidocznione zostały podobieństwa wyznawanej ideologii oraz sposób zachowań 
i działalności niektórych grup i organizacji lewicowych mogących w niedalekiej przyszłości 
doprowadzić do odrodzeniem się terroryzmu lewicowego w Europie.  
Słowa kluczowe: Ideologia, lewica, terroryzm, antyglobalizm, bezpieczeństwo. 

Left-wing threat to Europe 

Abstrakt 
The chapter entitled “Left-wing extremism threat to Europe” is an attempt analysing the socio-political 
relations that currently exist in Europe, and comparing them with the socio-political situation in Europe 
in the sixties of the twentieth century. In the sixties of the last century, on the rising tide of the emerging 
economic and socio-political crisis in Western Europe, amongst students and some of the intellectual 
elites, left-wing ideology revived which rejected the existing social and political relations. Left-wing 
ideologist pointed out the need to create a new socio-political order based on new fairer principles. This 
ideology supported by a bloc of socialist countries has contributed to a number of terrorist groups 
coming into existence, which for decades have constituted a threat for the internal, as well as the 
external security in Western Europe. Upon the collapse of the Eastern Block and with the globalization 
affecting numerous social spheres, as well as political and economic spheres, the left-wing ideology has 
once again become attractive for some of the social groups. When performing the analysis of the 
development of the socio-political situation in both examined periods of time we have demonstrated the 
similarities of the supported ideology and the patterns of behavior and activities of some of the left-wing 
groups and organizations which, in the future, could lead to the revival of lest-wing terrorism in Europe. 
Keywords: Ideology, the left-wing, terrorism, anti-globalist movement, security. 
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Wybrane zagadnienia  

z zakresu problematyki terroryzmu samobójczego 

1. Wprowadzenie 

W dzisiejszych czasach doniesienia medialne poruszające zjawisko terroryzmu 

samobójczego utrwalają w świadomości społecznej szereg schematów opartych 

w dużej mierze na uogólnieniach, które nie znajdują odzwierciedlenia w faktach. 

Z punktu widzenia badań naukowych, tego rodzaju poczynania mogą zmierzać do 

powstawania licznych przekłamań oddziaływujących ujemnie na rzeczywiste oblicze 

tej specyficznej kategorii terroryzmu. Zgłębiając problematykę przedmiotowego 

zagadnienia autorzy polemizują z najczęściej powielanymi mitami starają się 

przedstawić je, tak aby ukazaćstan faktyczny w oparciu o specjalistyczną literaturę 

naukową zarówno polską jak i zagraniczną. Współcześnie, z uwagi na postęp 

technologiczny terroryści w celu pozbawienia życia i zdrowia znacznej liczby ofiar 

sięgają po niestandardowe metody działania, nie ograniczając się do tych 

wypracowanych w przeszłości takich jak samochód-pułapka, czy też pas szachida, 

czyli urządzenie wyposażone w materiał wybuchowy wraz zapalnikiem 

rozmieszczone na kształt pasa celem maskowania go pod kryciem wierzchnim. 

Poniekąd dobór taktyki polegającej na przeprowadzeniu tego rodzaju zamachu 

uwarunkowany jest przez szereg zróżnicowanych czynników kształtujących modus 

operandi terrorysty ponoszącego śmierć samobójczą. Fundamentalnym założeniem 

pracy jest przeanalizowanie wyselekcjonowanych studium przypadku pod względem 

czynników stanowiących ogół modus operandi, na tle suicydologii jednostek 

dopuszczających się wspomnianych zamachów. 

2. Próba zdefiniowania omawianego zjawiska 

Upływ czasu oraz przemiany zachodzące w ubiegłym stuleciu nie pozostał 

obojętny wobec ewenementu terroryzmu. Przyczyniły się do ewolucji nadmienionej 

materii, a także spowodowały powstanie zupełnie niespotykanych jak dotąd odmian 

tego fenomenu. W poczet nowo powstałych podtypów terroryzmu ukształtowanych 

w nieodległej przeszłości zaliczyć możemy m.in.: cyberterroryzm, bioterroryzm, 

terroryzm religijny i terroryzm samobójczy. 

Na gruncie niniejszego artykułu najbardziej relewantnym spośród katalogu 

wymienionych wyżej podgatunków powstałych w oparciu o pierwotną definicję jest 

                                                                
1 Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji ,,Jurysta” Sekcja Kryminologii i Kryminalistyki, Wydział 

Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego, www.ka.edu.pl 
2 Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji ,,Jurysta” Sekcja Prawa Międzynarodowego, Wydział 

Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego, www.ka.edu.pl 

http://www.ka.edu.pl/
http://www.ka.edu.pl/
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ostatni z przytoczonych. Definiendum składa się z dwóch członów, pochodnych od 

słowa terror i samobójstwo. Jak podaje słownik języka polskiego terror oznacza 

innymi słowy przemoc i okrucieństwo, represje lub groźby ich użycia stosowane 

wobec ludzi celem ich zastraszenia [1]. Typ aktu samobójczego w przypadku 

zrealizowania scenariusza zamachu możemy zaklasyfikować do kategorii 

samobójstwa dokonanego [2]. Terror można także określić jako oddziaływanie 

przemocą jednostek silniejszych na słabsze celem wywołania określonych skutków 

bądź osiągnięcia w ten sposób określonych rezultatów i realizacji zamierzonych 

wcześniej celów. 

Warto zauważyć, iż relacja ta może zachodzić obustronnie tj. sterroryzowani 

mogą zostać obywatele przez aparat państwowy – za exemplum może posłużyć 

sytuacja panująca w krajach opartych o systemy totalitarne i dyktaturę, współcześnie 

Korea Północna, dawniej na terenie ZSRR pozbywanie się niewygodnych osób 

poprzez zsyłanie ich do tzw. psychuszek czyli placówek więzienno-psychiatrycznych 

na nieokreślony czas pobytu. Można również wykazać liczne przykłady kiedy to 

przedstawiciele narodu mogą podejmować działania noszące znamiona terroryzmu 

względem władz państwowych – jak choćby pucz ludności przeciwko dyktaturze 

i doprowadzenie do obalenia dyktatu na drodze krwawej rewolucji na exemplum 

Muamara Kaddafiego, który został pokonany przez swoich przeciwników. Były 

dyktator został pojmany a następnie wykonano na nim egzekucję. Innym 

przykładem, zapisanym na kartach historii PRL jest próba zamachu na Bolesława 

Bieruta. 

Zdefiniowanie ogólnego pojęcia terroryzmu nastręcza wielu problemów, między 

innymi z powodu występowania zmiennych uwarunkowań, do których zaliczyć 

można w szczególności: przekształcanie się zjawiska, powstawanie nowych wątków, 

nadużywanie pojęcia aby osiągnąć określony interes, bagatelizowanie przez niektóre 

państwa niebezpieczeństwa terrorystycznych aktywności, wzajemna interferencja 

pojęć mających pewne cechy zjawiska terroryzmu, lecz nie będącego nim stricte [3]. 

Potwierdzenie tejże kwestii znajduje odzwierciedlenie w przypadkach opisanych 

w literaturze, gdzie wskazano niejednolity wymiar tego zagadnienia [3, s. 23-25]. 

Na potrzeby tego artykułu należy przyjąć definicję terroryzmu samobójczego jako 

działania naruszającego normy prawne, którego następstwem jest zamiar pow-

szechnego wywołania atmosfery grozy, przyczynienie się do dezorganizacji 

w funkcjonowaniu społeczeństwa, a nadto spowodowanie strat w postaci utraty życia 

ludzkiego lub znacznego uszczerbku na zdrowiu potencjalnych ofiar, przy 

równoczesnym doprowadzeniu do zgonu jednostki inicjującej to przedsięwzięcie. 

Opierając się na powyższych spostrzeżeniach z powodzeniem możemy 

wnioskować, że w dalszym ciągu zjawisko to będzie nieustannie ewoluować, a próba 

klasyfikacji może przysparzać wiele trudności, co zauważalne jest już obecnie. 

3. Przemiany na tle historycznym 

Cechy terroryzmu samobójczego posiadają posunięcia taktyczne stosowane 

w latach 80-siątych XIX wieku przez Sudańczyków toczących walki przeciwko 

brytyjskim kolonistom jak podaje profesor Filipkowski [5]. Innym rodzajem 

egzemplifikacji są wydarzenia z okresu drugiej Wojny Światowej, kiedy to specjalne 

japońskie formacje, znane szerzej jako tzw. oddziały kamikadze, dokonywały ataku 
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na wrogie jednostki, mając świadomość iż sposób jego przeprowadzenia jest 

jednoznaczny z poniesieniem śmierci w efekcie końcowym. W tym miejscu warto 

dodać, że kamikadze walczyli zarówno w powietrzu jak i w morzu. W stosunku do 

kamikadze można dostrzec rozbieżności w zakresie skatalogowania ich jako 

zamachowców samobójców – ich modus operandi odległy był znacznie od wzorców 

współcześnie utrwalonych przez obraz medialny na miarę terrorysty-samobójcy XXI 

wieku. Ciekawostką jest fakt polskiego odpowiednika ukształtowanego na wzór 

japońskich wojowników znanych jako ,,żywe torpedy”. Walczyli oni również 

podczas II Wojny Światowej, z tą różnicą, iż nabór do tego zgrupowania nastąpił 

w sposób spontaniczny, a osoby pragnące poświęcić życie za ojczyznę nie posiadały 

przeważnie specjalistycznego przeszkolenia wojskowego. Najbardziej istotnym 

z punktu widzenia terroryzmu samobójczego, będącym poniekąd prekursorem w tej 

dziedzinie jest epizod z 1982 roku, gdy siedemnastoletni Ahmed Kassir wjechał 

samochodem wypełnionym materiałami wybuchowymi w budynek władz izraelskich 

w Libanie powodując śmierć 141 osób. Po tym incydencie odnotowano gwałtowny 

wzrost zamachów samobójczych realizowanych w oparciu o zbliżony scenariusz. 

Można zaobserwować zmianę motywacji i zamierzonych celów – podczas działań 

wojennych walka z nieprzyjacielem o wolność ojczyzny, później śmierć jako 

element pozbawiony idei, ale będący narzędziem do siania ziarna strachu, 

manifestacji poczynań zmierzających do brutalności zakrojonych na szeroką skalę [6]. 

Największym jak dotychczas zamachem terrorystycznym na świecie była seria 

czterech ataków 11 Września 2001 roku, oparta jest na działaniach w kategorii 

terroryzmu samobójczego. Scenariusz masowej zbrodni polegał na uprowadzeniu 

samolotów pasażerskich wykonujących standardowy lot i skierowanie statku 

powietrznego ku rozpoznawalnym powszechnie budowlom znajdującym się na 

terytorium Stanów Zjednoczonych. W wyniku tego czynu śmierć poniosło 2996, 

a 6291 zostało rannych. Zdarzenie to nie pozostało obojętne dla rozwoju nauk 

społecznych, w tym prawnych. Przyczyniło się bowiem do modernizacji i opracowania 

nowoczesnych systemów bezpieczeństwa oraz schematów postępowania na wypadek 

próby przeprowadzenia podobnych aktów terroru w przyszłości [15]. Wymusiło 

również znaczące zmiany na gruncie zagadnień związanych z lotnictwem i spowo-

dowało zaostrzenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa podróżowania rejsami 

powietrznymi. 

Inicjatorami zamachu byli członkowie ugrupowania Al.-Khaida, co potwierdzone 

zostało oficjalne w komunikacie nadanym za pośrednictwem telewizji Al.ja zera. 

Wypowiadający się w tymże materiale audiowizualnym przywódca organizacji 

terrorystycznej Osama bin Laden stwierdził, że ataki dokonane na terytorium USA 

były przejawem walki o wolność. Oświadczył ponadto, iż istnieje prawdo-

podobieństwo kolejnych zamachów. 

W oparciu o przytoczone przypadki możemy dostrzec ewolucję polegającą na 

doborze środka do realizacji określonego sposobu dokonania zamachu. Z uwagi na 

wspomniane wcześniej obostrzenia w branży lotniczej, statek powietrzny nie jest już 

tak prostym celem pod względem przejęcia nad nim kontroli i doprowadzeniem do 

katastrofy lotniczej. Zaobserwować możemy relację powrotu do użytkowania 

naziemnych pojazdów mechanicznych w charakterze narzędzia zbrodni. Samochód 
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może posłużyć jako bierna pułapka pozostawiona w określonym miejscu w oczeki-

waniu na detonację umieszczonego w nim ładunku wybuchowego lub uczestniczyć 

w zamachu w sposób czynny, jako środek transportu, a także eksterminacji ofiar 

znajdujących się w jego zasięgu, poprzez świadome ukierunkowanie prowadzonego 

pojazdu tak aby w docelowym założeniu wywołać ich zgon. Współcześnie 

odnotowuje się liczne przypadki wspomnianych działań zarówno na terenie USA jak 

i krajów Europy. Wszyscy wykonawcy wymienionych niżej zamachów związani byli 

z Państwem Islamskim. 

1. Zamach w Nicei – 14 lipca 2016, śmierć poniosły 87 osoby, a ponad 200 

odniosło poważne obrażenia. 

2. Zamach na jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie – 19 grudnia 2016, śmierć 

poniosło 12 osób, a rannych zostało 56. 

3. Zamachy w Katalonii – 17 i 18 sierpnia 2017 – łącznie zginęło 21 osób, a 136 

zostało rannych. 

4. Zamach na Manhattanie w Nowym Jorku – 31 października 2017, zginęło 8 

osób a 11 odniosło obrażenia. 

4. Modus operandi terrorysty-samobójcy 

Wydarzenia ujęte w poprzedniej części dowodzą słuszności twierdzenia o ela-

styczności zjawiska względem zmiennych czynników towarzyszących przepro-

wadzeniu zamachu terrorystycznego o charakterze samobójczym. Oprócz aktów 

terroru przeprowadzanych z powietrza i lądu można napotkać także metody 

niestandardowe [6], takie m.in.: inicjowane na morzu znane szerzej w nomenklaturze 

jako terroryzm morski. Realizacja tego rodzaju ataku powoduje iż środki jakimi 

posłużono się i straty pozostają względem atakowanego celu są niewspółmierne – po 

stronie napastników dochodzi do całkowitego zniszczenia środka lokomocji podczas 

gdy atakowany statek najczęściej zostaje uszkodzony i wyłączony działań 

militarnych [4,s.13-25]. Terroryści zasiadają za sterami małych łodzi w których 

umieszczono ładunki wybuchowe i starają się nie wzbudzać podejrzeń, tak aby 

zbliżyć się na odległość dostateczną do przeprowadzenia detonacji i spowodowania 

niepowetowanych szkód u swoich nieprzyjaciół. 

W październiku 2000 roku wedle przedstawionego powyżej przebiegu zdarzeń 

zaatakowany został niszczyciel ,,USS Cole” znajdujący się w jemeńskim porcie 

Aden. Wynikiem samobójczej akcji przedstawicieli Al-Khaidy była śmierć 17 

żołnierzy a 39 znajdujących się na pokładzie okrętu odniosło znaczne obrażenia. 

Świadkowie wskazywali iż dwójka zamachowców podpływając wykonywała gest 

pozdrowienia poprzez machanie ręką jako symulowanie pokojowych zamiarów. Dwa 

lata później także w pobliżu Jemenu francuski tankowiec ,,Limburg” zaatakowany 

został przez łódź rybacką wyposażoną w ładunek ponad 200 kilogramów trotylu. 

Atak nastąpił według niemalże identycznego schematu jak napaść na amery-

kańskiego niszczyciela. Materiały wybuchowe zdetonowane zostały przy burcie 

tankowca, zginęły dwie osoby. Zdarzenie to nie pozostało obojętne wobec lokalnego 

ekosystemu powodując skażenie obszaru morskiego ropą naftową w wyniku 

rozszczelnienia poszycia tankowca. 

Odpowiedzialność za zamach wzięła na siebie wspomniana organizacja 

terrorystyczna, a jako główną przesłankę wskazywano zemstę za zaopatrywanie 
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w paliwo amerykańskiej floty stacjonującej w Zatoce Perskiej. Obecnie zwraca się 

uwagę na zainteresowanie terrorystów wykorzystaniem strefy morskiej z uwagi na 

spory wydźwięk i podkreślenie w tenże sposób manifestacji sił i determinacji. 

Zdaniem S. Kalitowskiego ataki terrorystyczne na obiekty infrastruktury morskiej 

oraz transportowej stanowiły do 2012 roku 2% ogółu całości ataków terrory-

stycznych zaistniałych w przeciągu ubiegłego trzydziestolecia [17]. Terroryzm 

samobójczy realizowany z użyciem jednostek pływających stanowi jedną z podka-

tegorii terroryzmu morskiego, nie jest jednak tak częsty jak zjawisko piractwa, 

porwania dla okupu czy też zwyczajnych ataków zbrojnych. 

Poza omawianym wykorzystaniem zwyczajnego pojazdu mechanicznego celem 

przeprowadzenia zamachu na terenie krajów o wysokim stopniu cywilizacji, jak 

choćby w miastach europejskich, istnieją zdarzenia wypełniające znamiona terro-

ryzmu samobójczego z użyciem pojazdów poddanych specjalnym modyfikacjom tak 

aby uczynić z nich śmiercionośne narzędzie. Najczęściej użytkowanymi są pojazdy 

ciężarowe odznaczające się znaczną masą – umożliwia to sforsowanie ewentualnych 

blokad na drodze do celu, po uprzednim wzięciu rozbiegu, ponadto pozwala na 

zabranie większej ilości materiałów posiadających indeks wybuchowy, łatwopalny 

oraz toksyczny. Ugrupowania wykorzystujące pojazdy tej kategorii dodatkowo 

modyfikują elementy wyposażenia umieszczając betonowe płyty na zderzakach, 

stosując metalowe osłony mające zapobiec przestrzeleniu opon, a w miejscach szyb 

wprawiając kuloodporne sztaby pancernego szkła. Oczywistym jest fakt, iż tak 

zmodyfikowany samochód odbiega znacząco od pierwotnego modelu fabrycznego 

i skupia uwagę otoczenia dlatego nie byłby skuteczną bronią w sytuacjach gdy dla 

sprawcy liczy się element zaskoczenia i wtopienie się w tłum, jak miało to miejsce 

przy omawianych już wcześniej zamachach, gdzie wykazano powiązanie 

z członkami państwa islamskiego. Maszyneria ta służy głównie do ataków na obiekty 

militarne, bazy wojskowe, obozowiska przeciwników stacjonujące na pustyni, 

i osady gdzie stacjonują osoby wrogie wobec konkretnego ugrupowania. Terrorysta 

zbliżając się do w/w obiektu detonuje ładunek powodując dezintegracje przestrzeni 

w której znajdował się ów udoskonalony pojazd. Minusem pokaźnych gabarytów jest 

możliwość dostrzeżenia przez nieprzyjaciela, pomimo wyposażenia w elementy 

maskujące wykorzystywane przez wojska, siatki maskujące, malowanie w moro. 

Główną zaletą jest masa pojazdu i specjalne opancerzenie, co w sytuacji nie 

dysponowania bronią dalekosiężnego rażenia, zdolną zestrzelić ciężarówkę z drogi 

zanim przemieści się do punktu wyznaczonego jako miejsce ataku, czyni ten środek 

praktycznie niemożliwym do zatrzymania. O inwencji twórczej w przerabianiu 

pojazdów wagi ciężkiej do kategorii mobilnych bomb prowadzonych przez 

terrorystów samobójców świadczyć może przejęta przez wojska podczas działań 

operacyjnych wytwórnia tychże maszyn. Możemy zatem przyjąć iż pojazdy 

mechaniczne wykorzystywane są przez zamachowców w różnorodny sposób, 

stosownie do miejsca przeprowadzenia aktu terroru, a także posiadanych środków. 

Omawiając nietypowy sposób postępowania sprawców, nie można pominąć technik 

perswazji i wywierania wpływu na osoby mające predyspozycje do stania się 

potencjalnym zamachowcem. 
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Sposoby manipulacyjne używane przy szkoleniu terrorystów stosowane są już na 

wczesnym etapie rekrutacji dokonywanej przez osoby posiadające znajomość 

psychologicznego oddziaływania i manipulowania innymi ludźmi [7]. Zazwyczaj 

dokonują oni rozeznania na temat sytuacji życiowej osoby, którą rozpatrują w roli 

potencjalnego zamachowca. Osoby, których rodziny zostały poszkodowane 

w wyniku działań militarnych wrogiego wojska lub polityki kraju, z reguły znajdują 

się pod wpływem silnych stanów emocjonalnych np. rozpaczy, poczucia osamot-

nienia w wyniku utraty bliskiej osoby, gospodarstwa domowego i środków do życia. 

Zdarzenia te powodują wzrost podatności na sugestie ze strony manipulatorów, co 

wiąże się z możliwością podjęcia misji o charakterze samobójczym w przypadku 

przejścia pomyślnie wszystkich etapów indoktrynacji powodującej zmiany 

w postrzeganiu otaczającej rzeczywistości. Poniżej pokrótce scharakteryzowane 

zostaną przykłady metod, jakie używane są w kolejności chronologicznej: 

 Brainwashing – po pomyślnym procesie rekrutacji nowo przyjęci członkowie 

organizacji poddawani są propagandzie odwołującej się do zagadnień z zakresu 

religii, polityki i wiodącej ideologii usprawiedliwiającej dokonanie zamachu 

jako złożenia najwyższej ofiary [10, s.248]. Ma to na celu wywołanie 

odmiennego niż dotychczas spojrzenia na kwestie dotyczące etyki, empatii, 

moralności i uczynienie z myślącej jednostki bojownika skłonnego do 

wykonywania rozkazów, przy ograniczeniu uczuć wyższych wraz z instynktem 

samozachowawczym [10]. Terrorysta ma być postrzegany nie jako istota 

samodzielnie myśląca, ale w kategorii wysoce skutecznego i śmiercionośnego 

narzędzia zbrodni, którego celem jest pozbawienie życia jak największej liczby 

ofiar, wywołanie poczucia strachu i niepewności wśród społeczeństwa. Osobom 

poddanym tego rodzaju manipulacji wmawia się, iż potencjalne ofiary (często 

przypadkowo w rezultacie skutecznie zrealizowanego zamachu giną osoby 

neutralnie nastawione do danego ugrupowania, nie opowiadające się za żadną ze 

stron konfliktu i nie mające możliwości zaszkodzenia organizacji terrorystycznej) 

to osoby złe, wrogo nastawione względem organizacji, w której szeregach 

terrorysta realizuje zamierzone cele. W ten sposób podsyca się entuzjazm 

i morale samobójczego wojownika tak, aby utwierdzić go w przekonaniu 

o słuszności postępowania. 

 Szkolenie przygotowujące do zamachu – dotyczy ono posługiwania się bronią 

i urządzeniami składającymi się na gotowy do użycia ładunek wybuchowy. 

Pokazuje się w jaki sposób rozmieścić materiał zapalny pod elementami 

odzieży, tak aby nie wzbudzać podejrzeń innych. Ma to na celu minima-

lizowanie ryzyka ewentualnego niepowodzenia akcji terrorystycznej w wyniku 

wystąpienia niepożądanych czynników. 

 Realizacja zamachu przez terrorystę-samobójcę – jest to finalny etap, który ma 

miejsce w przypadku gdy poprzedzające go metody przygotowania okazały się 

skuteczne i zwierzchnicy ugrupowania uznają, iż osoba taka pomyślnie 

zrealizuje zamach samobójczy [12]. Śmierć suicydenta poprzez ten typ zamachu 

ma otoczyć go uznaniem w środowisku, a rodzinie zamachowca przynieść 

korzyści materialne i polepszyć ich komfort życia. Mimo poświęcenia własnego 

życia bilans zysków i strat z przekonaniu inicjatora zagłady istnień ludzkich jest 
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korzystnych. Dodatkowo czyn ten zostanie zauważony przez media, które 

nadadzą rozgłos sprawie potęgując poczucie zagrożenia wśród osób zamiesz-

kujących terytorium w rejonie miejsca przeprowadzenia ataku. 

Skuteczne zindoktrynowanie istoty ludzkiej ma szczególne znaczenie dla modus 

operandi bojownika, sprawia, że jednostka nie wykazująca uprzednio skłonności do 

realizacji znamion czynu godzącego w przyjęty ogólnie porządek prawny (niezależnie 

od systemu prawnego obowiązującego w danym państwie) wykazuje teraz nastę-

pujące cechy:  

 Jest zdyscyplinowany, posłuszny poleceniom wydawanym przez swoich 

przywódców; 

 Uznaje siebie jako wybrańca któremu powierzono specjalne zadanie, misję do 

wykonania; 

 Jest zdeterminowany do realizacji scenariusza za wszelką cenę; 

 Postrzegany przez swoje otoczenie jako wojownik, gloryfikowany bohater; 

 Najczęściej działa z zaskoczenia aby zwiększyć liczbę potencjalnych ofiar; 

 Posługuje się kombinowanymi metodami, tak aby zminimalizować ryzyko 

niepowodzenia aktu terroru; 

 Wykazuje poczucie więzi z ugrupowaniem, do którego przynależy, czuje się 

odpowiedzialny, ciąży na nim presja otoczenia; 

 W przypadku pobudek religijnych zamach ma stanowić przeżycie duchowe na 

kształt katharsis. 

Kolejnym elementem wliczającym się do modus operandi jest motywacja 

sprawcy. Do katalogu podstawowych czynników zaliczyć możemy: 

 Pobudki religijne – przekonanie odnośnie nagrody w postaci zbawienia 

i przejścia do raju, w zamian za złożenie własnego życia w ofierze; 

 Pragnienie zemsty – w imieniu wspólnoty, rodziny, ogółu narodu; 

 Naśladownictwo – dążenie do zjednoczenia z osiągnięciami osobistymi 

członków ugrupowani, którzy wykonali już powierzone im zadania; 

 Próba manifestu odwagi i okrycia się chwałą poprzez uznanie za męczennika; 

 Przeświadczenie, że akty agresji i przemocy stanową nie zawodny a zarazem 

słuszny sposób rozwiązywania problemów; 

 Poprawa warunków bytu najbliższej rodziny – organizacja, z ramienia której 

bojownik działa rekompensuje bilans strat wypłacając znaczne odszkodowanie 

członkom rodziny zamachowca. 

Nadto biorąc pod uwagę dynamikę zjawiska katalog będący zbiorem czynników 

mobilizujących należy pozostawić otwarty. Zasadniczo cele związane z motywacją 

terrorystów można zilustrować za pomocą podziału dwuczłonowego: 

 Cel bezpośredni – zwany również pierwotnym i strategicznym. Oznacza 

wywołanie paniki wśród społeczeństwa, zastraszanie innych grup społecznych, 

skupienie uwagi i uzyskanie rozgłosu, wynegocjowanie okupu, uwolnienie 

pojmanych pobratymców związanych z rodzimym ugrupowaniem, medialny 

rozgłos; 

 Cel pośredni – zwany instrumentalnym i pobocznym. Akt terrorystyczny to 

środek mający posłużyć do realizacji określonego celu. Przedmiot ataku może 
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być skonkretyzowany (np. zamach na określoną osobę, przywódcę, polityka, 

daną lokalizację, budynek jako siedzibę władz, kluczową dla stabilnego 

funkcjonowania porządku państwa, (ambasada, koszary wojskowe), jak również 

może zostać wybrany przypadkowo (gdy kryterium zamachu jest przepro-

wadzenie go w dużym skupisku ludzi takim jak centrum handlowe, ulice miasta 

w godzinach szczytu i tym podobne miejsca użyteczności publicznej), a ofiary 

ponoszą śmierć z uwagi na swoją obecność w danym miejscu o określonym 

czasie [14]. 

O adaptacji fenomenu terroryzmu samobójczego wobec współczesnych realiów 

świadczyć może również fakt pojawienia się nieznanej wcześniej metody 

przeprowadzania ataku pozorowanego stanowiącego element złożonej operacji. 

Scenariusz tego rodzaju akcji polega na podłożeniu bomby w wyniku której 

detonacji zginą postronne osoby. Na miejsce zdarzenia skierowane zostaną służby 

ratunkowe, pojawi się tłum gapiów, także osoby nie posiadające specjalistycznego 

przeszkolenia, ale skłonne do niesienia pomocy w akcji ratunkowej z pobudek 

etycznych. Podczas przebiegu działań ratunkowych i mających zminimalizować 

negatywne skutki eksplozji ładunku w dogodnym momencie terrorysta samobójca 

wmieszany w tłum detonuje ładunek wybuchowy zabijając osoby zgromadzone na 

miejscu. Praktyka ta może być stosowana z powodzeniem zamiennie 

tj. zamachowiec inicjuje eksplozję poprzez odpalenie ładunku umieszczonego pośród 

elementów odzieży a gdy w miejscu odbycia aktu samobójczego pojawią się 

przedstawiciele wojska, ratownictwa medycznego, straży pożarnej, policji itp. uru-

chomiony zostanie zapalnik umieszczony przykładowo w zaparkowanym nieopodal 

samochodzie-pułapce. Ten wysublimowany modus operandi sprawców powoduje 

zwielokrotnienie zgonów jednostek dotkniętych terrorystycznym działaniem, jak 

również nie pozostaje obojętny dla sfery finansowej danego terytorium, z uwagi na 

ogrom zniszczeń i idące za tym koszty przywrócenia infrastruktury do stanu 

pierwotnego. 

5. Częste mity wokół omawianego zjawiska 

Naturalną koleją rzeczy jest fakt wyłaniania się licznych stereotypów, 

niedomówień i przekłamań, narastających wraz z upływem czasu w relacji do 

obrazowanego przedmiotu rozważań. 

Do końca lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku popularny był powszechnie 

pogląd o tym, iż każdy terrorysta dopuszczający się zamachu, to człowiek będący 

psychopatą. Na początku lat 80 odrzucono tenże pogląd, koncentrując badania na 

innym katalogu cech osobowości terrorysty [12]. Obecnie zamiast sporządzania 

indywidualnego profilu sprawcy, dąży się do wyszczególnienia charakterystycznych 

cech, dzięki którym można z dużym prawdopodobieństwem wyselekcjonować 

z danej grupy społecznej osoby stanowiące potencjalnych terrorystów. Opierając się 

na badaniach przeprowadzonych w 2008 roku przez Johna Horgana możemy 

dostrzec znaczne różnice między psychopatią a terroryzmem, co ma kluczowe 

znaczenie do obalenia teorii o tym, iż każdy terrorysta musi być psychopatą. Motywy 

działania psychopatycznego mordercy są najczęściej ukształtowane przez pobudki 

o charakterze indywidualnym, w przypadku terrorysty mają one złożony i ideologiczny 

kontekst. Celem psychopaty jest określona osoba, względem której przejawia 
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określone emocje, ofiarami terrorystów bywają zazwyczaj osoby przypadkowe, do 

których napastnik nie żywi silnej więzi emocjonalnej. W przypadku psychopatów 

dominuje brak poczucia winy, skruchy – u samobójczego bojownika poczucie winy 

zostaje stłumione poprzez szereg technik operacyjnych użytych w trakcie 

oddziaływania na jego osobowość. 

Kolejnym z nieprawdziwych, ale utrwalonych schematów jest utożsamianie 

terroryzmu i terroryzmu samobójczego jako zjawiska, którego znamiona realizowane 

są wyłącznie przez mężczyzn [9]. W krajach gdzie nie ma równouprawnienia z uwagi 

na płeć pozycja mężczyzny jest zauważalnie silniejsza od kobiety. Umacnia to 

postrzeganie mężczyzny jako bojownika, zaś kobiety jako piastunki ogniska 

domowego, opiekującej się dziećmi i będącej podporządkowaną małżonkowi. 

 Jednym ze znanych przypadków realizacji samobójczego zamachu przez 

terrorystkę-samobójczynię była egzekucja premiera Indii Rajiva Gandhiego 

zrealizowana w 1991 roku. Członkini organizacji Tamilskie Tygrysy zbliżyła się do 

premiera chcąc zamanifestować wyrazy szacunku. Zgodnie z indyjską tradycją, 

witając się, pochyliła się, by dotknąć jego stóp. W tym samym momencie 

zdetonowała pas z ładunkiem z 700 gramami RDX, schowanymi pod jej suknią. 

Wybuch zabił Rajiva Gandhiego, terrorystkę oraz 14 innych osób. 

Podobna sytuacja miała jaka miejsce z rozprzestrzenieniem się koncepcji użycia 

samochodu do realizacji zamachu, na początku dwudziestego pierwszego wieku 

odnotowano wzrost zamachów samobójczych kobiet o podłożu terrorystycznym. 

W październiku 2002 roku pod przewodnictwem Mowsara Barajewa czeczeńskie 

komando składające się w dużej mierze z kobiet zwanych czarnymi wdowami 

z uwagi na czarne odzienie, burki i pasy szachida wypełnione ładunkiem 

wybuchowym dokonało ataku terrorystycznego na teatr w Moskwie. W wyniku akcji 

przeprowadzonej przez antyterrorystów poniosły one śmierć poprzez uśpienie gazem 

oraz strzał w z bliskiej odległości w głowę, z powodu ryzyka przebudzenia 

i detonacji ładunków co mogłoby wywołać falę uderzeniową (kobiety zajmowały co 

kilka miejsc siedzących w rzędzie na widowni teatru między zakładnikami). 

Mechanizm ten pokazuje w jaki sposób stereotyp kobiety delikatnej, wrażliwej 

i łagodnej wykorzystywany jest jako element maskujący akcji radykalnych 

ugrupowań. Wspomniane terrorystki unifikują się z otoczeniem gdzie ma dokonany 

zostać zamach. Dostosowują swoją odzież, gadżety, i stylizacje do tych, jakie 

użytkowane są poprzez potencjalne ofiary w ich codziennej garderobie. Autorzy 

zauważają także różnice w podatności i motywacji z uwagi na płeć terrorysty, co 

warte jest zasygnalizowania z perspektywy niniejszej pracy. 

6. Podsumowanie i wnioski 

 Ewolucji ulegały, nie tylko sama metodologia dotycząca wykonywania zama-

chów terrorystycznych ale również przedmiotów służących do ich przeprowadzania. 

Kategoryczne zdefiniowanie pojęcia terroryzmu samobójczego nie jest możliwe ze 

względu na złożoność zjawiska oraz wielkość czynników odgrywających istotne 

znaczenie. 

Nieustanny rozwój technologii wymusza na organach ścigania proces ciągłego 

doskonalenia się, tak aby móc sprostać często trudnym przypadkom, zwłaszcza gdy 

sprawca czynu zabronionego dysponuje przewagą w zakresie wiedzy i możliwości. 
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Scenariusze przeprowadzania operacji terrorystycznych wzbogacane są o nowoczesne 

technologie, ponadto zamachowcy doskonale unifikują swój wygląd i zachowanie 

z otoczeniem, gdzie ma dopełnić się finalny etap szkoleń, jakim zostali poddani. 

Powszechnym zjawiskiem jest szkolenie osobników w młodym wieku, bardziej 

podatnych na techniki manipulacji niż osoby dorosłe. Warsztat pracy terrorysty jest 

praktycznie nieograniczony. Zauważalne jest posługiwanie się zdobyczami techniki, 

takimi jak samochody zdalnie sterowane, czy żywe zwierzęta poddane uprzednio 

odpowiedniej tresurze. Nadto coraz częściej można zaobserwować modyfikację 

znanych schematów scenariuszy terrorystycznych i zamienne stosowanie metod 

niekonwencjonalnych – prawdopodobnie z uwagi na element zaskoczenia 

potencjalnych ofiar [18]. Biorąc pod uwagę wachlarz dostępnych środków możemy 

w nieodległej przyszłości spodziewać się użytkowania latających dronów, 

miniaturowych łodzi podwodnych wyposażonych w ładunki wybuchowe (podobnych 

do tych jakie służą kartelom narkotykowym do przemytu środków odurzających), zaś 

z uwagi na gabaryty nadal pozostają trudne do wykrycia. Bezproblemowe sterowanie 

tego rodzaju maszynami może przysłużyć się do rozprzestrzenienia znamion 

terroryzmu w przestrzeni, która z uwagi na klasyczne metody zapobiegania 

przestępstwom nie jest przygotowana wobec takich nowinek technologicznych 

(punkty kontroli dokumentów tożsamości, ambasady, centra miast i inne miejsca 

masowego zgromadzenia ludzi) [16]. Już sama tylko informacja o rzekomym ładunku 

wybuchowym jaki miałby eksplodować może zebrać śmiertelne żniwo [14 s.13]. 

Niekontrolowany dostęp do sieci internetowej w krajach sprzyjających bądź nieofic-

jalnie wspierających radykalnych wojowników umożliwia zasięganie informacji 

odnośnie metodologii dokonania aktu terrorystycznego, ułatwia indoktrynację 

grupową oraz czyni okazje do werbowania nowych członków organizacji 

zrzeszającej osoby dopuszczające się aktów przemocy, lekceważących powszechne 

normy społeczne i porządek prawny. Państwa posiadające wysoko rozwinięte 

systemy bezpieczeństwa 

korzystają z programów służących do selektywnego wychwytywania pojedynczych 

wyrazów dotyczących materiałów wybuchowych, konstrukcji bomb. Niepokoje 

społeczne może budzić także fakt stacjonowania na terytorium Polski osób 

powiązanych z organizacjami terrorystycznymi nie ograniczającymi się do jednego 

kraju ale z powodzeniem funkcjonującymi w środowisku międzynarodowym [13]. 
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Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki terroryzmu samobójczego 

Streszczenie 

Jednym z celów pracy jest dokonanie analizy prezentowanych przypadków działań o charakterze 

errorystycznym pod względem czynników stanowiących ogół modus operandi, w oparciu o osiągnięcia 

współczesnej suicydologii jednostek dopuszczających się wspomnianych zamachów. 

Słowa Kluczowe: terroryzm samobójczy, zamachy samobójcze, suicydologia. 

Selected issues concerning suicidal terrorism 

Abstract 

One of the objectives of the article is to analyze the presented cases of terrorist activities in terms of the 

factors constituting the modus operandi in general, based on the achievements of modern suicide-

inducing units committing these attacks. 

Keywords: suicide terrorism, suicide bombings, suicydology. 
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