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ZAGADNIENIA:

• USA i Rosja w walce z 

terroryzmem

• Strategie antyterrorystyczne 

organizacji międzynarodowych 

(ONZ, NATO, UE)

• Bezpieczeństwo 

antyterrorystyczne w Polsce
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USA
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USA - atak terrorystyczny z 11 września 
2001 r.

▪ Długotrwałe przygotowania

▪ Determinacja wykonawców

▪ Wybór obiektów i czasu ataku

▪ Atak cywilny, asymetryczny

▪ Efekt: pierwszy szok globalny

▪ Przyczyny: słabości USA jako 

państwa demokratycznego
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USA - reakcja koncepcyjna

▪ Przegląd strategiczny

▪ Nowe strategie

▪ bezpieczeństwa narodowego

▪ bezpieczeństwa krajowego

▪ zwalczania terroryzmu

▪ walki z BMR

▪ zabezpieczenia cyberprzestrzeni

▪ ochrony infrastruktury krytycznej

▪ obrony narodowej
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USA – nowa strategia po 2001r.

▪ nieadekwatność 

dotychczasowej strategii 

odstraszania (MAD) w 

stosunku do terrorystów i 

państw zbójeckich,

▪ Prewencja, zapobieganie, 

w tym uderzenia 

uprzedzające w walce z 

terroryzmem i BMRwww.koziej.pl @SKoziej 7
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Strategia wyprzedzania

• Walczyć ze źródłami – TAK – to 
walka z przyszłym terroryzmem 
(zapobieganie strategiczne, 
pośrednie, dalekie)

• Walczyć z objawami – TAK – to 
walka z obecnym terroryzmem 
(uprzedzanie operacyjne, 
bezpośrednie, bliskie –
uprzedzanie)



Strategia USA – zasady walki z terroryzmem 

▪ działania zintegrowane (narodowe i 
międzynarodowe),

▪ działania w pojedynkę (jeżeli okaże się 
to konieczne) i działania uprzedzające,

▪ egzekwowanie odpowiedzialności 
państw za wyplenianie terroryzmu na 
swoim terytorium,

▪ terroryzm jako działania pozaprawne nie 
może być tolerowany, a wszyscy muszą 
się mu przeciwstawiać;

▪ wspieranie umiarkowanych i 
postępowych rządów oraz dyplomacja
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USA - koncepcja zwalczania terroryzmu

▪ Cel - wyplenienie terroryzmu i 
stworzenie warunków 
uniemożliwiających jego odrodzenie 
się w przyszłości

▪ Sposoby:

▪ rozbicie organizacji terrorystycznych

▪ pozbawianie ich sprzyjającego im 
sponsoringu, wsparcia i ukrycia

▪ redukowanie przyczyn terroryzmu

▪ obrona państwa, obywateli i interesów 
w kraju i za granicą
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USA – zadania w walce z terroryzmem
• Advance effective democracies as the long-term 

antidote to the ideology of terrorism [ nie 
sprawdziło się – promocja zachodniej demokracji 
w innych cywilizacjach];

• Prevent attacks by terrorist networks;

• Deny weapons of mass destruction to rogue 
states and terrorist allies who seek to use them;

• Deny terrorists the support and sanctuary of 
rogue states;

• Deny terrorists control of any nation they would 
use as a base and launching pad for terror
[przykład Państwa Islamskiego]; 

• Lay the foundations and build the institutions and 
structures we need to carry the fight forward 
against terror and help ensure our ultimate 
success.
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▪ Afganistan

▪ Reakcja operacyjna na 11.09

▪ Akceptacja świata, artykuł 5. NATO

▪ Błędny cel: budowanie nowego 

państwa. Problem do dziś

▪ Irak

▪ Motywacje i błąd wywiadu

▪ Szybkie zwycięstwo wojskowe

▪ Trudności pokonfliktowe

▪ Wycofanie i … skutki do dziś złe
Uczelnia Łazarskiego 
2016/17

12

USA – antyterrorystyczne wojny w 

Afganistanie i w Iraku
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National Strategy

for Counterterrorism

2011

▪ Strategia kontrterrorystyczna USA -

niemal wyłączne skoncentrowana na 

walce z Al-Kaidą

▪ Efekt negatywny: zaskoczenie 

pojawieniem się Państwa 

Islamskiego i nowymi warunkami 

walki z nim
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Zagrożenia

▪ Al-Qa’ida

▪ Al-Qa’ida affiliates – filie Al-Kaidy w 

różnych regionach świata, grupy 

terrorystyczne utożsamiające się z Al-

Kaidą

▪ Al-Qa’ida adherents – zwolennicy Al-

Kaidy, osoby, czasami obywatele USA, 

którzy współpracują lub są tylko 

inspirowani przez Al-Kaidę
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Cele

▪ Ochrona kraju - Protecting our homeland by constantly reducing 

our vulnerabilities and adapting and updating our defenses.

▪ Zwalczanie Al.-Kaidy - Disrupting, degrading, dismantling and 

defeating al-Qa’ida wherever it takes root.

▪ Zapobieganie dostępowi do BMR - Preventing terrorists from 

acquiring or developing weapons of mass destruction.

▪ Eliminowanie baz - Eliminating the safehavens al-Qa’ida needs to 

train, plot and launch attacks against us.

▪ Dezorganizowanie wzajemnych powiązań - Degrading links 

between al-Qa’ida, its affiliates and adherents.

▪ Przeciwdziałanie ideologii Al.-Kaidy - Countering al-Qa’ida

ideology and its attempts to justify violence.

▪ Pozbawianie wsparcia - Depriving al-Qa’ida and its affiliates of 

their enabling means, including illicit financing, logistical support, 

and online communications.
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Zasady

▪ Przestrzeganie własnych wartości - Upholding core American 

values, including rule of law and the privacy, civil rights, and 

civil liberties of all Americans;

▪ Pełne wykorzystywanie dysponowanych narzędzi -

Harnessing every tool at our disposal, including intelligence, 

military, homeland security and law enforcement, and 

maximizing cooperation between communities;

▪ Budowanie partnerstw międzynarodowych - Building 

partnerships to with international institutions and partners 

so that nations can take the fight to al-Qa’ida, its affiliates 

and adherents in their own countries;

▪ Stosowanie środków adekwatnie do potrzeb i sytuacji -

Applying tools appropriately, recognizing that different 

threats in different regions demand different tools;

▪ Budowanie potrzebnej kultury gotowości i odporności -

Building a culture of preparedness and resilience at home to 

prevent terrorist attacks and ensure we can quickly recover 

should an attack occur.



Walka z Państwem Islamskim
▪ Brak strategii Zachodu, reagowanie ad 

hoc na końcowe skutki

▪ Włączenie się Rosji

▪ Rozproszenie, strategiczna kwadratura 

problemu syryjskiego – 4x4;

▪ 4 cele: skończyć wojnę, nowy podział 

polityczny, pomoc humanitarna, wsparcie 

rozwojowe;

▪ 4 podmioty wewnętrzne: Asad, rebelianci, PI, 

Kurdowie;

▪ 4 gracze regionalni: Turcja, Iran, Arabia 

Saudyjska, Izrael;

▪ 4 podmioty globalne: USA, UE/NATO, Rosja, 

Chiny (RB NZ)
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ROSJA
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Rosja wobec terroryzmu
▪ Rosja miała problemy z Czeczenami, 

gdy ci walczyli metodami 

konwencjonalnymi i partyzanckimi 

(walka narodowo-wyzwoleńcza)

▪ Zmiana po Biesłanie, gdy przeszli do 

metod terrorystycznych

▪ Utrata wsparcia ze strony świata 

zewnętrznego

▪ Incydenty terrorystyczne w Rosji

▪ Zaangażowanie w Syrii
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Rosja – Ustawa antyterrorystyczna z 1998 r. 
http://www.scrf.gov.ru/security/antiterrorist/document30/ 
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Zasady antyterroryzmu

1) Praworządność - законность;

2) Priorytet dla uprzedzania/ostrzegania - приоритет мер 

предупреждения терроризма;

3) Nieuchronność kary - неотвратимость наказания за осуществление 

террористической деятельности;

4) Połączenie metod jawnych i niejawnych - сочетание гласных и 

негласных методов борьбы с терроризмом;

5) Kompleksowe stosowanie przedsięwzięć zapobiegawczych 
- комплексное использование профилактических правовых, политических, 

социально-экономических, пропагандистских мер;

6) Priorytet ochrony praw osób zagrożonych - приоритет защиты 

прав лиц, подвергающихся опасности в результате террористической акции;

7) Minimalne ustępstwa terrorystom - минимальные уступки 

террористу;

8) Jednoosobowe kierowanie - единоначалие в руководстве привлекаемыми силами 

и средствами при проведении контртеррористических операций;

9) Minimalne upublicznianie informacji kontrterrorystycznych
- минимальная огласка технических приемов и тактики проведения 

контртеррористических операций, а также состава участников указанных 

операций.



Cele walki z terroryzmem
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1) Ochrona osób, społeczeństwa i państwa 

przed terroryzmem - защиты личности, общества и 

государства от терроризма;

2) Zapobieganie, wykrywanie i 

likwidowanie terroryzmu oraz 

minimalizacja jego skutków - предупреждения, 

выявления, пресечения террористической деятельности и 

минимизации ее последствий;

3) Wykrywanie i eliminowanie przyczyn i 

warunków sprzyjających powstawaniu 

terroryzmu выявления и устранения причин и условий, 

способствующих осуществлению террористической 

деятельности.



Podmioty walki z terroryzmem
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1) Federalna Służba Bezpieczeństwa -

Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации;

2) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych -

Министерство внутренних дел Российской 

Федерации;

3) Służba Wywiadu Zewnętrznego - Служба 

внешней разведки Российской Федерации;

4) Federalna Służba Ochrony - Федеральная 

служба охраны Российской Федерации;

5) Ministerstwo Obrony - Министерство 

обороны Российской Федерации.



Kierowanie operacją 

antyterrorystyczną
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1. SZTAB OPERACYJNY – kierowany przez przedstawiciela 

Federalnej Służby Bezpieczeństwa lub Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych - Для непосредственного управления 

контртеррористической операцией в соответствии с 

решением Правительства Российской Федерации создается 

оперативный штаб, возглавляемый представителем 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

или Министерства внутренних дел Российской Федерации в 

зависимости от того, компетенция какого федерального 

органа исполнительной власти будет преобладающей в 

проведении конкретной контртеррористической операции.

2. Ewentualne SZTABY OPERACYJNE w podmiotach lub 

regionach FR - В субъектах Российской Федерации и 

регионах Российской Федерации могут создаваться 

оперативные штабы, количество и состав которых зависят 

от специфики местных условий и характера возможных 

террористических акций на территориях субъектов 

(регионов) Российской Федерации.
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ONZ
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Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu
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▪ Podstawą strategii jest jednoznaczne, bezwarunkowe i silne 

potępienie terroryzmu we wszelkich jego formach –

stosowanego przez kogokolwiek, gdziekolwiek i z 

jakichkolwiek powodów. 

▪ Strategia ustanawia konkretne środki, które mają być 

podejmowane w celu eliminowania przyczyn 

rozprzestrzeniania się terroryzmu oraz dla wzmacniania 

indywidualnej i wspólnej zdolności państw i NZ 

w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu, chroniąc 

jednocześnie prawa człowieka i strzegąc rządów prawa.

▪ Strategia jasno stwierdza, że terroryzm nie powinien i nie 

może być łączony z żadnymi religijnymi, narodowymi, 

cywilizacyjnymi czy etnicznymi grupami.

▪ Strategia potwierdza odpowiedzialność państw za 

odmawianie terrorystom wsparcia: finansowego 

i operacyjnego schronienia, azylu politycznego 

oraz pociąganie terrorystów do odpowiedzialności karnej 

lub zastosowania w stosunku do nich procedury 

ekstradycyjnej.



UN GLOBAL COUNTER-TERRORISM 

STRATEGY: FILARY

www.koziej.pl @SKoziej 27



Inicjatywy/zadania ONZ
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▪ Poprawa spójności i skuteczności dostarczania pomocy 

technicznej w zwalczaniu terroryzmu, aby wszystkie 

państwa mogły efektywnie odgrywać w niej swoją rolę.

▪ Organizowanie systemów pomocy dla ofiar terroryzmu i ich 

rodzin.

▪ Przeciwdziałanie zagrożeniu bio-terroryzmem poprzez 

stworzenie jednolitej bazy danych. Podkreślenie 

konieczności współpracy i uniemożliwienie wykorzystania 

postępu w dziedzinie biotechnologii przez terrorystów.

▪ Angażowanie społeczeństwa obywatelskiego, organizacji 

regionalnych i subregionalnych do zwalczania terroryzmu 

oraz rozwijanie partnerstwa z sektorem prywatnym.

▪ Opracowanie innowacyjnych środków przeciwdziałania 

rosnącemu zagrożeniu użycia Internetu przez terrorystów.

▪ Modernizacja systemów kontroli granicznej i celnej oraz 

poprawa bezpieczeństwa dokumentów podróży, by 

zapobiegać przemieszczaniu się terrorystów.

▪ Wzmacnianie współpracy w zwalczaniu procederu prania 

brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.



NATO
NATO’s POLICY GUIDELINES ON COUNTER-TERRORISM

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_11/20151105_151105-ct-policy-
guidelines.pdf
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Zasady
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Zgodność z prawem międzynarodowym - Compliance with 

International Law: NATO will continue to act in accordance with 

international law, the principles of the UN Charter and the Universal 

Declaration of Human Rights. The UN Global Counter-Terrorism Strategy, 

International Conventions and Protocols against terrorism and relevant UN 

Resolutions provide the framework for all national and multilateral efforts 

to combat terrorism, including those conducted by the Alliance.

Pierwszeństwo odpowiedzialności państw członkowskich, 

NATO wspiera - NATO’s Support to Allies: Individual NATO members 

have primary responsibility for the protection of their populations and 

territories against terrorism. Cooperation through NATO can enhance 

Allies’ efforts to prevent, mitigate, respond to, and recover from acts of 

terrorism. NATO, upon request, may support these efforts.

Unikanie dublowania kompetencji oraz komplementarność 

działań - Non-Duplication and Complementarity: NATO will promote 

complementarity with and avoid unnecessary duplication of existing 

efforts by individual nations or other International Organisations. NATO 

will seek to coordinate and leverage its expertise and resources and will 

focus on targeted programmes where it can contribute to and/or reinforce 

the actions of Allied nations and other international actors, as appropriate.



Obszary aktywności antyterrorystycznej
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Awareness/Świadomość – poszerzanie wśród 

państw członkowskich wiedzy o zagrożeniach 

terrorystycznych oraz własnych podatnościach/słabościach 

na nie – przez konsultacje, poszerzoną wymianę danych 

wywiadowczych, ciągłe analizy i oceny strategiczne dla 

wsparcia władz narodowych

Capabilities/Zdolności – rozwijanie zdolności do 

zapobiegania, ochrony i reagowania na zagrożenia 

terrorystyczne w ramach uzgodnionego poziomu ambicji 

poprzez rozwijanie zdolności, innowacyjnych technologii i 

metod, wymianę doświadczeń, wspólne szkolenia i 

ćwiczenia

Engagement/Zaangażowanie – rozwijanie 

współpracy i partnerstwa a innymi organizacjami i krajami 

w celu wsparcia ich zdolności w zwalczaniu terroryzmu



Bieżąca aktywność antyterrorystyczna
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▪Walka z ISIL - NATO supports the Global Coalition to 

Defeat ISIL by providing NATO AWACS data to improve 

situational awareness

▪Ustanowienie regionalnego centrum 

południowego - NATO has created a new regional 

Hub for the South, based at NATO’s Joint Force Command 

in Naples. It is a focal point for increasing both the 

Alliance’s understanding of the challenges stemming from 

the region, and its ability to respond to them.

▪Zwiększenie wysiłków i nowe rozwiązania 

organizacyjne - NATO is enhancing its role in the 

fight against terrorism with: more AWACS flight-time, more 

information-sharing and air-to-air refuelling; NATO’s 

membership in the Global Coalition to Defeat ISIL; a new 

Hybrid Branch and terrorism intelligence cell at NATO 

Headquarters and the appointment of a coordinator to 

oversee NATO’s efforts in the fight against terrorism.



MC CONCEPT FOR COUNTER-TERRORISM 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/topics_pdf/20160905_160905-

mc-concept-ct.pdf

Warunki skuteczności wojskowego udziału NATO 

w walce z terroryzmem

▪ Świadomość, że same działania militarne nie są 

wystarczające w zwalczaniu terroryzmu i muszą być 

podejmowane koherentnie razem z działaniami 

dyplomatycznymi, ekonomicznymi, społecznymi, prawnymi 

i informacyjnymi.

▪ Zrozumienie, że militarne wysiłki kontrterrorystycze są 

operacjami połączonymi i wielonarodowymi (joint and 

combined)

▪ Usprawnianie wewnętrznej koordynacji przez 

sprecyzowanie zadań kontrterrorystycznych Punktów 

Kontaktowych w strukturach dowodzenia i siłach 

zbrojnych NATO 

▪ Zapewnienie, że na rzecz wojskowego udziału w 

operacjach kontrterrorystycznych dostarczane będą na 

czas potrzebne zewnętrzne ekspertyzy wiedza, analizy 
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UNIA 

EUROPEJSKA
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Walka z terroryzmem 
wewnątrzeuropejskim

▪ Główna trudność – duże zagrożenie ze 

strony własnych obywateli; samotne wilki

▪ Europejskie krajowe systemy 

antyterrorystyczne: Francja, Wielka 

Brytania, Niemcy ..

▪ Współpraca europejska i z USA

▪ Możliwość rajdów terrorystycznych i 

potrzeba jednolitej przestrzeni 

bezpieczeństwa antyterrorystycznego w 

Europie
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Zasady walki z terroryzmem

• Eliminowanie źródeł

–zewnętrznych, wewnętrznych

• Uprzedzanie zagrożeń

–Międzynarodowe, krajowe

• Reagowanie 

antyterrorystyczne

–militarne, niemilitarne

• Likwidacja skutków ataku
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System walki z terroryzmem

▪ Podsystem kierowania

▪ centralny, lokalne (w tym samorządowe), funkcjonalne

▪ Podsystemy wykonawcze

▪ Dyplomacja

▪ Wojsko

▪ Służby specjalne (wywiad, kontrwywiad, służby 

antykorupcyjne)

▪ Siły i środki MSWiA (Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna) 

▪ Siły i środki Ministerstwa Sprawiedliwości (Prokuratura, Służba 

Więzienna)

▪ Formacje ochronne, ratownicze i porządkowe (służby, straże, 

pogotowia) – podległe strukturom rządowym i samorządowym

▪ Pozarządowe agencje i firmy bezpieczeństwa 

(detektywistyczne, ochrony)

▪ Społeczeństwo (obywatele) 

www.koziej.pl @SKoziej 41



www.koziej.pl @SKoziej 42



www.koziej.pl @SKoziej 43



www.koziej.pl @SKoziej 44



www.koziej.pl @SKoziej 45



www.koziej.pl @SKoziej 46



www.koziej.pl @SKoziej 47



Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe 

CRP (dot. systemów teleinformatycznych: cyber)
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Na podstawie ustawy o działaniach 
antyterrorystycznych, stopnie alarmowe mogą 

być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w 

drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju 

zagrożenia zdarzeniem terrorystycznym, przez 

Prezesa RM, po zasięgnięciu opinii MSW i szefa 

ABW, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki –

przez MSW, który informuje o tym niezwłocznie 

Prezesa RM, po zasięgnięciu opinii szefa ABW.*

*W stosunku do placówek zagranicznych i systemów teleinformatycznych 

MSZ takie kompetencje ma także MSZ, po zasięgnięciu opinii AW



Obszary wprowadzenia stopni 

alarmowych
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Stopień alarmowy lub stopień alarmowy CRP może zostać 

wprowadzony:

▪ na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

▪ na obszarze jednej lub kilku jednostek terytorialnych;

▪ na obszarze określonym w sposób inny niż przez odniesienie 

do jednostek podziału terytorialnego kraju;

▪ dla określonych obiektów jednostek organizacyjnych 

administracji publicznej, prokuratury, sądów lub innych 

obiektów infrastruktury administracji publicznej lub 

infrastruktury krytycznej;

▪ w przypadku, gdy skutki zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym mogą dotyczyć obywateli polskich 

przebywających za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub 

instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących 

się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż 

placówki zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.



Pierwszy i drugi stopień alarmowy

www.koziej.pl @SKoziej 50

pierwszy 

stopień 

alarmowy 

(stopień 

ALFA)

W przypadku uzyskania informacji o 

możliwości wystąpienia zdarzenia o 

charakterze terrorystycznym, którego 

rodzaj i zakres jest trudny do 

przewidzenia.

drugi 

stopień 

alarmowy 

(stopień 

BRAVO)

W przypadku zaistnienia 

zwiększonego i przewidywalnego 

zagrożenia wystąpieniem zdarzenia 

o charakterze terrorystycznym, 

jednak konkretny cel ataku nie 

został zidentyfikowany.



Trzeci stopień alarmowy
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trzeci 

stopień 

alarmowy 

(stopień 

CHARLIE)

W przypadku:

1) wystąpienia zdarzenia potwierdzającego 

prawdopodobny cel ataku o charakterze 

terrorystycznym, godzącego w:

a.bezpieczeństwo lub porządek publiczny, 

b.bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej,

c.bezpieczeństwo innego państwa lub 

organizacji międzynarodowej oraz 

stwarzającego potencjalne zagrożenie dla RP,

2) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych 

informacji o planowanym zdarzeniu o 

charakterze terrorystycznym na terytorium RP,

3) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych 

informacji o planowanym zdarzeniu o 

charakterze terrorystycznym, którego skutki 

mogą dotyczyć obywateli polskich 

przebywających za granicą lub instytucji 

polskich albo polskiej infrastruktury 

mieszczących się poza granicami RP.



Czwarty stopień alarmowy
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czwarty 

stopień 

alarmowy 

(stopień 

DELTA)

W przypadku:

1) wystąpienia zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym powodującego zagrożenie:

a) bezpieczeństwa lub porządku publicznego, albo

b) bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, albo

c) bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji 

międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie 

dla Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2) gdy uzyskane informacje wskazują na 

zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o 

charakterze terrorystycznym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) gdy uzyskane informacje wskazują na 

zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o 

charakterze terrorystycznym, które ma być 

wymierzone w obywateli polskich przebywających za 

granicą lub w instytucje polskie albo polską 

infrastrukturę mieszczące się poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje 

wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego 

zdarzenia.



PODSUMOWANIE

• Krajowe systemy 

antyterrorystyczne

• Rola organizacji 

międzynarodowych

• Bezpieczeństwo 

antyterrorystyczne w RP
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