
 
 
 

ROZDZIAŁ 1 

Terroryzm międzynarodowy jako zjawisko wpływające  
na bezpieczeństwo międzynarodowe i ład globalny 

 
 

Aby w pełni zbadać proces powstawania systemu przeciwdziałania terrory-
zmowi w Polsce i okoliczności, które towarzyszyły temu procesowi, należy zro-
zumieć, na jakie zjawisko jest on odpowiedzią. To właśnie istota współczesnego 
terroryzmu, strategia i taktyka ugrupowań terrorystycznych oraz cele, do jakich 
dążą, stanowią o kształcie mechanizmów obronnych, które państwo musi wy-
kształcić, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich interesów oraz swoich obywateli. 

Wpływ, jaki terroryzm wywiera na współczesne państwa, a także zagrożenie, 
jakie stanowi on dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, będzie 
głównym tematem niniejszego rozdziału. Aby zbadać te kwestie, konieczne bę-
dzie odniesienie się do pojęcia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, 
zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz ewolucji obu tych kategorii. Na tej podstawie 
możliwe będzie rozpoczęcie rozważań na temat samej istoty terroryzmu oraz na 
temat wpływu, jaki wywiera on na poszczególne aspekty bezpieczeństwa pań-
stwa i społeczności międzynarodowej.  

 

1.1.  Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa narodowego  
i międzynarodowego 

 
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe to jedne z najważniejszych 

przedmiotów badań politologicznych. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że 
jest to dziedzina niezwykle dynamiczna, a nowe zagrożenia, które stają przed 
państwami i organizacjami międzynarodowymi, wpływają na przebieg wydarzeń 
na arenie międzynarodowej, wymuszając wypracowanie strategii i taktyk odpo-
wiedzi na te zagrożenia. Z tego właśnie względu niezwykle istotna jest świado-
mość, czym jest bezpieczeństwo i jak to pojęcie ewoluuje, konieczne dla sku-
tecznego kształtowania i dostosowywania przywołanych strategii działań na 
rzecz bezpieczeństwa. 

Podstawowymi aktorami na arenie międzynarodowej, których działanie kształ-
tuje środowisko międzynarodowe oraz jego potencjalną stabilność lub niestabil-
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ność, są państwa, czyli podstawowe podmioty stosunków międzynarodowych 
oraz organizacje międzynarodowe – rządowe i pozarządowe, a także transnaro-
dowe korporacje1. W dynamicznie zmieniającym się świecie współzależności 
pomiędzy tymi podmiotami istnieje wiele możliwych podejść do pojęcia bezpie-
czeństwa narodowego i międzynarodowego oraz mechanizmów zapewniania 
tego bezpieczeństwa. Co więcej, pojęcie bezpieczeństwa ewoluuje wraz ze 
zmianami zachodzącymi we współczesnych stosunkach międzynarodowych. 

Bezpieczeństwo, jako zjawisko niemierzalne w sposób obiektywny, postrze-
gane jest przez jego podmioty, które na podstawie własnej percepcji kształtują 
swoje działania na poziomie narodowym i międzynarodowym. W pracy zbioro-
wej Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w. Wyzwania i strategie autorzy 
przytaczają następującą klasyfikację postrzegania bezpieczeństwa, sformułowa-
ną przez D. Frei:  
1) „stan braku bezpieczeństwa – wówczas, gdy występuje duże rzeczywiste 

zagrożenie, a postrzeganie tego zagrożenia jest prawidłowe, 
2) stan obsesji występuje wtedy, gdy nieznaczne zagrożenie jest postrzegane 

jako duże, 
3) stan fałszywego bezpieczeństwa ma miejsce wówczas, gdy zagrożenie jest 

poważne, a postrzegane bywa jako niewielkie, 
4) stan bezpieczeństwa występuje wtedy, gdy zagrożenie zewnętrzne jest nie-

znaczne, a jego postrzeganie prawidłowe”2. 
Do percepcji bezpieczeństwa odnosi się także Jerzy Stańczyk w swojej pracy 

Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, cytowanej przez R. Jakubczaka i J. Flisa, 
formułując tezę, iż: 

„Bezpieczeństwo w syntetycznym ujęciu można określić (…) jako obiektywną 
pewność gwarancji nienaruszalnego przetrwania i swobód rozwojowych”3. 

Ryszard Zięba proponuje sklasyfikowanie sposoby rozumienia bezpieczeń-
stwa. Pierwszy ze sposobów rozumienia bezpieczeństwa, który przedstawia, to 
rozumienie wąskie, czyli bezpieczeństwo jako brak zagrożeń. Drugi sposób ro-
zumienia bezpieczeństwa, to rozumienie szerokie, czyli aktywne kształtowanie 
wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji państwa w taki sposób, aby zapewnić pew-
ność jego przetrwania oraz możliwość rozwoju.  

Do tego drugiego sposobu odwołuje się przywołany powyżej Jerzy Stańczyk 
pisząc, iż bezpieczeństwo „posiada dwa zasadnicze składniki: gwarancje niena-
ruszalnego przetrwania danego podmiotu oraz swobody jego rozwoju”4, podkre-
                                                 

1 A. Kamiński, Polityka bez strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski  
w perspektywie ładu globalnego, Warszawa 2008, s. 36. 

2 R. Jakubczak, J. Flis (red. nauk.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w. Wyzwania stra-
tegie, Warszawa 2006, s. 14. 

3 Ibidem, s. 16. 
4 Ibidem, s. 7. 
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ślając tym samym, że bezpieczeństwo państwa nie jest pojęciem jednorodnym. 
Szczególnie współcześnie, w dobie poszerzania rozumienia pojęcia bezpieczeń-
stwa, jest to spostrzeżenie, którego odnotowanie jest niezbędne dla przeprowa-
dzenia kompleksowej analizy. 

Profesor Stanisław Koziej pisze w swojej pracy Między piekłem a rajem: szare 
bezpieczeństwo na progu XXI w.: 

„Jeśli mówimy o dynamicznym zjawisku (procesie) bezpieczeństwa danego 
podmiotu w sensie praktycznym, mamy na myśli tę dziedzinę jego aktywności, 
która zmierza do zapewniania możliwości przetrwania, rozwoju i swobody reali-
zacji własnych interesów w konkretnych warunkach, poprzez wykorzystanie 
okoliczności sprzyjających (szans), podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzy-
ka oraz przeciwdziałanie (zapobieganie i przeciwstawianie się) wszelkiego ro-
dzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów”5. 

Jest to jedna z najpełniejszych definicji bezpieczeństwa w polskim piśmien-
nictwie, jednak dla zapewnienia pełnego przeglądu podejść do tego zjawiska 
warto przytoczyć także poglądy kilku innych autorów badających bezpieczeń-
stwo we współczesnym świcie. W pracy Kryteria bezpieczeństwa międzynaro-
dowego państwa stykamy się z definicjami tego pojęcia stworzonymi przez kilku 
różnych badaczy. I tak Jacek Czaputowicz pisze: 

„Bezpieczeństwo jest definiowane jako wolność od zagrożeń stwarzających 
ryzyko dla przetrwania państwa. Bezpieczeństwo narodowe, czyli bezpieczeń-
stwo państwa, dotyczy zapewnienia jego integralności terytorialnej, suwerenności, 
swobody wyboru drogi politycznej oraz warunków dobrobytu i rozwoju. Bezpie-
czeństwo międzynarodowe dotyczyć może zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa 
państwa (w przeciwieństwie do aspektów wewnętrznych), czyli związanych  
z wstępowaniem państwa w relacje z innymi podmiotami stosunków międzyna-
rodowych (zwykle, choć nie wyłącznie, z innymi państwami)”6.  

W tej samej pozycji spotykamy definicję sformułowaną przez Sławomira 
Dębskiego, która mówi, iż: 

„Pojęcie bezpieczeństwa państwa jest ściśle związane z jego interesami. Stan 
bezpieczeństwa umożliwia państwu definiowanie i realizowanie własnych inte-
resów w sposób wolny i suwerenny. Jednocześnie każde ograniczenie możliwości 
zabezpieczania i realizowania tych interesów stanowi zagrożenie dla bezpie-
czeństwa państwa”7. 

Ryszard Stemplowski w tekście Horyzont poznawczy i polityczny pojęcia 
„bezpieczeństwo państwa” wskazuje, że państwem bezpiecznym jest państwo, 
                                                 

5 S. Koziej, Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI w., Toruń 2006, s. 7. 
6 J. Czaputowicz, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa – aspekty teoretyczne, 

[w:] S. Dębski, B. Górka-Winter, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa 
2003, s. 13. 

7 S. Dębski, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa [w:] S. Dębski, B. Górka- 
-Winter Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa 2003, s. 34. 
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które może realizować swoją rację stanu, zatem jako integralne kryterium bez-
pieczeństwa traktuje zakres występowania warunków, które umożliwiają reali-
zację racji stanu. Wśród tych warunków wymienia8: 

I.  Warunki egzystencjalne: 
a) obiektywne: minimalne, czyli: integralność terytorialna, efektywne kie-

rowanie przez rząd, podaż dóbr podstawowych na poziomie przetrwania, 
zdolność do obrony przed agresją państwa o mniejszym bądź takim sa-
mym potencjale, zdolność do minimalizowania rozpowszechniania się 
epidemii, zdolność minimalizowania skutków katastrof oraz optymalne: 
suwerenność państwa, wspólnota wartości, wzrost gospodarczy, demogra-
ficzny, potencjał policyjny, wywiadowczy oraz członkowstwo w sojuszu 
wojskowym, umożliwiające realne zapobieganie agresji, zdolność do za-
pobiegania epidemiom, zdolność do likwidowania skutków katastrof, 

b) subiektywne: percepcja bezpieczeństwa, dobrobyt obywateli, wizerunek 
państwa. 

II.  Warunki instytucjonalne: 
c) instytucje demokratycznego państwa, 
d) racjonalna organizacja rynku, 
e) system edukacji, 
f) środki przekazu. 

III.  Warunki funkcjonalne: 
g) zapobieganie pojawianiu się potencjalnego bądź realnego zagrożenia 

zdolności państwa do realizacji jego funkcji oraz jego racji stanu, 
h) analizowanie informacji i formułowanie ocen spełniania poszczególnych 

kryteriów bezpieczeństwa w celu aktualizowania zasad i kierunków po-
stępowania, 

i) utrzymywanie stosunków z innymi państwami (sojusze wojskowe, part-
nerstwa strategiczne, członkostwo w organizacjach międzynarodowych), 

j) utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi instytucjami finanso-
wymi, 

k) optymalizowanie norm społecznych, 
l) prowadzenie badań naukowych i rozwój techniki, 
m) rozwój kulturalny państwa i społeczeństwa, 
n) kultywowanie kontroli społecznej poprzez oddziaływanie za pomocą 

systemu edukacyjnego, środków masowego przekazu, wydarzeń sporto-
wych oraz kultywowanie form więzi społecznych. 

Podobne podejście odnaleźć można także u naukowców z innych krajów. 
Barry Buzan pisze na przykład, że w kontekście międzynarodowym pod poję-
                                                 

8 R. Stemplowski, Horyzont poznawczy i polityczny pojęcia „bezpieczeństwo państwa”,  
[w:] R. Kuźniar, Z. Lachowski (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian: zagroże-
nia – koncepcje – instytucje, Warszawa 2003, s. 254. 
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ciem bezpieczeństwa rozumieć należy zdolność państw oraz ich społeczeństw do 
utrzymania niezależnej tożsamości oraz integralności funkcjonalnej9. 

W swoim opracowaniu na temat współczesnego bezpieczeństwa K. Żukrowska 
przytacza poglądy kilku znanych badaczy, których praca związana jest z pojęciem 
i rozumieniem bezpieczeństwa międzynarodowego. Warto przytoczyć kilku z nich10: 
1. J. Booth i R. Wheeler: stabilny system bezpieczeństwa może być utrzymany 

jedynie przez grupy ludzi, o ile nie pozbawiają oni innych tego stanu. 
2. A. Wolfers: bezpieczeństwo w sensie obiektywnym to brak obaw co do ist-

nienia zagrożeń dla subiektywnie uznawanych wartości. 
3. W. Lipman: państwo jest na tyle bezpieczne, na ile może unikać wojny bez 

poświęcania swoich wartości lub też zwycięsko wyjść z wojny, która może 
powstać w wyniku konfrontacji z zagrożeniami dla swoich wartości11. 
Takie pojmowanie bezpieczeństwa, które uwzględnia nie tylko fizyczne, mate-

rialne przetrwanie danego podmiotu (bądź grupy podmiotów, jeśli mowa o bez-
pieczeństwie międzynarodowym) określone być może mianem rozumienia pozy-
tywnego. Jak łatwo dostrzec, większość autorów wiąże pojęcie bezpieczeństwa 
państwa z możliwością ochrony i promowania jego interesów. Rozumienie takie 
stanowi o możliwości kształtowania polityki bezpieczeństwa w taki sposób, aby 
służyła ona nie tylko przetrwaniu państwa, ale także jego wielowymiarowemu 
rozwojowi. Jak zresztą celnie zauważa prof. Roman Kuźniar: 

„Wzrosły […] nasze oczekiwania odnośnie stopnia bezpieczeństwa, spadła 
tolerancja dla zagrożeń oraz rozbudowane zostały różnorodne instytucje i instru-
menty międzynarodowe, które mają zapewniać całemu światu, poszczególnym 
narodom, a nawet jednostkom […] lepsze niż do tej pory bezpieczeństwo. Szerzej 
niż do tej pory definiujemy bezpieczeństwo oraz pełniej zdajemy sobie sprawę  
z tego, od jak wielu innych czynników niż tylko wojskowe zależy jego utrzyma-
nie”12. 

Powyższy cytat stanowi podsumowanie przeanalizowanych zmian w zakresie 
rozumienia pojęcia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Podob-
nym przemianom ulega także rozumienie zagrożeń tego bezpieczeństwa, które 
będzie stanowiło przedmiot rozważań w kolejnej części publikacji. 

 

                                                 
9 B. Buzan, People, states and fear, London 1983, cyt. za: K. Żukrowska, Pojęcie bezpieczeń-

stwa i jego ewolucja, [w:] K. Żukrowska, M. Grącik (red. nauk.), Bezpieczeństwo międzynarodo-
we. Teoria i praktyka, Warszawa 2005, s. 24. 

10 K. Żukrowska, Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, [w:] K. Żukrowska, M. Grącik (red. 
nauk.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2005, s. 24. 

11 Ibidem, s. 22. 
12 R. Kuźniar, Niebezpieczeństwa nowego paradygmatu bezpieczeństwa, [w:] R. Kuźniar,  

Z. Lachowski (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian: zagrożenia – koncepcje – 
instytucje, Warszawa 2003, s. 210. 
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1.2.  Zagrożenia ładu i bezpieczeństwa międzynarodowego  
– terroryzm jako zagrożenie o charakterze asymetrycznym 

 
Nie sposób prowadzić rozważań nad bezpieczeństwem państwa bez odwoły-

wania się do tego, co bezpieczeństwu może zagrażać. Dlatego też konieczne jest 
dokonanie przeglądu potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa we współ- 
czesnym świecie. Współczesne środowisko międzynarodowe, w którym funk-
cjonują zarówno państwa, jak i organizacje międzynarodowe, podlega dyna-
micznym zmianom.  

Analizę tych zagrożeń przeprowadził między innymi Roman Kuźniar. Jak za-
uważa, globalizacja w znacznym stopniu modyfikuje podstawowe parametry po-
rządku międzynarodowego. Prowadzi do osłabienia ochronnej funkcji granic 
państwowych, a także osłabienia władzy państwa nad własnym terytorium i lud- 
nością, która je zamieszkuje. Roman Kuźniar wskazuje równocześnie na fakt, iż 
globalizacja sprzyja proliferacji i wzrostowi znaczenia pozarządowych uczestni-
ków stosunków międzynarodowych13. Jest to spostrzeżenie szczególnie istotne 
w kontekście omawianego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i mię-
dzynarodowego, jakim jest terroryzm. Jak podkreśla R. Kuźniar, w odniesieniu 
do sytuacji bezpieczeństwa, globalizacja: 

„[…] ułatwia jednocześnie przestępczy lub wręcz zbrodniczy proceder mię-
dzynarodowym związkom kryminalnym, trudniącym się przemytem ludzi, broni, 
narkotyków, czy siatkom terrorystycznym w rodzaju najgroźniejszej ze znanych 
w historii najnowszej – Al-Kaidy. To właśnie tacy aktorzy pozapaństwowi uwa-
żani są za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i międzynaro-
dowego”14. 

Do kwestii tej odnosi się w swoich pracach również prof. Marek Pietraś. 
Identyfikuje on cztery trendy, które wpływają na zmiany w obszarze zagrożeń 
dla bezpieczeństwa15. Pierwszy z tych trendów to poszerzenie grupy podmiotów, 
które są nośnikami bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Trend ten zwią-
zany jest z postępującą wraz z procesami globalizacyjnymi decentralizacją życia 
społecznego, a także z upodmiotowieniem grup społecznych (a tym samym or-
ganizacji międzynarodowych)16. Jest to spostrzeżenie szczególnie istotne w kon-
tekście badań nad terroryzmem międzynarodowym. Grupy, które uciekają się do 
stosowania metod o charakterze terrorystycznym, coraz częściej działają na ska-
lę międzynarodową, stanowiąc nową kategorię uczestników stosunków między-
                                                 

13 Ibidem, s. 211. 
14 Ibidem, s. 211. 
15 M. Pietraś, Bezpieczeństwo państwa w późnowestfalskim środowisku międzynarodowym,  

[w:] S. Dębski, B. Górka-Winter, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa 
2003, s. 166. 

16 Ibidem, s. 166. 
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narodowych. Jak pisze w swoim felietonie gen. Stanisław Koziej Globalna sieć 
terrorystyczna jest już mocarstwem17: 

„(…) w odniesieniu do zagrożeń terrorystycznych można z kilkuletniej już 
perspektywy wysunąć, być może ryzykowną, ale wydaje się wystarczająco 
prawdopodobną hipotezę, iż oto na naszych oczach rodzi się nowe, asymetryczne 
mocarstwo ery rewolucji informacyjnej. Mocarstwo, któremu na imię: globalna 
sieć terrorystyczna. 

Mocarstwo nietypowe, inne od klasycznie pojmowanych potęg w postaci 
państw lub organizacji międzynarodowych, bez centralnej władzy i zhierarchi-
zowanej struktury, bez określonego terytorium („bez adresu”) i własnego narodu, 
bez klasycznej dyplomacji i sił zbrojnych, ale w istocie dysponujące siłą oddzia-
ływania globalnego porównywalną z siłą mocarstw nuklearnych w okresie zim-
nej wojny”. 

Kolejny trend zidentyfikowany przez M. Pietrasia to poszerzenie przedmio-
towego zakresu bezpieczeństwa. Zakres ten, z ograniczonego rozumienia zagrożeń 
poprzez pryzmat konfliktów o charakterze militarnym, coraz częściej uwzględ-
nia zagrożenia pozamilitarne, wśród których znajdują się zagrożenia na takich 
płaszczyznach, jak płaszczyzna ekologiczna, gospodarcza, polityczna, czy huma- 
nitarna. Warto zresztą zauważyć, że pojęcie pozamilitarnych aspektów bezpie-
czeństwa wprowadzone zostało do nauki o tym zagadnieniu przez Roberta Keo-
hane i Josepha Nye, którzy w pracy Power and Interdependence: World Politics 
in Transition stwierdzili, iż wzrastające współzależności pomiędzy państwami, 
ścisłe więzi nie tylko polityczne, ale i ekonomiczne czy społeczne sprawiają, iż 
wewnętrznej stabilności państwa zagrozić mogą nie tylko konflikty zbrojne, ale 
także kryzysy ekonomiczne i społeczne, które przybierają wymiar transnarodowy18. 

Trzeci trend, który należy mieć na uwadze, rozważając współczesne zagroże-
nia dla bezpieczeństwa państw, to „odterytorialnienie” zagrożeń bezpieczeństwa. 
M. Pietraś wiąże także to pojęcie z procesami globalizacyjnymi, które sprawiają, 
że zjawiska i procesy związane z zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego 
funkcjonują w przestrzeni transnarodowej i oderwane są od jakiegokolwiek tery-
torialnego pojmowania lokalizacji konfliktu. Przywołuje tu rozwój systemów 
informacyjnych jako istotny element „odterytorialnienia” konfliktów. W miarę 
cywilizacyjnego rozwoju państw stają się one coraz bardziej zależne od systemów 
komputerowych, którym zagrażają takie zjawiska, jak cyberterroryzm i cyber-
przestępczość. Ta cecha charakterystyczna dla współczesnego świata jest szczegól-
nie związana z przywołanymi już zagrożeniami terrorystycznymi, a szczególnie  
z charakterystyczną, międzynarodową strukturą sieciową organizacji terrorystycznych. 
                                                 

17 S. Koziej, Globalna sieć terrorystyczna jest już mocarstwem, tekst dostępny na portalu Wir-
tualna Polska, [http://wiadomosci.wp.pl/kat,101874,title,Globalna-siec-terrorystyczna-jest-juz-mo  
carstwem,wid,10338828,wiadomosc.html].  

18 R. Keohane, J. Nye, Power and Interdependence: World Politics in Transition, Boston 1989, s. 76. 
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Ostatni z wymienianych przez M. Pietrasia trendów to nowa jakość konflik-
tów międzynarodowych. Wśród cech charakterystycznych „nowych konfliktów” 
M. Pietraś wymienia19: 
– „deinstytucjonalizacja” wojen – konflikty pozbawione centralnej kontroli, 

regulacji, etykiety i zbrojeń, 
– złożoność podmiotów biorących udział w konfliktach – istotną rolę w „nowych 

konfliktach” odgrywa tzw. prywatyzacja przemocy, tj. udział w nich jedno-
stek paramilitarnych, struktur kryminalnych, czy jednostek najemnych, 

– obecność procesów globalizacyjnych w toku „nowych konfliktów” – obec-
ność mediów, organizacji humanitarnych z całego świata, a także organizacje 
międzynarodowe rządowe i pozarządowe, firmy zajmujące się handlem bronią, 
doradcy wojskowi oraz potencjalnie ochotnicy z diaspory. 
Katarzyna Żukrowska w pracy Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja propo-

nuje dokonanie podziału współczesnych zagrożeń na pięć podstawowych grup20: 
– inwazja zewnętrzna, przeprowadzona przez kraj sąsiedzki bądź przez kraj 

niegraniczący z terytorium kraju atakowanego, 
– kataklizmy wewnętrzne (epidemie, kryzysy ekonomiczne, napięcia społeczne), 
– zagrożenia typu terrorystycznego,  
– zagrożenia ekologiczne, 
– globalizacja zjawisk o charakterze negatywnym, takich jak: epidemie, maso-

we zagrożenia naturalne, przenoszenie kryzysów gospodarczych. 
Inne kategorie zagrożeń bezpieczeństwa wprowadza praca Polityka bez strategii. 

Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu glo- 
balnego pod redakcją prof. Antoniego Z. Kamińskiego. Autorzy tej pozycji ana-
lizując zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, dzielą je na zagrożenia o charak-
terze polityczno-militarnym oraz zagrożenia o charakterze niewojskowym. Wśród 
tych ostatnich wymieniają 21: 
– masowe migracje, 
– radykalne ideologie i terroryzm, 
– rozprzestrzenianie broni jądrowej, 
– przestępczość zorganizowaną, 
– klęski ekologiczne, 
– epidemie, 
– zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego, 
– destabilizację gospodarki światowej. 

Inaczej podchodzi do analizy współczesnego środowiska bezpieczeństwa 
prof. S. Koziej. W pracy Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu 
                                                 

19 M. Pietraś, Bezpieczeństwo państwa w późno westfalskim środowisku międzynarodowym,  
op. cit., s. 170–171. 

20 Ibidem, s. 24. 
21 A.Z. Kamiński (red.), Polityka bez strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej  

i Polski w perspektywie ładu globalnego, Warszawa 2008, s. 40. 
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XXI w.22 prof. Koziej wymienia trzy obszary zjawisk, które kształtują środowi-
sko bezpieczeństwa i najważniejsze zagrożenia oraz źródeł kryzysów, z którymi 
mierzyć się muszą współczesne państwa. Zalicza do nich: 
– globalizację i rozpad świata dwubiegunowego, 
– gwałtowną erupcję terroryzmu międzynarodowego, 
– niekontrolowane rozprzestrzenianie broni masowego rażenia. 

Poważną kategorią zagrożeń bezpieczeństwa współczesnych państw oraz czyn-
nikiem zakłócającym funkcjonowanie systemu międzynarodowego jest właśnie 
terroryzm jako zagrożenie asymetryczne. Zagrożenia asymetryczne to zagroże-
nia generowane w ramach konfliktu pomiędzy stronami, z których jedna, „na 
skutek dysproporcji potencjałów militarnych i innego rodzaju zasobów oraz 
(albo) odmienności kulturowych między przeciwnikami decyduje się na wybór 
asymetrycznych strategii i metod prowadzenia konfliktu. […] Strategie asyme-
tryczne (sposoby prowadzenia konfliktu) pojmuje się zaś zazwyczaj jako polegające 
na wykorzystywaniu w działaniach istniejących między stronami odmienności 
poprzez stosowanie metod, środków i taktyk niekonwencjonalnych z punktu 
widzenia przeciwnika, przy czym pojęcie „asymetryczność” odnosi się do ak-
tywności słabszej strony układu”23. 

Tak sformułowana definicja zagrożeń asymetrycznych pozwala na zaliczenie 
do tej kategorii terroryzmu międzynarodowego, traktowanego jako przejaw dzia-
łalności podmiotów niepaństwowych. Weryfikacja tej tezy, a więc analiza sto-
sowanych przez ugrupowania terrorystyczne metod działania i narzędzi walki 
będzie przedmiotem rozważań w kolejnym podrozdziale.  

 

1.3.  Współczesna postać terroryzmu – problemy definicyjne 
 
Terroryzm jest zagrożeniem o charakterze globalnym. Zjawisko to można 

napotkać w powiązaniu z wieloma różnymi ideologiami. Należy je traktować 
jako metodę (narzędzie), które może posłużyć do osiągnięcia dowolnie zdefi-
niowanego celu, o ile zachowuje on polityczny charakter, a nie jako samodzielne 
zjawisko. Terroryzm jako zjawisko będące narzędziem realizacji celów o cha-
rakterze politycznym stanowi zagrożenie dla każdego ze współczesnych państw, 
ponieważ każde państwo, niezależnie od reżimu panujących w nim rządów, ma 
swój wymiar polityczny. Terroryzm jest nie tylko zjawiskiem, które stwarza za- 
grożenie powszechne w wymiarze geograficznym. Jest to również zagrożenie 
wielopłaszczyznowe, którego zwalczanie również musi odbywać się na wielu 
płaszczyznach, aby zapewnić jego skuteczność i długofalowe skutki. 
                                                 

22 S. Koziej, Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI w., Toruń 2006,  
s. 24–44. 

23 M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, 
Warszawa 2007. 
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Terror to zjawisko, które ma długą historię24. Od wieków towarzyszy zbio-
rowościom ludzkim. Termin terror wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza 
„stosowanie przemocy, gwałtu, okrucieństwa w celu zastraszenia kogoś”25. Zaś 
„oddziaływanie za pomocą strachu, gwałtu, represji, groźby, stosowania terroru 
wobec kogoś, prześladowania” nazywane jest terroryzowaniem26. W dobie glo-
balizacji zjawisko to stało się problemem o międzynarodowym znaczeniu. Terro-
ryzm pociąga za sobą coraz poważniejsze konsekwencje, których koszty ponoszą 
społeczeństwa nie będące stroną konfliktu27. Ta forma oddziaływania rozszerza 
swój zakres podmiotowy i przedmiotowy w miarę rozwoju społecznego ludzkości. 
Od narzędzia władzy służącego utrzymaniu poddanych w posłuszeństwie, zare-
zerwowanego dla władcy, staje się środkiem oddziaływania wąskich grup subna-
rodowych i niepaństwowych na państwa, organizacje i społeczność międzynaro-
dową. Działalność terrorystyczna stanowi zagrożenie nie tylko dla życia i mienia 
poszczególnych jednostek, lecz jest problemem współczesnego świata. Zagrażać 
może zarówno porządkowi społecznemu, jak i ładowi międzynarodowemu, a przy 
zastosowaniu środków masowej zagłady nawet przetrwaniu gatunku ludzkiego. 
Z takich względów terroryzm jest aktem, który uznać można za akt przemocy  
o znaczeniu ponadnarodowym, dotyczący całej społeczności międzynarodowej.  

Mimo uznania terroryzmu za poważny problem o charakterze międzynaro-
dowym, nie udało się do chwili obecnej osiągnąć międzynarodowego consensusu 
w sprawie prawnej definicji tego pojęcia. Pośród spotykanych w literaturze po-
nad 200 definicji terroryzmu warto wyróżnić kilka, które najlepiej przedstawiają 
charakterystykę tego zjawiska. 

Według Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN terroryzm to: „różnie umo-
tywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych 
osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego podjęte 
w celu wymuszenia od władz państw i społeczeństwa określonych zachowań  
i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych; działania te są realizo-
wane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk psycholo-
giczny, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warun-
kach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie 
lęku […]. Terroryzm uzewnętrznia się w czynach bezprawnych, jak: zawładywanie  
i uprowadzanie samolotów, uprowadzanie innych środków komunikacji (stat-
ków, pociągów, autobusów) wraz z pasażerami w charakterze zakładników; akty 
sabotażu gospodarczego, napady, włamania, żądania okupu (w celu pozyskania 
środków na własną działalność); zamachy na życie (zabójstwa), zdrowie lub 
                                                 

24 K. Liedel, P. Piasecka, Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu, Warszawa 
2004, s. 9. 

25 Słownik języka polskiego, Warszawa 2002. 
26 Ibidem. 
27 K. Liedel, P. Piasecka, Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu, op. cit., s. 10. 
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wolność przedstawicieli władz, znanych osób, ze sfer gospodarczych oraz osób 
podlegających ochronie międzynarodowej; uprowadzanie i przetrzymywanie  
w charakterze zakładników osób pochodzących z innych państw niż teren dzia-
łania terrorystów (np.: dziennikarzy, duchownych); użycie ładunków wybucho-
wych, broni automatycznej i rakiet w miejscach publicznych […] i wywołanie 
przez to szczególnego zagrożenia ludzi postronnych, skażenie materiałami ra-
dioaktywnymi lub trującymi terenu, obiektu i środków komunikacji pasażerskiej 
[…]. Większość działań wiąże się z braniem zakładników. Ma to na celu nasilenie 
dramatyzmu zdarzenia, zdobycie rozgłosu dla głoszonej idei oraz umocnienie 
pozycji terrorystów przy pertraktacjach”28. 

Robert Borkowski w swojej książce Terroryzm ponowoczesny pisze, że terro-
ryzm to akty przemocy lub groźba ich dokonania, których celem jest zaszantażo-
wanie władzy i opinii publicznej. Definiuje zatem terroryzm jako metodę walki 
o osiąganie określonych celów politycznych, której narzędziem jest zbrodnia,  
a celem wzbudzenie strachu29. Jednocześnie R. Borkowski przytacza szereg cech 
charakterystycznych tego zjawiska, wśród których do najistotniejszych zalicza: 
– uznanie przemocy zbrojnej jako wyłącznie skutecznej metody walki poli-

tycznej, co skutkuje fetyszyzacją przemocy, 
– okrucieństwo i nihilizm moralny w podejmowanych akcjach, co pokazać ma 

z jednej strony siłę i determinację terrorystów, a z drugiej strony ma wzbu-
dzać i utrzymywać strach przed terrorystami, 

– wzbudzenie silnego i powszechnego poczucia zagrożenia poprzez zastrasze-
nie nie tylko elit politycznych, ale i całego społeczeństwa, 

– uzyskanie rozgłosu i obecność w mass mediach, bowiem bez masowego au-
dytorium terrorysta jest nikim, 

– polityczny szantaż i wymuszenie określonych zmian politycznych, 
– akty przemocy i zbrodni nie zawsze mają doprowadzić do obalenia władzy  

i przejęcia steru rządów, w wielu przypadkach mają jednak na celu przygo-
towanie sytuacji rewolucyjnej, a więc doprowadzenie do anarchizacji życia 
publicznego, zastraszenie i zdemoralizowanie funkcjonariuszy państwowych, 
zademonstrowanie siły terrorystów, sprowokowanie represji i ograniczania swo-
bód obywateli przez państwo celem wykreowania buntowniczych nastrojów30.  
Definicję terroryzmu formułuje również prof. S. Koziej w swojej pracy Mię-

dzy piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku: 
„[…] istotą terroryzmu jest ostentacyjne i maksymalistyczne (masowe, totalne, 

nieograniczone), celowe (tj. świadomie zamierzone) atakowanie niewinnych, 
postronnych (cywilnych) osób i dóbr publicznych (otoczenia) dla pośredniego 
                                                 

28 K. Sławik, hasło „Terroryzm”, [w:] Nowa Encyklopedia powszechna PWN, t. 6, Warszawa 
1997, s. 370–371. 

29 R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Toruń 2006, s. 45–46. 
30 Ibidem, s. 46. 
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(asymetrycznego, poprzez opinię publiczną) oddziaływania na rzeczywistego 
przeciwnika politycznego bądź ideologicznego”31. 

Rząd niemiecki, a dokładnie Urząd Ochrony Konstytucji, jak cytuje to Ency-
klopedia terroryzmu, w 1985 roku stwierdził: „Terroryzm to ciąg aktów przemo-
cy dla realizacji celów politycznych, które mają być osiągnięte poprzez ataki na 
życie lub mienie innych osób. Działania te wiążą się z popełnianiem poważnych 
przestępstw wyszczególnionych w art. 129a, dział I Kodeksu karnego (morder-
stwo, zabójstwo, porwanie dla okupu, podpalenie, przeprowadzenie eksplozji 
przy użyciu materiałów wybuchowych) lub z wykorzystaniem innych aktów 
przemocy, które służą przygotowaniu takich przestępstw”32.  

Warta odnotowania jest także definicja terroryzmu zaproponowana i stoso-
wana dla celów legislacyjnych przez rząd brytyjski. Według tej definicji, która 
jako jedna z pierwszych odróżnia działania terrorystyczne od przestępstw kry-
minalnych, powstałej w 1974 roku „dla celów legislacyjnych, terroryzm okre-
ślamy jako użycie przemocy dla celów politycznych, polegające na wykorzystaniu 
różnych form przemocy w celu zastraszenia społeczeństwa lub jakiejkolwiek 
jego części”33. 

Federalne Biuro Śledcze (USA) za terroryzm uznaje bezprawne użycie siły 
lub przemocy wobec osób lub mienia, w celu zastraszenia lub wywarcia przy-
musu na rząd, ludność cywilną albo część wyżej wymienionych, co zmierza do 
promocji celów politycznych lub społecznych34.  

Departament Obrony USA stwierdza natomiast, że terroryzm to „bezprawne 
użycie – lub groźba użycia – siły czy przemocy wobec osoby lub mienia, by 
wymuszać lub zastraszać rządy czy społeczeństwa, często dla osiągnięcia celów 
politycznych, religijnych lub ideologicznych”35.  

Brak definicji terroryzmu przyjmowanej powszechnie na arenie międzynaro-
dowej stanowi poważny problem w walce z tym zjawiskiem. Terroryzm jest 
bowiem podobny do walki narodowowyzwoleńczej, którą prawo międzynaro-
dowe uznaje za legalną formę realizacji prawa narodów do samostanowienia. 
Istnieją poważne trudności odnośnie jednoznacznego określenia, jakie działania 
należy uznać za nielegalne i zwalczać je, a jakie stanowią dopuszczalna formę 
walki politycznej. Do przyczyn niemożności przyjęcia przez państwa wspólnej 
definicji terroryzmu na gruncie prawa międzynarodowego należą: 
– swobodne i zależne od własnych interesów interpretowanie przez państwa 

pojęcia terroryzmu, 
– rozbieżność zapatrywań państw rozwijających się i rozwiniętych na działalność 

grup stosujących metody terrorystyczne w walce narodowowyzwoleńczej, 
                                                 

31 S. Koziej, Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI w., Toruń 2006, s. 31. 
32 Hasło „Terroryzm”, [w:] Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 2004, s. 18. 
33 Ibidem, s. 18. 
34 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999, s. 27.  
35 Ibidem. 



Terroryzm międzynarodowy jako zjawisko wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowe... 21 

– rozbieżność ocen państw co do stopnia zagrożenia ich bezpieczeństwa tym 
zjawiskiem, 

– prowadzenie przez państwa polityki podejmowania bardziej zdecydowanych 
działań wobec terroryzmu dopiero po spektakularnych aktach terroryzmu 
(polityka last outrage)36.  
Skutkiem braku zgody odnośnie do definicji terroryzmu jest możliwość arbi-

tralnego decydowania ze strony państw, czy dany rodzaj działalności powinien 
być traktowany jako terroryzm. Można także stosunkowo swobodnie odnosić się 
do realizacji podjętych w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi zobowiązań 
międzynarodowych37. Jako przykład można podać to, że w większości umów 
międzynarodowych zawarte są zastrzeżenia dotyczące prawa odmowy wydania 
podejrzanego o dokonanie aktu terrorystycznego, gdy państwo – adresat wnio-
sku o ekstradycję – może mieć uzasadnione podejrzenie, że prośba o wydanie 
sprawcy jest motywowana wyłącznie chęcią ukarania go za przestępstwo poli-
tyczne lub ze względu na jego pochodzenie rasowe, etniczne czy wyznawaną 
religię. Opierając się na takich zastrzeżeniach, państwo, ze względu na własny 
interes, może legalnie odmówić wydania podejrzanego o popełnienie czynu, które-
go samo nie uznaje za akt terrorystyczny. Takie sytuacje zmniejszają zdolność 
społeczności międzynarodowej do zwalczania terroryzmu. 

Część państw rozwiniętych dążyła do uznania metod terrorystycznych za nie-
legalne niezależnie od motywów, jakimi kierują się terroryści i uznania ich dzia-
łań za przestępstwa kryminalne. Państwa te stały na stanowisku, że stosowania 
metod terrorystycznych i popełnianych z ich zastosowaniem przestępstw krymi-
nalnych nie można usprawiedliwiać chęcią realizacji prawa do samostanowienia 
narodów. Stanowisko przeciwne reprezentowały kraje rozwijające się, które 
zmierzały do uznania działań terrorystycznych za uzasadnione w ramach walk 
narodowowyzwoleńczych i nieuznawania ich za przestępstwa kryminalne. Propo-
nowane przez te państwa rozwiązanie w zasadzie sprowadziłoby do zrelatywi-
zowania międzynarodowej oceny terroryzmu na terrorystów „dobrych” – walczą-
cych o wolność narodu i „złych” – pozostałych. Takie ujęcie zagadnienia oraz 
próby przeniesienia akcentu w dyskusji o terroryzmie międzynarodowym na 
przyczyny tego zjawiska nie sprzyjało opracowaniu powszechnie obowiązującej 
prawnej definicji terroryzmu38.  

Pomimo narastającej globalizacji międzynarodowa działalność terrorystyczna 
koncentruje się głównie w pewnych rejonach świata (Bliski Wschód, Azja Środ-
kowa i Południowa) i wymierzona jest w interesy tylko części państw (szczególnie 
USA i Izraela). Z powyższych względów wiele państw bezpośrednio niezagro-
żonych działalnością terrorystyczną nie jest zainteresowanych ponoszeniem 
                                                 

36 Por. M. Madej, Międzynarodowy terroryzm polityczny, Warszawa 2001, s. 62–70. 
37 Szerzej patrz: K. Liedel, P. Piasecka, Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terrory-

zmu, op. cit., s. 12. 
38 Szerzej patrz: M. Madej, Międzynarodowy terroryzm polityczny, op. cit., s. 65. 
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kosztów, jakie pociąga za sobą międzynarodowa walka z terroryzmem. Państwa 
te nie widzą potrzeby angażowania środków i energii społeczności międzynaro-
dowej do rozwiązywania zagadnienia z ich punktu widzenia peryferyjnego wo-
bec ważniejszych problemów współczesnego świata. 

Międzynarodowa współpraca w walce z terroryzmem ma stosunkowo niewielki 
walor prewencyjny. Przyczyną takiej sytuacji jest bierna postawa państw, które 
podejmują działania dopiero w momencie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia, 
zamiast zapobiegania niebezpieczeństwu. Działania zapobiegawcze podejmowa- 
ne przez państwa są wynikiem reakcji na dokonany przez terrorystów typ ataku, 
m.in. zdecydowana większość wielostronnych konwencji dotyczących terrory-
zmu powstała w odpowiedzi na wyjątkowo wstrząsający akt terroru. Ponadto 
zaangażowanie państw w zwalczanie terroryzmu jest stosunkowo krótkotrwałe, 
gdyż z upływem czasu od wydarzenia będącego bodźcem do zwalczania terrory-
zmu, maleje zainteresowanie tym zagadnieniem ze strony społeczeństw i ich 
rządów, szczególnie, gdy prowadzenie działań staje się – zdaniem opinii spo-
łecznej – zbyt kosztowne i uciążliwe. 

Momentem przełomu w aktywności społeczności międzynarodowej w odnie-
sieniu do działań w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi stał się atak z 11 
września 2001 roku na World Trade Center i Pentagon. Spowodował on znaczny 
wzrost poparcia dla idei zwalczania terroryzmu, czego skutkiem było powszechne 
poparcie dla działań militarnych USA i ich sojuszników wymierzonych w organi-
zację Osamy bin Ladena i wspierających go talibów. W efekcie tego ataku mini-
strowie spraw wewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej, w celu za- 
pewnienia podstawy jednolitego prawodawstwa antyterrorystycznego we wszy- 
stkich krajach UE, przyjęli 20 września 2001 roku, że „aktem terrorystycznym 
są wszelkie celowe akty popełniane przez pojedyncze osoby lub organizacje 
przeciwko jednemu lub kilku państwom, ich instytucjom lub ludności, w celu 
zastraszenia oraz poważnego osłabienia lub zniszczenia struktury politycznej, 
gospodarczej i społecznej kraju”39. Tym samym powstała pierwsza międzynaro-
dowa prawna definicja terroryzmu uznawana przez 15 państw Europy.  

Przeprowadzone badania porównawcze istniejących definicji terroryzmu wy-
kazały, że formułując te definicje, za najważniejsze wyznaczniki istnienia terro-
ryzmu uznano: 
– przemoc i siłę (zjawiska te, jako stanowiące o istocie terroryzmu, pojawiły 

się w 83,5% jego zbadanych definicji), 
– motyw polityczny (65%), 
– strach, terror (51%), 
– groźbę (41%), 
– psychologiczne skutki i przewidywane reakcje (47%)40. 
                                                 

39 K. Kubiak, Wojna asymetryczna i terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa,  
[w:] Konferencja naukowa Bezpieczne niebo, Warszawa 2002, s. 109. 

40 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, op. cit., s. 38. 
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Analiza dorobku naukowego w zakresie badań nad zjawiskiem terroryzmu 
pozwala na stwierdzenie, że terroryzm: 
– jest nieodłącznie polityczny, jeżeli chodzi o cele i motywacje, 
– jest tak zaplanowany, by powodować długofalowe reperkusje psychologiczne 

sięgające poza bezpośrednią ofiarę czy cel, 
– jest stosowany przez organizacje, w których istnieje hierarchia przywódcza 

oraz konspiracyjna struktura komórek (ich członkowie nie noszą mundurów 
ani innych elementów identyfikacyjnych), 

– jest dokonywany przez ugrupowanie subnarodowe lub podmiot niepaństwowy, 
– stosuje przemoc, albo – co równie ważne – grozi jej zastosowaniem41. 

Do innych kryteriów, wskazywanych jako pozwalające na zakwalifikowanie 
danego zjawiska jako mającego charakter terrorystyczny, należą:  
– bycie strategią użycia przemocy zaplanowaną dla osiągnięcia wyznaczonego 

celu poprzez zasianie strachu i poczucia niepewności, 
– oparcie działań na bezprawnym użyciu siły bądź groźby użycia siły w drodze 

stałej kampanii bądź okazjonalnych incydentów, 
– przemoc używana jest w stosunku do cywili i celów niemilitarnych, 
– władza jest nieodłącznym czynnikiem pozostającym u źródeł terroryzmu: jej 

zdobycie, manipulowanie nią i stosowanie jej do wywoływania zmian, 
– obszar działania (dane państwo, region bądź segment społeczeństwa) szybko 

staje się transnarodowy w wypadku zaistnienia jakichkolwiek powiązań na 
skalę międzynarodową42. 
Przytoczona wyżej charakterystyka terroryzmu wyraźnie akcentuje na pierw-

szym miejscu jego polityczny charakter. Sedno bowiem terroryzmu stanowi 
zamiar sprawcy i cel, do jakiego on dąży. Analiza zamiaru sprawcy (sprawców) 
i jego (ich) celów pozwala na odróżnienie terrorystów od innych przestępców,  
a terroryzmu od innych postaci zbrodni, przestępstw czy innych negatywnie 
ocenianych zjawisk społecznych. Powszechnie w literaturze przedmiotu do ter-
roryzmu nie zalicza się aktów kryminalnych oraz walki o charakterze narodo-
wowyzwoleńczym. 

Współczesny terroryzm jest przedmiotem zainteresowania nie tylko państw 
narodowych, ale także organizacji międzynarodowych. Dla potrzeb swoich oraz 
dla potrzeb tworzących je państw organizacje międzynarodowe tworzą nowe 
rozwiązania prawne umożliwiające efektywną współpracę w zakresie zwalczania 
terroryzmu międzynarodowego. Efektywne współdziałanie w tym zakresie moż-
liwe jest dopiero po stworzeniu wspólnej platformy odniesienia do zjawiska, 
które jest przedmiotem naszego działania. Z tego względu istotne jest, aby oprócz 
jednolitych podstaw prawnych tworzyć wspólne definicje, o które te rozwiązania 

                                                 
41 Ibidem, s. 41. 
42 D.J. Whittaker, Terrorists and terrorism in the contemporary world, London and New York 

2004, s. 2. 
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prawne się opierają. Umożliwia to nie tylko przyjmowanie jednakowych norm,  
a także identyczną ich interpretację, tym samym zwiększając skuteczność po-
dejmowanych działań. Dostrzegła tę zależność Unia Europejska, która w Decyzji 
ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie zwalczania terroryzmu43 
stworzyła jedną z najszerzej obecnie stosowanych definicji terroryzmu między-
narodowego. Jest to tzw. definicja step-by-step, określająca jakie cechy ma dzia-
łanie o charakterze terrorystycznym. Określiwszy szeroki katalog cech, które 
determinują „terrorystyczny” charakter czynu przestępczego, Unia Europejska 
znalazła – na poziomie roboczego stosowania prawa dla efektywnego ścigania 
sprawców najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa współczesnych państw 
– sposób na ominięcie politycznego wymiaru definiowania terroryzmu, który tak 
długo stał na przeszkodzie sformułowania powszechnie akceptowanej definicji 
zjawiska. 

Art. 1 przywołanej Decyzji mówi o przestępstwach noszących znamiona 
działania terrorystycznego oraz podstawowych prawach i zasadach. Jego pkt 1 
zawiera listę następujących czynów44: 
a) „ataki na życie ludzkie, które mogą powodować śmierć, 
b) ataki na integralność cielesną osoby, 
c) porwania lub branie zakładników, 
d) spowodowanie rozległych zniszczeń obiektów rządowych lub obiektów użyte- 

czności publicznej, systemu transportowego, infrastruktury, włącznie ze zni- 
szczeniem systemu informacyjnego, stałych platform umieszczonych na szelfie 
kontynentalnym, miejsca publicznego lub mienia prywatnego, mogące zagrozić 
życiu ludzkiemu lub mogące spowodować poważne straty gospodarcze, 

e) zajęcie statku powietrznego, statku lub innego środka transportu publicznego 
lub towarowego, 

f) wytwarzanie, posiadanie, nabywanie, przewożenie, dostarczanie lub używanie 
broni, materiałów wybuchowych lub jądrowych, broni biologicznej lub che-
micznej, jak również badania i rozwój broni biologicznej i chemicznej, 

g) uwalnianie substancji niebezpiecznych lub powodowanie pożarów, powodzi 
lub wybuchów, których rezultatem jest zagrożenie życia ludzkiego, 

h) zakłócenia lub przerwy w dostawach wody, energii elektrycznej lub wszel-
kich innych podstawowych zasobów naturalnych, których rezultatem jest za-
grożenie życia ludzkiego (…)”. 
Odnośnie do przytoczonych czynów, art. 1 pkt 1 stanowi, iż są one czynami 

terrorystycznymi, jeśli ich popełnienie wyrządzić może poważną szkodę krajowi 
lub organizacji międzynarodowej, 
                                                 

43 Decyzja Ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu 
(2002/475/WSiSW), DzUrz L 164, 22/06/2002 ss. 0003–0007,  
[http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0475:PL:HTML]. 

44 Wszystkie cytowane w tym podrozdziale fragmenty aktu prawnego pochodzą z Decyzji ra-
mowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (2002/475/WSiSW), op. cit.  
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„(…) gdy zostają popełnione w celu: 
– poważnego zastraszenia ludności, lub 
– bezprawnego zmuszenia rządu lub organizacji międzynarodowej do podjęcia 

lub zaniechania działania, lub 
– poważnej destabilizacji lub zniszczenia podstawowych politycznych, konsty-

tucyjnych, gospodarczych lub społecznych struktur kraju lub organizacji 
międzynarodowej (…)”. 
Pkt 2 art. 1 podkreśla natomiast, iż przyjęcie Decyzji nie może mieć wpływu 

za zobowiązania dotyczące podstawowych praw i zasad prawnych ujętych  
w artykule 6 Traktatu o Unii Europejskiej45. 

Przytoczona formuła definicyjna umożliwia funkcjonalne definiowanie terro-
ryzmu. Skutkuje to możliwością uniknięcia podczas definiowania konotacji poli-
tycznych, a tym samym skutecznym formułowaniem norm prawnych, które sta-
nowią podstawę efektywnego ścigania sprawców i podejrzanych o działalność  
o charakterze terrorystycznym. Jak wskazuje bogactwo międzynarodowego i kra-
jowego dorobku w dziedzinie definiowania terroryzmu międzynarodowego, współ- 
czesna nauka o polityce, ze szczególnym wskazaniem na naukę o stosunkach 
międzynarodowych, może poszczycić się różnorodnością definicji terroryzmu. 
Jest to jednak – w odniesieniu do praktycznego wymiaru zwalczania terroryzmu, 
zwłaszcza na poziomie politycznym – raczej przeszkodą niż pomocą.  

W rozważaniach nad tym, jak groźnym (szczególnie ze względu na jego dy-
namikę) zjawiskiem jest terroryzm, nie można pomijać długofalowej ewolucji 
tego zjawiska. Ewolucji, która z wolna prowadzi w kierunku konieczności zaak-
ceptowania istnienia fenomenu, który badacze określają mianem „nowego terro-
ryzmu” lub „terroryzmu ponowoczesnego”46. Wśród badaczy terroryzmu prze-
waża opinia, że „nowy terroryzm” jest zjawiskiem, które wyrosło z podstawowej 
zmiany geopolitycznej, jaką było zakończenie konfrontacji okresu zimnej wojny. 
Zimna wojna była wyrazem realnego, politycznego konfliktu, który przybierał 
różne formy, w tym także postać terroryzmu sponsorowanego przez państwo47. 
Jako konflikt „delegowany” przybierał często formę ograniczaną przez sponsora, 
a tym samym pozostawał w pewien sposób kontrolowany – państwa wspierające 
terroryzm mogły wycofać swoje wsparcie logistyczne i finansowe w sytuacji,  
w której organizacja terrorystyczna podjęłaby próbę działania poza ustalonymi  
i akceptowanymi przez sponsora formami działania. Nowy terroryzm, funkcjo-

                                                 
45 Traktat o Unii Europejskiej. Tekst skonsolidowany, art. 34, tekst dostępny na stronie interne-

towej, [http://www.law.uj.edu.pl/users/kpe/tue.doc]. 
46 Patrz na przykład: R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, 

op. cit. 
47 S. Simon, D. Benjamin, America and the New Terrorism, [w:] R.D. Howard, R.L. Sawyer, 

(ed.), Terrorism and Counterterrorism. Understanding the New Security Environment, Guilford 
2005, s. 75. 



Rozdział   1 26 

nujący w wyniku nawiązania współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami 
operacyjnymi, tworzącymi sieciowe struktury, jest zjawiskiem transnarodowym, 
nieuznającym żadnych granic (zarówno w sensie geograficznym, jak i realizacji 
założonych celów) i tym groźniejszy staje się w kontekście zagrożeń dla bezpie-
czeństwa narodowego i międzynarodowego. 

Cechy „nowego terroryzmu”, które umożliwiają odróżnienie go od poprzed-
nich postaci tego zjawiska, to między innymi: 
– nowy terroryzm używa przemocy na znacznie większą skalę, bez stosowania 

ograniczeń wynikających z potrzeby dbania o wsparcie społeczne, 
– w przeciwieństwie do organizacji terrorystycznych czasów zimnej wojny, 

współczesne ugrupowania są w pełni transnarodowe, operują na skalę glo-
balną, dążą nie do wprowadzenia zmian w istniejącym systemie, ale do jego 
całkowitego zniszczenia i zastąpienia innym,  

– zmienione źródła finansowania terroryzmu, na znacznie szerszą skalę (różne 
rodzaje działalności przestępczej, czerpanie środków finansowych z działal-
ności organizacji charytatywnych i systemów typu „hawala”48), 

– lepsze metody szkolenia i staranniejsze przygotowanie członków współcze-
snych organizacji terrorystycznych (obozy treningowe, podręczniki typu pod-
ręcznika odnalezionego przez brytyjską policję w Manchesterze49), 

– organizacje terrorystyczne, szczególnie te, które swoje działania opierają na 
ekstremistycznej interpretacji dogmatów religijnych, są znacznie trudniejsze 
do spenetrowania; sieciowa struktura, tworzona przez autonomicznie funk-
cjonujące komórki uniemożliwia skuteczne wniknięcie w głąb organizacji, 

– potencjalne użycie broni masowego rażenia przez organizację terrorystyczną50.  
Inne zestawienie czynników, które stanowią o powstaniu zjawiska określanego 

mianem „nowego terroryzmu”, stworzył Brian Michael Jenkins, w swojej pracy 
The New Age of Terrorism, wymieniając jak następuje: 
– terroryzm stał się bardziej krwawy, 
– terroryści zdobyli nowe źródła finansowania, uniezależniając się tym samym 

od państw – sponsorów, 
– w wyniku ewolucji organizacji terrorystycznych powstały nowe, globalne 

modele ugrupowań terrorystycznych, 
– terroryści zaczęli realizować swoje cele w ramach kampanii na skalę globalną, 
                                                 

48 System transferu pieniędzy polegający na przekazywaniu prawa do odebrania długu innemu 
wierzycielowi bez konieczności rejestrowania transakcji, oparty na rozbudowanej sieci faktorów 
(pośredników); [patrz: portal Islamic Finance Training,  
http://www.islamicfinancetraining.com/glossary.php oraz portal Princeton University WordNet: 
http://wordnet.princeton.edu/perl/webwn?s=hawala]. 

49 Patrz: portal Departamentu Sprawiedliwości USA, [http://www.usdoj.gov/ag/manualpart1_1.pdf].  
50 R.D. Howard, Understanding Al Qaeda’s Application of New Terrorism – The Key to Victory 

in the current Campaign, [w:] R.D. Howard, R.L. Sawyer (ed.), Terrorism and Counterterrorism. 
Understanding the New Security Environment, Guilford 2005, s. 75. 
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– terroryści zaczęli efektywnie wykorzystywać nowe technologie komunika-
cyjne, 

– mimo że żadna z organizacji terrorystycznych nie osiągnęła jeszcze ostatecz-
nych, strategicznych celów, niektóre z organizacji zaczęły działać na poziomie 
strategicznym, odchodząc od poziomu taktycznego51.  
Niezwykle istotna z punktu widzenia badań nad nowym terroryzmem wydaje 

się szczególnie pierwsza z kwestii, wymienianych w obu zestawieniach czynników, 
tj. wzrost skali użycia przemocy przez terrorystów. Od momentu, w którym 
wspomniany już B.M. Jenkins pisał, że terroryzm to teatr, upłynęło wiele lat52. 
Jak zauważają badacze, nowy terroryzm ze względu na swoje głęboko religijne 
motywacje przyjmuje wymiar transcendentalny, a terroryści przestają być ogra-
niczeni przez jakiekolwiek moralne, praktyczne bądź polityczne granice, dlatego 
zmierzenie się z nim jedynie na płaszczyźnie budowania systemów bezpieczeń-
stwa oraz prowadzenia działań na poziomie źródeł terroryzmu może okazać się 
niewystarczające53. 

Konieczne wydaje się zatem stałe dostosowywanie działań prowadzonych 
przez państwo w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi do nowych i zmienia-
jących się wyzwań jego współczesnej postaci.  

 

1.4.  Globalny charakter zagrożenia terroryzmem międzynarodowym 
 
Terroryzm XXI w. to zjawisko, z którym stykamy się coraz częściej. Jak w przy- 

padku wielu innych zjawisk obecnej epoki odmienność jego tkwi przede wszystkim 
w skali, z jaką uderza on w podstawy współczesnego ładu politycznego, społe- 
cznego i ekonomicznego. We współczesnym świecie wszystkie otaczające czło-
wieka i instytucje zjawiska zyskują większy wymiar, coraz trudniej jest przebić 
się z zamierzonym przekazem. Im trudniejsze jest to zadanie, tym drastyczniej-
szych środków przekazu będzie gotów użyć jego autor, aby przykuć uwagę od-
biorcy. Z tego względu również w przypadku terroryzmu trzeba się liczyć  
z eskalacją zjawiska. Należy pamiętać o tym, że ugrupowania terrorystyczne nie 
tylko coraz lepiej są zorganizowane, ale także sięgają po coraz bardziej ekstre-
malne narzędzia54. 
                                                 

51 B.M. Jenkins, The New Age of Terrorism, RAND Corp., tekst dostępny na stronie RAND 
Corp., [http://www.rand.org/pubs/reprints/2006/RAND_RP1215.pdf]. 

52 B.M. Jenkins, International Terrorism: A New Mode of Conflict, [w:] D. Carlton, C. Schaerf 
(red.), International Terrorism and World Security, London 1976, cyt. za.: B. Hoffman, Oblicza 
terroryzmu, Warszawa 1999, s. 126. 

53 J. MacMillan, Apocalyptic Terrorism: The Case for Preventive Action, NDU „Strategic Forum”, 
No 212, November 2004, tekst dostępny na stronie NDU,  
[http://www.ndu.edu/inss/strforum/SF212/SF212_FinAlpdf]. 

54 J. Knopka, D. Mierzejewski (red.), Bezpieczeństwo narodowe i regionalne w procesach glo-
balizacji, Piła 2006, s. 136. 
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Rozważając kwestię globalnego wymiaru terroryzmu, nie możemy zapominać 
o tym, że zjawisko to należy traktować przede wszystkim jako metodę realizacji 
celów politycznych. Będąc jedynie metodą, terroryzm jako taki jest neutralny 
światopoglądowo – czy też raczej może służyć każdemu poglądowi. Z tego wła-
śnie względu posługują się nim zarówno ugrupowania palestyńskie, jak i cze-
czeńskie w walce o niepodległość. Pojawia się także jako manifestacja napięć 
etnicznych w społeczeństwach zachodniej Europy – jak w przypadku zamieszek 
na tle etnicznym we Francji, czy też zamachów terrorystycznych na londyńskie 
metro w lipcu 2005 roku. Staje się on także narzędziem wyrazu w zastępującym 
dwubiegunową rywalizację zimnej wojny konflikcie pomiędzy rozwiniętą tech-
nologicznie i przemysłowo Północą oraz rozwijającym się Południem. 

Wspomniawszy o tym konflikcie, nie można nie przywołać takich jego prze-
jawów, jak terroryzm pojawiający się w państwach afrykańskich, szczególnie na 
bazie fundamentalizmu islamskiego. Państwa takie, jak Algieria i Egipt, stają się 
polem, na którym walkę o charakterze politycznym, wspartą ideologią religijną, 
prowadzą ugrupowania, które aspirując do miana partii politycznych, w rzeczy-
wistości posługują się metodami terrorystycznymi bądź mają związki z ugrupo-
waniami, które działalność o takim charakterze prowadzą55. 

Nie można także zapominać o terroryzmie, którego miejsca występowania 
nie determinują kwestie związane z polityką narodową, poglądami na organiza-
cję społeczeństwa. Terroryzm „jednej sprawy” (single-issue) to terroryzm, który 
może stanowić jedno z najpoważniejszych zagrożeń w związku z popularyzacją 
terroryzmu jako metody realizacji celów politycznych. Terroryzm, który stoso-
wany jest w obronie środowiska bądź w imię racji moralnych (jak na przykład 
sprzeciw wobec aborcji), spotykany współcześnie może stać się jedynie począt-
kiem stosowania strategii przemocy w obronie innych, „pojedynczych” celów56. 

Jeden z najgroźniejszych scenariuszy, który rozpatrywany jest przez instytu-
cje i służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie terroryzmowi międzynarodo-
wemu, to sytuacja, w której ugrupowania terrorystyczne wchodzą w posiadanie 
broni masowego rażenia. Przeprowadzenie ataku z użyciem czynnika chemicz-
nego, biologicznego bądź radiologicznego nie tylko umożliwiłoby wykonanie 
uderzenia, powodującego masowe ofiary, ale także niosłoby za sobą długotrwałe 
i poważne reperkusje psychologiczne. W ramach utrzymywania ładu w otacza-
jącym świecie osoby, państwa i organizacje dążą do poddania reżimowi prawa 
działań każdego podmiotu, który może stanowić dla nich bezpośrednie zagroże-
nie. Systemy prawne, mimo swojej niedoskonałości, pozwalają w przybliżeniu 
                                                 

55 Szerzej: B. Ziółkowski, Konflikty zbrojne we współczesnej Afryce. Stan obecny na tle histo-
rycznym – zarys, Toruń 2002 oraz J. Kaczmarek, Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm 
islamski, Wrocław 2001.  

56 Patrz także: E. Posłuszna, Terroryzm w obronie praw zwierząt – źródła inspiracji,  
[w:] K. Liedel (red.), Terroryzm – anatomia zjawiska, Warszawa 2006, s. 146 i dalsze. 



Terroryzm międzynarodowy jako zjawisko wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowe... 29 

przewidywać mechanizmy działań podmiotów im poddanych. Dlatego posiada-
nie broni masowego rażenia przez państwa nie wzbudza aż takiego niepokoju, 
jak myśl, że ta sama broń miałaby się znaleźć w posiadaniu ugrupowania terro-
rystycznego. 

Warto podkreślić jeszcze jeden aspekt potencjalnego wejścia w posiadanie 
broni masowego rażenia przez terrorystów: łatwiej przewidywać działania jed-
nostki, organizacji lub innego podmiotu, których motywację oraz koszty, jakie są 
gotowe ponieść, można określić. W przypadku współczesnego terroryzmu nie-
zwykle groźny jest właśnie brak możliwości przewidywania logicznego i racjo-
nalnego rozwoju wydarzeń, który wynika z braku instynktu samozachowawczego 
u wykonawców zamachów. 

Ze względu na wymienione powyżej czynniki, stanowiące o istocie zagrożenia 
terroryzmem we współczesnym świecie, stanowi on coraz większą groźbę. Człon-
kowie ugrupowań terrorystycznych są niezwykle mobilni, a tym samym trudni 
do pochwycenia i postawienia przed sądem. Uderzają z pozycji, którą niezwykle 
trudno jest zaatakować. W związku z eskalacją zagrożenia ze strony terroryzmu 
pojawia się dodatkowe zagrożenie: im większe zagrożenie stanowi dana organi-
zacja terrorystyczna, tym większe prawdopodobieństwo, że zagrożone państwo 
w imię obrony swoich podstawowych interesów, takich jak przetrwanie i ochrona 
życia i zdrowia obywateli, naruszy prawo, które samo ustanawia (na poziomie 
wewnętrznym) bądź ratyfikuje (na poziomie międzynarodowym). Poza zagroże-
niem użyciem broni masowego rażenia jest to jedno z najpoważniejszych wy-
zwań związanych z międzynarodowym terroryzmem57. 

Terroryzm odwołuje się także do jednego z najbardziej charakterystycznych 
dla XXI wieku zjawisk – do rzeczywistości wirtualnej. We współczesnym świecie, 
którego funkcjonowanie w związku z postępującą automatyzacją i komputeryza-
cją zależne jest od sieci komputerowych, również cyber-atak może stać się bro-
nią masowego rażenia. W związku z tym kolejną, wyrastającą z postępującej 
szybkości procesów globalizacyjnych, cechą terroryzmu jest możliwość uderze-
nia w państwo właśnie na styku rzeczywistości wirtualnej i kontrolowanych za 
jej pośrednictwem elektrowni, oczyszczalni ścieków i innych, niezbędnych do 
funkcjonowania społeczeństw, elementów infrastruktury państwa.  

Zjawiska dynamiczne, do których należy terroryzm, są trudne do opanowania. 
Dynamika terroryzmu wiąże się nie tylko ze zmiennością jego form, ale także  
z geograficznym zasięgiem. Jako narzędzie wykorzystywane na całym niemal 
świecie terroryzm ma zdolność dostosowywania się do zmiennych warunków, 
potrzeb, a także różnorodności kulturowej osób i organizacji, które się nim jako 
narzędziem posługują58. Terroryzm europejski, traktowany jako metoda walki  
z władzą, narzędzie zamachów i powodowania anarchii i chaosu, trudno trakto-

                                                 
57 Szerzej patrz: K. Liedel, Terroryzm znak naszych czasów, Warszawa 2005, s. 54. 
58 Ibidem, s. 56. 
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wać jako zjawisko synonimiczne do współczesnego terroryzmu islamistycznego, 
który ma na celu zdobycie władzy w państwie i zbudowanie nowego porządku, 
porządku opartego na prawie religijnym i zamiast anarchii ustalającego ścisłe 
reguły życia i postępowania. Rozważając kwestie związane z globalizacją terro-
ryzmu, a nawet szerzej pojętej przemocy w działaniach przestępczych, należy 
pamiętać o tym, że są to procesy ściśle powiązane z innymi procesami globali-
zacyjnymi. Jak zauważają badacze, nie można oczekiwać, że podczas gdy globa-
lizacji ulegać będzie większość aspektów otaczającej nas rzeczywistości, proces 
ten nie dotknie akurat przemocy59.  

Globalizacja środków komunikacji i telekomunikacji w dynamicznie rozwijają-
cym się świecie pociągnęła za sobą globalizację celów. Cele te stały się widoczne 
– jeśli nie w bezpośrednim doświadczeniu, to poprzez rzeczywistość wirtualną, 
telewizję i możliwość bezpośredniego przekazu audio i wideo na skalę globalną. 
Jak pisze Eqbal Ahmad: „Każdy jest dziś w zasięgu strzału. Cały świat jest  
w zasięgu strzału. To zglobalizowało terror”60. 

 

1.5.  Zamachy 11 września 2001 roku jako przełomowa data  
dla percepcji zagrożeń terrorystycznych 

 
Według amerykańskich analityków – a także według amerykańskiej admini-

stracji – zamachy 11 września 2001 roku całkowicie odmieniły Stany Zjedno-
czone61. W tym dniu dwa samoloty uderzyły w północną i południową wieżę 
World Trade Center. Trzeci samolot uderzył w Pentagon, czwarty zaś rozbił się 
w południowej Pensylwanii, nie doleciawszy do celu dzięki akcji podjętej przez 
jego pasażerów. Udaremnili oni dotarcie samolotu do czwartego celu, którym 
był Biały Dom. Według raportu Komisji powołanej dla zbadania sprawy zama-
chów w World Trade Center zginęło ponad 2600 osób, 125 osób zginęło w Pen-
tagonie, 256 ludzi zginęło w samolotach. Liczba ta nie może być uznana za osta-
teczną, ale nawet ona przewyższa liczbę ofiar, jakie pociągnął za sobą atak na 
Pearl Harbor w grudniu 1941 roku62. 

W lutym 1998 roku Osama bin Laden wraz z czterema innymi przywódcami 
ruchów ekstremistycznych ogłosił na łamach londyńskiego wydania dziennika 
Al Quds Al-‘Arabi fatwę, w której wypowiadał wojnę Stanom Zjednoczonym 
oraz to, że indywidualnym obowiązkiem każdego muzułmanina jest zabijanie 
każdego Amerykanina, zarówno osób cywilnych, jak i członków armii USA, 
                                                 

59 E. Ahmad, Terrorism: Theirs & Ours, [w:] R.D. Howard, R.L. Sawyer (ed.), Terrorism and 
Counterterrorism. Understanding the New Security Environment, Guilford 2005, s. 50. 

60 Ibidem, s. 50. 
61 Complete 9/11 Commission Report, tekst dostępny na portalu National Commission on Ter-

rorist Attacks Upon the United States, [http://govinfo.library.unt.edu/911/report/index.htm]. 
62 Ibidem. 
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tak, aby osłabić to państwo w sposób, który sprawi, że nie będzie ono w stanie 
zagrozić żadnemu z państw muzułmańskich63. 

Atak przeprowadzony 11 września 2001 roku nie był pierwszym atakiem 
wymierzonym w World Trade Center. Już w 1993 roku Ramzi Yousef podjął 
próbę wysadzenia WTC za pomocą ciężarówki wyładowanej materiałami wybu-
chowymi. Podczas tego ataku zginęło 6 osób, ponad 1000 zostało rannych64. 
Służby amerykańskie udaremniły także kilka innych prób zamachów na USA 
bądź ich interesy, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W sierpniu 1998 
roku Al-Kaida przeprowadziła symultaniczne ataki na ambasady amerykańskie  
w Nairobi i Dar-es Salaam, zabijając 224 osoby, w tym 12 obywateli USA oraz 
raniąc tysiące innych. W 2000 roku natomiast przeprowadzony został atak na 
USS Cole, stacjonujący w porcie Aden. Podczas ataku zginęło 17 amerykań-
skich marynarzy.  

W tym samym czasie Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) w toku pro-
wadzonych operacji doprowadziła do rozbicia kilkunastu komórek Al-Kaidy  
i udaremniła kilka innych planów zamachów, nie udało się jednak dotrzeć do 
rdzenia organizacji. W związku z gromadzonymi informacjami na temat planów 
organizacji co do przeprowadzenia ataku na Stany Zjednoczone służby prowa-
dziły działania mające na celu zapobieżenie tym zamachom. Równocześnie  
z działaniami operacyjnymi prowadzone były działania na poziomie politycznym, 
mające na celu zakłócenie funkcjonowania Al-Kaidy poprzez doprowadzenie do 
ekstradycji z Afganistanu Osamy bin Ladena, który przebywał w tym państwie 
za zgodą i wiedzą rządu talibów. Działania te prowadzone były zarówno z wy-
korzystaniem kontaktów z opozycją w samym Afganistanie, jak i w drodze ne-
gocjacji z rządem Pakistanu. Nie przyniosły one jednak żadnych efektów. 

Analizując te przesłanki, nietrudno stwierdzić, że choć zamachy 11 września 
były szokiem dla całego świata, nie były jednak całkowicie niespodziewane. 
Świadczyć zresztą o tym powinny nie tylko inne spiski o charakterze terrorysty- 
cznym, ale także deklaracje ze strony ekstremistów islamistycznych, którzy gro-
zili USA na długo przed przeprowadzeniem tego najpoważniejszego jak dotąd 
zamachu terrorystycznego.  

Finansowana przez Osamę bin Ladena Al-Kaida zdolna była przeprowadzić 
takie ataki z kilku względów. Najważniejsze wśród nich to: 
– posiadanie kadry kierowniczej, zdolnej do zaplanowania ataków i nadzoro-

wania ich przeprowadzenia, 
– mechanizmy rekrutacji i szkolenia, które umożliwiły wyznaczenie, zmoty-

wowanie (radykalizację) oraz wyszkolenie wykonawców, 
– system komunikacji, 
                                                 

63 Tekst fatwy na podstawie strony Federation of America Scientists,  
[http://fas.org/irp/world/para/docs/980223-fatwa.htm]. 

64 Complete 9/11 Commission Report, (op. cit.). 
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– siatka gromadząca informacje, 
– stosowne mechanizmy finansowania i zapewniania przepływów środków 

finansowych. 
Według raportu Komisji ds. zamachów 11 września plan dotyczący przepro-

wadzenia zamachów z użyciem samolotów pasażerskich zrodził się już w latach 
1988–1989. Opracowany został przez trzech ludzi: Osamę bin Ladena, Khalida 
Sheikh Mohammada oraz Mohammeda Atef, szefa operacji Al-Kaidy. Wykona- 
wcami zamachu, których szkolenie rozpoczęło się w 1999 roku miało być czte-
rech emigrantów z krajów arabskich. Bezpośrednim dowódcą na poziomie ope-
racyjnym został Mohammed Atta65. 

Atak przeprowadzony został przez 19 mężczyzn pochodzenia arabskiego. W to-
ku dochodzenia amerykańskie służby wykazały, że mieli oni silne powiązania  
z ekstremistami islamistycznymi w Afganistanie66. Przygotowania do ataku były 
długotrwałe, część zamachowców przybyła do Stanów Zjednoczonych na ponad 
rok przed atakiem. Zamachowcy przeprowadzili atak, używając do zniszczenia 
wybranych celów samolotów latających na liniach krajowych, do których opa-
nowania posłużyły małe noże, otwieracze do puszek oraz gaz pieprzowy. Wy-
konawcy zamachów w toku przygotowań do ich realizacji nie tylko przechodzili 
intensywne szkolenie, ale także nawiązywali kontakty na terytorium Stanów 
Zjednoczonych, wykorzystując istnienie w tym państw grup zradykalizowanych 
mniejszości muzułmańskich.  

Zamachy z 11 września 2001 roku pociągnęły za sobą ofiary liczone w tysią-
cach. Ponadto spowodowały straty ekonomiczne, które zachwiały podstawami 
gospodarki amerykańskiej. Powołana do oceny przyczyn i skutków zamachów 
Komisja stworzyła raport, który analizuje nie tylko przebieg zamachów, ale 
prezentuje także tezy, które umożliwiają zrozumienie jednej z największych 
porażek służb specjalnych. Wśród najważniejszych przyczyn tej porażki Komi-
sja wymienia: 
– brak wyobraźni – który nie pozwolił na przewidzenie scenariusza ostatecznie 

wykorzystanego przez terrorystów, 
– zasoby i zdolności – raport wskazuje, że jedną z najważniejszych przyczyn 

porażki służb USA były próby przeciwdziałania terroryzmowi z użyciem 
tych samych narzędzi, które służyły zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego 
podczas okresu zimnowojennej konfrontacji z blokiem wschodnim, które by-
ły nieadekwatne do zagrożenia terroryzmem międzynarodowym, 

– zarządzanie – jak wskazuje raport, niezdolność do zmodyfikowania sił i środ-
ków bezpieczeństwa odpowiednio do ewoluujących zagrożeń była jedynie 
symptomem szerszego zjawiska, jakim było dostosowanie zasobów i proce-
dur na poziomie rządu federalnego do wyzwań XXI w.67. 

                                                 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
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W związku z tymi ustaleniami rząd USA podjął na podstawie zaleceń Komisji 
szereg działań. Najważniejsze z obszarów, w których nastąpiły zmiany prawne, 
organizacyjne, funkcjonalne i logistyczne, to: 
– system pracy służb specjalnych, w tym wprowadzenie silnych mechanizmów 

koordynacji, umożliwiających integrowanie wiedzy i zdolności, zarówno na 
poziomie taktycznym, jak i operacyjnym, podmiotów wchodzących w skład 
systemu przeciwdziałania terroryzmowi, 

– wprowadzenie nowych, zaostrzonych regulacji prawnych, umożliwiających 
efektywną walkę z terroryzmem, 

– powołanie Narodowego Centrum Kontrterrorystycznego, 
– przedsiębranie aktywnych działań w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi 

we współpracy z innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych. 
Nie można pominąć jednak także zmian na arenie międzynarodowej, jakie 

wywołane zostały przez zamachy 11 września. Z punktu widzenia Polski, jako 
kraju, w którym kształtowały się w tym czasie początki systemu przeciwdziałania 
terroryzmowi, uwagę zwrócić należy przede wszystkim na: 
– rozpoczęcie przez USA działań o charakterze militarnym w Afganistanie  

i Iraku i stworzenie międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej, której Pol-
ska stała się członkiem, 

– aktywizację działalności legislacyjnej na forach międzynarodowych, a tym 
samym powstawanie nowych mechanizmów i narzędzi prawnych, których 
Polska, dążąca do pełnej integracji z zachodnimi sojusznikami, stawała się 
stroną, przyjmując na siebie liczne zobowiązania, 

– zmiana percepcji zagrożenia terroryzmem międzynarodowym, który stał się 
realnym zagrożeniem nie tylko dla państw tradycyjnie ścierających się z tym 
zjawiskiem (jak Izrael, Wielka Brytania i Francja), ale także przybrał formę 
zagrożenia skierowanego nie przeciwko konkretnemu narodowi czy grupie 
społecznej, ale przeciwko wszystkim przedstawicielom zachodniej kultury  
i cywilizacji, do których Polska należała. 
 

Podsumowanie 
 
Terroryzm, jako zjawisko o bardzo długiej historii, był przedmiotem licznych 

zmian. Zjawisko to ma charakter głęboko polityczny i jako takie jest przedmio-
tem przeciwdziałania nie tylko na poziomie fizycznego zabezpieczania intere-
sów i obywateli państwa, ale także na poziomie przeciwdziałania politycznej  
i społecznej destabilizacji wynikającej z ataków terrorystycznych skierowanych 
przeciwko danemu państwu, a także przeciwko społeczności międzynarodowej. 

Terroryzm międzynarodowy jest także zjawiskiem, które charakteryzuje się 
niezwykłą dynamiką zmian. Ze względu na to, że jest jedną z postaci konfliktów 
asymetrycznych, a zatem narzędziem wykorzystywanym często przez niewielkie, 
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mobilne grupy, posiada niezwykłą zdolność do dostosowywania się do zmienia-
jącej się sytuacji politycznej zarówno na poziomie narodowym, jak i międzyna-
rodowym. 

Ze względu na swoją zdolność negatywnego wpływania na funkcjonowanie 
państw i społeczności międzynarodowej zarówno na poziomie politycznym, 
społecznym, jak i ekonomicznym, powinien być przedmiotem troski ze strony 
wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczestników sto-
sunków międzynarodowych, a zatem państw, organizacji międzynarodowych 
oraz jednostek.  

 
 
 




