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Tematyka zajęć

▪ Międzynarodowe środowisko 

bezpieczeństwa w kontekście 

zagrożeń terrorystycznych

▪ Terroryzm jako zagrożenie 

bezpieczeństwa: istota i historyczna 

ewolucja

▪ Terroryzm współczesny: globalizacja 

terroryzmu, podstawy ideologiczne, 

strategia i taktyka

▪ Antyterroryzm: strategia, polityka, 

praktyka
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Pojęcie bezpieczeństwa

• Bezpieczeństwo w sensie statycznym -

jako stan braku zagrożeń dla podmiotu, 

stan spokoju, pewności (stan obiektywny 

i subiektywny: uświadomiony i 

nieuświadomiony)

• Bezpieczeństwo w sensie dynamicznym 

(działanie podmiotu na rzecz 

bezpieczeństwa) – jako proces osiągania i 

utrzymywania stanu braku zagrożeń i 

swobody działania
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BEZPIECZEŃSTWO - DEFINICJA

Bezpieczeństwo – teoria i praktyka 

zapewniania możliwości przetrwania (egzystencji) i 

realizacji własnych interesów przez dany podmiot 

w niebezpiecznym środowisku, w szczególności 

poprzez wykorzystywanie szans (okoliczności 

sprzyjających), podejmowanie wyzwań, 

redukowanie ryzyk oraz przeciwdziałanie 

(zapobieganie i przeciwstawianie się) wszelkiego 

rodzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów. 

Współczesne bezpieczeństwo ma charakter 

zintegrowany (kompleksowy, wielowymiarowy) 

Kwiecień 2013PSDSz 2012/2013 7www.koziej.pl @SKoziej



Rodzaje bezpieczeństwa

• Wg rodzaju podmiotu: 
indywidualne (osobowe, 
personalne); grupowe (rodowe, 
plemienne, zawodowe, 
korporacyjne itp.); narodowe -
państwowe (lokalne, terytorialne, 
krajowe); międzynarodowe 
(regionalne, globalne)

• Wg źródeł zagrożeń: zewnętrzne, 
wewnętrzne
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PODMIOT 

BEZPIECZEŃSTWA

(i jego interesy)

ŚRODOWISKO

(szanse, wyzwania, ryzyka, 

zagrożenia)

SPOSOBY DZIAŁANIA

(koncepcje, doktryny 

strategiczne i 

operacyjne)

ŚRODKI, ZASOBY

(skład, struktura i 

przygotowania systemu 

bezpieczeństwa)

BEZPIECZEŃSTWO JAKO PROCES

Strategia bezpieczeństwa (operacyjna i preparacyjna)
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Synteza zmian środowiska 
bezpieczeństwa

• Globalizacja i rewolucja informacyjna -

środowisko GLOBINFO – zglobalizowane i 
uinformacyjnione, sieciowe

• Rewolucja polityczna – asymetryzacja
środowiska - rozpad symetrycznego świata 
dwubiegunowego i erupcja asymetrycznych 
relacji bezpieczeństwa nuklearnego i 
konwencjonalnego

• Rewolucja strukturalna - podmioty 
niepaństwowe, państwa problemowe
(zbójeckie i upadłe), mocarstwa „wschodzące” 

@SKoziej
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Konsekwencje „GLOBINFO” dla środowiska 
bezpieczeństwa (1)

• Zwiększają szanse współdziałania 
międzynarodowego na polu 
bezpieczeństwa

• Rodzą dodatkowe wyzwania 
mobilizujące do wysiłków na rzecz 
bezpieczeństwa

• Stwarzają dodatkowe ryzyka
związane z szerszą aktywnością 
zewnętrzną 

@SKoziej
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Konsekwencje „GLOBINFO” dla środowiska 
bezpieczeństwa (2)

• Zmniejszają groźbę wojny globalnej

• Umiędzynarodawiają konflikty i 

kryzysy wewnętrzne i lokalne

• Globalizują plagi społeczne – np. 

AIDS, przestępczość, terroryzm

• Rodzą jakościowo nowe zagrożenia 

informacyjne (np. cyberterroryzm)

@SKoziej
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Konsekwencje „GLOBINFO” dla środowiska 
bezpieczeństwa (3)

• Zwiększają rolę podmiotów
niepaństwowych (NGO, 
grupy terrorystyczne) 

• Zwiększają rolę opinii 
publicznej w rozstrzyganiu 
kwestii bezpieczeństwa 
(dobrze to czy źle?)

@SKoziej
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Nowe zjawiska i tendencje w 

sferze bezpieczeństwa (1)

Dezintegracja i degeneracja 
klasycznych struktur:

państwa upadłe: asymetryczne zagrożenia 
słabością

państwa zbójeckie: asymetryczne 
zagrożenia pirackim podejściem do reguł 
życia międzynarodowego

Negatywne skutki rozwoju, dobrobytu i 
demokracji (zagrożenia środowiska 
naturalnego, postęp a dewiacje 
społeczne, przestępczość, katastrofy 
infrastrukturalne)

@SKoziej
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Nowe zjawiska i tendencje w 

sferze bezpieczeństwa (2)

Ewolucja tradycyjnych 
konfliktów i kryzysów:

tradycyjne konflikty 
międzynarodowe – globalny(?), 
regionalne (np. Rosja – Ukraina)

międzynarodowy kontekst 
kryzysów wewnętrznych: 
naruszanie praw człowieka a 
zasada suwerenności państw

wojna z terroryzmem jako 
asymetryczna wojna światowa?@SKoziej
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PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA

(i jego interesy)

ŚRODOWISKO

(szanse, wyzwania, ryzyka, 

zagrożenia TERRORYSTYCZNE)

SPOSOBY DZIAŁANIA

(koncepcje, doktryny 

BEZPIECZEŃSTWA 

ANTYTERRORYSTYCZNEGO)

ŚRODKI, ZASOBY

(skład, struktura i 

przygotowania systemu 

bezpieczeństwa 

ANTYTERRORYSTYCZNEGO)

BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE

Strategia bezpieczeństwa ANTYTERRRYSTYCZNEGO 

(operacyjna i preparacyjna)



Trudności definicyjne
▪ Terroryzm a klasyczna 

walka zbrojna, walka 

narodowowyzwoleńcza

▪ Polska partyzantka w II 

wojnie światowej

▪ Czeczenia

▪ Irak, Afganistan, Państwo 

Islamskie, terroryzm 

wewnątrzeuropejski…www.koziej.pl @SKoziej 18



Istota terroryzmu

Celowe (świadomie zamierzone) i 

spektakularne atakowanie 

niewinnych, postronnych osób

dla pośredniego 

(asymetrycznego, poprzez 

opinię publiczną) 

oddziaływania na przeciwnika 

politycznego lub 

ideologicznego
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A B

A B

Walka – atakowanie przeciwnika

Terroryzm – atakowanie otoczenia (celów pośrednich)

Istota terroryzmu



Charakter terroryzmu

▪Rodzaje terroryzmu:

▪ ideowy, polityczny,

▪ indywidualny 

(dewiacyjny) i 

zorganizowany (krajowy, 

regionalny i globalny)

▪ „samotne wilki”
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Terroryzm tradycyjny i współczesny

▪ Lokalny – globalny

▪ Dużo 

obserwatorów/niekoniecznie 

dużo zabitych – dużo i jednych i 

drugich

▪ Współpraca z 

międzynarodowymi grupami 

przestępczymi

▪ Zabiegi o dostęp do BMR
www.koziej.pl @SKoziej 22



www.koziej.pl @SKoziej 23



Erupcja terroryzmu międzynarodowego -
przyczyny

▪Rozpad świata 
dwubiegunowego 

▪Globalizacja 

▪Rewolucja informacyjna

▪Zderzenie cywilizacji

▪Rozwarstwienie 
ekonomiczne
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Nowa jakość terroryzmu

▪ globalizacja i uinformacyjnienie – globalna 
sieć terrorystyczna

▪ proliferacja fundamentalizmu i radykalizmu, w 
tym indywidualnego - przez internet

▪ terroryzm samobójczy

▪ cyberterroryzm

▪ terroryzm masowego rażenia: superterroryzm

▪ globalna sieć terrorystyczna – nowy, 
nieklasyczny podmiot stosunków 
międzynarodowych

▪ czy to jest jakościowo nowe, asymetryczne 
mocarstwo światowe ery informacyjnej?
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Wymiary

asymetryczności

Zasady

współczesnego

terroryzmu

Zasady działania świata 

zachodniego

Humanistyczny Kierowanie się 

emocjami, złością, 

buntem, 

spontanicznością

Kierowanie się rozumem, 

pragmatyzm, otwartość na innych

Ideowy Człowiek niczym, 

idea (wiara, 

religia…) wszystkim; 

radykalizm i 

fundamentalizm

Człowiek wszystkim, liberalizm, 

demokracja, wolności, prawa 

człowieka, gospodarka 

wolnorynkowa

Prawny Terroryzm 

abstrahuje od 

prawa, atakowanie 

cywili

Wszystko, także wojna (walka), 

regulowane prawem, zakaz 

atakowania cywili

Strategiczny Strategia 

maksymalizowania 

strat, ataki 

samobójcze

Strategia minimalizowania strat, nie 

tylko własnych, ale i po stronie 

przeciwnika (użycie broni 

precyzyjnej, dronów…)

Organizacyjny Sieciowość, 

dowolność, 

rozproszoność

Hierarchiczność, schematyczność, 

zwartość…

Instrumentalny Środki proste, 

powszechne

Środki wyspecjalizowane, 

zaawansowane technologicznie

Wymiary asymetryczności terroryzmu globalnego



Organizacje terrorystyczne
▪ Podmioty niepaństwowe o różnych 

motywacjach i celach

▪ Struktura sieciowa wewnątrz każdej 

organizacji oraz „mega-sieć globalna”: 

autonomiczne organizacje i … „samotne 

wilki” 

▪ Strategia działań asymetrycznych

▪ Środki ataku:

▪ tradycyjne środki bojowe

▪ powszechne zasoby cywilne

▪ najnowsze zdobycze nauki i techniki

▪ broń masowego rażenia!
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Struktura sieciowa
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Organizacje islamskie
▪ Al-Kaida – historia, Afganistan, 

11.09

▪ „Mgławica alkaidystyczna” –
globalny dżihad

▪ Inne organizacje islamskie o 
polityczno-religijnej agendzie, ale 
nie związane wprost z Al-Kaidą
▪ – Hezbollah, (Liban, universalny i 

pragmatyczny islam, choć szyickie 
nachylenie – wsparcie z Iranu i Syrii, 
dziś wspiera Asada), 

▪ Hamas – palestyński, nacjonalistyczny, 
raczej sunnicki – cel: islamskie 
państwo palestyńskie, różnice z Al-
Kaidą
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Państwo Islamskie

▪ Wojna wewnątrzislamska

▪ Skutki nieudanych interwencji Zachodu w Iraku 

i Afganistanie 

▪ Destabilizacyjne skutki „rewolucji arabskich” i 

interwencji Zachodu

▪ Różnice interesów i brak koordynacji działań 

świata zewnętrznego

▪ Główni gracze regionalni: Turcja, Iran, Arabia 

Saudyjska, Izrael

▪ Rola USA, państw europejskich, UE, NATO, 

Rosji, Chin, RB NZ

▪ Sukcesy i zbliżająca się klęska – rozproszenie, 

diaspora bojowników
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Terroryzm wewnątrzeuropejski

▪ Źródła i przyczyny odnowienia się

▪ Nieudane „multi-kulti”

▪ Radykalizacja i fundamentalizm w 

enklawach

▪ „Samotne wilki”

▪ … Diaspora po PI – Europa; „degeneracja” 

bojowników w przestępców kryminalnych, 

podziemie terrorystyczne  (np. pobieranie 

opłata za … bezpieczeństwo 

antyterrorystyczne…), podziemne 

Państwo Islamskie?

▪ Zagrożenia dla Polski
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Ataki terrorystyczne w Europie
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Grupy nieislamskie

▪ Partyzantka 

marksistowska, 

maoistowska (Kolumbia, 

Peru, Nepal, Indie, Filipiny); 

▪ Grupy separatystyczne 

(Tamilskie Tygrysy, ETA –

kraj Basków)
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Superterroryzm - terroryzm 
masowego rażenia

▪ Groźba nieuprawnionego 
dostępu do BMR – arsenały 
państwowe (np. Pakistan)
▪ zabezpieczenie fizyczne

▪ systemy kierowania

▪ Proliferacja – nowe podmioty: 
▪ państwowe (nowi dysponenci i 

aspiranci – Korea Płn., Iran??)

▪ niepaństwowe (czarny rynek 
BMR)
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Źródła proliferacji/wycieku materiałów 
nuklearnych

1) Pakistan 

2) Korea Płn.

3) Reaktory nuklearne 
(badawcze, 
energetyczne itp.) na 
całym świecie

4) Materiały nuklearne 
w państwach 
poradzieckich

5) Iran?

www.koziej.pl @SKoziej 39



▪ Przestępczość zorganizowana

▪ Cyberzagrożenia

▪ Zagrożenia infrastrukturalne

▪ Zagrożenia energetyczne

▪ Kryzysy finansowe

▪ … 
www.koziej.pl 40

Terroryzm a inne zagrożenia 

transnarodowe

@SKoziej



Terroryzm a inne zagrożenia 

▪ Państwa upadłe
▪ słabość niebezpieczniejsza od 

siły

▪ Państwa zbójeckie
▪ współcześni piraci strategiczni

▪ „Plagi” informacyjne XXI 
wieku
▪ nowy podstawowy wymiar 

bezpieczeństwa (przyzwyczajać 
się zawczasu do tego i u nas!)
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Ruchy antyglobalistyczne

▪Anarchizm

▪Odnowiona, nowa 

lewica – przeciw 

bogatym, populizm

▪Radykalna prawica -

neofaszyzm
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Największe zagrożenie 
– superterroryzm: 
„skrzyżowanie” 
terroryzmu z BMR
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Podsumowanie


