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UWAGI WSTĘPNE 

Raport został stworzony przez pracowników i współpracowników Centrum Studiów 

i Prognoz Strategicznych Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. 

CSiPS to akademicka jednostka badawcza, której głównym celem jest wykonywanie 

badań naukowych poświęconych bezpieczeństwu krajowemu i międzynarodowemu oraz 

stosunkom międzynarodowym. Centrum jest jednostką niezależną i niezwiązaną 

z jakąkolwiek organizacją polityczną czy też grupą nacisku. CSiPS w żaden sposób nie 

jest powiązane z jakimkolwiek rządem, polskim lub też zagranicznym. 

Celem raportu jest wszechstronna analiza sytuacji Polski w kontekście zagrożenia aktami 

terroryzmu. 

W związku z nasilającym się zagrożeniem terrorystycznym w Polsce Raport 

uwzględnia to zagadnienie w powiązaniu z sytuacją Polski w kontekście zmieniającej 

się sytuacji międzynarodowej. 

Głównymi przesłankami determinującymi postrzeganie potencjalnego zagrożenia 

terrorystycznego są: 

1. prozachodnia polityka naszego kraju – zwłaszcza strategiczny sojusz z USA oraz 

normalizacja stosunków politycznych z Izraelem; 

2. polityczne poparcie dla działań zbrojnych prowadzonych przez siły koalicyjne 

w Iraku, z faktycznym udziałem polskich sił zbrojnych w tych działaniach; 

3. administrowanie jedną ze stref na terytorium Iraku w ramach sił stabilizacyjnych; 

4. członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim; 

5. członkostwo w Unii Europejskiej; 

6. udział polskich sił zbrojnych oraz policji w misjach pokojowych na terenach objętych 

konfliktami zbrojnymi, np. w krajach byłej Jugosławii, gdzie miały one charakter 

wojen religijnych, w których jedną ze stron byli muzułmanie; 

7. polityczne popieranie walki z terroryzmem, z fizycznym udziałem polskiego 

kontyngentu sił zbrojnych w amerykańskiej koalicji antyterrorystycznej 

w Afganistanie. 

Raport powstał na podstawie powszechnie dostępnych źródeł polskich 

i zagranicznych. CSiPS nie ma dostępu do informacji niejawnych, ani nie stara się 

o ich pozyskiwanie w drodze nieformalnych kontaktów, co nie oznacza jednak, iż nie 

zamierza prosić o opiniowanie treści swoich publikacji członków swojej Rady 
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Programowej lub też środowisk zajmujących się polityką zagraniczną państwa lub też 

polityką bezpieczeństwa. 

Zarówno ta jak i inne publikacje CSiPS mają być głosem w dyskusji w obrębie tematyki, 

którą zajmuje się Centrum. Autorzy raportu są gotowi do wymiany uwag na temat tez 

stawianych przez nich w Raporcie. CSiPS ma nadzieję kontynuować swoją działalność 

naukową i docierać ze swoimi kolejnymi publikacjami do szerokiego grona odbiorców, 

zarówno decydentów i ekspertów, jak i osób zainteresowanych bezpieczeństwem 

krajowym i międzynarodowym oraz stosunkami międzynarodowymi. 

Przedstawione w Raporcie poglądy wyrażają przekonania pracowników 

i współpracowników Centrum i nie muszą być podzielane przez władze Wyższej Szkoły 

Studiów Międzynarodowych w Łodzi. 

 

1. ZAGROŻENIE ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM ZE STRONY 

GLOBALNYCH SIECI ISLAMISTYCZNYCH (GSI). 

 

1.1 Największe zagrożenie atakiem terrorystycznym w Europie i w Polsce wynika 

obecnie z działalności globalnych sieci islamistycznych (GSI) występujących pod 

różnymi nazwami, zwykle określanymi jako Al-Ka’ida. Zagrożenie z ich strony jest 

poważne i powinno być brane pod uwagę przez wszystkie instytucje zajmujące się 

bezpieczeństwem państwa. 

1.1.1 Po ataku z 11 września 2001 r. zdołały one przeprowadzić w Europie dwa znaczące 

zamachy terrorystyczne – 11 marca 2004 r. w Madrycie oraz 7 lipca 2005 r. w Londynie. 

Kolejny zamach w Londynie 21 lipca 2005 r. nie spowodował ofiar jedynie dlatego, że 

materiał wybuchowy zastosowany w bombach niesionych przez zamachowców – 

samobójców nie został zdetonowany. 

1.1.2 Przed przeprowadzeniem ataku liderzy GSI ostrzegają atakowane kraje 

i społeczeństwa, co jest zgodne z prawem koranicznym, które w ich mniemaniu 

legitymizuje poczynania grupy zamachowców. W myśl prawa koranicznego atak na 

przeciwnika musi być poprzedzony ostrzeżeniem, zawierającym jednocześnie 

żądania, których spełnienie może spowodować, że atak zostanie odwołany – tak było 

wielokrotnie przed atakami w Madrycie i Londynie. Kraje te były ostrzegane zarówno 

przez liderów GSI – Usamę Ibn Ladina (UBL) i Ajmana az-Zawahiriego, jak i przez 

anonimowe grupy, będące rzecznikami islamistycznego ruchu zbrojnego (takie jak na 
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przykład Brygady Abu Hafsa al-Masriego, które wzięły na siebie odpowiedzialność za 

zamachy w Madrycie z marca 2004 r. czy grupa at-Tawhid). 

1.1.3 Szczególnie istotne są w tym kontekście wypowiedzi Usamy Ibn Ladina 

z 18 października 2003 r., 4 stycznia 2004 r., oraz 14 kwietnia 2004 r. W dwóch 

pierwszych UBL podkreślił doniosłość zbrojnego dżihadu, który prowadzą 

muzułmanie w Iraku oraz konieczność walki z USA oraz ich sojusznikami, którzy 

pomagają temu państwu okupować ziemie islamskie. 

Wystąpienie z 14 kwietnia 2004 r., wygłoszone nieco ponad miesiąc po zamachach 

w Madrycie, stanowiło otwartą ofertę zawieszenia broni wystosowaną wobec państw 

europejskich uczestniczących w okupacji Iraku i Afganistanu, pod warunkiem 

opuszczenia wszystkich ziem muzułmańskich. Oferta została odrzucona przez kraje 

europejskie, co dało GSI podstawę do kontynuowania ataków na kraje będące bliskimi 

sojusznikami USA na tym kontynencie. W tradycji muzułmańskiej nie spełnienie 

uprzednio wystosowanych żądań uzasadnia dokonywanie kolejnych ataków dopóty, 

dopóki nie zostaną one zrealizowane. 

1.1.4 W wystąpieniach Ajmana az-Zawahiriego kraje okupujące Irak zostały wymienione 

z nazwy: w wystąpieniu z 1 października 2004 r. az-Zawahiri wymienił USA, Wielką 

Brytanię, Francję, Izrael, Południową Koreę, Węgry i Polskę; 20 maja 2005 r. az-Zawahiri 

wspomniał Brytyjczyków, Australijczyków, Polaków oraz Norwegów jako wrogów 

muzułmanów i nawoływał do zaatakowania ich interesów na świecie, idąc za przykładem 

zamachowców z 11 września 2001 r. 

1.1.5 W komunikacie Muzułmańskiego Ugrupowania at-Tawhid „Przesłanie do Bułgarii” 

umieszczonym 21 lipca 2004 r. na stronie internetowego forum dyskusyjnego, 

utożsamianego z ekstremistycznymi organizacjami muzułmańskimi – Forum 

Zwolenników (Mahometa), organizacja uzurpująca sobie prawo do reprezentowania Al-

Ka’idy w Europie zagroziła Bułgarii, a w ostatnim paragrafie i Polsce, zamachami 

tożsamymi z wydarzeniami z 11 marca 2004 w Hiszpanii. At-Tawhid zwróciła się do 

Polaków aby „domagali się wycofania polskich wojsk najeźdźczych z Iraku, albo zapłacą 

cenę, jaką zapłacili Hiszpanie.” W komunikacie napisano m. in.: „[zwracamy się] do 

polskiego rządu, Polaków, a w szczególności do nikczemnego premiera Marka Belki: 

wycofajcie swoje siły z Iraku, albo usłyszycie eksplozje rozdzierające wasz kraj, 

kiedy tego zechcemy. Polacy ostrzegamy was ostatni raz”. 

Ostrzeżeń tych nie powinno się lekceważyć. 
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1.2 Kraje zagrożone.  

1.2.1 Spośród państw zachodnich najbardziej zagrożone atakami GSI są kraje 

anglosaskie, stanowiące trzon tzw. koalicji antyterrorystycznej – USA, Wielka 

Brytania, Australia, i w mniejszym stopniu, Kanada. Dwa z tych państw zostały 

zaatakowane – USA 11 września 2001 r. a Wielka Brytania 7 i 21 lipca 2005 r. 

Obywatele Australii byli już dwukrotnie głównym celem i ofiarami zamachu ze 

strony GSI w kraju trzecim (Indonezja) 12 października 2002 r. oraz 1 października 

2005 r. Ponadto, australijskie siły bezpieczeństwa zapobiegły zamachom na terytorium 

tego kraju dzięki aresztowaniom dokonanym 8 listopada 2005 r. Prawdopodobieństwo 

dokonania zamachów terrorystycznych w tych krajach lub przeciw obywatelom 

i interesom tych krajów na świecie pozostaje nadal bardzo wysokie. 

1.2.2 Kolejną grupę państw wysokiego ryzyka stanowią kraje, które silnie i otwarcie 

popierają amerykańską „wojnę z terrorem”, i które są obecne militarnie 

w Afganistanie oraz Iraku – Włochy, Dania, Holandia, Polska, Węgry, Korea 

Południowa oraz Japonia. Stopień zagrożenia zamachem dla tej grupy państw jest 

zróżnicowany. 

1.2.3 Holandia była już celem bliskiego ataku GSI, którego miała dokonać tzw. 

„siatka z Hofstad”. Jej członkiem był Mohamed Bouyeri, który dokonał rytualnego 

zabójstwa holenderskiego reżysera Theo van Gogha 2 listopada 2004 r. Śledztwo 

przeprowadzone po zabójstwie van Gogha pozwoliło na aresztowanie wielu członków tej 

grupy i zmniejszenie zagrożenie z jej strony. 14 października 2005 r. holenderskie siły 

bezpieczeństwa dokonały aresztowań członków innej grupy, prawdopodobnie 

rozbijając kolejny spisek skierowany przeciwko temu państwu. Nie oznacza to jednak, że 

ryzyko zamachu na terytorium Holandii uległo znaczącemu obniżeniu, gdyż rozległa 

islamistyczna infrastruktura w tym kraju, umożliwia działanie wielu niezależnych 

komórek terrorystycznych, które mogą nie zostać w porę wykryte. 

1.2.4 W okresie najbliższego roku najpoważniej zagrożone atakiem ze strony GSI są 

Włochy i Dania. Sytuacja we Włoszech przypomina dziś sytuacje w Wielkiej Brytanii 

w okresie sprzed zamachów w lipcu 2005 r. Kraj ten jest bliskim sojusznikiem USA, 

utrzymuje w Iraku liczny kontyngent wojskowy (ok. 3000 żołnierzy), był wielokrotnie 

wspominany w oświadczeniach islamistów jako potencjalny cel ataku, posiada też 

znaczną społeczność muzułmańską, która ułatwia zamachowcom możliwość ukrycia się 

w społeczeństwie, a siłom bezpieczeństwa utrudnia możliwość penetrowania środowisk 

wysokiego ryzyka, co w istotny sposób zwiększa prawdopodobieństwo zamachu. 
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1.2.5 Władze i siły bezpieczeństwa Włoch zdają sobie sprawę z powagi zagrożenia 

i, szczególnie po 7 lipca 2005 r., podjęły szereg właściwych i koniecznych kroków by 

zmniejszyć ryzyko – dokonały i dokonują bardzo wielu aresztowań i deportacji 

w kręgach islamistów, wzmocniły prawo antyterrorystyczne, przeprowadziły szereg 

ćwiczeń antykryzysowych w kilku większych miastach by przygotować właściwe służby 

do sprawnego działania w przypadku dokonania zamachu terrorystycznego. Mimo to 

ryzyko udanego zamachu w tym kraju jest bardzo wysokie, szczególnie w okresie 

zbliżających się zimowych igrzysk olimpijskich, których Włochy (Turyn) są 

gospodarzem w 2006 r. 

1.2.6 Sytuacja w kolejnych zagrożonych państwach jest odmienna. Polska, Węgry, 

Korea Południowa i Japonia są krajami względnie jednolitymi etnicznie i religijnie, 

o relatywnie niewielkiej populacji muzułmańskiej, co zmniejsza prawdopodobieństwo 

zamachu dokonanego przez islamistów i ich sympatyków – obywateli tych państw. Ze 

względu jednak na silne zaangażowanie władz tych państw po stronie USA – głównego 

wroga GSI, stanowią one dla nich prawomocny i wartościowy cel ataku, którego może 

dokonać grupa ludzi – obcokrajowców, którzy wjadą na terytorium tych krajów. 

1.2.7 W takim przypadku najbardziej prawdopodobnym celem ataku w Europie 

Środkowej staje się Polska – wierny sojusznik USA, obecny militarnie zarówno w Iraku 

jak i w Afganistanie. Obecność ta jest postrzegana przez GSI jednoznacznie jako okupacja 

i kolonizacja ziem muzułmańskich. Niższa niż wspomnianych wyżej państw pozycja 

Polski i Węgier na arenie międzynarodowej nieco redukuje potencjalne zagrożenie dla 

naszego kraju. Jeżeli jednak GSI dokonają zamachów w państwach 

zachodnioeuropejskich, lub tamtejsze służby bezpieczeństwa im to uniemożliwią, 

atrakcyjność Polski jako potencjalnego celu może wzrosnąć. 

1.2.8 Przed 14 marca 2004 r. do grupy poważnie zagrożonych krajów należała 

Hiszpania – udany zamach terrorystyczny przeprowadzony przez GSI w tym kraju 

dokonany 11 marca 2004 r. wpłynął na wyniki wyborów parlamentarnych oraz 

politykę zagraniczną tego kraju. Nowy rząd hiszpański szybko wycofał wojska z Iraku, 

a z kraju silnie proamerykańskiego stał się antyamerykański. Jak na razie, Hiszpania nie 

została ponownie zaatakowana, choć trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy jest to 

efekt zmiany polityki zagranicznej, czy intensywnych działań służb bezpieczeństwa 

zmierzających do rozbicia grup islamskich ekstremistów w tym kraju. Niedawno, 

23 listopada 2005 r. w kilku hiszpańskich miastach dokonano aresztowań 10 osób 

powiązanych z algierskimi islamistami. 
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1.2.9 W grupie państw zagrożonych znajduje się również Norwegia – po wyborach w tym 

kraju latem br. nowy rząd podjął decyzję o wycofaniu bardzo niewielkiego kontyngentu 

wojskowego z Iraku, mając zapewne nadzieję na obniżenie zagrożenia ze strony 

terrorystów muzułmańskich. Trudno jest dziś ocenić, czy krok ten został przez 

przeciwnika właściwie doceniony i czy w efekcie przyniesie zamierzony skutek, to jest 

zaprzestanie planowania operacji terrorystycznych wymierzonych w ten kraj. 

1.2.10 Trzecią grupę stanowią państwa, które co prawda nie prowadziły 

proamerykańskiej polityki zagranicznej i nie są obecne w Iraku, lecz gdzie istnieją 

sprzyjające warunki społeczne dla organizowania działalności terrorystycznej, występują 

poważne konflikty na tle etniczno-religijnym z muzułmańską mniejszością i gdzie jest 

obecna bardzo rozbudowana infrastruktura GSI. Są to przede wszystkim Francja, 

Niemcy oraz Belgia. Ryzyko zamachu terrorystycznego w tych państwach jest znaczne – 

władze tych krajów, przede wszystkim Francji, zaatakowanej już przez algierskich 

islamistów w latach 1994 – 1996 oraz, w nieco mniejszym stopniu Niemiec, podejmują 

aktywne działania mające na celu rozbicie grup terrorystycznych i lepsze przygotowanie 

instytucji państwowych do radzenia sobie z sytuacją kryzysową wynikającą z zamachu. 

1.2.11 Francja jest krajem, który zetknął się w ostatnim czasie z innym niż terroryzm 

rodzajem przemocy politycznej na tle etniczno-religijnym – poważnymi i długotrwałymi 

zamieszkami ulicznymi. Konflikt ten jest szczególnie niebezpieczny, gdyż tworzy 

warunki dla dalszej radykalizacji i polaryzacji politycznej społeczności muzułmańskich, 

które mogą wykorzystać silnie obecne w tym kraju środowiska muzułmańskich 

ekstremistów, zamierzające dokonać zamachów terrorystycznych wymierzonych 

w społeczeństwo i władzę tego kraju. Zostało to odnotowane przez premiera Francji, 

Dominika de Villepina w przemówieniu wygłoszonym 17 listopada 2005 r., zamykającym 

konferencję "Francuzi wobec terroryzmu". 29 listopada 2005 r. izba niższa parlamentu 

francuskiego przyjęła nowy projekt prawa antyterrorystycznego. Senat zajmie się tą 

ustawą w grudniu 2005 r. 

 

1.3 Polska jako kraj zagrożony działaniami GSI. 

1.3.1 Polskie władze od momentu ogłoszenia przez administrację George’a W. Busha 

tzw. „wojny z terroryzmem” wielokrotnie, ustami swoich najważniejszych 

przedstawicieli – prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oraz premierów Leszka 

Millera oraz Marka Belki, deklarowały pełne i wszechstronne poparcie dla wszelkich 

działań podejmowanych przez USA w tzw. „wojnie z terroryzmem”. Deklaracje te 
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zostały wielokrotnie wsparte czynem – Polska wysłała niewielkie kontyngenty 

wojskowe do Afganistanu i Iraku 

1.3.2 Prezydent Aleksander Kwaśniewski, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, 

zdecydował 17 marca 2003 r. o współudziale Polskiego Kontyngentu Wojskowego w 

operacji wymuszania na Republice Irackiej przestrzegania Rezolucji Rady 

Bezpieczeństwa ONZ. Mandat polskich oddziałów (56 osobowego pododdziału jednostki 

„Grom”, wzmocnionej 24 osobową grupą morską, 74 osobowego plutonu likwidacji 

skażeń, okrętu logistycznego Kontradmirał Ksawery Czernicki z 53 osobową załogą) 

podczas działań ofensywnych wojsk koalicji antysaddamowskiej obejmował terytoria: 

Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Iraku, Jordanii, Kataru, Kuwejtu, wód Zatoki Perskiej 

(Arabskiej), Morza Czerwonego oraz Oceanu Indyjskiego. Polscy żołnierze walczyli 

w Iraku u boku żołnierzy: amerykańskich, brytyjskich, australijskich, hiszpańskich oraz 

duńskich. 

1.3.3 Wraz z zakończeniem działań ofensywnych koalicja antysaddamowska przystąpiła 

do stabilizowania sytuacji wewnętrznej w siłowo pozbawionym reżimu politycznego 

Iraku. Przystąpienie RP do działań stabilizacyjnych wiązało się z istotnym 

zaangażowaniem Polski w Iraku. Wojsko Polskie w działaniach stabilizacyjnych 

współuczestniczyło w koalicji następujących państw: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 

Brytanii, Włoch, Ukrainy, Holandii, Hiszpanii, Australii, Rumunii, Korei Południowej, 

Łotwy, Norwegii, Portugalii, Nikaragui, Litwy, Mongolii, Filipin, Słowacji, Albanii, 

Estonii, Nowej Zelandii, Macedonii, Kazachstanu oraz Mołdawii. 

1.3.4 Po zakończeniu inwazji Polska objęła kontrolę, obok USA oraz Wielkiej Brytanii, 

nad jedną z trzech tzw. stref stabilizacyjnych w Iraku, przejmując dowództwo nad 

Wielonarodową Dywizją w swojej strefie i wystawiając w I zmianie czwarty co do 

wielkości kontyngent wojskowy w tym kraju. Polski kontyngent stabilizacyjny w Iraku 

jest notorycznie wystawiany na niebezpieczeństwo ataku partyzanckiego. Zagrożenie 

oddziałów polskich wynika z działalności irackich ruchów odśrodkowych dodatkowo 

wspomaganych siłami państw i grup nacisku spoza Iraku i jest bezpośrednio 

wkalkulowany w specyfikę misji oraz charakter służby wojskowej. 

1.3.5 Ponadto, w Iraku porwano dwoje polskich obywateli:  

• pracownika wrocławskiej fabryki farb JEDYNKA, Jerzego Kosa oraz 

• Teresę Borcz - Chalifa, Polkę od blisko 30 lat mieszkającą w Iraku. 

W obu przypadkach porwania miały przypuszczalnie charakter rabunkowy a nie 

polityczny i zostały dokonane w celach wymuszenia okupu, choć głoszono także postulaty 
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polityczne – wycofanie wojsk polskich z Iraku oraz uwolnienie irackich kobiet 

przetrzymywanych w więzieniach w Iraku. Polscy zakładnicy odzyskali wolność 

w wyniku działań militarnych Amerykanów (Kos) oraz bliżej niesprecyzowanych działań 

rządu polskiego (Borcz - Chalifa). 

Nie można całkiem wykluczyć, że z porwaniem Jerzego Kosa mogły wiązać się 

nieujawnione okoliczności, jako, że był on dyrektorem lotniska w Szymanach w czasie, 

gdy lądowały tam samoloty CIA prawdopodobnie przewożące schwytanych przez 

Amerykanów dowódców GSI do ośrodków ich przetrzymywania. 

1.3.6 Uczestnicząc w działaniach interwencyjnych, a następnie stabilizacyjnych w Iraku, 

kraj nasz stał się jednym z najbliższych sojuszników USA w „wojnie z terroryzmem”, 

czynnie włączając się w toczący się globalny konflikt. Zarówno deklaracje, jak i działania 

władz polskich zostały dostrzeżone przez drugą stronę konfliktu, na co wskazują 

wspomniane wyżej w Raporcie wypowiedzi przywódców GSI. 

1.3.7 Będąc uczestnikiem tego konfliktu, Polska stała się, przynajmniej potencjalnie, 

legitymizowanym i wartościowym celem działań odwetowych drugiej strony. 

Ponieważ należy zakładać, że konflikt ten będzie długotrwały i potrwa, co najmniej 

kilka, jeśli nie kilkanaście lat, nasz kraj może w nieodległej przyszłości zostać objęty 

działaniami zbrojnymi wymierzonymi w cywilów, przygotowywanymi 

i przeprowadzonymi przez drugą stronę. 

1.3.8 Taktyka działania GSI zakłada między innymi podejmowanie prób odciągnięcia 

państw europejskich od bliskiego sojuszu z USA (co udało się w przypadku Hiszpanii) lub 

ich ukarania za pozostawanie w tym sojuszu (jak w przypadku Wielkiej Brytanii), 

zastraszając tym samym pozostałe państwa i zmuszając je do przemyślenia swojej polityki 

zagranicznej (co stało się w przypadku Norwegii oraz, do pewnego stopnia, w przypadku 

Korei Południowej, której władze podjęły niedawno decyzję o zmniejszeniu o jedną 

trzecią swojego kontyngentu wojskowego w Iraku, który jest obecnie trzecią co do 

wielkości, po USA i Wielkiej Brytanii, siłą wojskową w tym kraju liczącą ponad 3000 

żołnierzy). 

1.3.9 Jak wspomniano wyżej, dwaj najbliżsi sojusznicy USA w Europie –Wielka 

Brytania i Hiszpania - zostali już zaatakowani; prawdopodobieństwo ataku na 

kolejnych bliskich sojuszników USA w ciągu najbliższego roku, w tym przede 

wszystkim na Włochy, jest bardzo duże. 

1.3.10 Bezwarunkowe poparcie polityki USA przez nasz kraj oraz polska obecność 

wojskowa w Iraku i Afganistanie jest głównym czynnikiem, który sprawia, że nasz 
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kraj stał się potencjalnym celem ataku ze strony GSI. Choć trudno jednoznacznie 

stwierdzić, czy wycofanie polskich wojsk z Iraku i Afganistanu znacząco obniżyłoby 

ryzyko ataku terrorystycznego w krótkiej perspektywie czasowej, to można przewidywać, 

że kontynuacja polskiej obecności w tych krajach spowoduje utrzymywanie się takiego 

ryzyka na znacznym poziomie. 

1.3.11 Kolejnym istotnym elementem, znacznie pogarszającym pozycję Polski i realnie 

zwiększającym już istniejące zagrożenie, jest niedawne ujawnienie informacji 

o rzekomych tajnych więzieniach CIA, w których przetrzymuje się ważnych 

dowódców GSI, które miałyby znajdować się także na terenie naszego kraju. 

Informacje dotyczące tej sprawy przekazały poważne i wpływowe media amerykańskie 

(The Washington Post) i brytyjskie (Financial Times) 2 i 3 listopada 2005 r. Zarówno te 

gazety, jak i inne media, rządy państw oraz instytucje międzynarodowe (takie jak Rada 

Europy) oraz organizacje pozarządowe kontynuowały zainteresowanie tą kwestią długo 

po pojawieniu się pierwszych informacji. 25 listopada 2005 r. niemiecki dziennik 

Handelsblaat, powołując się na źródła w amerykańskim wywiadzie napisał, że niewielkie 

więzienia CIA znajdowały się w Polsce i Rumunii. 

1.3.12 Niezależnie od tego, czy informacje te zawierają dane prawdziwe czy nie, 

czego nie można dziś stwierdzić, nazwa naszego kraju pojawiła się w czołowych 

światowych mediach w świetle bardzo dla niego niekorzystnym – ziemie polskie miały 

być terenem aktywnej walki z islamistami (w postaci przetrzymywania schwytanych 

liderów i ich intensywnego przesłuchiwania, które, jak donoszą media, mogło 

uwzględniać tortury). Nawet gdyby przyjąć, że informacje te nie są prawdziwe, 

poważna szkoda dla bezpieczeństwa państwa polskiego została poczyniona. Nasz 

kraj znalazł się w centrum uwagi światowych mediów, uważnie śledzonych przez 

analityków GSI. Zwiększyło to atrakcyjność Polski jako celu ewentualnego 

odwetowego zamachu terrorystycznego. 

1.3.13 W świetle powyższego można stwierdzić, że zagrożenie możliwością ataku 

terrorystycznego na terytorium Polski jest na tyle duże, by było traktowane bardzo 

poważnie zarówno przez władze jak i społeczeństwo. 

1.3.14 Trzeba także zauważyć, że polscy obywatele wielokrotnie byli już przypadkowymi 

ofiarami zamachów dokonanych przez GSI – pięć osób zginęło w zamachu z 11 września 

2001 r. w USA, jedna w zamachu z 12 października 2002 r. na indonezyjskiej wyspie 

Bali, cztery w zamachach z 11 marca 2004 r. w Hiszpanii, trzy w zamachach z 7 lipca 

2005 r. w Wielkiej Brytanii. Ponieważ ten globalny konflikt, którego jesteśmy stroną, nie 
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wygaśnie w najbliższym czasie i GSI w najbliższej przyszłości kontynuować będą 

kampanie zamachów terrorystycznych w Europie i na świecie, a obywateli polskich łatwo 

można spotkać w miejscach będących potencjalnymi celami zamachów wydaję się, że 

kolejne ofiary wśród Polaków za granicą są nie do uniknięcia. Władze polskie nie mają 

jednak w tej kwestii zbyt wielkiego wpływu na rozwój wydarzeń, ze względu na znikomą 

możliwość przewidywania i rozpoznawania zagrożeń ze strony GSI na terytorium innych 

krajów. Niesienie pomocy polskim ofiarom jest rutynowym obowiązkiem polskich służb 

konsularnych, niezależnie od przyczyn ich zaistnienia, można więc zakładać, że służby te 

są do tej funkcji dobrze przygotowane. 

 

1.4 Możliwość przeprowadzenia ataku w Polsce przez GSI – infrastruktura 

sprzyjająca zamachom. 

1.4.1 Globalne sieci islamistyczne są ściśle powiązane z radykalnymi interpretacjami 

religii muzułmańskiej, i tym samym ze społecznościami muzułmańskimi, wśród 

których działają islamiści zarówno w atakowanych krajach jak i za granicą. 

Dokładna liczba muzułmanów w Polsce nie jest znana, szacunkowe dane mówią o 30 – 40 

tysiącach muzułmanów – potomków Tatarów, imigrantów, obcokrajowców 

przebywających czasowo w Polsce (pracownicy, studenci), uchodźców oraz polskich 

konwertytów na islam. 

1.4.2 Gdyby przyjąć ostrożnie, za władzami brytyjskimi, francuskimi, niemieckimi 

i holenderskimi, że radykalni muzułmanie stanowią ok. 1 procenta całej muzułmańskiej 

populacji, wówczas szacowana liczba radykalnych muzułmanów w Polsce wynosiłaby ok. 

300 – 400 osób. Liczba ta jest znacznie mniejsza w porównaniu z szacowanymi 

16 tysiącami w Wielkiej Brytanii, 50 tysiącami w Niemczech, ponad 70 tysiącami we 

Francji czy 10 tysiącami w Holandii. Niezbędna baza społeczna w Polsce wydaje się 

być jeszcze zbyt mała, by do ataku terrorystycznego wymierzonego w nasz kraj 

można użyć wyłącznie zasobów lokalnych. 

1.4.3 O wiele bardziej prawdopodobna wydaje się zatem próba podjęcia takiego 

ataku przez grupę, która dostanie się do Polski z zewnątrz. Działania takiej grupy 

wymagałaby jednak istotnego wsparcia logistycznego ze strony tych, którzy znają 

doskonale miejscowe warunki oraz język i umożliwią jej rozpoznanie terenu 

potencjalnych zamachów, sporządzenie planów, zakupienie niezbędnych przedmiotów 

materialnych (ładunki wybuchowe, gwoździe, plecaki lub torby, telefony komórkowe, 

furgonetki lub ciężarówki etc.), które mogą być użyte w zamachach oraz zapewnią 
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zamachowcom możność ukrycia się. Zdobycie w naszym kraju wszystkich 

niezbędnych materiałów do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego, w tym 

broni oraz materiałów wybuchowych, nie nastręcza większych trudności. 

1.4.4 Tego typu działania mogą być wykonane przez radykalne środowiska 

islamistyczne, które są obecne w Polsce i które sprzyjają idei globalnego dżihadu. 

Środowiska polskich radykalnych islamistów są widoczne w Internecie – można tam 

odnaleźć strony, które co prawda otwarcie nie głoszą idei zbrojnego dżihadu, lecz z nimi 

wyraźnie sympatyzują. Istnieją polskie strony internetowe, które zakładają wprowadzenie 

w Polsce państwa koranicznego, choć ich komentatorzy realistycznie zauważają, że nie da 

się tego zrobić w najbliższym czasie. Internet stanowi doskonały sposób komunikowania 

się tych środowisk, rozrzuconych po całym kraju, umożliwiając im kontakty oraz 

koordynację działań. 

1.4.5 Można stwierdzić, że pojedyncze osoby wywodzące się z środowisk radykalnych 

muzułmanów w Polsce mogą dokonać wsparcia logistycznego ewentualnego zamachu 

terrorystycznego na terenie naszego kraju. Środowiska te tworzą grupę podwyższonego 

ryzyka, do której należą także grupy imigrantów utrzymujące w przeszłości kontakty 

z ekstremistycznymi organizacjami muzułmańskimi takimi jak algierska GIA czy 

palestyński Hamas, oraz nieokreślona liczba uchodźców - mieszkańców pochodzenia 

kaukaskiego (co najmniej kilkudziesięciu), o nie ustalonej prawdziwej tożsamości, 

prawdopodobnie z doświadczeniem wojennym wynikającym z uczestnictwa 

w konfliktach zbrojnych na tych terenach. 

1.4.6 Środowiska te wymagają uważnej i stałej obserwacji, identyfikacji i analizy ich 

aktywności ze strony właściwych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

państwa. Nie można także całkowicie wykluczyć, że w przyszłości komórki logistyczne 

mogą zostać przekształcone, z pomocą zewnętrzną, w komórki bojowe. 

1.4.7 Warto zauważyć, że kontakt z radykalnym islamem mogą mieć także polscy 

obywatele, którzy wyjeżdżają do krajów zachodnioeuropejskich – ośrodków radykalnego 

islamu, szczególnie do Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Z powodów ekonomicznych 

znaczna część zarobkowej polskiej emigracji do tych krajów zamieszkuje w bezpośrednim 

sąsiedztwie środowisk muzułmańskich, w tym także tych radykalnych. Biorąc pod uwagę 

skalę zarobkowej emigracji, w tym szczególnie po 1 maja 2004 r. do wymienionych wyżej 

krajów, trudno jest dokonać sprawdzenia tej grupy osób. Trudno jest także oszacować 

liczbę osób, która mogła zostać w ten ruch wciągnięta. 
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1.4.8 Zakładając, że atak w Polsce zostanie zaplanowany i przygotowany poza 

granicami naszego państwa, szczególną uwagę należy zwrócić na przypadki 

pojawienia się w naszym kraju, zwłaszcza w środowiskach wysokiego ryzyka, 

znacznych kwot pieniędzy pochodzących z nieudokumentowanych, lub słabo 

udokumentowanych źródeł za granicą. GSI w ostatnim czasie zaczęły finansować 

swoją działalność w oparciu o obrót gotówkowy ze względu na wzmożoną kontrolę 

globalnych przepływów finansowych. Sygnały o napływie pieniędzy niewiadomego 

pochodzenia z zagranicy powinny być traktowane z uwagą i poddane szczegółowemu 

rozpoznaniu. Taka sytuacja już zaistniała na terenie naszego kraju. 

1.4.9 Szczegółowe rozpoznanie powinno także dotyczyć działalności środowisk 

radykalnych islamistów w krajach sąsiednich, w tym przede wszystkim w Niemczech 

oraz w Republice Czeskiej. W Niemczech działają przedstawiciele wszystkich 

najważniejszych radykalnych grup muzułmańskich odwołujących się do przemocy 

i tworzących GSI, włączając w to grupy powiązane z jednym z najważniejszych liderów 

GSI - Abu Musabem az-Zarkawim. W październiku 2005 r. sąd w Dusseldorfie skazał 

czterech członków tej siatki za próbę zorganizowania zamachu na synagogi w Niemczech. 

W Niemczech obecne są także algierskie i marokańskie grupy salafickie, a także grupy 

bośniackich, albańskich, tureckich, kurdyjskich i libańskich ekstremistów muzułmańskich. 

Można przypuszczać, że nie są one dokładnie spenetrowane przez niemieckie służby 

bezpieczeństwa zarówno ze względu na liczebność środowisk, w których mogą się one 

ukrywać, jak i doświadczenie, umiejętności i ostrożność ich aktywistów. 

1.4.10 Ewentualny atak terrorystyczny na nasz kraj ze strony GSI może zostać 

przygotowany na terenie państw sąsiednich lub bliskich geograficznie oraz stamtąd 

koordynowany. Grupa zamachowców może pochodzić z bardzo różnych krajów 

i legitymować się niekoniecznie bliskowschodnim obywatelstwem, jako, że aktywnych 

bojowników GSI można znaleźć w krajach należących do Unii Europejskiej. Nie należy 

także zakładać, że dokonają go osoby o szczególnych cechach wyglądu. 

 

1.5 Sposoby ataku GSI. 

1.5.1 Modus operandi GSI zawiera szereg stałych elementów i faz i jest relatywnie 

mało zróżnicowany w fazie bezpośredniej realizacji. Obejmuje on rekrutację, 

finansowanie, przygotowanie grupy przeznaczonej do wykonania zadania, planowanie 

i przygotowanie operacyjne zamachu terrorystycznego oraz, nieco rzadziej (ze względu na 

to, że preferowanym sposobem ataku jest zamach-samobójczy) kontynuowanie działania 
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grupy napastników lub ich ucieczka z miejsca akcji oraz ukrywanie się lub wycofanie. 

Planowanie oraz przygotowanie operacyjne zamachu wymaga specyficznych 

umiejętności, a zatem udziału osób, które te specjalne zdolności posiadają. 

Planowanie, rekrutacja oraz przygotowanie zamachowców najprawdopodobniej zostanie 

dokonane poza terytorium naszego kraju, zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i ze 

względu na skromną bazę społeczną w naszym kraju, która mogłaby umożliwić w pełni 

samodzielne przeprowadzenie takiego ataku. 

1.5.2 Do sprawnego przygotowania logistycznego zamachu terrorystycznego 

konieczny jest jednak udział kilku – kilkunastu zaufanych osób, które dokonają 

szczegółowego rozpoznania terenu, przygotowania zaplecza materialnego w postaci 

zakupu i ukrycia koniecznych materiałów. Możliwe jest także, że zadaniem takiej 

grupy będzie dokonanie próby ataku bez udziału osób i materiałów właściwych dla 

rzeczywistego zamachu, by sprawdzić reakcje odpowiednich służb zabezpieczających 

atakowany teren. 

1.5.3 Ze względu na niewielki skład liczebny komórek terrorystycznych, wynikający 

z obawy o możność wykrycia spisku, najbardziej prawdopodobne są ataki 

najprostsze, wymagające zaangażowania relatywnie niewielkiej liczby osób zarówno 

w fazie planowania, przygotowania, jak i realizacji zamachu. Należy spodziewać się 

skoordynowanych zamachów symultanicznych i/lub seryjnych. Szczególnie 

prawdopodobne są zamachy samobójcze, które upraszczają atak terrorystyczny, 

gdyż nie wymagają ucieczki zamachowców z miejsca zamachu i zapobiegają, jeśli są 

udane, aresztowaniu zamachowców przez służby bezpieczeństwa. Zamachy 

samobójcze mają dodatkową zaletę – zamachowcy są „inteligentną bronią” i mogą, 

w zależności od okoliczności, atakować różne cele i realizować różne warianty ataku. 

1.5.4 Można zatem spodziewać się ataków najprostszych do zrealizowania, 

podobnych do tych, które GSI wielokrotnie z sukcesem przeprowadziły lub 

próbowały przeprowadzić w ostatnich latach w atakowanych krajach, w tym także 

odległych od miejsc ich zaplanowania: 

• Zamachów bombowych, w których niewielki ładunek wybuchowy (3 – 10 kg) 

dostarczany jest przez kilku zamachowców w torbach lub plecakach, w tym 

zamachowców samobójców, na miejsce ataku i jest detonowany przez ich 

transporterów, lub osoby zewnętrzne, przy użyciu telefonów komórkowych. 

• Zamachów bombowych, w których duży ładunek wybuchowy (co najmniej kilkaset 

kilogramów) przywieziony jest na miejsce zamachu furgonetką lub półciężarówką 
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i pozostawiony do detonacji lub, co bardziej prawdopodobne, detonowany przez 

zamachowca – samobójcę, który może dodatkowo wjechać w atakowany cel. 

Zamachy takie nie wymagają zaangażowania dużej liczby osób w każdej z faz ataku, są 

więc bardzo trudne do wykrycia, a tym samym bardzo prawdopodobne. Możliwe jest 

korzystanie z pomocy zewnętrznej – zbrojmistrza – pirotechnika, który wjeżdża na 

terytorium atakowanego państwa, konstruuje ładunki wybuchowe, a następnie opuszcza 

atakowane państwo. Mniej prawdopodobne jest korzystanie w tym wypadku z wynajętych 

osób z zewnątrz grup islamistycznych, ze względu na ich niepewną lojalność wobec 

grupy, jak i pozostawienie konstrukcji bomby osobom o małym doświadczeniu, co 

zwiększa prawdopodobieństwo nieudanego zamachu. 

1.5.5 Nieco mniej prawdopodobne, ze względu na o wiele większą komplikację zamachu, 

konieczność udziału większej liczby przeszkolonych militarnie osób oraz spore ryzyko 

niepowodzenia akcji są: 

• Zamachy na startujący lub lądujący samolot pasażerski przy użyciu rakiety 

przeciwlotniczej odpalonej przez członka grupy terrorystycznej. 

Lub: 

• Złożone sytuacje zakładnicze – ataki na duże obiekty publiczne (w tym obiekty 

wodne) z możliwością zamiaru wysadzenia w powietrze takich obiektów wraz 

z zakładnikami, gdzie przedłużające się negocjacje służą przyciągnięciu uwagi 

mediów i opinii publicznej. 

Są to zdarzenia takie jak: 

• Zajęcie dużego obiektu publicznego takiego jak teatr, szkoła, szpital, centrum 

handlowe itp., wzięcie zakładników i zaprezentowanie żądań (najprawdopodobniej 

wezwanie do wycofania wojsk z terenów muzułmańskich). 

• Zajęcie promu pasażerskiego, wzięcie zakładników i zaprezentowanie żądań 

(najprawdopodobniej wezwanie do wycofania wojsk z terenów muzułmańskich). 

 

Inne, jak: 

• Użycie broni masowego rażenia – nuklearnej, radiologicznej, biologicznej lub 

chemicznej – przypadek omawiany bardziej szczegółowo w dalszej części Raportu 

• Porwanie samolotu i użycie go jako latającej bomby przeciwko ważnym budynkom 

państwowym lub prywatnym, skupiającym wielu ludzi. Samolot taki może być 

porwany poprzez zbrojne przełamanie oporu na gorzej chronionych, mniejszych 
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lotniskach, przyjmujących jednak duże samoloty, położonych blisko stolicy lub także 

nieco lepiej zabezpieczonych portach lotniczych takich jak Okęcie. 

Tego typu ataki wymagają udziału większej liczby osób, dysponujących bardzo 

wyspecjalizowanymi umiejętnościami (umiejętność pilotażu, doświadczenie militarne lub 

paramilitarne) oraz wyposażeniem, są więc nieco mniej prawdopodobne. Są one o wiele 

bardziej złożone, wymagające lepszej koordynacji i udziału większej liczby lepiej 

przygotowanych osób, a zatem bardziej podatne na wykrycie w fazie przygotowań 

i bardziej ryzykowne z punktu widzenia organizatorów ataku. Nie są jednak niemożliwe 

do przeprowadzenia w naszym kraju, trzeba być zatem dobrze przygotowanym 

i dysponować odpowiednimi zasobami aby móc właściwie zareagować w sytuacji ich 

zaistnienia. 

 

1.6 Cele ataku. 

1.6.1 Ponieważ dla GSI akt terrorystyczny nie jest jedynie sposobem przyciągnięcia 

uwagi mediów, władz oraz opinii publicznej dla spopularyzowania celów walki, lecz 

także, jeśli nie przede wszystkim, aktem kary wobec atakowanego społeczeństwa i jego 

władz za wspieranie niepożądanej z punktu widzenia przywódców GSI polityki, 

starają się one dobierać takie cele, w których zginąć może stosunkowo duża liczba 

osób. 

1.6.2 W krajach o mniejszej randze międzynarodowej GSI starają się także 

spowodować zabicie dużej liczby obcokrajowców – przede wszystkim obywateli 

państw należących do koalicji antyterrorystycznej: Amerykanów, Brytyjczyków, 

Australijczyków, Rosjan, Izraelczyków. Spełnia to dwa podstawowe cele ataku – 

przyciąga uwagę nie tylko lokalnych, ale i światowych mediów, władz i opinii publicznej, 

co poszerza zasięg oddziaływania sprawców oraz jest karą dla wielu atakowanych 

społeczeństw. Dlatego też, co wynika z analizy dotychczasowych zamachów, GSI atakują 

miejsca gromadzące duża publiczność – systemy transportu miejskiego, hotele, biurowce, 

ambasady i synagogi, kompleksy mieszkalne, obiekty symbolicznie ważne dla danego 

kraju. Ze względu na dużą liczbę takich miejsc w infrastrukturze nowoczesnych wielkich 

miast, gdyż to one są przede wszystkim zagrożone, oraz preferowaną przez GSI metodę 

zamachu samobójczego, co umożliwia elastyczność w doborze celów przez 

zamachowców, możliwość przewidzenia faktycznego celu ataku jest bardzo mała. Można 

jedynie zwrócić uwagę na pewne elementy charakterystyczne dla dotychczas 

atakowanych celów, choć trzeba mieć świadomość, że GSI są przeciwnikiem 
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niesłychanie innowacyjnym w swoim działaniu, dostosowującym się do bieżącej 

sytuacji oraz miejsca akcji, zatem w znacznym stopniu nieprzewidywalnymi, gdy 

chodzi o dokładny czas i miejsce ataku. 

1.6.3 Z oczywistych względów szczególnie narażona na atak jest stolica kraju, 

siedziba władz politycznych, skupiająca największą liczbę miejsc, będących potencjalnym 

celem zamachu. Sami zamachowcy jednak mogą znaleźć schronienie poza nią i dostać się 

do niej dopiero w fazie realizacji, tak jak to było w przypadku zamachów w Londynie 

7 lipca 2005 r. 

 

1.7 Efekty zamachu. 

1.7.1 Wielkość strat powstałych w wyniku aktów terroryzmu jest bardzo 

zróżnicowana – od minimalnych (w przypadku nieudanych zamachów, takich jak 

w Londynie 21 lipca 2005 r.) aż po bardzo poważne (jak w przypadku ataku w Nowym 

Jorku, Waszyngtonie i Pensylwanii 11 września 2001 r.) Należy zatem liczyć się ze 

znaczną rozpiętością w tej kwestii: od małych strat materialnych po bardzo poważne 

w ludziach (szczególnie przy zastosowaniu broni masowego rażenia) i substancji 

materialnej. Najbardziej prawdopodobne i najczęstsze zamachy terrorystyczne 

przeprowadzone w ostatnich latach przez GSI powodują śmierć od kilkunastu do kilkuset 

osób oraz zranienie od kilkudziesięciu do kilku tysięcy osób. W przypadku najciężej 

rannych najczęstsze obrażenia to poważne poparzenia ciała, urazy ciała spowodowane 

odłamkami, urwane kończyny. 

1.7.2 Służby ratownicze muszą więc być przygotowane na konieczność niesienia 

pomocy dużej lub bardzo dużej liczbie osób bardzo poważnie rannych jednocześnie – 

zakłada to konieczność tworzenia szpitali polowych na miejscu zdarzenia lub zdarzeń, 

gdyż ze względu na trudności komunikacyjne, które zwykle tworzą się przy okazji 

zamachu, gdy z ruchu wyłączane są często całe kwartały miasta, nie będzie możliwe 

szybkie przetransportowanie wszystkich rannych, w tym ciężko, do szpitali. Wiadomo, że 

czas niesienia pomocy odgrywa często krytyczną rolę w ratowaniu życia. Ponadto, ze 

względu na charakter zamachów bombowych konieczna może być akcja długotrwałego 

wydobywania rannych oraz zabitych ze zniszczonych obiektów – budynków, wagonów 

tramwajowych czy metra, autobusów lub samochodów. Sytuacja zamachu bombowego 

nakłada na wszystkie służby ratownicze, śledcze oraz bezpieczeństwa – pogotowie 

i służbę zdrowia, straż pożarną, policję i, niekiedy, wojsko olbrzymią presję wynikającą 

z konieczności szybkiego ratowania życia i zdrowia dużej liczby poszkodowanych 
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i zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym. W przypadku, dużo mniej prawdopodobnym, 

użycia broni masowego rażenia, liczba ofiar i straty materialne mogą być o wiele większe, 

a rodzaj obrażeń jeszcze bardziej zróżnicowany. 

1.7.3 Efektem zamachów terrorystycznych jest zwykle paraliż komunikacyjny w znacznej 

części zaatakowanego miasta wywołany także koniecznością natychmiastowej ewakuacji 

osób przebywających w strefach bezpośredniego zagrożenia, przeciążenie sieci łączności, 

poważne obciążenia dla wszelkich służb ratowniczych i porządkowych, które odciągnięte 

są na czas sytuacji kryzysowej od rutynowych czynności. Zakłada to konieczność 

opracowania, wdrożenia i sprawdzenia planów postępowania i współpracy 

wszystkich instytucji zaangażowanych w opanowanie sytuacji. 

 

Zalecenia 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że Polska w chwili obecnej nie dysponuje adekwatną 

infrastrukturą dla wykrycia zagrożenia terrorystycznego ze strony GSI i jego 

zlikwidowania przed jego realizacją ani nie jest w stanie szybko takiej infrastruktury 

przygotować, należy liczyć się z tym, w przypadku podjęcia próby zaatakowania 

naszego kraju zostanie ona zakończona sukcesem. Polska nie dysponuje 

wystarczającymi zasobami, by wykryć spisek przygotowywany poza naszym krajem 

ani by wykryć zaplecze logistyczne znajdujące się na jego terytorium. 

Szczególną uwagę należy zatem zwrócić na przygotowanie służb ratowniczych, 

w tym przede wszystkim medycznych, aby ograniczyć możliwe straty w ludziach. 

 

Ponadto, należy niezwłocznie przystąpić do stworzenia najszybciej jak to możliwe 

jednolitego systemu kontrterrorystycznego poprzez utworzenie centralnego ośrodka 

kontrolującego i dysponującego zasobami wszystkich instytucji ratowniczych, 

porządkowych, informacyjnych i śledczych oraz poddaniu go jednolitemu dowództwu, 

procedurom działania, treningowi i szkoleniu. 

Należy także: 

- uchwalić, tak jak w innych zagrożonych krajach, prawo antyterrorystyczne, czyli 

stworzyć podstawy prawne dla sprawnego funkcjonowania wszystkich instytucji 

ratowniczych, porządkowych, informacyjnych i śledczych w sytuacji zagrożenia 

zamachem terrorystycznym, umożliwiającego właściwe postępowanie zarówno na etapie 
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prewencyjnym jak i w sytuacji bezpośredniego reagowania na sytuacje kryzysową 

i radzenia sobie z jego konsekwencjami. 

- znowelizować ustawę o policji, zamieszczając w niej ustępy regulujące podstawy 

wszechstronnego postępowania jednostek antyterrorystycznych w sytuacji ataku 

terrorystycznego, w tym także użycia strzelców wyborowych na polu walki, oraz 

uwzględniających niezbędne procedury postępowania z zamachowcami – samobójcami. 

- znowelizować rozporządzenie Rady Ministrów z 19 lipca 2005 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub 

zakłócenia porządku publicznego tak, by umożliwić realne współdziałanie sił zbrojnych 

oraz policji i jasno określić ich kompetencje. 

- stworzyć system jednolitej łączności specjalnej dla wszystkich instytucji śledczych, 

ratowniczych i porządkowych. 

- stworzyć procedury umożliwiające natychmiastowe wyłączenie telefonii komórkowej 

w sytuacji zagrożenia przy podejrzeniu, że ładunki mogą być zdetonowane przy użyciu 

telefonów komórkowych. 

- przeprowadzić ćwiczenia mające na celu wykazanie bieżącego stanu współdziałania 

i koordynacji instytucji ratowniczych, porządkowych, informacyjnych i śledczych, 

zakładających różne warianty możliwego przebiegu zdarzeń w sytuacji zagrożenia 

atakami terrorystycznymi oraz natychmiast wprowadzić doraźne procedury zwiększające 

sprawność postępowania służb. 

- prowadzić szczegółowe rozpoznanie środowisk wysokiego ryzyka oraz: 

- stale i uważnie monitorować strony internetowe środowisk podwyższonego ryzyka 

i identyfikować ich użytkowników. 

- ściśle współpracować z służbami informacyjnymi zagrożonych krajów, w tym przede 

wszystkim sąsiednich oraz tych, które skupiają znaczącą imigrację zarobkową Polaków. 

- zwracać szczególną uwagę na przypadki zakupu materiałów, które mogą być użyte 

w zamachach. 

 

Interwencja wojsk koalicji antysaddamowskiej w Iraku zbiegła się w polityce 

zagranicznej Polski z integracją RP z Unią Europejską. Zmiana politycznego 

środowiska Polski, z jednej strony jako przyszłego członka UE z drugiej zaś jako 

sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie, doprowadziła do intensyfikacji 

współpracy politycznej pomiędzy Polską a rządami państw bliskowschodnich. Należy 
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zaznaczyć, że w bliskowschodnim środowisku intensyfikacja współpracy na szczeblu 

rządowym nie jest tożsama z polepszeniem współpracy na poziomie społecznym. Nie 

ulega wątpliwości, że postrzeganie Polski i Polaków, w społecznościach państw 

Bliskiego Wschodu, w wyniku zaangażowania w działania na terytorium Iraku, 

zdecydowanie pogorszyły się. Wynika to przede wszystkim z czynnego udziału Polski 

w obaleniu rządu irackiego, otwarcie artykułowanego, ścisłego sojuszu polityczno-

militarnego Polski ze Stanami Zjednoczonymi – szeroko utożsamianymi ze „złem 

Zachodu”, które atakuje i uciska społeczeństwa arabskie Bliskiego Wschodu, jak i niestety 

niedostatecznego przygotowania państw koalicyjnych do stabilizacji Iraku. 

Szereg wizyt dyplomatycznych: delegacji polskich w państwach Zatoki Perskiej zarówno 

na szczeblu prezydenta jak i szefa rządu, jak również rewizyty odpowiedników 

bliskowschodnich stanowią istotną możliwość zacieśniania współpracy rządowej 

a jednocześnie tworzenie podstaw dla współpracy wywiadowczej nieodzownej dla 

uprzedzenia ewentualnych zamachów terrorystycznych. Szef Sztabu Generalnego gen. 

Czesław Piątas np. podczas 4-dniowej wizyty w Izraelu rozmawiał ze swoim 

odpowiednikiem gen. Mosze Yaalonem, również o polskich doświadczeniach 

wynikających z misji stabilizacyjnej w Iraku. Z punktu widzenia społeczeństw 

bliskowschodnich, przede wszystkim zaś grup ekstremistów religijnych, takie właśnie 

zachowanie rozumiane np. jako sprzedaż ściśle tajnych informacji znienawidzonej stronie 

izraelskiej, prowadzić może do pogorszenia i tak złego wizerunku Polski. Dodatkowo 

próba politycznego targu o irackie kontrakty w zamian za kontynuację udziału 

w siłach stabilizacyjnych podaje gotowy argument celowości naszej obecności 

i rzeczywistych przesłanek wynikających ze współpracy z USA wszystkim 

przeciwnikom polskiej obecności w Iraku. 

 

2. ZAGROŻENIE ZE STRONY PÓŁNOCNOIRLANDZKICH  

ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 

 

2.1 Konflikt w Irlandii Północnej 

2.1.1 Irlandia Północna to część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej, w której od końca 1969 trwał konflikt nazywany przez Brytyjczyków 

„kłopotami”. 
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2.1.2 Był to tzw. konflikt o niskiej intensywności, w którym naprzeciwko siebie stanęły 

lokalne, północnoirlandzkie organy ścigania wspierane – w pierwszej połowie lat 70. XX 

wieku to Brytyjczycy byli dominującą siłą – przez armię brytyjską oraz brytyjski 

kontrwywiad i Irlandzka Armia Republikańska (Irish Republican Army – IRA), 

a także inne grupy republikańskie, jak np. Irlandzka Armia Wyzwolenia Narodowego 

(Irish National Liberation Army – INLA), walczące o wyparcie Brytyjczyków 

z Irlandii i powołanie zjednoczonej „demokratycznej, socjalistycznej republiki”. 

2.1.3 W konflikcie brali udział także północnoirlandzcy lojaliści, wywodzący się 

z protestanckich środowisk robotniczych, skupieni w grupach, które w teorii powstały dla 

kontrowania działań IRA, lecz z czasem pogrążyły się w działalności kryminalnej, od 

której nie stronili także republikanie. 

2.1.4 Za pewną cezurę czasową zakończenia konfliktu w Irlandii Północnej można przyjąć 

rok 1998, kiedy to podpisano Porozumienie Wielkopiątkowe. Miał to być nowy 

początek dla Irlandii Północnej. Niestety, rzeczywistość okazała się zupełnie inna i choć 

nie jest to miejsce na opisywanie północnoirlandzkiego kryzysu politycznego, to dla 

unaocznienia jego skali wystarczy zaznaczyć, że tamtejszy parlament jest zawieszony od 

października 2002 roku, a tamtejsze organizacje terrorystyczne nadal działają. 

2.1.5 Wielkie nadzieje są związane z mającym się ukazać w styczniu kolejnym raportem 

Niezależnej Komisji Monitorującej (Independent Monitoring Commission) powołanej do 

monitorowania działalności organizacji paramilitarnych, tak określa się je w Irlandii 

Północnej, ale w tym raporcie będą, zresztą zgodnie z prawdą, nazywane organizacjami 

lub grupami terrorystycznymi. Najuważniej będą w nim analizowane rozdziały 

poświęcone tzw. Tymczasowej Irlandzkiej Armii Republikańskiej (Provisional Irish 

Republican Army – PIRA), organizacji powszechnie znanej w Polsce, a także w Anglii 

pod nazwą IRA, która 28 lipca br. ogłosiła swoje rozwiązanie, a w niecałe dwa miesiące 

później miała całkowicie zniszczyć swój arsenał, co potwierdzili niezależni świadkowie. 

Jeśli okaże się, że IRA rzeczywiście zaprzestała jakiejkolwiek działalności, to rządy 

w Londynie, Dublinie i Waszyngtonie z pewnością będą się starały przekonać 

radykalnych unionistów z Demokratycznej Partii Unionistycznej (Democratic Unionist 

Party – DUP) do podzielenia się władzą z partią Sinn Fein, politycznym reprezentantem 

ruchu republikańskiego i organizacją mającą bardzo bliskie związki właśnie z IRA. 
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2.2 Dotychczasowa działalność północnoirlandzkich ugrupowań terrorystycznych na 

terenie Europy Środkowo-Wschodniej 

2.2.1 Ugrupowania republikańskie 

2.2.1.2 W październiku br. komendant główny policji północnoirlandzkiej, Sir Hugh 

Orde, przekazał Niezależnej Komisji Monitorującej informacje na temat przemytu 

amunicji z Rosji przeznaczonej dla IRA. 

2.2.1.3 W 2002 roku IRA zakupiła w Rosji 10 000 sztuk amunicji do karabinów AK 

47. Stanowi to ok. 300 magazynków, co dla takiej organizacji jest ilością niesamowicie 

dużą. IRA miała otrzymać tę amunicję od pośrednika z Niemiec, co oznacza, że bardzo 

prawdopodobna staje się hipoteza, iż została ona przemycona przez terytorium któregoś 

z państw Europy Środkowo-Wschodniej, np. przez Polskę. Ów przemyt zaistniał już po 

pierwszych działaniach rozbrojeniowych ze strony IRA. 

2.2.1.4 Policja odnalazła całą tę amunicję w październiku 2004 r. w jednym z domów 

w zachodniej części Belfastu. 

2.2.1.5 W 1998 roku tzw. Prawdziwa IRA (Real IRA – RIRA) i tzw. Ciągłość IRA 

(Continuity IRA – CIRA) zawarły umowę na mocy, której obie organizacje miały 

potajemnie współpracować przy przemycie broni z Bałkanów. CIRA odpowiadała za 

zakup broni na terenie Chorwacji, a RIRA, w osobie jej szefa sztabu i dawnego 

kwatermistrza IRA, Michaela McKevitta, za przerzut broni do Irlandii. Pewna ilość broni 

w dwóch ładunkach została z sukcesem przemycona do Irlandii. RIRA zapłaciła za swoją 

część ok. 30 000 $, lecz rzeczywista wartość rynkowa tej broni była podobno 

zdecydowanie wyższa. 

2.2.1.6 Latem 2000 r. RIRA, już bez pośrednictwa CIRA, postanowiła powtórzyć operację 

przemytu broni z Chorwacji. Tym razem nie zakończyła się ona jednak sukcesem, gdyż na 

jej trop wpadła policja chorwacka i przechwyciła całość ładunku zanim opuścił on 

Chorwację oraz aresztowała ludzi odpowiedzialnych za przygotowywanie przesyłki dla 

RIRA. 

2.2.2 Ugrupowanie lojalistyczne 

2.2.2.1 Wbrew powszechnie panującej opinii terrorystyczne organizacje lojalistyczne od 

wielu lat prowadzą działania poza granicami Zjednoczonego Królestwa i Republiki 

Irlandii. Należy jednak pamiętać, że zasięg i skala ww. działań są skromniejsze od tych, 

które podejmowane są przez irlandzkich republikanów. 
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2.2.2.2 Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest to, że terrorystyczne organizacje 

lojalistyczne nie prowadziły, nie prowadzą i nic nie wskazuje na to, aby miały prowadzić, 

„działania zbrojne” wymierzone w cele znajdujące się poza Wielką Brytanią i Irlandią. 

Nie można jednak zapomnieć, że niemal przez całą swoją historię podejmowały one 

działania poza terenem Wielkiej Brytanii i Irlandii, które nie miały „charakteru 

zbrojnego”, a służyły głównie zdobyciu arsenału wystarczającego na prowadzenie 

antyrepublikańskiej kampanii terrorystycznej. 

2.2.2.3 W 1993 roku Ochotnicze Siły Ulsteru (Ulster Volunteer Force – UVF) przyjął 

dwutorową strategię – z jednej strony wysyłał poprzez media i swoich łączników 

z rządem irlandzkim informacje jakoby był gotowy do zakończenia „kampanii zbrojnej”, 

jeśli pierwsi oczywiście zrobią to republikanie, a z drugiej starał się zakupić na terenie 

Europy większą ilość broni i amunicji, by w razie odrzucenia ww. oferty móc 

destabilizować całą prowincję poprzez swoje „działania zbroje”. 

2.2.2.4 W listopadzie 1993 roku UVF dokonał w Polsce zakupu broni za ok. 200 000 

funtów szterlingów. Za tę sumę firma „Eloks” sprzedała lojalistom dwie tony semtexu, 

ok. 300 karabinów AK 47 wraz z 60 000 sztuk amunicji, 500 granatów ręcznych i ok. 50 

pistoletów Makaron wraz z 14 000 sztuk amunicji. Broń została zapakowana do 

metalowego kontenera i przesłana do portu w Gdyni przez firmę „Fast Balic”. Ów 

kontener w teorii miał zawierać kafelki ceramiczne, na których odbiór oczekiwała 

w Belfaście firma Frackleton and Sons. 

2.2.2.5 24 listopada 1993 roku kontener z bronią został przechwycony przez brytyjskich 

celników w porcie Teesport w Anglii. Jak się okazało, kontrwywiad brytyjski niemal od 

samego początku wiedział o całej operacji od swojego informatora w UVF. Z czasem 

poinformowany został także o niej Urząd Ochrony Państwa, który to odpowiadał za 

dostarczenie prawdziwej broni, amunicji i materiałów wybuchowych na pokład MV 

„Inowrocław” dla uwiarygodnienia całej operacji. 

2.2.2.6 Od jakiegoś czasu w prasie północnoirlandzkiej pojawiają się informacje 

o posiadanym przez Lojalistyczne Siły Ochotnicze (Loyalist Volunteer Force – LVF) 

arsenale. Według ostatnich doniesień LVF ma w swoich składach na terenie Irlandii 

Północnej niemal 900 sztuk broni. Ok. 700 z nich w tym 300 pistoletów Skorpion 

najprawdopodobniej zostało przemyconych do tej prowincji Zjednoczonego Królestwa 

w latach 2002 – 2004 z „Europy Wschodniej”. Należy pamiętać, że w ten sposób po 
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dzień dzisiejszy określa się na Wyspach Brytyjskich wszystkie kraje należące do dawnego 

bloku sowieckiego, w tym także Polskę. 

 

Wnioski i zalecenia 

 

Wszystkie ugrupowania terrorystyczne wywodzące się z Irlandii Północnej lub Irlandii 

dowiodły, że działania poza granicami ich teoretycznych mateczników nie nastręczają im 

wielkich problemów. Praktycznie każde z nich miało w swej historii, mniej bądź 

bardziej odległej, jakiś zagraniczny epizod. 

Prawdziwym prekursorem działania poza granicami Irlandii i Wielkiej Brytanii była 

IRA, która przez ponad 30 lat swojej historii dotarła aż na 4 kontynenty – europejski, 

północnoamerykański, południowoamerykański i afrykański. Oczywiście, w większości 

przypadków zagranicznej działalności IRA nie chodziło o ataki terrorystyczne, lecz raczej 

o działania kwatermistrzowskie, względnie związane ze zbieraniem funduszy na dalszą 

działalność czy też wymianą terrorystycznego „know how”. 

W chwili obecnej żadna z północnoirlandzkich organizacji terrorystycznych nie ma 

jakiegokolwiek interesu w przeprowadzaniu ataków terrorystycznych poza swoim 

zwyczajowym teatrem działań operacyjnych, tzn. Irlandia Północną i w przypadku 

republikanów także Anglią. Na dobrą sprawę nie prowadzą one nawet, przynajmniej 

oficjalnie, tych działań także w ww. miejscach. Wyjątkiem są tu lojalistyczny UVF 

i republikańskie RIRA i CIRA. Nie ma więc zagrożenia tego typu atakami z ich strony 

na terenie Polski. 

Inaczej jednak ma i może się mieć rzecz z innymi typami działalności, które są 

niezbędne dla dalszego funkcjonowania organizacji terrorystycznych, jak np. 

gromadzenie funduszy, trening, zakup broni itp. 

Z tego faktu wynikać może zagrożenie dwojakiego rodzaju: 

1. nasz kraj może stać się terenem, na którym północnoirlandzkie organizacje 

terrorystyczne będą prowadziły działania nie będące atakami terrorystycznymi. 

Nie byłoby to z ich strony nic nowego, a w sytuacji, gdy ich terrorystyczna aktywność, 

co wymuszają postępy procesu pokojowego w Irlandii Północnej, musi być ze 

względów taktycznych ograniczana, kluczową kwestią staje się sprawa legalizacji ich 

dochodów z działalności kryminalnej. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogą 

okazać się dla nich idealnym miejscem na „pranie pieniędzy”. Taką tezę potwierdza 
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informacja o tym, iż domniemany szef sztabu IRA, Thomas „Slab” Murphy, 

którego nielegalnie zarobioną fortunę ocenia się na ponad trzydzieści milionów 

funtów, jest ponoć właścicielem nieruchomości w Bułgarii. 

2. otwarcie brytyjskich i irlandzkich granic dla obywateli Europy Środkowo-Wschodniej 

może zdecydowanie ułatwić kontakty pomiędzy potencjalnymi terrorystami np. 

z Polski a członkami północnoirlandzkich organizacji terrorystycznych. Oczywiście, 

ryzyko tego typu jest dość niskie, ale nie wynika to z trudności, jakie może napotkać 

obywatel naszego kraju chcący spotkać się z ludźmi z kręgów republikańskich 

i lojalistycznych, lecz z faktu, że niewielu polskich obywateli, których tysiące pracują 

w całej Irlandii Północnej lub w samej Irlandii, jest w tej chwili zainteresowanych 

nawiązywaniem takich znajomości. Idealnym przykładem łatwości, jaką mogą 

mieć w nawiązywaniu takich kontaktów obywatele Polscy, jest chociażby 

sytuacja z lipca 2005 roku, kiedy to jeden z autorów tego raportu dotarł bez 

większych kłopotów do politycznych przedstawicieli dwóch największych 

terrorystycznych organizacji lojalistycznych i przeprowadził z nimi wywiady, które 

ukazały się na stronie internetowej Vortalu SPECOPS. Co gorsza, wspomniane 

w poprzednim punkcie postępy procesu pokojowego, które z czasem 

najprawdopodobniej spowodują decyzje o oficjalnym zakończeniu działalności ze 

strony wszystkich opisywanych tu organizacjach terrorystycznych, zaowocują tym, że 

bez zajęcia znajdzie się kilkuset mieszkańców Irlandii i Irlandii Północnej, 

i z pewnością niektórzy z nich będą gotowi podzielić się za odpowiednią opłatą 

swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Należy nawiązać ścisłą współpracę z północnoirlandzkimi i irlandzkimi organami 

ścigania, a zwłaszcza tzw. Special Branch policji irlandzkiej i północnoirlandzkiej, czyli 

faktycznymi policyjnymi kontrwywiadami. Trzeba zadbać o to, aby w przypadku 

wzmożonych kontaktów któregoś z obywateli polskich przebywających w Irlandii 

Północnej ze środowiskami lojalistycznymi lub republikańskimi także na terenie Irlandii, 

polskie służby były informowane przez swoich północnoirlandzkich i irlandzkich 

kolegów. Zagrożenie związane z tego typu aktywnością jest w tym momencie bardzo 

niewielkie, lecz w przyszłości sytuacja ta może ulec zmianie. Wystarczy wspomnieć 

jednego z obywateli polskich, który nawiązał kontakty porównywalnego typu 

w środowiskach fundamentalistów islamskich w Anglii i wrócił potem do Polski 

z intencją prowadzenia działalności terrorystycznej. 
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3. ZAGROŻENIE ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM ZE STRONY 

RODZIMYCH UGRUPOWAŃ SKRAJNYCH. 

 

3.1 Zagrożenie atakiem ze strony rodzimych ugrupowań skrajnych bądź 

terrorystycznych ma charakter potencjalny.  

Pod nazwą „rodzime ugrupowania skrajne” należy rozumieć grupy, organizacje 

i środowiska powstałe na gruncie polskim, a propagujące idee i realizujące cele będące 

poza głównym nurtem życia społeczno-politycznego Polski. Do tej grupy można zaliczyć 

grupy skrajnej prawicy i lewicy, alterglobalistów i antyglobalistów, środowisko 

anarchistyczne, jak również margines ruchu ekologicznego. Każda z tych grup posiada 

swoje własne cechy charakterystyczne, które zostaną omówione poniżej. Łączy ich 

jednocześnie potencjał wyłonienia w przyszłości, pod wpływem zachodzących obecnie 

w polskim społeczeństwie procesów, „wojowniczego” skrzydła, które wstąpi na ścieżkę 

eskalacji środków działania dochodząc w końcu do przemocy politycznej i środków 

terrorystycznych. Wyłączając terror kryminalny, nie możemy mówić w Polsce o istnieniu 

rodzimych ugrupowań terrorystycznych. Skala rodzimego zagrożenia jest 

nieporównywalnie mniejsza od niebezpieczeństwa wynikającego z działań Globalnych 

Sieci Islamistycznych. Działalność GSI w naturalny sposób powinna skupiać i skupia 

większość uwagi podmiotów monitorujących zjawisko terroryzmu w Polsce. Jednakże 

zagrożenie ze strony skrajnych rodzimych ugrupowań terrorystycznych również 

powinno być brane od uwagę w procesie oceniania stopnia zagrożenia 

terrorystycznego w Polsce. 

 

3.2 Potencjał terrorystyczny rodzimych ugrupowań skrajnych jest wzmacniany bądź 

osłabiany przez szereg czynników, zdarzeń i procesów. 

3.2.1 Następujące czynniki osłabiają potencjał terrorystyczny i skłonność do 

przemocy politycznej rodzimych środowisk: 

- W wyniku tzw. „wojny z terroryzmem” wzmocnił się negatywny wydźwięk słowa 

„terrorysta” i „terroryzm”. Zarówno w życiu publicznym jak i w mediach słowa te 

służą obecnie do piętnowania tego zjawiska jako skrajnie niemoralnej i niegodnej formy 

walki politycznej. Podwyższa to próg wstąpienia na ścieżkę przemocy politycznej 

i wyklucza jednostki umiarkowane. W obecnym kontekście międzynarodowym, 

zastosowanie metod terrorystycznych wymagałoby ze strony rodzimych grup skrajnych 

znacznej determinacji. 
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- Metody terrorystyczne nie są zbieżne z kulturą polityczną i doświadczeniami 

historycznymi Polaków w ostatnich dekadach. W odróżnieniu od Francji, Hiszpanii, 

Wielkiej Brytanii, Włoch czy Niemiec, w ostatnich dekadach Polska nie wytworzyła 

własnej, rodzimej grupy terrorystycznej, czy to o charakterze separatystycznym jak 

baskijska ETA, czy lewackim jak Czerwone Brygady. Doświadczenie historyczne, jakim 

był ruch Solidarność wytworzył inny model oporu wobec systemu i walki politycznej, 

który nie wykorzystuje, co do zasady, przemocy politycznej i metod terrorystycznych do 

realizacji celów. Wzorce „solidarnościowe” zaszczepiły wzór masowego oporu, często 

o charakterze biernym. Organizacje terrorystyczne mają zazwyczaj charakter elitarny, co 

zmniejsza atrakcyjność tej formy działania dla polskich działaczy politycznych.  

- Paradoksalnie, dynamiczność i zmienność polskiej sceny politycznej może 

ograniczać rodzimy potencjał terrorystyczny. Biegunowe zmiany w wynikach 

wyborów parlamentarnych z czteroletnią regularnością diametralnie odwracają oblicze 

polskiej polityki. Tym samym, co cztery lata jedna ze stron ugrupowań skrajnych 

otrzymuje pozytywny sygnał ze strony systemu, a wraz z nim nadzieję, że jej cele zostaną 

zrealizowane w ramach oficjalnych mechanizmów demokratycznych. Przyjęcie metod 

terrorystycznych mogłoby być efektem narastającej frustracji spowodowanej wieloletnią 

petryfikacją sceny politycznej. Dla przykładu, ostatnie zwycięstwo ugrupowań 

prawicowych w wyborach parlamentarnych może wyciszyć agresywną retorykę 

prawicowego ekstremizmu, który w pewnym stopniu utożsamia się z ich wartościami. 

3.2.2 Następujące czynniki wzmacniają potencjał terrorystyczny i skłonność do 

przemocy politycznej rodzimych środowisk: 

- Atak terrorystyczny może być wykonany przez nieliczną grupę, bądź nawet 

jednostkę przy użyciu najskromniejszych środków. Zatem nie można wykluczyć 

zagrożenia płynącego ze strony wydzielonej grupy, która rozczarowana nieefektywnością 

dotychczasowo stosowanych środków, rozpocznie radykalizować się zarówno w retoryce 

jak i metodach działania licząc na zdobycie szerszego zainteresowania opinii publicznej. 

Byłby to początek procesu eskalacji, na końcu którego znajduje się stosowanie przemocy 

politycznej i metod terrorystycznych. Jak pokazały doświadczenia 11 września 2001 r., do 

wykonania ataku terrorystycznego dużej skali wystarczy mała grupa zdeterminowanych 

zamachowców wyposażonych chociażby w plastikowe noże do papieru. 

- Polska znajduje się pod silnym wpływem kultury zachodniej i jej mód. Stamtąd też 

płyną trendy i wzorce. Zatem zachodnie idee kontestujące rzeczywistość z łatwością 

można zaszczepić w postaci dynamicznej, choć prawdopodobnie nietrwałej, mody na 
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gruncie polskim. Przykładem może być tu postać Ernesto Che Guevary, który wbrew 

polskim doświadczeniom historycznym, stał się idolem ruchów lewackich, na wzór 

ruchów zachodnich. Podobnie, do Polski przeniesione zostały koncepcje 

antyglobalistyczne oraz „wojowniczy” ruch ekologiczny. Przykład ekoterrorystycznej 

grupy ALF (ang. Animal Liberation Front – Front Wyzwolenia Zwierząt) pokazuje, że 

ekoterroryzm przenosi się poprzez przepływ idei a nie struktur czy działaczy. 

- Kluczową rolę odgrywa Internet oraz nowe technologie jako środek komunikacji 

i propagandy. Warto zauważyć, że szybki rozwój technologii elektronicznych i globalnej 

sieci elektronicznej jest bronią obosieczną. Z jednej strony grupy ekstremistyczne, które 

nie mają szansy zaistnieć w mediach oficjalnych, korzystają z niekontrolowanej swobody 

wymiany informacji i szerzenia swoich poglądów w Internecie, który jest obecnie medium 

trudnym do kontroli, pozwalającym na otwarte manifestowanie wartości i idei 

wykluczonych z oficjalnej wymiany informacji. Z drugiej strony monitoring stron 

internetowych i grup dyskusyjnych środowisk potencjalnie niebezpiecznych dostarcza 

wiele cennych informacji na temat ich wewnętrznej dynamiki i charakteru. 

- Ostatnie zmiany na polskiej scenie politycznej (min. sukces ugrupowań populistycznych 

w wyborach parlamentarnych) świadczą o narastającym rozczarowaniu Polaków własną 

klasą polityczna i działaniem demokratycznych instytucji. Obniżenie poziomu 

legitymacji władzy podwyższa potencjał terrorystyczny rodzimych środowisk 

skrajnych, które co do zasady składają się z osób kontestujących ustrój społeczny bądź 

system władzy. 

 

3.3 Prawa strona polskiego ekstremizmu jest zróżnicowana i mieści w sobie wiele 

pomniejszych organizacji często o rozbieżnych celach i podstawach ideowych. Istnieje 

jednak szereg organizacji charakteryzujących się dużą aktywnością i szczególną 

agresywnością swojej retoryki i działań. Można również odnaleźć wspólne cechy całego 

środowiska. 

3.3.1 Analizując grupy skrajnej prawicy, które posiadają potencjał terrorystyczny, 

powinniśmy brać pod uwagę następujące czynniki: 

- Istnieje wiele nielicznych grup połączonych ze sobą więzami jedynie wzajemnego 

zaufania. Struktura ruchu jest zatem płaska, a poszczególne grupy cieszą się 

autonomią. Jest to zgodne ze strategią Leaderless Resistance (Opór bez Przywódcy) 

autorstwa Louis Bean, przywódcy amerykańskiego Ku-Klux-Klanu oraz członka 

rasistowskiej organizacji Aryan Nation. Koncepcja ta zakłada stworzenie rozproszonej, 
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zdecentralizowanej siatki małych komórek połączonych ze sobą w stopniu 

umożliwiającym współdziałanie i koordynację działań. W założeniu takie rozwiązanie ma 

utrudnić infiltrację i rozbicie grupy poprzez likwidację przywódcy – przywódca, bowiem, 

nie istnieje. 

- Skrajna prawica stanowi mozaikę różnych prądów ideologicznych, co jednak nie 

uniemożliwia wzajemnej współpracy zarówno na szczeblu krajowym jak 

i międzynarodowym. Podczas gdy jedne organizacje odwołują się do tradycji endeckich 

i wiary katolickiej (skrajne skrzydło Młodzieży Wszechpolskiej), inne propagują kult 

nazizmu, Adolfa Hitlera (Krew i Honor, Combat 18) lub odwołują się do tradycji 

pogańskich (np. Niklot). Mimo to, istnieje ożywiona wymiana informacji, doświadczeń, 

materiałów propagandowych, ale również i muzyki. Na terenie Polski organizowane są 

faszystowskie obozy szkoleniowe oraz zjazdy nazistowskie. 

- Gdyby ugrupowania skrajnej prawicy miałyby rozpocząć walkę metodami 

terrorystycznymi, z pewnością skala tych działań nie byłaby tak szeroka jak arsenał 

zamachów wykonywanych przez GSI. Najprawdopodobniej ograniczyłyby się do 

przemocy politycznej i wandalizmu. Jednak doświadczenia amerykańskie (wysadzenie 

budynku federalnego w Oklahoma City przez Timothy McVeigha) wskazują, że 

zaniedbanie monitoringu środowisk ultra-prawicowych może mieć tragiczne 

konsekwencję o skali dorównującej zamachom wykonywaną przez tzw. Al-Ka’idę. 

3.3.2 Na prawej stronie polskiego ekstremizmu na szczególną uwagę zasługują 

następujące organizacje: 

- Organizacja Krew i Honor (ang. Blood & Honour) wywodzi się z Wielkiej Brytanii, 

działa również w Polsce, promując hasła nazistowskie, rasistowskie, faszystowskie 

i antysemickie. W swojej retoryce nie kryje, że nie odrzuca przemocy jako formy walki, 

a jej celem jest powstanie zbrojne, obalenie istniejącego ustroju społeczno-politycznego 

i utworzenie społeczeństwa opartego o „tożsamość” rasową. 

- Combat 18 (cyfra ”1” oznacza pierwszą literę alfabetu, czyli „A”; „8” zaś ósmą literę 

alfabetu -„H”, jest to oczywiste nawiązanie do inicjałów Adolfa Hitlera) jest również 

organizacją pochodzenia brytyjskiego, która została przeszczepiona na grunt polski. 

Stanowi bojówkę organizacji Krew i Honor i jest z nią ideologicznie zbieżna. Znana jest 

ze stosowania metod terrorystycznych, konspiracyjnych i szerokich kontaktów na całym 

świecie. Celami organizacji są wojna rasowa i czyste rasowo państwo. 

- Światowy Kościół Twórcy (ang. World Church of the Creator) powstał w latach 

siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych i tam też jest oficjalnie zarejestrowany jako 
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związek wyznaniowy. Głosi hasła rasistowskie i ma powiązania z organizacją Krew 

i Honor. Na początku XXI wieku, Światowy Kościół Twórcy pojawił się również 

w Polsce. Nawiązuje do hitleryzmu. 

- Narodowe Odrodzenie Polski jest rodzimą organizacją skrajnie prawicową. Jest 

stowarzyszone z Międzynarodową Trzecią Pozycją (International Third Position), swoistą 

międzynarodówką organizacji faszystowskich, której założyciele mieli powiązania 

z zamachem na dworcu kolejowym w Bolonii z 1980 roku. NOP odwołuje się do rasizmu 

i antysemityzmu. Podobnie jak Młodzież Wszechpolska, NOP rozpowszechnia 

rasistowską propagandę, w postaci, między innymi, „Dzienników Turnera” (ang. Turner 

Diaries) autorstwa nieżyjącego już przywódcy rasistowskiej organizacji amerykańskiej 

National Alliance Williama L. Pierce’a (pseudonim artystyczny: Andrew MacDonald). 

Książka ta powszechnie uznawana jest za biblię białego rasizmu i inspirację dla zamachu 

na budynek federalny w Oklahoma City. 

- Należy pamiętać, że organizacji skrajnie prawicowych jest setki. Przenikają się 

nawzajem, a zatem jedna osoba, czy grupa, może jednocześnie być aktywna pod różnymi 

szyldami. Wymienione powyżej organizacje stanowią jedynie najbardziej jaskrawy 

przykład rodzimych grup posiadających niepokojąco wysoki potencjał terrorystyczny, 

lecz grupa zagrożenia może wyłonić się nawet z pozoru bardziej umiarkowanej Młodzieży 

Wszechpolskiej, która w swoich szeregach posiada liczną grupę skinheadów. 

 

3.4 Pod drugiej stronie spektrum politycznego znajduje się środowisko, które objąć 

można terminem anarcho-lewica, która mieści w sobie zarówno środowiska czysto 

anarchistyczne, radykalnie ekologiczne jak i lewackie. Podobnie jak ekstremizm 

prawicowy, środowisko to jest bardzo zróżnicowane, ale tworzy osobny blok o zbliżonym 

profilu. 

3.4.1 Analizując grupy skrajnej lewicy, które posiadają potencjał terrorystyczny, 

powinniśmy brać pod uwagę następujące czynniki: 

- Podobnie jak organizacje prawicowe, organizację środowiska anarcho-lewicowego są 

liczne i luźno ze sobą powiązane więzami często nieformalnymi. Możliwa jest 

współpraca pomiędzy członkami kilku organizacjami o pozornie sprzecznych założeniach 

ideowych. Spoiwem współpracy może być kwestia pośrednio ważna dla wszystkich 

podgrup tego środowiska. Takie współdziałanie można było zaobserwować podczas 

organizowanych ostatnio w obronie mniejszości Marszów Równości. Mniej 

prawdopodobne jest wytworzenie związków z organizacjami skrajnej prawicy. 
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- Istnieje szereg ugrupowań, które choć nawiązują do ideologii skrajnie lewicowej, 

z marksizmem, leninizmem i maoizmem włącznie, to w swych działaniach i retoryce 

koncentrują się na zagadnieniach nierówności i sprawiedliwości społecznej, unikając 

„wojowniczych” deklaracji, które mogłyby świadczyć o ich chęci doprowadzenia do 

konfrontacji z systemem. 

- Wynik ostatnich wyborów parlamentarnych wytworzył w środowisku anarcho-

lewicowym przekonanie, że wartości demokratyczne i wolności obywatelskie są 

zagrożone działaniami obecnego rządu. Ponadto, nieformalne poparcie rządu przez partie 

populistyczne obniża jego legitymacje w oczach tego środowiska, a tym samym może 

prowadzić do odrzucenia zasad walki politycznej zgodnych z prawem. 

3.4.2 Na lewej stronie polskiego ekstremizmu na szczególną uwagę zasługują 

następujące ugrupowania: 

- Radykalne środowiska ekologiczne, które mogą pójść za przykładem swoich 

odpowiedników w Europie, Ameryce czy Australii i rozpocząć działania terrorystyczne 

pod szyldem ALF (Animal Liberation Front) lub ELF (Earth Liberation Front), czyli 

zagranicznych grup ekoterrorystycznych, które specjalizują się niszczeniu mienia 

i hodowli. Już obecnie strony internetowe grup anarcho-lewackich i ekologicznych 

odsyłają do radykalnych stron spod szyldu Animal Liberation. 

- Należy zwrócić uwagę na aktywizację środowisk homoseksualistów i organizacji 

występujących w obronie tolerancji i równouprawnienia mniejszości seksualnych. 

Do październikowego pozorowanego ataku bombowego w Warszawie przyznała się 

organizacja Gay Power Brigade, co może być sygnałem determinacji wewnątrz tego 

środowisk, a przynajmniej wyłonienia się radykalnego odłamu, o ile organizacja ta 

rzeczywiście istnieje, a jej komunikat nie miał na celu odciągnięcie uwagi od faktycznych 

organizatorów zamachu. 

 

3.5 Choć zagrożenie ze strony rodzimych grup terrorystycznych jest niewielkie, nie 

należy ignorować niebezpieczeństwa. Dynamika procesów społecznoekonomicznych 

w Polsce może pchnąć jedną z wyżej wymienionych organizacji w kierunku terroryzmu. 

Za wyjątkiem najbardziej skrajnych grup prawicowych (np. Combat 18), środowiska 

o potencjale terrorystycznym nie zachowują zasad konspiracji i są relatywnie łatwe do 

kontrolowania. W przypadku niektórych grup, komunikacja i wymiana poglądów odbywa 

się publicznie przy pomocy stron i for internetowych, a członkostwo nie jest poprzedzone 

żadną weryfikacją. Organizacje publicznie propagujące faszyzm, totalitaryzm i publicznie 
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znieważające mniejszości spełniają tym samym przesłanki przestępstw opisanych w art. 

256 oraz art. 257 Kodeksu Karnego. 
 

4. ZAGROŻENIE ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM  

Z WYKORZYSTANIEM BRONI BIOLOGICZNEJ I JĄDROWEJ 

 

4.1. Obecnie w Polsce, mimo iż istnieje możliwość ataków terrorystycznych 

z wykorzystaniem broni masowego rażenia (BMR), zagrożenie to nie jest ono tak 

znaczne, jak w przypadku konwencjonalnego zamachu terrorystycznego z użyciem 

ładunków wybuchowych lub wzięcia zakładników w obiekcie publicznym. 

  

4.2. Zagrożenie atakiem terrorystycznym z użyciem broni biologicznej w Polsce. 

4.2.1. Na początku XXI wieku w polskich sferach decydentów wojskowych nie doceniano 

realnego zagrożenia atakami z wykorzystaniem broni biologicznej. Brak wiedzy 

i wyobraźni odnośnie ówczesnych zagrożeń wyrażał się m.in. dążeniem decydentów do 

likwidacji Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii (WIHiE), Wojskowych Stacji 

Sanitarno-Higienicznych oraz wyeliminowania służby weterynaryjnej, czyli instytucji 

mających newralgiczne znaczenie dla walki z zagrożeniami biologicznymi. Biuro 

Bezpieczeństwa Narodowego dostrzegło jednak zagrożenie bioterroryzmem i udzieliło 

poparcia dla projektów WIHiE utworzenia jedynego w Polsce nowoczesnego 

laboratorium mikrobiologicznego o poziomie bezpieczeństwa BSL-3. Poparło ono także 

koncepcję utworzenia Zespołów Rozpoznania Biologicznego (ZRB) przy Wojskowych 

Ośrodkach Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy, Gdyni, Modlinie, Krakowie, 

Wrocławiu oraz przy WIHiE w Puławach i Warszawie. W jednym z ZRB znajduje się 

unikatowe przenośne urządzenie Rapid służące identyfikacji środków biologicznych. 

Potrafi działać w różnych warunkach klimatycznych, a w ciągu godziny może wykryć 

obecność bakterii w materiale pobranym od chorego człowieka lub ze środowiska. 

W 2001 r. realizowano program szkolenia kadry naukowej w oparciu o stypendia 

amerykańskie DARPA. Zespół pracowników naukowych z Puław uczestniczył 

w ćwiczeniach diagnostycznych organizowanych przez NATO i był przygotowany do 

wykonywania badań ekspertyzowych. Wiedza o zagrożeniach biologicznych, jaką zdobyli 

specjaliści z WIHiE m. in. w wyniku wieloletnich kontaktów z armią amerykańską została 

wykorzystana w edukacji zarówno wojska, jak i społeczeństwa za pośrednictwem 

środków masowego przekazu oraz przy wypracowywaniu koncepcji działania 
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poszczególnych służb reagowania kryzysowego. Dzięki energicznym działaniom 

Ministerstwa Obrony Narodowej dla uzyskania środków finansowych z rezerwy 

budżetowej, w krótkim czasie wyposażono ZRB oraz uzupełniono w brakujący sprzęt 

i aparaturę laboratorium BSL-3. Pierwsze i jedyne w Polsce laboratorium BSL-3 oddano 

do użytku w maju 2002 r. W laboratoriach tej klasy prowadzi się prace z czynnikami 

zakaźnymi, które stanowią duże zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka (np. wąglik czy 

dżuma), diagnostykę mikrobiologiczną na potrzeby armii oraz kształcenie kadr. BSL-4 

jest laboratorium najwyższej klasy, w którym możliwa jest praca z czynnikami zakaźnymi 

stwarzającymi groźbę wywołania infekcji śmiertelnych. W Europie istnieje pięć 

laboratoriów o czwartym stopniu bezpieczeństwa. W Polsce, mimo iż pojawiały się głosy 

podkreślające konieczność utworzenia BSL-4, laboratorium to, jak dotąd, nie powstało. 

Najbliższe tego rodzaju specjalistyczne laboratorium znajduje się w Niemczech. 

Przeniesienie do Polski chorób wywołanych przez wirusy np. ospy czy gorączki 

krwotocznej oznaczałoby konieczność przetransportowania próbek badawczych za 

granicę w celu zdiagnozowania takiego przypadku. Jest to kosztowne i pochłania dużo 

czasu. Gdyby w Polsce zbudowano laboratorium BSL-4 – jedyne w Europie Wschodniej – 

nasz kraj byłby w stanie prowadzić diagnostykę nie tylko na swoim terenie, ale również 

na obszarze m.in. Ukrainy, Litwy, Białorusi czy Słowacji, które nie są w posiadaniu 

takiego obiektu. Według wstępnych szacunków, realizacja tego przedsięwzięcia 

pochłonęłaby około 10-15 milionów złotych. 

4.2.2. Doceniając wszystkie działania, jakie zostały podjęte w Polsce należy zwrócić 

uwagę, że wciąż są one niewystarczające i potrzeba jeszcze wiele przedsięwzięć dla 

utworzenia spójnego i sprawnego systemu obrony kraju przed bioterroryzmem. 

Najsłabszym ogniwem w Polsce jest lecznictwo. Niewystarczającą liczbę łóżek zakaźnych 

tłumaczy się brakiem pieniędzy. 

 

4.3. Czynniki biologiczne o znaczeniu bioterrorystycznym 

4.3.1. Według Centrum Kontroli Chorób (CDC, Atlanta, USA) istnieją trzy grupy 

czynników biologicznych o znaczeniu bioterrorystycznym: 

1. Grupa A – czynniki powodujące wysoką zachorowalność i śmiertelność (np. wąglik, 

dżuma, wirus ospy prawdziwej) 

2. Grupa B – czynniki powodujące niższą w porównaniu do grupy A zachorowalność 

i śmiertelność (np. gorączka Q, salmonelloza, rycyna) 
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3. Grupa C – czynniki, które mogą zostać użyte dla celów terrorystycznych po 

modyfikacjach genetycznych 

4.3.2. Najbardziej pożądanym przez terrorystów jest szczep wąglika 11.966, który 

wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych w Fort Detrick w stanie Maryland. Szczep ów 

poza tym, że jest bardzo skuteczny, przede wszystkim nie jest bronią obosieczną. Oznacza 

to, iż nie stanowi zagrożenia dla bioterrorysty, gdyż atakuje wyłącznie konkretny cel, 

konkretnych ludzi. 

4.3.3. Szczególnie niebezpieczna wydaje się również groźba ataku terrorystycznego 

z użyciem wirusa ospy. Wynika to z wysokiej zaraźliwości tego wirusa oraz braku 

odpowiednich zapasów szczepionek. Zaprzestanie szczepień po ogłoszeniu eradykacji 

w 1980 r. stwarza sytuację powszechnej wrażliwości na tę chorobę. Obecnie zapasy 

wirusa znajdują się w dwóch placówkach WHO: w Nowosybirsku oraz w Atlancie (USA). 

W Polsce zagrożenie atakiem z użyciem tego wirusa byłoby ponadto o tyle niebezpieczne, 

że chorzy na ospę prawdziwą wymagają izolacji oddechowej i kontaktowej 

w laboratorium czwartego poziomu bezpieczeństwa biologicznego (BSL-4), które 

w Polsce nie istnieje. 

4.3.4. Nowy rodzaj zagrożeń biologicznych stanowią czynniki modyfikowane 

genetycznie, a także organizmy sztuczne, które mogą wykazywać oporność na antybiotyki 

i czynniki środowiskowe, np. wysychanie oraz zwiększoną zjadliwość wobec organizmów 

żywych, a także przełamywać odporność poszczepienną u ludzi. 

4.3.5. Potencjalne zagrożenie stanowi żywność genetycznie modyfikowana. Obecnie 

istnieje możliwość produkcji artykułów spożywczych „wzbogaconych” o nowe geny 

odpowiedzialne np. za ekspresję toksyn. Tak zmodyfikowane produkty mogą stanowić 

skuteczne narzędzie w ataku terrorystycznym skierowanym przeciwko określonym 

grupom gospodarczym, politycznym czy religijnym. 

4.3.6. Istnieje również zagrożenie ze strony kontenerów, zwanych pociskami 

strategicznymi państw biednych. Ładunki zawierające broń masowego rażenia mogą być 

zdalnie odpalane sygnałem za pośrednictwem satelity, przy wykorzystaniu np. systemu 

GPS w dowolnym czasie i w najatrakcyjniejszym dla terrorystów miejscu. Jest to o tyle 

niebezpieczne, że zawartość kontenerów rzadko jest przedmiotem szczegółowej kontroli 

na granicy. Rozważana jest konieczność utworzenia nowego systemu zabezpieczenia 

przed tego rodzaju zagrożeniami, poza granicami kraju docelowego (wirtualna granica). 
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4.4. Możliwe sposoby pozyskania przez terrorystów broni biologicznej i broni 

jądrowej  

4.4.1. Pozyskanie BMR przez organizacje terrorystyczne uzależnione jest od możliwości 

dostępu do tego rodzaju broni w danym kraju oraz stosowanych systemów ochrony. 

Możliwość zdobycia tej broni z zasobów państwowych posiadają przede wszystkim 

organizacje terrorystyczne powołane i wspierane w przeszłości przez kraje, które 

z czasem utraciły nad nimi kontrolę, np. palestyński Hamas czy organizacje utworzone 

przez Pakistan do walki w Kaszmirze. Pomoc w uzyskaniu BMR organizacje 

terrorystyczne mogą zdobyć również ze strony niektórych funkcjonariuszy państwowych, 

mających dostęp do takiej broni oraz kierujących się motywami politycznymi bądź 

ideologicznymi. Sytuacja ta jest charakterystyczna szczególnie dla krajów 

zdestabilizowanych wewnętrznie oraz o słabych strukturach bezpieczeństwa. Kolejnym 

możliwym sposobem pozyskania tego rodzaju broni jest przekazanie jej przez fanatyków 

religijnych zatrudnionych w laboratoriach naukowych. 

4.4.2. Terroryści chcący dokonać ataku z użyciem broni jądrowej, mogą próbować 

zakupić na czarnym rynku bądź ewentualnie ukraść urządzenie nuklearne. O wiele mniej 

prawdopodobne jest podjęcie przez nich próby skonstruowania go we własnym zakresie. 

Zasadniczą przeszkodą byłoby wówczas dla nich nabycie wysoko wzbogaconego plutonu 

lub uranu odpowiednich do stworzenia bomby nuklearnej. Brak jest jednoznacznego 

stanowiska, co do tego, jaki poziom środków oraz umiejętności zawodowych konieczny 

jest do sporządzenia takiej broni. Łatwiejszy dostęp do broni jądrowej czy radiologicznej 

terroryści mają w Pakistanie, który taką broń posiada, a w którym wielu funkcjonariuszy 

służb specjalnych popiera muzułmańskie organizacje terrorystyczne zaangażowane 

w walce w Kaszmirze czy Afganistanie. Terroryści palestyńscy natomiast, mają 

utrudnione dotarcie do zasobów BMR, ponieważ władze w Izraelu nie zatrudniają 

pracowników narodowości arabskiej w sektorze zbrojeniowym. 

4.4.3. Terroryści w celu dokonania ataku terrorystycznego z użyciem broni jądrowej mogą 

generalnie wykorzystać dwa sposoby: 

1. zdetonować nabyty wcześniej ładunek jądrowy lub rozproszyć za pomocą różnego 

rodzaju środków i metod przenoszenia pozyskane materiały promieniotwórcze; 

2. dokonać ataku terrorystycznego na miejsca przechowywania materiałów 

promieniotwórczych oraz na miejsca składowania toksycznych środków trujących. 

4.4.4. Mimo iż obawy członków UE o wzrost zagrożenia terroryzmem z użyciem broni 

jądrowej wzrosły tuż po rozpoczęciu operacji militarnej w Iraku, istnieje zdecydowanie 
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większe prawdopodobieństwo użycia przez terrorystów broni radiologicznej aniżeli 

jądrowej. Większe prawdopodobieństwo zastosowania skażenia radiologicznego 

materiałami promieniotwórczymi przez tzw. „brudną bombę” wynika m.in. z możliwości 

zbudowania jej z podręcznych, ogólnie dostępnych materiałów. 

4.4.5. Zdaniem ekspertów pozyskanie BMR przez terrorystów jest możliwe, chociaż mało 

prawdopodobne, a sam fakt zdobycia różnych rodzajów tej broni nie oznacza, że grupy 

terrorystyczne będą w stanie wykorzystać ją w zamachach. 

 

4.5. Sposoby ataku bioterrorystycznego 

4.5.1. Sposoby ataku terrorystycznego z wykorzystaniem broni biologicznej zależą przede 

wszystkim od postawionych celów oraz możliwości technicznych. Wyróżnić można 

umownie następujące drogi ataku: 

1. aerozolowy – czyli skażenie powietrza. Jest najbardziej niebezpieczny, gdyż wiąże się 

z największym ryzykiem szerokiego rozprzestrzeniania się; 

2. poprzez skażenie ujęć wody oraz żywności – mniej skuteczny pod względem 

efektywności zakażeń niż wariant aerozolowy; po wykonaniu tajnego ataku na urządzenia 

wodociągowe np. w dużym mieście, można spodziewać się jednak epidemii. Atak 

bioterrorystyczny poprzez skażenie żywności jest według specjalisty z Ministerstwa 

Obrony Narodowej najbardziej realny w naszym kraju. Skażenie żywności przeznaczonej 

dla określonej grupy ludności (np. personelu bazy wojskowej) pozwala na większą 

precyzję uderzenia. Żywność może być skażona na każdym etapie produkcji, w czasie 

transportu, podczas obróbki i magazynowania, a także jej przygotowania i ostatecznego 

serwowania; 

3. niekonwencjonalne – np. agroterroryzm bądź przesyłanie patogenów w przesyłkach 

pocztowych. Po ataku terrorystycznym na WTC 11 września 2001 r. odnotowano w USA 

jedenaście przypadków zakażenia wąglikiem, którego zarodniki znaleziono w listach, 

zawierających biały proszek. Według specjalisty z WIHiE ten wariant ataku jest 

najbardziej prawdopodobny do przeprowadzenia w Polsce; 

4. poprzez podrzucanie zakażonej żywności, odzieży czy materiałów opatrunkowych. 

4.5.2. Obiektami ataku bioterrorystycznego mogą być wszystkie miejsca, w których 

gromadzi się ludność, a zwłaszcza te posiadające wydajne systemy klimatyzacyjne, 

przede wszystkim: centra handlowe, dworce kolejowe, porty lotnicze, stacje metra, 

budynki rządowe i publiczne, obiekty sportowe i kulturalne, środki zbiorowego żywienia, 

miejsca koncentracji wojsk czy skupiska robotnicze. Ze względu na nieprzewidywalność 
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i irracjonalność terrorystów, niemożliwa jest przybliżona nawet prognoza określająca 

kiedy, gdzie, z użyciem jakich środków oraz które ugrupowanie terrorystyczne może 

dokonać potencjalnych zamachów terrorystycznych z wykorzystaniem broni masowego 

rażenia. 

4.5.3 Specjaliści są zgodni, że atak bioterrorystyczny nastąpi kiedyś na świecie. Jego 

rozpoznanie może jednak sprawić wiele trudności przez kilka pierwszych dni, gdyż 

wykorzystanie broni biologicznej jest na ogół niezauważalne, a pierwszymi oznakami 

będą dopiero masowe zachorowania i zgony ludności. Ponadto wiele czynników 

zakaźnych wywołuje symptomy zbliżone do objawów grypy, co również utrudnia 

rozpoznanie ataku bioterrorystycznego.  

4.5.4 Czynniki, które ograniczają przydatność broni biologicznej do celów wojskowych, 

nie stanowią przeszkód dla terrorystów. Skuteczność ataków nie jest dla nich aż tak 

istotna, albowiem celem bioterrorysty nie musi być wywołanie ogromnych strat, lecz 

zasianie paniki wśród ludności cywilnej. Nawet kilka przypadków zachorowań, o których 

dowie się cały świat, może być z punktu widzenia terrorysty sukcesem. 

Atak terrorystyczny z użyciem BMR oprócz strat spowodowanych bezpośrednim 

działaniem, wywołałby psychozę społeczną, ogromną panikę oraz demoralizację. Mógłby 

sprowokować również agresywne zachowania skierowane przeciwko sprawującemu 

władzę. Atak taki doprowadziłby także do ogromnych strat ekonomicznych. Według 

analiz amerykańskich ekspertów ogólne koszty związane z zakażeniem 100 tysięcy ludzi 

laseczką wąglika to 26,2 mld USD. 

4.5.5 Zagrożenie Polski atakiem bioterrorystycznym, mimo iż oczywiście w pewnym 

wymiarze istnieje, jest relatywnie niewielkie. Terroryzm biologiczny jest bowiem 

zjawiskiem stosunkowo rzadkim. Niezbyt często wykorzystuje się także czynniki 

biologiczne podczas konfliktów zbrojnych. Również wykorzystanie przez terrorystów 

broni jądrowej nie jest wprawdzie wykluczone, ale bardzo mało prawdopodobne. O wiele 

częściej ataki terrorystyczne przeprowadzane są z użyciem broni konwencjonalnej i to te 

ostatnie stanowią pierwszorzędne zagrożenie zarówno dla bezpieczeństwa Polski, jak 

i międzynarodowego. Fakt rzadkiego dotąd stosowania broni biologicznej wynika z kilku 

przyczyn. Wielu potencjalnych bioterrorystów nie posiada wiedzy oraz możliwości 

technicznych niezbędnych do jej produkcji. Pewnym ograniczeniem jest zagrożenie dla 

samego atakującego, albowiem broń biologiczna jest bronią obosieczną. Od momentu 

„uwolnienia” zarazków nad atakowanym obszarem traci się nad nimi kontrolę 

i możliwość sterowania. Zarówno organizacje terrorystyczne, jak i rządy państw są 
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niechętne stosowaniu czynników biologicznych, ponieważ są one nieprzewidywalne. Na 

skutek mutacji, cechy składające się na zjadliwość wirusów czy bakterii ulegają 

wzmocnieniu lub osłabieniu. Nowe właściwości patogenów mogą się diametralnie różnić 

od przewidzianych w chwili ataku. Poza tymi aspektami, ważny element stanowi moralna 

odraza wobec użycia broni biologicznej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 

powodowane przez nią cierpienia oraz jej nie dające się ograniczyć działanie zniechęcają 

terrorystów do jej użycia. Skutki wykorzystania broni biologicznej czy jądrowej mogłyby 

bowiem na zawsze zrazić społeczeństwo do sprawy, która była przyczyną ataku.  

4.5.6 Obecnie nie ma możliwości skutecznej obrony większych zbiorowisk ludzkich przed 

skutkami ataków bioterrorystycznych. Mimo że szczepionki mogą zapobiegać niektórym 

chorobom, to ten sposób zabezpieczenia jest bezwartościowy, gdy czynnik biologiczny 

nie jest znany odpowiednio wcześnie. W Polsce nie ma również szczepionek dla 

większości potencjalnych patogenów mogących być czynnikami rażenia broni 

biologicznej. Antybiotykoterapia może być nieskuteczna w sytuacji, gdy mamy do 

czynienia ze szczepami otrzymanymi drogą inżynierii genetycznej bądź 

antybiotykoopornymi w sposób naturalny. Podawanie antybiotyków nie jest także 

skuteczne w przypadku zakażeń wirusowych. 

4.5.7 Najskuteczniejszym środkiem ochrony przed środkami biologicznymi podczas 

zamachu terrorystycznego jest zapobieganie. Nader istotna jest działalność wywiadu, 

kontrwywiadu i służb policyjnych oraz restrykcyjne rozwiązania prawne odnośnie 

kontroli handlu czynnikami patogennymi. Charakterystycznym elementem rozwoju 

systemów obrony przed skutkami ataków terrorystycznych z użyciem BMR jest 

przewidywanie ataku w pierwszej kolejności na cele cywilne, a nie wojskowe oraz 

położenie nacisku na cywilny system reagowania kryzysowego. Wszystkie kraje 

zagrożone atakami terrorystycznymi, w tym Polska, powinny udoskonalać system 

ochrony przeciwepidemicznej w celu minimalizowania skutków ewentualnych ataków. 

Istotnym jest, by skutecznie przygotowywać się na zagrożenie, które choć pozostaje 

niepewne, mogłoby mieć daleko idące skutki. 
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ANEKS 1 

 
HISTORIA GLOBALNYCH SIECI ISLAMISTYCZNYCH 

 
 

Historia globalnych sieci islamistycznych (GSI) sięga czasów formowania się egipskich 

i pakistańskich ekstremistów islamskich w latach 60 i 70 XX wieku. Wprost wywodzą się 

one z czasów sowieckiej inwazji na Afganistan rozpoczętej w grudniu 1979 r. 

i działalnością Abd Allaha Azzama, palestyńskiego uczonego, organizatora, ideologa 

zbrojnego dżihadu oraz jego ucznia i współpracownika – Usamy Ibn Ladina. Urodzony 

w 1941 r. niedaleko Dżeninu Azzam, absolwent Uniwersytetu w Damaszku (1959 – 

1966), weteran wojny sześciodniowej (1967), otrzymał tytuł doktorski kairskiego 

Uniwersytetu Al-Azhar w 1973 r. Następnie wyjechał do Jordanii, obejmując stanowisko 

profesora prawa koranicznego, po czym po wydaleniu z uczelni wyjechał do Arabii 

Saudyjskiej, gdzie nauczał na Uniwersytecie króla Abd al-Azziza w Dżudzie. Tam był m. 

in. nauczycielem młodego Usamy Ibn Ladina. W 1980 roku wyjechał do Pakistanu, gdzie 

wykładał na Uniwersytecie Muzułmańskim w Islamabadzie. W 1984 r. przeniósł się do 

Peszawaru, gdzie założył i kierował organizacją logistyczną - maktab al-khidamat (MAK 

- Biuro Służb) – wspierającą przybywających do Pakistanu, z wielu krajów, 

muzułmańskich bojowników wojny przeciwko Sowietom w Afganistanie. Zajmował się 

rozdzielaniem pomocy finansowej płynącej z Arabii Saudyjskiej i bogatych państw Zatoki 

Perskiej dla mudżahedinów. W 1985 r. do Pakistanu przyjechał doktor Ajman az-

Zawahiri, chirurg, urodzony w 1951 r. w Egipcie, pochodzący z bogatej i niezwykle 

wpływowej egipskiej rodziny. Lata 1981 – 1984 spędził w egipskim więzieniu – został 

aresztowany za udział w spisku, w wyniku którego grupa zamachowców – islamskich 

radykałów zabiła prezydenta Anwara as-Sadata – 6 października 1981 r. Od początku lat 

80. XX wieku w Pakistanie przebywał również Usama Ibn Laden, syn jednego 

z najbogatszych saudyjskich przedsiębiorców, który za własne pieniądze w 1984 r. 

wybudował pierwszy „dom gościnny” dla arabskich ochotników przybywających do 

Afganistanu by walczyć z szurawimi. Właśnie w tym budynku miało swoją siedzibę Biuro 

Służb Abd Allaha Azzama. Najprawdopodobniej około 1988 r. UBL postanowił 

prowadzić szczegółową kartotekę zawierającą dane osobowe bojowników dżihadu, by 

móc ich w przyszłości wykorzystać w dalszej walce przeciwko wrogom islamu. W lutym 

1989 r. Związek Radziecki wycofał ostatnie wojska z Afganistanu, Amerykanie 

wstrzymali pomoc finansową i wojskową dla afgańskiej opozycji a Usama wrócił do 
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Arabii Saudyjskiej. Abd Allah Azzam zginął w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach 

w zamachu bombowym 24 listopada 1989 r. w Peszawarze. 

Po inwazji Iraku na Kuwejt, w sierpniu 1990 r. Usama przedstawił saudyjskiej rodzinie 

królewskiej plan wykorzystania swoich bojowników do obrony królestwa przed 

ewentualnym irackim najazdem. Plan ten został odrzucony, a do obrony swego państwa 

Saudowie zaprosili wojska amerykańskie. UBL potraktował to nie tylko jako osobisty 

afront, ale jako faktyczne zezwolenie na okupacje przez Amerykanów najświętszych 

miejsc islamu. W 1991 r. został zmuszony do wyjazdu ze swojej ojczyzny i znalazł się 

w Sudanie, państwie rządzonym wówczas przez muzułmańskiego fundamentalistę, 

doktora Hasana at-Turabiego, absolwenta między innymi Sorbony oraz London School of 

Economics. UBL przeniósł tam swoje firmy i rozpoczął cierpliwe budowanie swojej 

organizacji logistycznej, mającej na celu wspieranie radykalnych muzułmańskich 

bojowników wszędzie tam, gdzie podejmowali oni zbrojną walkę z nieprzychylnymi im 

reżimami, od Algierii po Filipiny. I rzeczywiście, weterani afgańskiego dżihadu (tzw. 

afghan alumni) stanęli na pierwszej linii walki w Algierii, tworząc jedną 

z najgroźniejszych muzułmańskich organizacji partyzancko-terrorystycznych GIA 

(Groupee Arme Islamique), która wkrótce zaczęła tworzyć swe komórki nie tylko 

w pobliskich krajach Maghrebu, ale także we Francji oraz Wielkiej Brytanii. Byli oni 

obecni w Egipcie i Rogu Afryki, tworzyli komórki terrorystyczne w ojczyźnie Ibn Ladina, 

a także Jemenie i Omanie, działali na Kaukazie oraz w Pakistanie, Bangladeszu, Tajlandii, 

Malezji, Indonezji, Singapurze oraz na Filipinach. Pojawili się również w Bośni oraz 

Czeczenii – od połowy lat 90. XX wieku można zaobserwować przyśpieszona islamizację 

tego konfliktu i jego przeniesienie na Rosję i terytoria będące pod jej kontrolą.  

3 i 4 października 1993 r. wyszkoleni przez instruktorów Ibn Ladina bojownicy 

spowodowali ciężkie straty wśród amerykańskiej grupy zadaniowej, której celem było 

aresztowanie w stolicy Somalii, Mogadiszu, bliskich współpracowników somalijskiego 

warlorda Mohameda Farraha Aidida. W efekcie medialnej krytyki akcji, prezydent Bill 

Clinton podjął decyzję o przyśpieszonym wycofaniu z tego państwa wojsk 

amerykańskich, uczestniczącym w akcji niesienia pomocy głodującym Somalijczykom 

pod egidą ONZ. 

W maju 1996 r. w wyniku amerykańskich i saudyjskich nacisków na sudański rząd, UBL 

został zmuszony do wyjazdu z tego kraju. Wyczarterowanymi samolotami Ariany, 

afgańskiej linii lotniczej przeniósł się ze swoją rodziną i współpracownikami do 
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Afganistanu, zamieszkując początkowo w Kandaharze. Nawiązał tam przyjazne stosunki 

z talibami, powoli przejmującymi kontrolę nad tym krajem i wkrótce stał się ich gościem. 

25 czerwca 1996 r. w wyniku zamachu bombowego na wojskowy kompleks mieszkalny 

Khobar Towers w Dhahranie w Arabii Saudyjskiej, śmierć ponosi 19 Amerykanów a setki 

odnoszą rany. Zamach ten został sfinansowany przez UBL i dokonany przez miejscową 

siatkę terrorystyczną. 

23 sierpnia UBL ogłasza deklaracje świętej wojny przeciwko Amerykanom, w której 

nakłania do atakowania Amerykanów na całym świecie. Deklaracja ta jest 

rozpowszechniana na kasetach magnetofonowych i video. 

23 lutego 1998 r. ogłoszone zostaje oświadczenie Światowego Frontu Islamskiego na 

rzecz Walki z Żydami i Krzyżowcami, organizacji założonej przez grupę Ibn Ladina, 

egipski Islamski Dżihad (pod przewodnictwem az-Zawahiriego), Egipską Grupę Islamską, 

Dżamiat ul-Ulema-e-Pakistan oraz Ruch Świętej Wojny w Bangladeszu. Fatwa ta zezwala 

na zabijanie Amerykanów, w tym cywilów wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. 

7 sierpnia 1998 r. dwie ciężarówki wyładowane materiałami wybuchowymi eksplodują 

w odstępie kilku minut pod amerykańskimi ambasadami w stolicach Kenii i Tanzanii. 

W samobójczych zamachach bombowych giną 234 osoby, w tym 12 Amerykanów, 

a rannych zostaje ponad 5 tysięcy osób. 

Kolejny udany zamach organizacji Ibn Ladina, która od tego czasu przez media jest 

określana jako Al Ka’idą, ma miejsce 5 października 2000 r. W samobójczym ataku łodzią 

wypełnioną materiałami wybuchowymi na amerykański niszczyciel USS Cole stojący 

w jemeńskim porcie Aden, ginie 17 marynarzy a 39 zostaje rannych. 

Następny zamach to samobójczy atak czterema porwanymi samolotami na wieże World 

Trade Center w Nowym Jorku, Pentagon i Biały Dom lub Kapitol (nieudany) 11 września 

2001 r., w wyniku którego ginie blisko 3 tysiące ludzi. Zamach ten sprawia, że władze 

amerykańskie ogłaszają tzw. wojnę z terrorem, dokonując w październiku inwazji na 

siedzibę Ibn Ladina, Afganistan. Dzięki temu atakowi UBL osiąga globalną sławę jako 

główny wróg USA, zyskując tysiące sympatyków na całym świecie, przede wszystkim 

w środowiskach radykalnych muzułmanów. 

W efekcie amerykańskich kontrakcji globalna organizacja terrorystyczna zwana Al- 

Ka’idą przechodzi konieczną transformację w globalną sieć terrorystyczną, której 

podwaliny UBL tworzył od blisko dekady, upraszczając i „spłaszczając” swoją strukturę, 

oraz nasila rekrutację swoich członków wśród nowych zwolenników, nie mających 

afgańskiego doświadczenia. Rozbudowuje działające niezależnie od siebie komórki 
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terrorystyczne, które przygotowują się do podjęcia akcji zbrojnych typu terrorystycznego. 

Al Kaida staje się globalną ideologią, która motywuje członków zbrojnego ruchu 

społecznego.  

Proces ten ulega nasileniu i przyśpieszeniu po amerykańskiej inwazji na Irak. W oczach 

radykalnych muzułmanów kraj ten staje się głównym, choć nie jedynym, frontem walki 

z niewiernymi – Amerykanami i ich sojusznikami – nowym Afganistanem XXI wieku. 

Ściągający do Iraku bojownicy po przeszkoleniu są kierowani do licznych krajów, w tym 

w Europie, celem poszerzenia linii frontu.  

Od 11 września 2001 r. globalne sieci islamistyczne dokonały dużej liczby zarówno 

udanych jak i nieudanych zamachów w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz 

w Azji. Strategicznym celem tego ruchu jest zjednoczenie wspólnoty muzułmanów – 

ummy w nowym kalifacie, w którym podstawę stanowić będzie prawo koraniczne oraz 

rozprzestrzenienie kalifatu na cały świat. Celem taktycznym jest poważne osłabienie 

koalicji antyterrorystycznej poprzez powtarzające się zamachy terrorystyczne 

w państwach popierających USA i tym samym spowodowanie jego osamotnienia, co 

umożliwi wypędzenie wojsk okupacyjnych z Iraku (w tym celu dopuszcza się nawet 

możliwość wywołania walk między sunnitami a szyitami w Iraku) oraz Afganistanu, 

a także destabilizację proamerykańskich reżimów w świecie muzułmańskim. Kampania 

zbrojna planowana jest w dłuższej perspektywie czasowej co oznacza, że jeżeli nie nastąpi 

nagłe osłabienie tego ruchu należy oczekiwać długotrwałej kontynuacji tego konfliktu, co 

oznacza ponawianie ataków na wybrane cele, w tym w Europie, co jakiś czas.  

Najprawdopodobniej rola dawnych przywódców – Usamy ibn Ladina oraz Ajmana az-

Zawahiriego ograniczona została do wpływu propagandowego, koordynacją 

i planowaniem działań zbrojnych zajmują się mniej znani opinii publicznej regionalni 

i lokalni komendanci tacy jak Abu Musab al-Zarkawi czy schwytany niedawno Abu 

Faradż al-Libbi. Można jednak zaryzykować hipotezę, że niektóre ataki GSI są 

koordynowane przez najwyższe dowództwo, jako, że sami wykonawcy zamachów 

niekoniecznie są zdolni do planowania strategicznego. Można także przypuszczać, że GSI 

są wspierane przez rządy niektórych państw muzułmańskich oraz przez sympatyzujące 

z nimi segmenty służb specjalnych niektórych państw. 
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ANEKS 2 

 

PÓŁNOCNOIRLANDZKIE UGRUPOWANIA TERRORYSTYCZNE 

– STAN OBECNY 

 

Ugrupowania republikańskie 

IRA 

Po oświadczeniach z lipca i września br. IRA jest organizacją, której najbaczniej 

przyglądają się wszyscy w Irlandii Północnej, bo to właśnie od niej zależy teraz 

polityczna przyszłość tej prowincji Zjednoczonego Królestwa.  

Partii Sinn Fein, politycznemu skrzydłu ruchu republikańskiego, bardzo zależy na wejściu 

do północnoirlandzkiego rządu i można mieć nadzieję, że jej liderzy, do niedawna także 

członkowie Rady Armii IRA – mieli z niej ustąpić na krótko przed oświadczeniem 

z 28 lipca br., zadbają o faktyczne zakończenie działalności IRA. 

Obecnie IRA z pewnością nie prowadzi działań militarnych, tzn. żadnych, których celem 

byłaby północnoirlandzka policja lub też brytyjskie wojsko ani stricte terrorystycznych 

oraz przestaje lub przestała autoryzować jakiekolwiek działania swoich „ochotników” 

wymierzone przeciwko lojalistycznym ugrupowaniom terrorystycznym lub społeczności 

protestanckiej. Ciągle jednak ma dość możliwości, poważania i wpływów dla 

kontynuowania parapolicyjnej roli w niektórych rejonach Irlandii Północnej. 

Najprawdopodobniej nie prowadzi już treningów z użyciem broni ani też jakichkolwiek 

innych ćwiczeń.  

Nie wiadomo, co dzieje się z dawnymi departamentami inżynierii i kwatermistrzostwa 

Kwatery Głównej, które zajmowały się odpowiednio produkcją broni i jej ukrywaniem. 

Zniszczenie arsenałów IRA z pewnością nie oznacza jednak, że organizacja straciła 

zdolność do szybkiego, ponownego uzbrojenia się, czy to poprzez wyprodukowaną przez 

siebie broń lub zakupioną poza Irlandią.  

Niejasny jest także los departamentu finansów Kwatery Głównej. Bardzo możliwe, że 

lwia część osób związanych z nielegalną lub też legalną zbiórką (poprzez firmowanie 

swoim nazwiskiem legalnych firm) pieniędzy dla IRA będzie teraz kontynuowała te 

działania już w zgodzie z prawem na rzecz partii Sinn Fein.  
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INNE GRUPY REPUBLIKAŃSKIE 

RIRA I CIRA nadal są oficjalnie w stanie wojny z Brytyjczykami i państwem 

północnoirlandzkim. W praktyce ich zdolność do prowadzenia jakichkolwiek działań 

militarnych jak i terrorystycznych jest jednak szalenie ograniczona. Zarówno RIRA jak 

i CIRA pełne są policyjnych informatorów, którzy końca lat 90-tych XX w. paraliżują ich 

działalność. W każdej z nich trwają także walki frakcyjne, co powoduje, że na chwilę 

obecną szczytem ich możliwości wydaje się podawanie do mediów fałszywych alarmów o 

podłożeniu bomb, co miało chociażby miejsce latem br. Brakiem sukcesu zakończyły się 

działania mające na celu pozyskanie części arsenału IRA już po jej decyzji o zakończeniu 

działań militarnych i terrorystycznych. 

INLA pozostaje wierna swojemu zawieszeniu broni z 1998 r. Organizacja jest 

zaangażowana w działalność kryminalną, np. kradzieże, handel narkotykami i przemyt 

towarów z Irlandii. Stara się także w niektórych rejonach spełniać rolę parapolicyjną.  

 

Ugrupowania lojalistyczne 

STOWARZYSZENIE OBRONY ULSTERU (ULSTER DEFENCE ASSOCIATION – 

UDA) 

UDA to najliczniejsza terrorystyczna organizacja lojalistyczna. W listopadzie 2004 

ogłosiła, że jest gotowa na trwałe zerwać z przemocą i rozbroić się. W rok później 

wyraziła gotowość do rozmów z rządem brytyjskim na temat swojej przyszłości. UDA 

jest w kontakcie z Niezależną Międzynarodową Komisją ds. Rozbrojenia (Independent 

International Commission on Decomissioning – IICD), która to nadzorowała rozbrojenie 

IRA. Organizacja jest zaangażowana w działalność kryminalną, głównie handel 

narkotykami. 

UVF 

UVF to najstarsza terrorystyczna organizacja lojalistyczna. Po letnich morderstwach 

domniemanych członków i sympatyków konkurencyjnego LVF, jest uważana za jedno 

z największych zagrożeń dla procesu pokojowego w Irlandii Północnej. Zaangażowana 

w handel narkotykami, prekursorka tego procederu na terenie Irlandii Północnej. Jest 

w trakcie wewnętrznej dyskusji nad stopniowym ograniczaniem działalności i docelowo – 

samorozwiązaniem. 
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LVF 

LVF to najmłodsza i najmniejsza terrorystyczna organizacja lojalistyczna, która pod 

koniec października br. ogłosiła swoje rozwiązanie, a dosłownie „ustąpienie swoich 

oddziałów zbrojnych”. Dyskusyjną kwestią pozostaje jednak to, czy owo oświadczenie 

oznacza rzeczywiste zakończenie działalności tego ugrupowania. Członkowie LVF nadal 

pozostają zaangażowani w działalność kryminalną, głównie handel narkotykami. 

 

ANEKS 3 

 

GLOBALNE UWARUNKOWANIA ATAKU BMR 

 

Działania terrorystyczne zawsze charakteryzowały się pewną ograniczoną różnorodnością 

stosowanych taktyk i form, a motywowane były przede wszystkim pobudkami 

politycznymi, kryminalnymi czy religijnymi. Idee zastosowania BMR w zamachach 

terrorystycznych odżyły dopiero na początku lat 80. ubiegłego wieku. W chwili obecnej 

o skuteczności ataku terrorystycznego, o możliwości uzyskania efektu zaskoczenia, często 

decyduje inwencja terrorystów. Ich celem jest zdobycie pożądanego rodzaju broni 

masowego rażenia i zastosowanie go w ataku skutkującym dużą liczbą ofiar lub zaledwie 

wywołującym panikę i strach. Lepsze wykształcenie oraz dostęp drogą internetową do 

wielu obszarów wiedzy sprawiają, że sposoby przeprowadzenia ataku stają się jeszcze 

bardziej śmiercionośne. Postęp cywilizacyjny przyczynił się również do tego, że wiedza 

na temat stworzenia broni masowego rażenia nie jest obecnie już tylko własnością 

kontrolowanych przez państwa struktur. Zagrożeniem mogą być doświadczone 

i wykształcone zespoły rosyjskich naukowców, którzy wcześniej zajmowali się badaniami 

broni biologicznej, a obecnie są bezrobotni bądź, za pomocą wielu służb specjalnych, 

znajdują się w tzw. „rezerwie kadrowej” światowych producentów BMR (także dla 

terrorystów). W 1995 r. sugerowano, że irańskie postępy w rozwoju broni biologicznej 

były związane z udziałem w nich naukowców z byłego ZSRR. Podobne informacje 

dotyczyły Chin, Iraku i innych państw. 

Niskie koszty produkcji broni biologicznej czynią dostęp do tego rodzaju broni coraz 

bardziej możliwym. Uwagę terrorystów w stronę broni biologicznej, a także w pewnym 

stopniu broni jądrowej, kierują takie przesłanki jak: łatwość ukrycia instalacji 
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produkcyjnych, niski koszt, możliwość produkcji laboratoryjnej oraz możliwość skrytego 

użycia, co utrudnia identyfikację sprawców. 

Mimo iż istnieje wiele przeszkód utrudniających użycie broni biologicznej, a szczególnie 

elementów broni jądrowej w pojęciu militarnym, to przykład z 11 września 2001 r. 

zapoczątkował nowe, odmienne spojrzenie na te kwestie. Sprzymierzeńcem terrorystów 

stały się spekulacje medialne, które często podsuwają im instrukcje zastosowania tej 

broni, gotowe recepty ich zdobycia oraz scenariusze późniejszych wydarzeń. Z drugiej 

strony informacje na temat zagrożeń użycia przez terrorystów BMR oraz możliwości ich 

zdobycia są często wyolbrzymiane. 

W latach 2003-2004 kontynuowano amerykańsko-rosyjską kooperację w kwestii 

zmniejszenia zagrożeń proliferacyjnych z obszaru byłego Związku Radzieckiego, a także 

państw bloku wschodniego. Współpracę rozwijano w zakresie wywozu materiałów 

radioaktywnych z nieczynnych reaktorów w państwach byłego bloku wschodniego do 

Rosji. Zgodnie z zatwierdzonym w 2002 r. programem, do końca 2005 r. mają zostać 

przewiezione do Rosji i przetworzone na paliwo dla elektrowni atomowych radioaktywne 

materiały z 25 reaktorów. 

Wzmocnieniu możliwości zwalczania przez Rosję zagrożeń terrorystycznych 

z wykorzystaniem broni masowego rażenia służyły przeprowadzone w czerwcu 2004 r. 

ćwiczenia Federalnej Służby Bezpieczeństwa pod kryptonimem „Atom-2004”. 

Symulowano wówczas przeciwdziałanie próbie ataku terrorystycznego na elektrownię 

atomową na Półwyspie Kola, nieopodal Murmańska. W sierpniu 2004 r. pod 

kryptonimem „Awaria-2004” przeprowadzono ćwiczenia obrony konwoju 

transportującego broń jądrową przed atakiem organizacji terrorystycznej. Ćwiczenia te 

odbyły się z udziałem obserwatorów z krajów członkowskich NATO. 

Już w 2002 r. Federacja Rosyjska i Stany Zjednoczone stworzyły grupę do walki 

z terroryzmem jądrowym, której zadaniem jest uniemożliwianie terrorystom zdobycie 

materiałów rozszczepialnych. Ponadto grupa ta m.in. rejestruje wszystkie potencjalnie 

niebezpieczne źródła promieniowania jonizującego, wykorzystywane przykładowo 

w energetyce jądrowej czy medycynie. 

Zagadnienia obrony przed bronią biologiczną nie były w przeszłości traktowane 

priorytetowo w strategii obronnej wielu państw. Mimo istnienia międzynarodowych 

uregulowań prawnych zakazujących jej stosowania (Protokół Genewski z 1925 r., 

Konwencja o zakazie produkcji, magazynowania broni biologicznej i jej zniszczeniu 

z 1972 r.) istnieje realne niebezpieczeństwo użycia tej broni. Obawy te są o tyle zasadne, 
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że broń biologiczna jest nie tylko bardzo tania, ale również łatwa do ukrycia, a więc do 

przemycenia. Konwencja z 1972 r. nie precyzuje żadnych mechanizmów kontrolnych. Nie 

wszystkie kraje przestrzegają postanowień konwencji i nie wszystkie państwa są jej 

sygnatariuszami. Poza wszelką kontrolą pozostają różne grupy przestępcze, dla których 

użycie tej „oszczędnej” i efektywnej broni może być szczególnie atrakcyjne. Nieznana 

jest ilość broni biologicznej przechowywana w arsenałach bądź nielegalnie produkowana. 

W laboratoriach pojawiają się coraz to nowe, często bardziej niebezpieczne od 

dotychczasowych, środki zakaźne. Obecnie podejrzewa się kilkanaście państw 

o prowadzenie badań ofensywnych nad bronią biologiczną, którą dysponują m.in.: Korea 

Północna, Syria i Libia, oraz o posiadanie środków jej przenoszenia. Badania takie 

prowadzone były również przez niektóre grupy terrorystyczne, czego wymownym 

przykładem była japońska sekta Aum Shinrikyo (Najwyższa Prawda), prowadząca 

eksperymenty z toksynami jadu kiełbasianego, zarodników wąglika oraz planująca 

wykorzystanie w celach bioterrorystycznych wirusa Ebola. Wojna w Zatoce Perskiej 

w 1991 r. unaoczniła światu pełny obraz programu ofensywnego Iraku oraz jego 

zaawansowanie w produkcji broni biologicznej. Niektóre z groźnych patogenów 

umieszczone były w bombach, pociskach artyleryjskich i rakietach SCUD. 

Atak bioterrorystyczny z wykorzystaniem zarodników wąglika niekonwencjonalną drogą 

pocztowo-kopertową w Stanach Zjednoczonych w 2001 r. ukazał opinii międzynarodowej 

skalę zagrożenia czynnikami biologicznymi, podkreślając jednocześnie konieczność 

podjęcia natychmiastowych działań dla odparcia tego typu akcji w przyszłości. Od czasu 

ataków na World Trade Center oraz Pentagon w USA coraz bardziej realna stała się 

groźba zastosowania broni biologicznej w zamachach terrorystycznych, których podłożem 

mogą być: nacjonalizm, fanatyzm religijny, rasizm bądź cele polityczne. Należy również 

pamiętać, że pojedyncze akty terroru mogą być także skutkiem psychicznego 

niezrównoważenia jego sprawców. 

Mimo podjęcia przez większość państw różnego typu działań skierowanych przeciwko 

wzmacnianiu przez ugrupowania terrorystyczne rozwoju swoich struktur oraz 

pozyskiwaniu środków walki, to ugrupowania te wciąż starają się i są zdolne do 

pozyskania broni biologicznej i radiologicznej. Raport Międzynarodowej Agencji Energii 

Atomowej z 2003 r. potwierdza obawy o możliwość nabycia przez organizacje 

terrorystyczne materiałów radioaktywnych wykorzystywanych do zastosowań cywilnych. 

Podobne oceny są wydawane przez większość zachodnich służb wywiadowczych. 
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Ze wszystkich rodzajów BMR najbardziej prawdopodobne wydaje się użycie przez 

terrorystów broni biologicznej. Jest ona niezwykle skuteczna, łatwa do transportu 

i przechowania, ekonomiczna, a skutek jej użycia nie jest natychmiast zauważalny, co 

powoduje trudności w lokalizacji miejsca zastosowania środka oraz ogranicza możliwość 

wcześniejszego przeciwdziałania. Daje również terrorystom największe możliwości 

spowodowania zagrożeń rzeczywistych i urojonych, które wywołają chaos i panikę 

w społeczeństwie. Ponadto jest bardzo łatwa w produkcji, a w okresie wylęgania się 

choroby objawy są często nietypowe i mylące. 
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