
67

65)  Źródło:  http://www.abw.gov.pl/157.25.193.180/terroryzm/przepisy/lista_ue.htm 
– Konferencja w Emowie, 28 listopada 2002.

66)  Źródło:  http://www.abw.gov.pl/157.25.193.180/terroryzm/przepisy/lista_ue.htm 
– Konferencja w Emowie, 28 listopada 2002.

67)  Ataki samolotowe na World Trade Center i Pentagon.

UniA EUroPEjsKA

istotne zmiany w postrzeganiu terroryzmu zarysowały się,  jak dowie-
dziono  wcześniej,  w  końcowych  latach XX wieku. na  arenie  światowej, 
a w tym i europejskiej, zaczęło się pojawiać coraz więcej głosów wskazują-
cych na potrzebę integrowania wysiłków ukierunkowanych na zwalczanie 
tego zjawiska. W sumie nie były to jednak głosy wystarczające. Przekonu-
jący impuls nadały dopiero tragiczne wydarzenia spowodowane ostatnimi 
zamachami w stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej67, gdzie rozmiar 
zniszczeń unaocznił  światu  –  jak nigdy  dotąd  –  istniejącą  skalę  niebez-
pieczeństwa. Z myślą  o  tym, Unia Europejska  uchwaliła  szereg  regula-
cji, które inicjują tworzenie jednolitego rozwiązania ukierunkowanego na 
wspólne zwalczanie terroryzmu przez państwa zrzeszone w tym związku. 
Do najważniejszych z nich można zaliczyć: 

(1)  Plan Działania w Zwalczaniu Terroryzmu przyjęty przez radę Eu-
ropy 21 września 2001 r.;

(2)  Decyzję Ramową Rady z 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U.L 264 z 22.06.2002 r.);
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(3)  Decyzję Ramową Rady z 13 czerwca 2002 r. w sprawie europej-
skiego nakazu aresztowania i procedury wydawania między pań-
stwami członkowskimi (Dz.U.L 190 z 18.07.2002 r.);

(4)  Decyzję Ramową Rady z 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnych 
zespołów dochodzeniowo-śledczych (Dz.U.L 162 z 20.06.2002 r.);

(5) Decyzję Rady z 28 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Eurojustu 
(Dz.U.L 63/1 z 06.03.2002 r.);

(6) Decyzję Rady z 20 września 2005 r. w sprawie wymiany infor-
macji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych  
(Dz.U.L 253/22 29.09.2005 r.);

(7) Decyzję Ramową Rady dotyczącą prania brudnych pieniędzy, iden-
tyfikacji, śledzenia, zamrażania i konfiskaty środków popeł-
nienia przestępstw lub przychodów z przestępstw  (Dz.U.L  182 
z 05.07.2001 r.);

(8)  Europejską Strategię Bezpieczeństwa (tzw. Strategię Solany) przyję-
tą przez radę UE 12 grudnia 2003 r.;

(9)  Deklarację o Zwalczaniu Terroryzmu z 25 marca 2004 r. i Euro-
pejski Plan Działania odnośnie Zwalczania Terroryzmu;

(10)  Program Haski w zakresie budowy obszaru wolności, bezpieczeń-
stwa i sprawiedliwości w UE z 5 listopada 2005 r.  (Dz.U.C  53/1 
z 03.03.2005 r.).

Powyższe dokumenty, wraz z Deklaracją Rady Europejskiej o Zwalcza-
niu Terroryzmu, stanowią podstawowe uregulowania i wskazania koalicyj-
ne w kwestiach dotyczących:

(1)  zachowywania międzypaństwowej  solidarności w  zwalczaniu ter-
roryzmu;

(2)  realizacji zobowiązań, wynikających z Karty Narodów Zjednoczo-
nych oraz z Rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczo-
nych nr 1373 z 2001 r.; dotyczących wspólnego zwalczania terrory-
zmu międzynarodowego;

(3)  kształtowania  Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa w  sprawie 
zwalczania terroryzmu;

(4)  tworzenia  ram  koncepcyjnych  dla  Europejskiej Polityki Bezpie-
czeństwa i Obronności, pożądanej do wnoszenia we wspólne dzieło 
zwalczania terroryzmu;

(5)  wzmacniania  środków  bezpieczeństwa  na  granicach  oraz  zwięk-
szenia skuteczności wykrywania fałszywych dokumentów;

(6)  kształtowania strategicznych celów odnoszących się do zwalczania 
terroryzmu;
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(7)  pogłębienia międzynarodowego konsensusu i wzmacniania współ-
pracy w dziedzinie zwalczania terroryzmu;

(8)  redukowania  dostępu  organizacji  terrorystycznych  do  źródeł  fi-
nansowania i innych zasobów ekonomicznych;

(9)  stosowania profilaktyki antyterrorystycznej w zakresie wykrywa-
nia, ścigania i prawnego piętnowania sprawców potencjalnych za-
grożeń;

(10)  kształtowania bezpieczeństwa międzynarodowego transportu i za-
pewniania efektywnych kontroli granicznych;

(11)  zwiększania  zdolności  do  ograniczania  skutków  ataków  terrory-
stycznych;

(12)  redukowania wsparcia terrorystycznego;
(13)  utrzymywania właściwych stosunków zewnętrznych z prioryteto-

wymi krajami trzecimi, w których zwalczanie terroryzmu powinno 
być wzmocnione;

(14)  wymiany informacji wywiadowczych;
(15)  środków ochrony transportu i ludności;
(16)  współpracy międzynarodowej;
(17)  współpracy z UsA i innymi partnerami;
(18)  kompleksowego koordynowania wysiłków unijnych ukierunkowa-

nych na wszechstronne zwalczanie terroryzmu.

Analizując wymienione postanowienia i uregulowania Unii Europejskiej, 
dochodzi się do wniosku, że występujące w tym względzie poglądy koalicyj-
ne, wyrażane przez radę Europejską, odzwierciedlają intencje mieszczące 
się w czterech kategoriach problemowych (patrz tab. 11).

Tabela 11. Zestawienie uogólnionych uregulowań i wskazań Unii
Europejskiej w sprawie zwalczania terroryzmu

Lp.

UOGÓLNIONE TREŚCI 
UREGULOWAŃ I WSKAZAŃ 

UNIJNYCH W SPRAWIE
ZWALCZANIA TERRORYZMU

KATEGORIE UREGULOWAŃ 
I  WSKAZAŃ UNIJNYCH

formalno-
-prawna

ładu 
organi-

zacyjnego

działań
antycy-

pacyjnych

szybkości
reakcji

1.
Zachowywanie międzypaństwowej 
solidarności w zwalczaniu terrory-
zmu

f f f
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2.

realizacja zobowiązań, wynikają-
cych z Karty Narodów Zjednoczo-
nych oraz z Rezolucji Rady Bezpie-
czeństwa Narodów Zjednoczonych 
nr 1373 z 2001 r., dotyczących 
wspólnego zwalczania terroryzmu 
międzynarodowego

f f f

3.
Kształtowanie Europejskiej Stra-
tegii Bezpieczeństwa w sprawie 
zwalczania terroryzmu

f f f

4.

Tworzenie ram koncepcyjnych 
dla Europejskiej Polityki Bezpie-
czeństwa i Obronności, pożądanej 
do wnoszenia we wspólne dzieło 
zwalczania terroryzmu

f f f

5.

Wzmacnianie środków bezpieczeń-
stwa na granicach oraz zwięk-
szenie skuteczności wykrywania 
fałszywych dokumentów

f f f

6.
Kształtowanie strategicznych celów 
odnoszących się do zwalczania 
terroryzmu

f f f

7.

Pogłębienie międzynarodowego 
konsensusu i wzmacnianie współ-
pracy w dziedzinie zwalczania 
terroryzmu

f f f

8.

redukowanie dostępu organizacji 
terrorystycznych do źródeł finan-
sowania i innych zasobów ekono-
micznych

f f

9.

stosowanie profilaktyki antyterro-
rystycznej w zakresie wykrywania, 
ścigania i prawnego piętnowania 
sprawców potencjalnych zagrożeń

f f f

10.

Kształtowanie bezpieczeństwa 
międzynarodowego transportu 
i zapewnianie efektywnych kontroli 
granicznych

f f
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11.
Zwiększanie zdolności do ograni-
czania skutków ataków terrory-
stycznych

f f

12.
redukowanie wsparcia terrory-
stycznego f f

13.

Utrzymywanie właściwych stosun-
ków zewnętrznych z prioryteto-
wymi krajami trzecimi, w których 
zwalczanie terroryzmu powinno 
być wzmocnione

f f

14.
Wymiana informacji wywiadow-
czych f f f

15.
Środki ochrony transportu i lud-
ności f f

16. Współpraca międzynarodowa f f f

17.
Współpraca z UsA i innymi part-
nerami f f f

18.

Kompleksowe koordynowanie 
wysiłków unijnych ukierunkowa-
nych na wszechstronne zwalczanie 
terroryzmu

f f f

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwerendy i analizy dokumentów 
Unii Europejskiej

Z powyższego zestawienia wynika,  że Unia Europejska poświęciła 48 
różnych  uregulowań  i  wskazań68  sprawie  zwalczania  terroryzmu  (patrz 
tab. 11 i wyk. 12), z czego:

–  10 mieszczących się w kategorii formalnoprawnej,
–  18 mieszczących się w kategorii ładu organizacyjnego,
–  18 mieszczących się w kategorii działań antycypacyjnych,
–  2 mieszczące się w kategorii zwiększania szybkości reakcji.

68)  Uregulowania i wskazania oznaczone w tabeli 16. znakiem dzwonu (f).
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jeśli  przyjmiemy,  że  jest  to  całość  intencji  unijnych  wyrażonych 
w sprawie zwalczania terroryzmu69, (48 formalnych uregulowań i wskazań 
–> 100 proc.), to wynika z nich, że (patrz też wyk. 13):

–  20 proc. dotyczy uregulowań i wskazań formalnoprawnych 
(10 z 48 – 20 proc.),

–  38 proc. dotyczy uregulowań i wskazań odnoszących się do tworzenia 
ładu organizacyjnego (18 z 48 – 38 proc.),

–  38 proc. dotyczy uregulowań i wskazań antycypacyjnych 
(18 z 48 – 38 proc.),

–  4 proc. dotyczy uregulowań  i wskazań nawiązujących do  szybkości 
działania (2 z 48 – 4 proc.).

można  zatem  pokusić  się  o  twierdzenie,  że  istota  inwencji  unijnych 
– wyrażanych w sprawie zwalczania terroryzmu – jest skupiana głównie 

Wyk 12. Ilościowe zestawienie uregulowań i wskazań unijnych 
w sprawie zwalczania terroryzmu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników obserwacji pośredniej przepro-
wadzonej techniką studiowania dokumentów
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na antycypacji stwarzającej warunki do systemowego zwalczania tego zja-
wiska, jeszcze na etapie dających się obserwować antecedencji, w ramach 
jednolicie  funkcjonującego  potencjału  koalicyjnego,  dostosowanego  do 
ewentualnej współpracy w tym zakresie z partnerami pochodzącymi z ze-
wnętrznego otoczenia Unii.

 
Wymowny poznawczo jest również fakt identyfikujący rolę Europejskie-

go Koordynatora ds. Zwalczania Terroryzmu, powołanego do funkcjonowa-
nia w strukturze Sekretariatu Rady Europejskiej z misją i kompetencjami 

69)  Autor jest świadom, że w Unii Europejskiej mogą istnieć jeszcze  i  inne dokumen-
ty  dotyczące  zwalczania  terroryzmu.  Uznał  jednak,  że  w  przedmiotowej  sprawie, 
wynikającej z tematu i celu rozprawy, przytoczone wyżej są wystarczająco reprezen-
tatywne do ustalenia proporcji intencyjnej, wyrażanej z poziomu unijnego, w sprawie 
zwalczania terroryzmu.

Wyk 13. Procentowe zestawienie kategorii uregulowań i wska-
zań unijnych w sprawie zwalczania terroryzmu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników obserwacji pośredniej przepro-
wadzonej techniką studiowania dokumentów
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ukierunkowanymi  na  kompleksowo  spójne  organizowanie  wysiłków 
związanych ze zwalczaniem tego zjawiska w skali narodowej, kontynental-
nej i światowej70.

KonsTATACjA

główną intencją Unii Europejskiej są dążenia antycypacyjne ukierunko-
wane na tworzenie spójnego i jednolicie funkcjonującego ładu organizacyj-
nego ukierunkowanego na wszechstronne zwalczanie terroryzmu. Wyraźnie 
akcentują  potrzebę  tworzenia  – w  ramach państw koalicyjnych  –  dobrze 
zorganizowanej całości, gdzie wszystkie jej elementy narodowe i koalicyjne 
będą się współprzyczyniały do powodzenia tejże całości71, obejmującej sferę 
czynników sprawczych wyznaczanych kategoriami formalnoprawnymi, or-
ganizacyjnymi, antycypacyjnymi i sprawnościowymi (rys. 3).

Rys 3. Czynniki i kategorie czynników sprawczych składające 
się na zwalczanie terroryzmu (wg poglądów lansowanych 
przez Unię Europejską)72

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników obserwacji pośredniej przepro-
wadzonej techniką studiowania dokumentów
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nawiązując  do  powyższego można  stwierdzić,  że  przyczyn  obciążają-
cych sprawność podejmowania akcji specjalnych i przeciwterrorystycznych 
należy  upatrywać  w  kategoriach  przyczyn  ulokowanych  w  uregulowa-
niach formalnoprawnych, ładzie organizacyjnym, w szybkości reagowania 
i w działaniach antycypacyjnych.

 

frAnCjA

organizacją  zwalczania  terroryzmu  w  republice  francuskiej  zajmu-
ją  się  najwyższe  organa  władzy  państwowej.  główne  kierunki  działania 
i priorytety w tym zakresie są ustalane na poziomie prezydenckim. Z tego 
miejsca trafiają do urzędu premiera, a następnie – poprzez ministerstwo 
obrony, ministerstwo spraw Wewnętrznych oraz ministerstwo Ekonomii 
finansów i Przemysłu – trafiają do bezpośrednich wykonawców usytuowa-
nych organizacyjnie w wymienionych resortach (rys. 4).

W  aspekcie  czynnościowym,  poszczególne  elementy  strukturalne,  wy-
eksponowane na wspomnianym rysunku 4, są przewidziane do spełniania 
następujących funkcji:

(1)  Urząd Prezydenta Republiki  –  wytyczania  głównych  kierunków 
działania i ustalania priorytetów w zwalczaniu terroryzmu.

(2)  Urząd Premiera Republiki  –  transformowania  decyzji  prezyden-
ckich na resortowy poziom wykonawczy. W procedurze  tej, bez-
pośrednie  funkcje  administracyjne  i  informacyjno-monitorują-
ce  sprawuje  szef  sztabu  Premiera.  W  jego  imieniu  (premiera) 

70)  Patrz Koordynacja zwalczania terroryzmu na przykładzie wybranych państw w Eu-
ropie (analiza), BBn, Warszawa, maj 2007.

71)  Zwrot użyty przez Tadeusza Kotarbińskiego w Traktacie o dobrej robocie, w kwestii 
dotyczącej całości dobrze zorganizowanej.

72)  numeracja czynników sprawczych odpowiada numeracji zawartej w tabeli 11.

2.2
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przeprowadza  cykliczne  spotkania  z  najwyższymi  funkcjonariu-
szami państwowymi, odpowiedzialnymi za sprawy bezpieczeństwa. 
W spotkaniach tych uczestniczą również przedstawiciele Biura Pre-
zydenta Republiki (CSI).

(3) Ministerstwo Obrony – prowadzenia rozpoznania i przeprowadza-
nia wybranych akcji przeciwterrorystycznych. W ramach tego:

 
– Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa Zewnętrznego [Direction 

Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE)]  jest przewidziana do 
zdobywania danych typowo wywiadowczych oraz rozpracowywania 
organizacji  terrorystycznych  tradycyjnymi metodami wywiadow-
czymi. DgsE zajmuje się także prowadzeniem kontrwywiadu poza 
granicami francji,

Rys 4. Model rzeczowej struktury organizacyjnej przewidzianej 
do zwalczania terroryzmu w Republice Francuskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników obserwacji pośredniej przepro-
wadzonej techniką studiowania dokumentów
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– Dyrekcja Wywiadu Wojskowego [Direction du Renseignement Mi-
litaire (DRM)]  jest przewidziana głównie do pozyskiwania  infor-
macji  drogą analizy danych  zdobywanych przez wywiad  elektro-
niczny i satelitarny,

– Dyrekcja Ochrony Bezpieczeństwa Sił Zbrojnych [Direction de 
la Protection et de la Sécurité de la Défense (DPSD)] jest przezna-
czona  do  zabezpieczania  kontrwywiadowczego  sił  zbrojnych,  za-
pewniania ich apolityczności oraz zabezpieczania i ochrony sektora 
obronnego (personelu, instalacji i obiektów przemysłowych) przed 
terroryzmem,

– Żandarmeria Narodowa [Gendarmerie Nationale (GN)], mimo, że
podlega ministerstwu obrony,  to  jednak dekret  z dnia 15 maja 
2002  r.  nadaje  uprawnienia ministrowi  spraw wewnętrznych do 
wykorzystania jej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Z tego 
względu Żandarmeria Narodowa obok Policji Narodowej stanowi 
główną strukturę odpowiedzialną za utrzymanie porządku  i bez-
pieczeństwa na terenie państwa.

(4) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  –  prowadzenia  działalności
kontrwywiadowczej i wywiadowczej. W ramach tego:

– Dyrekcja Nadzoru Terytorium [Direction de la Surveillance du 
Territoire (DST)] spełnia tradycyjną rolę kontrwywiadowczą na te-
rytorium kraju,

– Generalna Dyrekcja Informacji Ogólnych [Direction Centrale des 
Renseignements Généraux (DCRG)] spełnia funkcje związane ze zdo-
bywaniem i przekazywaniem rządowi strategicznych informacji zwią-
zanych z obronnością państwa i wewnętrzną polityką bezpieczeństwa,

– Generalna Dyrekcja Policji Narodowej [Direction Centrale de la 
Police Nationale (DCPN)] spełnia główne zadania związane z utrzy-
mywaniem porządku i bezpieczeństwa na terytorium kraju.

(5) Ministerstwo Ekonomii Finansów i Przemysłu – prowadzenia dzia-
łalności ukierunkowanej na przeciwdziałanie przestępczości gospo-
darczej. W ramach tego:

– Narodowa Dyrekcja Wykrywania Przestępstw Gospodarczych 
[Direction Nationale du Renseignement et des Enquętes Douaničres 
(DNRED)] odpowiada za zbieranie, analizowanie oraz prowadzenie 
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głównych dochodzeń w sprawach przestępstw związanych z obro-
tem  gospodarczym  (głównie  celnych,  podatkowych  oraz  związa-
nych z nielegalnym obrotem),

– Komórka organizacyjna zajmująca się wykrywaniem i zwalcza-
niem wprowadzania do obiegu nielegalnych pieniędzy [Traitement 
du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins 
(TRACFIN)].  W  swoim  składzie  posiada  wyspecjalizowaną  jed-
nostkę  do  zwalczania  finansowania  działalności  terrorystycznej 
FIANTER, powstałą w październiku 2001 r.

na poziomie ministerialnym funkcjonuje Międzyresortowy Komitet ds. 
Zwalczania Terroryzmu [Comité Interministériel de Lutte Antiterroriste 
(CILAT)], któremu przewodniczy minister spraw wewnętrznych. na po-
ziomie  operacyjnym  koordynację  zapewnia  natomiast  Jednostka Koor-
dynacyjna ds. Zwalczania Terroryzmu [Unité de Coordination de la Lutte 
Anti-terroriste (UCLAT)],  podporządkowana  bezpośrednio  dyrektorowi 
generalnemu Policji narodowej. jej zadaniem jest centralizowanie infor-
macji pochodzących z instytucji podległych ministrowi spraw wewnętrz-
nych, ministrowi obrony oraz ministrowi ekonomii, finansów i przemysłu. 
Ponadto zapewnia regularną wymianę wiadomości z organami wymiaru 
sprawiedliwości. Zadaniem głównym UCLAT jest koordynacja zwalcza-
nia działalności terrorystycznej prowadzonej przez różne, niezależne od 
siebie, agendy rządowe. Zadania te realizuje w trzech zasadniczych ob-
szarach:

(1)  Rozpoznania i zbierania informacji,  koordynując  w  tym  zakresie
 działania:

–  generalnej  Dyrekcji  Bezpieczeństwa  Zewnętrznego  [Direction 
Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE)], 

–  Dyrekcji nadzoru Terytorium [Direction de la Surveillance du Ter-
ritoire (DST)],

–  Brygady nasłuchu i Wojny Elektronicznej [Brigade de Renseigne-
ment et de Guerre Electronique (BRGE)]73, 

–  generalnej Dyrekcji informacji ogólnych [Direction Centrale des 
Renseignements Généraux (DCRG)].

(2)  Zapobiegania, koordynując i ukierunkowując działania Policji na-
rodowej i Żandarmerii narodowej74.

ii – moDELE ZWALCZAniA TErrorYZmU W WYBrAnYCH KrAjACH 
       Unii EUroPEjsKiEj – rEgULACjE PrAWnE



79

(3)  Represji, włączając się w koordynację działań między poszczególnymi 
agencjami zwalczającymi terroryzm oraz wymiarem sprawiedliwo-
ści, zapewniając w ten sposób niezbędne wsparcie prawne.

Ponadto, jednostka ta (UCLAT) realizuje jeszcze następujące zadania:

(1)  Ciągle monitoruje  bieżącą  sytuację  pod  kątem  zagrożeń  terrory-
stycznych. Analizuje i przygotowuje dyrektorowi generalnemu Po-
licji narodowej  i ministrowi spraw wewnętrznych  informacje nie-
zbędne do podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa. Przy 
ocenie  zagrożeń  zwraca  szczególną uwagę na  zagrożenia  terrory-
styczne mogące  się  objawiać  podczas  wielkich  imprez  i  ważnych 
wydarzeń politycznych.

(2)  Utrzymuje bieżące kontakty  z  odpowiednimi agendami,  odpowie-
dzialnymi  za  zwalczanie  terroryzmu,  w  ministerstwie  obrony 
(DSGE, DRM, DPSD) oraz w ministerstwie Ekonomii, finansów 
i rozwoju (DNRED, TRACFIN).

(3)  reprezentuje,  za  pośrednictwem  odpowiedniego  departamentu 
Policji narodowej lub samodzielnie, generalną Dyrekcję Policji na-
rodowej w międzynarodowych kontaktach dotyczących zwalczania 
terroryzmu. W szczególności dotyczy to kontaktów utrzymywanych 
w ramach Unii Europejskiej i grupy g-8.

(4)  spełnia  funkcje  gospodarza  w  stosunku  do  zagranicznych  służb 
policyjnych wyspecjalizowanych w zwalczaniu terroryzmu i mają-
cych swoje przedstawicielstwa na terenie francji (brytyjskie, nie-
mieckie, hiszpańskie, włoskie, belgijskie).

(5)  Wysyła oficerów łącznikowych do krajów, które podpisały z fran-
cją  dwustronne  porozumienia  w  sprawie  zwalczania  terroryzmu 
(niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Belgia).

73)  Przeznaczona do prowadzenia nasłuchu  i monitoringu  łączności  oraz  zapewnienia 
bezpieczeństwa wojskowym systemom łączności.

74)  Żandarmeria  narodowa  [gendarmerie  nationale  (gn)],  pomimo  podległości  pod 
ministerstwo obrony narodowej, dekret z dnia 15 maja 2002 r., nadaje uprawnienia 
ministrowi spraw Wewnętrznych do wykorzystania  jej w  zakresie  bezpieczeństwa 
wewnętrznego. Z tego względu Żandarmeria narodowa obok Policji narodowej sta-
nowi główną strukturę odpowiedzialną za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na 
terenie państwa.
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(6)  Koordynuje przygotowywanie materiałów związanych ze zwalcza-
niem terroryzmu na posiedzenia rady Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego [Conseil de Sécurité Intérieure (CSI)]75.

Bieżąca działalność UCLAT polega m.in. na prowadzeniu cotygodnio-
wych  odpraw  informacyjnych  z  przedstawicielami  wszystkich  instytucji 
zajmujących się zwalczaniem terroryzmu.

We francuskiej jurysdykcji terroryzm jest interpretowany jako kombi-
nacja przestępstwa z indywidualnym lub kolektywnym działaniem, które-
go celem jest zakłócenie porządku publicznego poprzez stosowanie zastra-
szenia lub terror. Udowodnienie łamiącemu prawo stosowania akcentów 
terrorystycznych pociąga za sobą automatyczne zaostrzanie kary, do do-
żywotniego więzienia włącznie. Ponadto, w Kodeksie Karnym republiki 
francuskiej są uwzględnione trzy bardzo istotne aspekty antycypacyjne 
ukierunkowane  na  prawne  zwalczanie  terroryzmu  jeszcze  we  wczesnej 
fazie jego rozwoju i tak:

(1)  są wyszczególnione kategorie przestępstw, których ściganie i likwi-
dacja powoduje destrukcję siatek materialnego i osobowego wspar-
cia terrorystycznego i tym samym antecedentnie zapobiega atakom 
jeszcze w fazie ich przygotowywania.

(2)  są wprowadzone szczególne przepisy proceduralne przy rozpatry-
waniu przestępstw o zabarwieniu terrorystycznym, umożliwiające:

–  zatrzymywanie  podejrzanych  na  96  godzin,  które  – w wypadku
bezpośrednich  zagrożeń  atakiem  –  może  być  przedłużane  do 
6 dni76,

–  dopuszczenie zatrzymanego do kontaktu z obrońcą dopiero po 72 
godzinach,

–  rozszerzanie uprawnień w zakresie stosowania technik specjalnych 
podczas nadzoru operacyjnego,

–  stosowanie instytucji anonimowego świadka oraz anonimowej oso-
by prowadzącej sprawę.

(3)  są przygotowane odpowiednio wyspecjalizowane sądy do rozpatry-
wania  przestępstw  o  charakterze  terrorystycznym,  przy  czym 
uwzględnia się:

ii – moDELE ZWALCZAniA TErrorYZmU W WYBrAnYCH KrAjACH 
       Unii EUroPEjsKiEj – rEgULACjE PrAWnE
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–  centralizację prokuratury, pionu dochodzeniowego i sędziowskiego77, 
–  prowadzenie spraw wyłącznie przez zawodowych sędziów, bez po-
woływania ławy przysięgłych78.

głównym narzędziem antycypacyjnym, koordynującym działania poszcze-
gólnych  instytucji  w  zakresie  zwalczania  terroryzmu,  są  plany  reagowania 
kryzysowego określane mianem PIRATE. jest to zbiór antecedencji antycypa-
cyjnych, opracowanych po raz pierwszy w 1987 r. i od tego czasu systematycz-
nie modyfikowanych i rozwijanych, przewidywanych do wprowadzania – przez 
rząd republiki79 – w sytuacjach wystąpienia konkretnych zagrożeń lub zaist-
nienia określonego aktu terrorystycznego. Poszczególne plany odnoszą się do:

(1)  PIRATOX – zagrożeń chemicznych,
(2)  BIOTOX – zagrożeń biologicznych,
(3)  PIRATOME – zagrożeń nuklearnych i radiologicznych,
(4)  PIRANET – zagrożeń informatycznych i ataku na obszary szcze-

gólne,
(5) PIRATAIR-INTRUSAIR – zagrożeń środkami powietrznymi,
(6) PIRATE-MER – zagrożeń terroryzmem morskim,
(7) PIRATE-EXT – zagrożeń interesów lub obywateli francuskich poza 

granicami kraju,
(8)  VIGPIRATE – rozpoczęcia działań prewencyjnych i zwalczania ter-

roryzmu.

Plany te określają sposób zarządzania kryzysowego oraz postępowanie 
służb cywilnych i formacji uzbrojonych – włączając w to policyjne i woj-
skowe jednostki specjalne.

75)  Zgodnie z dekretem nr 2002-890 z 15 maja 2002 r. dotyczącym rady Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego w jej skład wchodzą: premier, ministrowie wchodzący w skład stałego 
sekretariatu obrony narodowej.  Pracę  rady  organizuje  sekretarz  generalny  Csi 
mianowany przez prezydenta republiki.

76)  Przy zwykłych przestępstwach dopuszczalne jest zatrzymanie do 48 godzin.

77)  jest wyznaczonych 7 konkretnych biur prokuratora publicznego i 7 magistratów 
z biurami dochodzeniowymi.

78)  Przy zwykłych przestępstwach zawsze jest powoływana ława przysięgłych.

79)  Uruchomienie poszczególnych planów leży w kompetencjach premiera.
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Zwalczanie terroryzmu jest głównie oparte na planie Zapobiegania i Re-
agowania na Zagrożenia Terrorystyczne (VIGIPIRATE). Plan ten jest na 
bieżąco aktualizowany, stosownie do kształtującej się sytuacji wewnętrznej 
i międzynarodowej oraz jej oceny przez władze francuskie. jego ostatnia 
wersja pochodzi z marca 2003 r. i zawiera:

– koncepcję monitorowania nowych zagrożeń terrorystycznych,
– koncepcję zapobiegania tworzeniu się nowych zagrożeń,
– cztery poziomy reakcji, dostosowane do stopni ewentualnych zagro-
żeń bezpieczeństwa narodowego.

Plan VIGIPIRATE uwzględnia dwie fazy działań:

(1)  Fazę zwykłą – związaną ze stałym informowaniem poszczególnych 
ogniw służb policyjnych o zagrożeniu, kontroli prawidłowości peł-
nienia służby i zabezpieczenia dyżurów w jednostkach, w których 
dotychczas taki system obowiązywał.

(2)  Fazę zagrożenia  –  sprowadzającą  się  do wzmocnienia  służb  poli-
cyjnych  siłami  wojska.  jej  wprowadzenie  jest  warunkowane  wy-
stąpieniem  poważnego  zagrożenia  zamachami  terrorystycznymi. 
szczególnym wzmocnieniem są obejmowane wówczas:

– zakłady wytwarzające energię elektryczną i gaz,
– ujęcia wody pitnej, stacje przepompowywania i filtracji wody,
– zakłady mające strategiczne znaczenie dla normalnego funkcjono-
wania państwa,

– instytucje społeczne i miejsca kultury narodowej,
– instytucje kulturalne i oświatowe,
– szkoły i uczelnie wyższe,
– gmachy i urzędy administracji rządowej oraz państwowej,
– placówki dyplomatyczne państw obcych akredytowanych we fran-
cji,

– dworce kolejowe, porty lotnicze, metro,
– centra handlowe,
– urzędy pocztowe,
– urządzenia i sieci przesyłania informacji.

Po wprowadzeniu fazy zagrożenia, Komenda główna Policji kieruje do 
policyjnych jednostek terenowych dyrektywy dotyczące:

ii – moDELE ZWALCZAniA TErrorYZmU W WYBrAnYCH KrAjACH 
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– wprowadzenia  stałego,  całodobowego  systemu  patrolowania 
wszystkich miejsc zagrożonych,

– ciągłego kontaktowania się z przedstawicielami władz  lokalnych, 
dyrektorami przedsiębiorstw, szkół, instytucji publicznych, komu-
nikacji miejskiej, w celu zbierania  informacji,  a  także uczulania 
służb ochrony tych instytucji na pozostawione paczki, porzucone 
samochody i osoby zachowujące się nienaturalnie.

realizacja  tego ma  na  celu  zapewnienie  normalnego  funkcjonowania 
państwa,  stałych  i  niczym  niezakłóconych  dostaw  towarów  do  sklepów, 
normalnego ruchu drogowego i kolejowego.

 
W  fazie zagrożenia  przewidywane  jest  intensyfikowanie  działań  anty- 

i przeciwterrorystycznych  na  czterech  poziomach  oznaczonych  umownie 
kolorami: żółtym, pomarańczowym, różowym i fioletowym.

– Poziom żółty (Niveau jaune)  –  przedstawiciele  policji  spotykają  się 
z dyrektorami wielkich obiektów handlowych, dyrektorami i kierow-
nikami teatrów, kin, muzeów, miejsc o charakterze publicznym itp. 
spotkania mają na  celu przedstawianie  skali  zagrożenia,  artykuło-
wanie oczekiwań policji w stosunku do służb ochrony tych placówek, 
wysłuchiwanie  i  uwzględnienie  ich  uwag  i  spostrzeżeń,  które mogą 
mieć istotne znaczenie dla zapewniania bezpieczeństwa, 

– Poziom pomarańczowy (Niveau orange)  –  powoduje  wprowadzanie 
służb policyjnych w newralgiczne miejsca oraz kontrolowanie i egze-
kwowanie zaleceń policyjnych,

– Poziom różowy (Niveau rouge) – sprowadza się do udzielania wspar-
cia pododdziałom policyjnym przez siły zbrojne. Ta faza realizacji pla-
nu ma miejsce w sytuacjach najwyższego zagrożenia bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w państwie. Przed wprowadzeniem wojska na 
ulice francji, policja przeprowadza szkolenia z kadrą sił zbrojnych 
w sprawach dotyczących: preferowanego działania,  taktyki patrolo-
wania, przysługujących uprawnień i obowiązków oraz postępowania 
w sytuacjach ekstremalnych, 

– Poziom fioletowy (Niveau ecarlate) – sprowadza się do symulowania 
skutków zaistniałych i możliwych do zaistnienia zdarzeń oraz plano-
wania  i  przygotowywania  różnych wariantów  rozwiązania  zaistnia-
łych sytuacji. Czynności te są prowadzone w sposób ciągły i trwają do 
zakończenia zagrożenia.
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Bardzo  istotną  rolę w  realizacji  planu VIGIPIRATE  odgrywa współ-
praca z mediami. ich udział w kształtowaniu opinii publicznej jest ogro-
my. Zatem każdy  zamach  terrorystyczny  i  skierowane  przeciwko  niemu 
działania mogą być bardzo różnie interpretowane. istota tejże współpracy 
sprowadza  się  do  tego,  aby  przekazywane  tą  drogą  treści  informacyjne 
powodowały kształtowanie pozytywnych opinii o poczynaniach władz pań-
stwowych w sprawie zwalczania terroryzmu i łagodziły nastroje społeczne. 

oceny zagrożeń są aktualizowane na bieżąco przez wyspecjalizowane służ-
by.  W  tej  kwestii  dominującą  rolę  odgrywa  Jednostka Koordynacyjna ds. 
Zwalczania Terroryzmu [Unité de Coordination de la Lutte Anti-terroriste 
(UCLAT)]. na tej podstawie są składane prezydentowi i premierowi konkret-
ne propozycje co do aktywowania określonego poziomu planu VIGIPIRATE.

23 stycznia 2006 r. wydano w republice francuskiej Ustawę antyterro-
rystyczną. Wskazano w niej, między innymi, na potrzebę:

– wzmocnienia środków prewencji w transporcie i komunikacji,
– umiejętnego  wykorzystywania  nowoczesnych  i  zaostrzonych  metod 
walki z terroryzmem,

– współpracy wszelkich organów państwa w sprawie pozyskiwania wie-
dzy i informacji, jako głównych czynników sprzyjających przezwycię-
żaniu potencjalnych zagrożeń terrorystycznych.

nawiązaniem do powyższej ustawy jest Biała Księga w Sprawie Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego i Zagrożenia Terroryzmem (Ivre Banc du Gouvernement 
sur la Sécurité Itérieure Fce au Terrorisme), opublikowana w marcu 2006 r. 
W treści swej zawiera oficjalną strategię rządu francuskiego w sprawie wal-
ki  z  terroryzmem. jest owocem współpracy zespołów wydzielonych z mini-
sterstwa spraw Wewnętrznych, ministerstwa obrony, ministerstwa spraw 
Zagranicznych  i ministerstwa sprawiedliwości oraz niezależnych ekspertów 
z Fundacji Badań Strategicznych (Fondation pour la Recherche Strategique).

francuskie  uregulowania w  sprawie  zwalczania  terroryzmu  uwzględ-
niają, podobnie jak i unijne, cztery kategorie czynników sprawczych sku-
pionych wokół (patrz tab. 12):

(1)  zagadnień formalnoprawnych,
(2)  ładu organizacyjnego,

ii – moDELE ZWALCZAniA TErrorYZmU W WYBrAnYCH KrAjACH 
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(3)  działań antycypacyjnych,
(4)  szybkości reakcji.

Tabela 12. Zestawienie uogólnionych uregulowań francuskich 
w sprawie zwalczania terroryzmu

Lp.

UOGÓLNIONE TREŚCI 
UREGULOWAŃ 

W SPRAWIE
ZWALCZANIA TERRORYZMU

KATEGORIE UREGULOWAŃ 
W SPRAWIE ZWALCZANIA 

TERRORYZMU

formalno-
-prawna

ładu 
organi-

zacyjnego

działań
antycy-

pacyjnych

szybkości
reakcji

1.
Ustalona ustawowo problematyka 
kierowania procesem zwalczania 
terroryzmu

f f

2.
jednoznaczna strategia zwalczania 
terroryzmu f f f f

3.

Zaostrzone kryteria prawne 
w sprawie ścigania i piętnowania 
czynów oraz przesłanek o zabar-
wieniu terrorystycznym

f f f

4.

Unormowana organizacyjnie pro-
blematyka zwalczania terroryzmu 
na poziomie prezydenckim i rządo-
wym

f f

5.
Unormowana organizacyjnie pro-
blematyka zwalczania terroryzmu 
na poziomie międzyresortowym

f f

6.
Unormowana organizacyjnie pro-
blematyka zwalczania terroryzmu 
na poziomie resortowym

f f

7.
Unormowana organizacyjnie pro-
blematyka zwalczania terroryzmu 
w sferze administracyjnej

f f

8.

Zintegrowane i zintensyfikowane 
wysiłki państwa w zakresie wykry-
wania zagrożeń terrorystycznych 
i ich symptomów 

f f f f
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9.

Zintegrowane i zintensyfikowane 
wysiłki państwa w zakresie likwi-
dacji przesłanek zagrożeń terrory-
stycznych

f f f f

10.

Zintegrowane i zintensyfikowane 
jakościowo i ilościowo wielowa-
riantowe działania antycypacyjne 
w sprawie zwalczania terroryzmu

f f f f

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy dokumentów francuskich

W  rozwiązaniach  tych  interesujące  są  formalnoprawne  uregulowania 
sankcjonujące  procedurę  kierowania  procesem  zwalczania  terroryzmu 
z poziomu naczelnych władz republikańskich. W tym miejscu bardzo uza-
sadnione zdają się być: stanowisko szefa Sztabu Premiera Republiki, Mię-
dzyresortowy Komitet ds. Zwalczania Terroryzmu [Comité Interministériel 
de Lutte Antiterroriste (CILAT)] i funkcjonująca na poziomie operacyjnym 
Jednostka Koordynacyjna ds. Zwalczania Terroryzmu [Unité de Coordi-
nation de la Lutte Anti-terroriste (UCLAT)], które gwarantują jednolitość 
i sprawność zarządzania ze szczebla centralnego. Analiza rozwiązań fran-
cuskich – podobnie jak i unijnych – potwierdza, że rozwiązań w sprawie 
skutecznego zwalczania terroryzmu należy poszukiwać w sferze czynników 
sprawczych ulokowanych w czterech kategoriach (rys. 5).

Analogiem porównawczym może też być procedura antycypacyjna zawar-
ta w wielowariantowych planach opatrzonych ogólną nazwą PirATE.

WiELKA BrYTAniA

Zwalczanie terroryzmu w Wielkiej Brytanii leży w kompetencjach Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office)80. Do  jego głównych zadań 
w tym zakresie należy81:

–  kształtowanie krajowej polityki anty- i przeciwterrorystycznej,
–  monitorowanie procesu legislacyjnego oraz sprawowanie nadzoru nad 
polityką anty- i przciwterrorystyczną,

2.3
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Rys 5. Czynniki i kategorie czynników sprawczych składają-
ce się na zwalczanie terroryzmu (wg poglądów lansowa-
nych w Republice Francuskiej)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników obserwacji pośredniej przepro-
wadzonej techniką studiowania dokumentów

80)  Urząd  ten  łączy w Wielkiej Brytanii  funkcje ministerstwa sprawiedliwości  (sądy, 
prokuratura,  więziennictwo)  i  ministerstwa  spraw  Wewnętrznych  (policja,  zwal-
czanie terroryzmu, polityka imigracyjna). obecnie przygotowywany jest rozdział tej 
struktury na dwa ministerstwa: spraw Wewnętrznych (Home office) i Departament 
sprawiedliwości (Department of justice), który przejmie odpowiedzialność za sądow-
nictwo i więziennictwo. ministerstwo spraw Wewnętrznych będzie odpowiadało za ca-
łość bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym walkę z terroryzmem. Podporządkowana 
mu będzie Policja i mi5.

81)  Balcerowska-Kwaterska K., Polityka Wielkiej Brytanii w sprawie zwalczania terro-
ryzmu międzynarodowego,  Pism, nr 16(204).
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–  nadzorowanie działalności policyjnej,
–  nadzorowanie  działalności  kontrwywiadowczej  Służby Bezpieczeń-

stwa (Security Service MI5)82,
–  przewodniczenie  komisjom  rządowym  powoływanym  w  sprawach 

zwalczania terroryzmu, 
–  koordynowanie i nadzorowanie działalności rządowej podejmowanej 
w ramach zapobiegania sytuacjom kryzysowym i likwidowania skut-
ków wynikłych z tych sytuacji.

odpowiedzialność  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  za  zwalczanie 
terroryzmu obejmuje w pełnym zakresie  także Walię  i szkocję. Wyjątek 
stanowi  irlandia Północna,  gdzie  za  zwalczanie  terroryzmu w  pierwszej 
kolejności odpowiada Ministerstwo ds. Irlandii Północnej (Northern Ireland 
Office).

Za  zwalczanie  zagrożeń  terrorystycznych,  skierowanych  przeciwko 
obywatelom  brytyjskim  i  ich  interesom  rozlokowanym  poza  terytorium 
Zjednoczonego Królestwa, odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
(Foreign and Commonwealth Office). W procesie tym uczestniczy również 
Ministerstwo Obrony (Minister of Defense), które odpowiada za prowadze-
nie  prewencji  i przeciwterrorystycznych misji  bojowych  oraz  wspieranie 
w tym zakresie wysiłków sojuszniczych. 

Zwalczanie  terroryzmu w Wielkiej Brytanii  jest  realizowane na wielu 
poziomach  organizacyjnych.  naczelne  funkcje  koordynacyjno-decyzyjne 
spełniane  są natomiast  na  poziomie Urzędu Premiera. na  tym  szczeblu 
organizacyjnym państwa funkcjonuje Połączony Komitet Wywiadu [Joint 
Intelligence Committee (JIC)]  koordynujący  działania  służb  wywiadow-
czych i Połączone Centrum Analiz Terrorystycznych [Joint Terrorism Ana-
lysis Center (JTAC)] jako wyspecjalizowany ośrodek oceny i analizy danych 
wywiadowczych,  związanych z  zagrożeniami  terrorystycznymi na  terenie 
Wielkiej Brytanii i poza jej granicami. jego funkcjonowanie (JTAC) jest 
ukierunkowane na bezpośrednie wspomaganie procesów decyzyjnych, za-
równo na najwyższych poziomach zarządzania, jak i na poziomach wyko-
nawczych. Dlatego też centrum to pracuje w systemie całodobowym i zbiera 
ciągle treści źródłowe niezbędne do ustalania bieżących stanów zagrożenia 
terrorystycznego  na  terytorium Wielkiej Brytanii  i  dla  obiektów  brytyj-
skich znajdujących się poza jej granicami. opierając się na ustalonych tą 
drogą danych wprowadza się określone warianty reagowania.

ii – moDELE ZWALCZAniA TErrorYZmU W WYBrAnYCH KrAjACH 
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Połączone Centrum Analiz Terrorystycznych [joint Terrorism Analysis 
Center (jTAC)] zatrudnia na stałe około 100 ekspertów z około 12 resor-
tów i agend rządowych należących do (rys. 6):

 
–  służby bezpieczeństwa, 
–  wywiadu i kontrwywiadu, 
–  obrony, 
–  policji, 
–  spraw zagranicznych, 
–  spraw wewnętrznych, 
–  urzędu celnego, 
–  transportu, 
–  agencji bezpieczeństwa nuklearnego, 
–  ochrony zdrowia, itp.
 
Korzysta także z usług niezależnych specjalistów, zwłaszcza w obsza-

rach wymagających specjalistycznej wiedzy naukowej, jak:

–  lingwistyka, 
–  chemia, 
–  biologia, 
–  medycyna,
 
a także wiedzy tematycznej, dotyczącej:

–  organizacji terrorystycznych, 
–  broni chemicznej i biologicznej, 
–  finansowania terroryzmu, 
–  fałszowania dokumentów, 
–  wykorzystywania internetu.

na  poziomie Urzędu Premiera  za  kwestie  bezpieczeństwa  i  wywiadu 
odpowiedzialny  jest  stały sekretarz ds. wywiadu, bezpieczeństwa i reago-

82)  security  service  (lub  mi5),  brytyjska  służba  Bezpieczeństwa  odpowiedzialna  za 
ochronę kraju przed penetracją obcych służb wywiadowczych (kontrwywiad), walkę 
z terroryzmem, bezpieczeństwo wewnętrzne Wielkiej Brytanii oraz ochronę tajemni-
cy państwowej.
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wania (Permanent Secretary, Intelligence, Security and Resilience). W jego 
kompetencjach leży między innymi nadzorowanie pracy:

(1)  Komitetu Obrony i Spraw Zagranicznych [Ministerial Committee 
on Defense and Overseas Policy (MCDOP)],  odpowiedzialnego  za 
określanie ogólnych kierunków wewnętrznej i zagranicznej polityki 
bezpieczeństwa – w tym dotyczącej terroryzmu.

(2)  Komitetu ds. Polityki Wywiadowczej [Ministerial Committee on 
Intelligence Policy(MCIP)], określającego priorytety i obszary zain-
teresowania służb wywiadowczych. 

(3)  Rządowego Sekretariatu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych [Cabinet 

Rys 6. Model organizacyjno-funkcjonalny Połączonego Centrum 
Analiz Terrorystycznych [Joint Terrorism Analysis Cen-
ter (JTAC)]

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników obserwacji pośredniej przepro-
wadzonej techniką studiowania dokumentów i techniką prowadzenia wy-
wiadów swobodnych
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Civil Contingency Secretariat (CCS)],  odpowiedzialnego za plano-
wanie i koordynację działań służb specjalnych i ratowniczych oraz 
za rozwiązania prawne wymagające regulacji w czasie sytuacji kry-
zysowych. W jego skład wchodzą83:

–  departamenty rządowe,
–  agencje rządowe,
–  przedstawiciele  administracji  lokalnej  (szkocji,  Walii,  irlandii 
Północnej),

–  przedstawiciele publicznych organizacji działających w obszarze 
bezpieczeństwa,

–  przedstawiciele organizacji sektora prywatnego,
–  przedstawiciele ochotniczych organizacji pozarządowych.

Zarządzanie kryzysowe i koordynacja działań na poziomie rządowym są 
realizowane poprzez elastyczne wykorzystanie mechanizmów znajdujących 
się w gestiach:

(1)  Wiodących Departamentów Rządowych [Lead Government Depart-
ments (LGDs)], jako najbardziej dostosowanych do rozwiązywania 
sytuacji kryzysowych zaistniałych w poszczególnych obszarach za-
grożenia84.

(2)  Rządowego Biura Koordynacyjnego [Cabinet Office Briefing Room 
(COBR)]  stanowiącego  miejsce  pracy  przedstawicieli  poszczegól-
nych  struktur  zaangażowanych  w  rozwiązywanie  danej  sytuacji 
kryzysowej.

(3)  Rządowego Zespołu Łącznikowego [Government Liaison Team 
(GLT)],  zapewniającego  bezpośrednią  łączność  (obecność)  przed-
stawicielom rządu w rejonach kryzysowych.

(4)  Informacji Publicznej [Public Information (PI)], realizowanej przez 
Centrum Koordynacji Wiadomości [The News Coordination Cen-
tre (NCC)] w celu zapewniania odpowiedniego kontaktu z mediami 
i właściwego informowania opinii publicznej.

83)  na  poziomie  lokalnym  zagrożenia  te  rozpoznają  wyznaczone  jednostki  regionalne 
(w ramach wyodrębnionych 9 regionów, na które podzielona jest Wielka Brytania), 
które w ramach ogólnej struktury kierowania współpracują ze sobą.

84)  Listę tych instytucji sporządza Css.
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reagowanie  kryzysowe  na  poziomie  rządowym  jest  realizowane  pod 
przewodnictwem określonego ministra, w którego kompetencjach znajdują 
się kwestie związane z określonym kryzysem85.

 
jeśli na czele Rządowego Biura Koordynacyjnego [Cabinet Office Brie-

fing Room (COBR)] ma stać minister, to jest on wyznaczany na podstawie 
istniejącej listy Wiodących Departamentów Rządowych [Lead Government 
Departments (LGDs)].  jeśli  natomiast  zachodzą  co do  tego wątpliwości, 
o przewodnictwie w zarządzaniu danym kryzysem decyduje Rządowy Se-
kretariat ds. Sytuacji Nadzwyczajnych [Cabinet Civil Contingency Secreta-
riat (CCCS)]86.

W kryzysach lokalnych i w wąskich zakresowo kryzysach ogólnonarodo-
wych nie przewiduje się udziału Rządowego Biura Koordynacyjnego [Cabinet 
Office Briefing Room (COBR)]. Problemy z tym związane są rozwiązywane 
przez stosowne władze lokalne, a w wypadku wąskiego zakresowo kryzysu 
ogólnonarodowego, wymagającego reakcji rządowej – przez Wiodący Depar-
tament Rządowy [Lead Government Departments (LGDs)], w którego gestii 
mieści się dana problematyka spowodowana określonym zagrożeniem.

 
Rządowe Biuro Koordynacyjne [Cabinet Office Briefing Room (COBR)] 

– jako organ doraźnie powoływany (zbierany) – jest ciągle utrzymywane 
w wysokim stopniu gotowości. W czasie nieprzekraczającym jednej godzi-
ny, od chwili wystąpienia określonego zagrożenia, jest w stanie prowadzić 
efektywną działalność zespołową. Dlatego też wszyscy przedstawiciele re-
sortowi, delegowani do pracy w Rządowym Biurze Koordynacyjnym [Ca-
binet Office Briefing Room (COBR)], mają wcześniej określone stałe i jed-
noznacznie  opisane  stanowiska  pracy,  które w wielopodmiotowej  całości 
organizacyjnej zawierają w sobie stosowne rozwiązania strukturalne i sto-
sowne uregulowania formalnoprawne, wyraźnie rozgraniczające sprawstwo 
i odpowiedzialność poszczególnych osób i komórek organizacyjnych funk-
cjonujących w ramach tego zespołu zwanego COBR.

Zarządzanie kryzysowe jest spójnie koordynowane na wszystkich pozio-
mach organizacyjnych obejmujących swoim zasięgiem sfery:

(1)  strategiczną – określaną mianem ZŁOTA (GOLD),
(2)  taktyczną – określaną mianem SREBRNA (SILVER),
(3)  operacyjną – określaną mianem BRĄZOWA (BRONZE).
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W tym celu jest specjalnie zorganizowany i utrzymywany, przez Rzą-
dowy Zespół Łącznikowy [Government Liaison Team (GLT)], odpowiedni 
system komunikacyjny zapewniający ciągłą i wielowarstwową łączność po-
między Rządowym Biurem Koordynacyjnym [Cabinet Office Briefing Room 
(COBR)] i obszarami objętymi zagrożeniem (rys. 7)87.

85)  jedynie w wypadku kryzysu o skali narodowej, powodującego katastrofę o szerokim 
zasięgu, CoBr zbiera się pod przewodnictwem premiera.

86)  Procedura  taka dotyczy  sytuacji, w których niezbędne  są natychmiastowe  reakcje 
rządu i uczestnictwo premiera przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

87)  CoBr dysponuje własnym, bezpiecznym systemem łączności (w tym wideokonferen-
cji). Pomieszczenia CoBr są wyposażone w wielkoformatowe monitory służące do
odbierania obrazów z ruchomych kamer oraz w mobilne stanowiska komputerowe 
zapewniające bezpieczne połączenia internetowe wszystkim uczestnikom zespołu.

Rys 7. Model organizacyjno-funkcjonalny brytyjskiego zarzą-
dzania kryzysowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników obserwacji pośredniej przepro-
wadzonej techniką studiowania dokumentów i techniką prowadzenia wy-
wiadów swobodnych
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oprócz  wymienionych,  funkcjonuje  jeszcze  –  na  poziomie minister-
stwa spraw Wewnętrznych – Biuro ds. Bezpieczeństwa i Walki z Terro-
ryzmem [Office for Security and Counter Terrorism (OS&CT)], które od-
powiada  za  koordynacje  działań  sił  policyjnych88.  Ponadto,  w  ramach 
dążeń prowadzących do koncentrowania wysiłków antyterrorystycznych, 
są obecnie rozważane – przez Stowarzyszenie Szefów Policji (Associations 
of Chief Police Officers) – dwie koncepcje. W pierwszej z nich uwzględ-
nia się potrzebę przekazywania wszystkich śledztw związanych z terrory-
zmem pod nadzór Policji Metropolitalnej (Scotland Yardu). W drugiej zaś 
wskazuje się na potrzebę utworzenia narodowej instytucji ds. zwalczania 
terroryzmu MI8.

Współczesne  brytyjskie  ustawodawstwo  antyterrorystyczne  datu-
je  się  od 2000  r. Cezurę  tę  stanowi Ustawa o Terroryzmie (Terrorism 
Act). jest ona odpowiedzią na zmieniające się w tym zakresie zagroże-
nia  i  zastępuje  wcześniejsze  uregulowania  tymczasowe,  odnoszące  się 
przede wszystkim  do  irlandii Północnej. Po  atakach  terrorystycznych 
z 11 września 2001 r. w stanach Zjednoczonych, Wielka Brytania do-
konała kompleksowego przeglądu swojego prawodawstwa i praktyk do-
tyczących  blokowania  krajowych  i  zagranicznych  źródeł  finansowania 
terroryzmu. W następstwie tego zamrożono znaczne sumy pieniędzy po-
chodzące z działalności przestępczej i ograniczono w ten sposób źródła 
finansowania terroryzmu. W operację tę zaangażowano liczne podmioty 
rządowe i pozarządowe, a w tym i organizacje przedsiębiorców. Zamra-
żanie  środków  finansowych,  pochodzących  z  tej  działalności,  reguluje 
Ustawa o dochodach z działalności przestępczej (Proceeds of Crime Act 
2002).

Ponad trzydziestoletnie doświadczenia wyniesione z konfliktu w irlan-
dii Północnej, ukierunkowane na zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom 
ewentualnych ataków terrorystycznych na krajową infrastrukturę komu-
nikacyjną oraz obiekty użyteczności publicznej ułatwiły Brytyjczykom wy-
pracowanie sprawnego systemu działania na wypadek zagrożeń o charakte-
rze terrorystycznym. systemem szczególnej ochrony i monitoringu objęto 
obiekty i instalacje spełniające kluczowe role dla bezpieczeństwa państwa, 
zwane Narodową Infrastrukturą Krytyczną [Critical National Infrastruc-
ture (CNI)]89. identyfikowaniem możliwych zagrożeń, inicjowaniem dzia-
łań prewencyjnych, działalnością doradczo-informacyjną oraz ostrzega-
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niem – również w porozumieniu z partnerami zagranicznymi – zajęło się, 
specjalnie w tym celu powołane, Narodowe Centrum Koordynacyjne ds. 
Bezpieczeństwa Infrastruktury [National Infrastructure Security Coor-
dination Centre (NISCC)], podległe bezpośrednio ministrowi  spraw we-
wnętrznych odpowiedzialnemu, z ramienia rządu, za zapewnienie bezpie-
czeństwa i ciągłości funkcjonowania CNI.

najnowszym  uregulowaniem  prawnym,  usprawniającym  zwalczanie 
terroryzmu w Wielkiej Brytanii, jest Ustawa antyterrorystyczna z 2006 r. 
jej  najważniejszymi  postanowieniami  są  regulacje  dotyczące  penalizacji 
nowych przestępstw o charakterze terrorystycznym, a w szczególności od-
noszących się do:

–  pośredniego zachęcania i podżegania do terroryzmu (jako metody re-
alizowania celów, a nie do konkretnego ataku),

–  planowania przygotowania ataku,
–  szkolenia terrorystów (organizowania i uczestnictwa),
–  dystrybuowania publikacji o charakterze terrorystycznym,
–  udziału w organizacjach terrorystycznych.

Brytyjską  procedurę  zwalczania terroryzmu (Combatting Terrorism) 
odzwierciedla  Pięcioletnia strategia zwalczania terroryzmu (CONTEST). 
W swojej warstwie merytorycznej uwzględnia cztery następujące obszary 
działań określone symbolem 4P90:

(1)  Zapobieganie (Prevent)  –  podejmowanie  działań  w  stosunku  do 
źródeł terroryzmu i współpracę w rozwiązywaniu konfliktów regio-
nalnych. 

(2)  Ściganie (Pursue) – prawne neutralizowanie terrorystów i ich spon-
sorów oraz osób, które wspierają ich działania.

88)  os&CT liczy około 300 osób.

89)  Balcerowska-Kwaterska K., Polityka Wielkiej Brytanii w sprawie zwalczania terro-
ryzmu międzynarodowego, Pism, nr 16(204).

90)  symbol 4P pochodzi od pierwszych liter nazw identyfikujących te obszary.
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(3)  Ochronę (Protect) – osłanianie obywateli i interesów państwa, czy-
nienie  ich  „trudnymi  celami”,  ścisła  ochrona  „krytycznej  infra-
struktury państwa”.91 

(4)  Przygotowanie (Prepare) – antecedencje organizacyjne ukierunko-
wane na  likwidowanie  i minimalizowanie konsekwencji wynikają-
cych z potencjalnych ataków terrorystycznych oraz kształtowanie 
wysokiej zdolności reagowania kryzysowego.

KonsTATACjA

Brytyjskie uregulowania w sprawie zwalczania terroryzmu uwzględnia-
ją, podobnie jak  unijne i francuskie, cztery kategorie czynników spraw-
czych skupionych wokół (tab. 13):

(1)  zagadnień formalnoprawnych,
(2)  ładu organizacyjnego,
(3)  działań antycypacyjnych,
(4)  szybkości reakcji.

Tabela 13. Zestawienie uogólnionych uregulowań brytyjskich 
w sprawie zwalczania terroryzmu

Lp.

UOGÓLNIONE TREŚCI 
UREGULOWAŃ 

W SPRAWIE
ZWALCZANIA TERRORYZMU

KATEGORIE UREGULOWAŃ 
W SPRAWIE ZWALCZANIA 

TERRORYZMU

formalno-
-prawna

ładu 
organi-

zacyjnego

działań
antycy-

pacyjnych

szybkości
reakcji

1.
Ustawa o terroryzmie z 2000 r. 
(Terrorism Act) f f

2.
Ustawa antyterrorystyczna 
z 2006 r. f f

3.
Ustawa o dochodach z działalności 
przestępczej (Proceeds of Crime 
Act, 2002)

f f f
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4.

Pięcioletnia strategia zwalczania 
terroryzmu (ConTEsT) f f f f

4.1. Podejmowanie działań zapo-
biegawczych w stosunku do 
źródeł terroryzmu i współpra-
ca w rozwiązywaniu konflik-
tów regionalnych (Prevent)

f f f

4.2. Prawne neutralizowanie 
terrorystów i ich sponsorów 
oraz osób, które wspierają ich 
działania (Pursue)

f f

4.3. Zorganizowane osłanianie oby-
wateli i interesów państwa, 
czynienie ich „trudnymi cela-
mi”, ścisła ochrona „krytycz-
nej infrastruktury państwa” 
(Protect)

f f

4.4. Antecedencje organizacyjne 
ukierunkowane na likwi-
dowanie i minimalizowanie 
konsekwencji wynikających 
z potencjalnych aktów terrory-
stycznych oraz kształtowanie 
wysokiej zdolności reagowania 
kryzysowego (Prepare)

f f

5.

Unormowana organizacyjnie pro-
blematyka zwalczania terroryzmu 
na poziomie Urzędu Premiera f f

6.

Unormowana organizacyjnie pro-
blematyka zwalczania terroryzmu 
na poziomie międzyresortowym f f

91)  „Krytyczna infrastruktura państwa” jako obiekty i instalacje spełniające kluczowe role 
dla bezpieczeństwa państwa.
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7.

Unormowana organizacyjnie pro-
blematyka zwalczania terroryzmu 
na poziomie resortowym f f

8.

Unormowana organizacyjnie pro-
blematyka zwalczania terroryzmu 
w sferze administracyjnej f f

9.

Zintegrowane i zintensyfikowane 
wysiłki państwa w zakresie wy-
krywania zagrożeń terrorystycz-
nych i ich symptomów 

f f f f

10.

Zaostrzone kryteria prawne 
w sprawie ścigania i piętnowania 
czynów oraz przesłanek o zabar-
wieniu terrorystycznym

f f f

11.

Zintegrowane i zintensyfikowa-
ne wysiłki państwa w zakresie 
likwidacji przesłanek zagrożeń 
terrorystycznych

f f f f

12.

Zintegrowane i zintensyfikowane 
jakościowo i ilościowo wielowa-
riantowe działania antycypacyjne 
w sprawie zwalczania terroryzmu

f f f f

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy dokumentów brytyjskich

W rozwiązaniach  tych  interesujące  są uregulowania  formalnoprawne, 
sankcjonujące  procedurę  kierowania  procesem  zwalczanie  terroryzmu 
z poziomu naczelnych władz państwa. W tym miejscu bardzo uzasadnione 
zdają się być rozwiązania organizacyjne dotyczące funkcjonowania:

– stałego sekretarza ds. wywiadu, bezpieczeństwa i reagowania (Per-
manent Secretary, Intelligence, Security and Resilience) spełniającego, 
w systemie bezpieczeństwa państwa, podobną rolę  integracyjną  jak 
szef Sztabu Premiera Republiki  Francuskiej,
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– Połączonego Komitetu Wywiadu [Joint Intelligence Committee 
(JIC)] nadzorującego, koordynującego i kierunkującego krajowe dzia-
łania służb wywiadowczych,

– Połączonego Centrum Analiz Terrorystycznych [Joint Terrorism Ana-
lysis Center (JTAC)],  jako  centralnego  ośrodka monitoringu  bieżą-
cych zagrożeń objawiających się na terytorium kraju i poza jego gra-
nicami,

–  zespołu Wiodących Departamentów Rządowych [Lead Government 
Departments (LGDs)],  jako najbardziej dostosowanych do  rozwią-
zywania  sytuacji  kryzysowych w poszczególnych  obszarach  zagro-
żenia,

– Rządowego Biura Koordynacyjnego [Cabinet Office Briefing Room 
(COBR)], jako organu roboczego, spełniającego bezpośrednie funkcje 
koordynacyjne podczas rozwiązywania zaistniałych sytuacji kryzyso-
wych,

– Rządowego Zespołu Łącznikowego [Government Liaison Team (GLT)], 
zabezpieczającego  bezpośrednią  łączność  (obecność)  przedstawicie-
lom rządu w rejonach kryzysowych,

– Centrum Koordynacji Wiadomości [The News Coordination Centre 
(NCC)],  odpowiedzialnego  za  utrzymywanie  kontaktu  z  mediami 
i  właściwe  informowanie  opinii  publicznej  o  istniejących  zagroże-
niach.

Z powyższego wynika, że rozwiązania brytyjskie w sprawie zwalczania 
terroryzmu są podobne w swej istocie do rozwiązań unijnych i francuskich. 
Potwierdza  to  założenie,  że  rozwiązań w  tej  sprawie  należy  poszukiwać 
w sferze czynników sprawczych ulokowanych w czterech następujących ka-
tegoriach (rys. 8).

Analogiem porównawczym może być również rozwiązanie antycypacyj-
ne zawarte w wielowariantowej procedurze zarządzania kryzysowego obej-
mującej  sferę  strategiczną  (GOLD),  taktyczną  (SYLVER)  i  operacyjną 
(BRONZE).
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HoLAnDiA

Zwalczanie  terroryzmu  w Holandii  jest  bardzo  poważnie  traktowane 
przez władze  państwowe  i  obywateli  tego  kraju.  jego  istota  jest wyraź-
nie odzwierciedlona w postanowieniach organizacyjnych władz naczelnych 
i postawach obywatelskich. Działania w tym zakresie są zdeterminowane 
dążeniami  do maksymalnego mobilizowania w  tym  przedsięwzięciu  oby-
wateli i organizacji znajdujących się na terytorium kraju. obecnie szacuje 
się, że w różnego rodzaju działaniach związanych ze zwalczaniem terrory-
zmu jest zaangażowanych około 200 tysięcy obywateli ulokowanych w 20 

Rys 8. Czynniki i kategorie czynników sprawczych składające 
się na zwalczanie terroryzmu (wg poglądów lansowanych 
w Wielkiej Brytanii)92

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników obserwacji pośredniej przepro-
wadzonej techniką studiowania dokumentów

2.4
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różnych organizacjach (policji,  służbach specjalnych,  instytutach nauko-
wo-badawczych i innych). nad spójnością działań tych organizacji czuwa 
– z ramienia państwa – Narodowy Koordynator ds. Walki z Terroryzmem 
[National Coordinator (NCTb)93]. W  jego pionie organizacyjnym pracuje 
na stałe około 80 osób zatrudnionych w pięciu departamentach,  jednym 
inspektoracie i dwóch biurach. Pion ten (rys. 9) podlega dwóm ministrom: 
resortu sprawiedliwości i resortu spraw wewnętrznych, z tym jednak, że za 
bezpośrednie  kierowanie pionem (NCTb)  odpowiada minister sprawiedli-
wości.

92)  numeracja czynników sprawczych odpowiada numeracji zawartej w tabeli 13.

93)  skrót nCTb pochodzi od nazwy: De nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

Rys 9. Struktura organizacyjna pionu Narodowego Koordynatora 
ds. Walki z Terroryzmem (NCTb)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników obserwacji pośredniej przepro-
wadzonej techniką studiowania dokumentów
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Poszczególne  człony  organizacyjne  pionu  Narodowego Koordynatora 
ds. Walki z Teroryzmem [National Coordinator Counterterrorism (NCTb)] 
spełniają następujące funkcje:

(1)  Departament Ekspertyz i Analiz [Expertise and Analysis Department
(DKA)94] jest odpowiedzialny za zbieranie, porównywanie i analizo-
wanie treści informacyjnych dotyczących radykalizmu i terroryzmu. 
W procesie tym wykorzystuje głównie treści źródłowe dostarczane 
przez służby specjalne: wojskowe (MIVD)95, cywilne (AIVD)96, po-
licyjne oraz przez biura ds. emigrantów (IND97).

(2)  Departament Polityki i Strategii [Policy and Strategy Departament 
(DBS)98],  na  podstawie  materiałów  źródłowych  otrzymywanych 
z różnych ministerstw i agencji, a także i z Departamentu Ekspertyz 
i Analiz (DKA), dokonuje ich analizy i na tej podstawie przedsta-
wia konkretne raporty dotyczące prowadzenia polityki wewnętrznej 
i zagranicznej w sprawie zwalczania terroryzmu. Przedstawia rów-
nież, w przedmiotowej  sprawie,  odpowiednie  dokumenty dotyczą-
ce zapytań poselskich i debat parlamentarnych. W ramach swoich 
kompetencji współpracuje z Unią Europejską, onZ i nATo.

(3)  Departament Koordynacji i Zarządzania Kryzysowego [Coordina-
tion and Crisis Management Departament (DR99)] jest odpowiedzial-
ny za współpracę i wspieranie wszystkich organizacji zajmujących 
się  zwalczaniem terroryzmu. między  innymi  –  podobnie  jak  bry-
tyjskie Centrum Koordynacji Wiadomości [The News Coordination 
Centre (NCC)] – opracowuje informacje medialne (internetowe, te-
lewizyjne i inne) dotyczące zagrożeń wypływających z terroryzmu 
i radykalizmu i promuje ich treści w społecznościach lokalnych.

(4)  Departament Obserwacji i Ochrony [Surveillance and Protection 
Departament (EBB100)] zajmuje się koordynacją nadzoru i ochrony 
obiektów specjalnych,  instytucji mających strategiczne znaczenie, 
przedstawicielstw  międzynarodowych  (wojskowych  i  cywilnych) 
i ambasad. W jego obszarze odpowiedzialności znajduje się również 
ochrona  parlamentarzystów,  premiera,  ministrów,  liderów  partii 
politycznych i ambasadorów. Treści informacyjne, niezbędne w tym 
zakresie, pozyskuje ze źródeł wywiadowczych i wszelkich raportów 
dotyczących  stopnia  zagrożenia  poszczególnych  osób  i  obiektów. 
Analizy własne przekazuje do terenowych jednostek operacyjnych, 
w tym głównie policji, ale także i do innych służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo konkretnych osób. W następstwie tego, jednostki 
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te mogą wnioskować o wprowadzanie kolejnych stopni zagrożenia 
terrorystycznego.

(5) Departament Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego [Civil Aviation 
Security Department (DBB)101] jest odpowiedzialny za bezpieczeń-
stwo i ochronę lotnictwa cywilnego (porty lotnicze i samoloty) przed 
atakami terrorystycznymi oraz wszelkiego rodzaju akcjami sabota-
żowymi. odpowiada za wdrażanie krajowych i międzynarodowych 
przepisów dotyczących ruchu lotniczego, a w tym szczególnie z za-
kresu bezpieczeństwa. Zajmuje się także wprowadzaniem nowych 
przepisów, rozwiązań i nowoczesnego wyposażenia. najważniejszą 
rolę w tym procesie odgrywa kontrola pasażerów i ich bagaży, car-
go, ochrona samolotów, szkolenie personelu i wydawanie poświad-
czeń bezpieczeństwa dla personelu lotniczego. W tej sprawie Mini-
sterstwo Sprawiedliwości ustala specjalne standardy dla lotnictwa 
cywilnego, które pod nadzorem Królewskiej Żandarmerii Wojsko-
wej [Koninklijke Marechaussee (KMAR)]102 są wdrażane do prze-
strzegania.

(6) Inspektorat Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego [Civil Aviation 
Security Inspectorate (IBB)103]  jest  odpowiedzialny  za  ocenę  sta-

94)  skrót DKA pochodzi od nazwy: Directie Kennis en Analyse.

95)  militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst (miVD) – Wojskowe służby informacyjne.

96)  Algemene inlichtingen -en Veiligheidsdienst (AiVD) – Cywilne służby informacyjne.

97)  immigratie-en naturalisatie Dienst (inD) – Urząd ds. imigracji i naturalizacji.

98)  skrót DBs pochodzi od nazwy: Directie Beleid en strategie.

99)  skrót Dr pochodzi od nazwy: Directie regie.

100)  skrót EBB pochodzi od nazwy: Eenheid Bewaking en Beveiliging.

101)  skrót DBB pochodzi od nazwy: Directie Beveiliging Burgerluchtvaart.

102)  Królewska Żandarmeria Wojskowa [Koninklijke marechaussee (KmAr)] jest spe-
cjalną jednostką, wykonującą również zadania policyjne. Zajmuje się także ochroną 
rodziny królewskiej, ochroną lotniska schiphol oraz kontrolą graniczną.

103)  skrót iBB pochodzi od nazwy: inspectie Beveiliging Burgerluchtvaart.
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nu bezpieczeństwa w  lotnictwie  cywilnym. jest drugim organem, 
po Królewskiej Żandarmerii Wojskowej [Koninklijke Marechaus-
see (KMAR)], który może kontrolować stan bezpieczeństwa w tym 
sektorze. Zajmuje  się  zarówno gromadzeniem  informacji  o pracy 
podległych  formacji  jak  i  prowadzeniem w  nich  kontroli. Wyniki 
swoich prac przekazuje bezpośrednio do Narodowego Koordynato-
ra ds. Walki z Teroryzmem [National Coordinator Counterterrorism 
(NCTb)].

(7) Biuro Łączności [Communication Section (BC)104]  pełni  kluczową 
rolę  w  informowaniu  społeczeństwa  o  problemach  wynikających 
z terroryzmu i sposobach ich rozwiązywania. regularnie prowadzi 
badania opinii społecznej na temat wiedzy o zagrożeniach terrory-
stycznych. Wyniki badań są brane pod uwagę przy  sporządzaniu 
kolejnych raportów i komunikatów. Biuro to jest odpowiedzialne za 
kontakty z mediami.

(8)  Biuro Wsparcia [General Affairs Section (BAZ)105]  zajmuje  się 
przede wszystkim logistyką. W swoich kompetencjach ma sprawy 
kadrowe, finansowe, zakwaterowania, organizacji, bezpieczeństwa 
i  inne  związane  z  zapewnieniem  pracy  pionu Narodowego Koor-
dynatora ds. Walki z Teroryzmem [National Coordinator Counter-
terrorism (NCTb)]. W parlamencie wspomaga przedstawicieli Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości  i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
w debatach związanych ze zwalczaniem terroryzmu. jest odpowie-
dzialne za funkcjonowanie sekretariatu instytucji (pionu) oraz pro-
wadzenie rozmów z Ministerstwem Sprawiedliwości na temat wyso-
kości budżetu NCTb. Dba o dobry wizerunek instytucji w relacjach 
międzynarodowych.

oprócz wymienionych członów organizacyjnych pionu Narodowego Ko-
ordynatora ds. Walki z Teroryzmem [National Coordinator Counterterro-
rism (NCTb)] utworzono jeszcze w 2006 r. trzecie biuro przeznaczone do 
analizowania,  inicjowania  i  koordynowania  informacji  –  tak  zwane Pro-
grammabureau Informatievoorziening (IT)  –  które  otrzymano  z  innych 
instytucji. Biuro to wspiera też działania operacyjne. głównym jego zada-
niem jest jednak utrzymywanie ścisłej współpracy z Wojskowymi Służba-
mi Informacyjnymi (MIVD), Cywilnymi Służbami Informacyjnymi (AIVD), 
Krajowym Korpusem Służb Policyjnych (Korps Landelijke Politiediensten 
- KLPD) i z Holenderskim Instytutem Ekspertyz (Nederland Forensic Insti-
tute - NFI). W skład biura wchodzą dwa oddziały.

ii – moDELE ZWALCZAniA TErrorYZmU W WYBrAnYCH KrAjACH 
       Unii EUroPEjsKiEj – rEgULACjE PrAWnE



105

W  kwestiach  politycznych  pion Narodowego Koordynatora ds. Walki 
z Teroryzmem [National Coordinator Counterterrorism (NCTb)]  jest  od-
powiedzialny przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego [Raad voor de Na-
tionale Veiligheid (RNV)],  kierowaną  przez  premiera.  Posiedzenia Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego  są  przygotowywane  przez  Zespół do Walki 
z Terroryzmem [Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding (GCT)], które-
go członkami są przedstawiciele ministerstw i instytucji rządowych zaan-
gażowanych w zwalczanie terroryzmu.

Pion Narodowego Koordynatora ds. Walki z Teroryzmem [National Co-
ordinator Counterterrorism (NCTb)] działa na podstawie decyzji Minister-
stwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr DDS5357209 
z dnia 29 czerwca 2005 r. Kandydaci  zgłaszający chęć podjęcia pracy są 
poddawani specjalnej weryfikacji. Dobrowolnie zgadzają się na dokładne 
sprawdzenie przez Cywilne Służby Specjalne (AIVD). W tym celu wypeł-
niają szczegółowe ankiety.

  W ramach holenderskiego systemu zwalczania terroryzmu jest sto-
sowanych wiele rozwiązań wspomagających ten proces. między innymi na-
leżą do nich:

(1)  Przeciwterrorystyczny System Alarmowy [Alerteringssysteem Ter-
rorismebestrijding (ATb)]  wczesnego  ostrzegania  przed  zagro-
żeniami  terrorystycznymi, wprowadzany  – w  zależności  od  za-
istniałego stanu – pojedynczo, grupowo lub całościowo dla okre-
ślonych obiektów infrastruktury państwowej. systemem tym są 
objęte:

–  lotniska,
–  porty i instalacje petrochemiczne w rotterdamie,
–  wodociągi,
–  koleje państwowe,
–  elektrownie,

104)  skrót BC pochodzi od nazwy: Bureau Communicatie.

105)  skrót BAZ pochodzi od nazwy: Bureau Algemene Zaken.
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–  sektor gazowy,
–  sektor jądrowy, 
–  transport i komunikacja publiczna,
–  sektor finansowy,
–  sektor paliwowy.

ocenia  się,  że  rozbudowa Przeciwterrorystycznego Systemu Alar-
mowego [Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb)]  będzie 
kolejnym etapem walki z terroryzmem. Dlatego też planuje się, że 
w 2007 r. do systemu tego zostaną włączone kolejne obiekty. obec-
nie – oprócz wymienionych – są również do niego włączane obiekty, 
które mogą być atrakcyjnymi celami dla zamachowców, ponieważ 
ich  zaatakowanie  spowoduje  powszechne  niezadowolenie  i  będzie 
uciążliwe dla społeczeństwa. Dotyczy to także obiektów mających 
duże znaczenie kulturowe.

(2)  Holenderski System Ostrzegania przed Terroryzmem [Dreigings-
beeld Terrorisme Nederland (DTN)], ukierunkowany na komplek-
sowe ocenianie stopni zagrożenia terrorystycznego państwa. swoje 
dociekania opiera, w dużym stopniu, na danych106 uzyskiwanych od 
wojskowych i cywilnych służb informacyjnych (od MIVD i AIVD). 
Dane te są głównie analizowane pod kątem identyfikacji prawdopo-
dobieństw dokonania określonych ataków bez uwzględniania kon-
kretnych miejsc  i  czasów  ich wykonania. na  tej  podstawie DTn 
określa, cztery razy w roku, jakie są prawdopodobieństwa przepro-
wadzenia ataków terrorystycznych na terytorium kraju. Związane 
z tym stany zagrożenia są oceniane w czterostopniowej skali:

–  minimalne (minima),
–  niewielkie (limited),
–  wysokie (substantial),
–  krytyczne (critical).

(3)  Antyterrorystyczne Centrum Informacyjne [Conterterrorism Infor-
matie Centre (CT-infobox)],  powołane  z  inicjatywy Wojskowych 
Służb Informacyjnych (AIVD),  Cywilnych Służb Informacyjnych 
(MIVD), Biura ds. Emigrantów (IND), Policji, Prokuratury i Urzę-
dów Skarbowych, przeznaczone do zbierania drogą telefoniczną in-
formacji od obywateli o podejrzanych zachowaniach i sytuacjach.

ii – moDELE ZWALCZAniA TErrorYZmU W WYBrAnYCH KrAjACH 
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Ważnym  ośrodkiem  wspomagającym  system  zwalczania terroryzmu 
jest Holenderski Instytut Ekspertyz w Hadze [Nederland Forensic Institu-
te (NFI)],  który  zatrudnia  ponad  300  pracowników  i  dostarcza  różnego 
rodzaju  ekspertyzy oraz analizy, które  są bardzo pomocne  również przy 
podejmowaniu decyzji w sprawach zwalczania terroryzmu.

W kwestiach prawnych, w 2004 r. wprowadzono do holenderskiego 
Kodeksu Karnego poprawki wynikające z Ramowej Decyzji Unii Euro-
pejskiej dotyczącej zwalczania terroryzmu. W 2006 r. kolejnymi popraw-
kami wprowadzono regulacje w zakresie m.in. listy organizacji terrory-
stycznych,  do  których  przynależność  potraktowano  jako  przestępstwo. 
inne  poprawki  dotyczyły  doskonalenia  procedur  śledczych,  ochrony 
świadków oraz osób, których obecność zagraża bezpieczeństwu państwa. 
W 2002 r. Holandia przystąpiła do Konwencji w Sprawie Zapobiegania 
Finansowaniu Terroryzmu. Do chwili obecnej107 kraj ten przyjął i raty-
fikował większość konwencji  i regulacji unijnych w sprawie zwalczania 
terroryzmu.

KonsTATACjA

Holenderskie uregulowania w sprawie zwalczania terroryzmu uwzględ-
niają  –  podobnie  jak  unijne,  francuskie  i  brytyjskie  –  cztery  kategorie 
czynników sprawczych skupionych wokół (tab. 14):

(1)  zagadnień formalnoprawnych,
(2)  ładu organizacyjnego,
(3)  działań antycypacyjnych,
(4)  szybkości reakcji.

W rozwiązaniach tych interesujące zdają się być uregulowania formal-
noprawne i organizacyjne sankcjonujące funkcjonowanie:

106)  Termin  „dane”  został  użyty w  rozumieniu,  że  są  to  elementarne  informacje,  na 
których można się opierać w szerszych wywodach.

107)  Do 2007 r. 
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Tabela 14. Zestawienie uogólnionych uregulowań holenderskich 
w sprawie zwalczania terroryzmu

Lp.

UOGÓLNIONE TREŚCI 
UREGULOWAŃ 

W SPRAWIE
ZWALCZANIA TERRORYZMU

KATEGORIE UREGULOWAŃ 
W SPRAWIE ZWALCZANIA 

TERRORYZMU

formalno-
-prawna

ładu 
organi-

zacyjnego

działań
antycy-

pacyjnych

szybkości
reakcji

1.
Przystąpienie do Konwencji 
w sprawie Zapobiegania finanso-
waniu Terroryzmu (2002 r.) f f f f

2.

Wprowadzenie poprawek do 
Kodeksu Karnego wynikających  
z ramowej Decyzji Unii Europej-
skiej dotyczącej zwalczania terrory-
zmu (2004 r.)

f f

3.

Wprowadzenie poprawek do 
Kodeksu Karnego w sprawie listy 
organizacji terrorystycznych, do 
których przynależność potraktowa-
no jako przestępstwo (2006 r.)

f f f

4.
Unormowana organizacyjnie pro-
blematyka zwalczania terroryzmu 
na poziomie rządowym f f

5.
Unormowana organizacyjnie pro-
blematyka zwalczania terroryzmu 
na poziomie międzyresortowym f f

6.
Unormowana organizacyjnie pro-
blematyka zwalczania terroryzmu 
na poziomie resortowym f f

7.
Unormowana organizacyjnie pro-
blematyka zwalczania terroryzmu 
w sferze administracyjnej f f

8.

Zintegrowane i zintensyfikowane 
wysiłki państwa w zakresie wykry-
wania zagrożeń terrorystycznych 
i ich symptomów 

f f f f

ii – moDELE ZWALCZAniA TErrorYZmU W WYBrAnYCH KrAjACH 
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9.

Zintegrowane i zintensyfikowane 
wysiłki państwa w zakresie ostrze-
gania i alarmowania społeczeń-
stwa przed zagrożeniami terrory-
stycznymi

f f f

10.

Zintegrowane i zintensyfikowane 
jakościowo i ilościowo wielowa-
riantowe działania antycypacyjne 
w sprawie zwalczania terroryzmu

f f f f

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy dokumentów holenderskich

(1)  Pionu Narodowego Koordynatora ds. Walki z Teroryzmem [Natio-
nal Coordinator Counterterrorism (NCTb)] skupiającego – w swo-
ich kompetencjach i odpowiedzialności – zintegrowaną systemowo 
problematykę związaną z następującymi zagadnieniami:

–  identyfikowaniem stanów zagrożenia terrorystycznego,
–  wskazywaniem  kompetentnym  władzom  państwowym  pożąda-
nych  kierunków kreowania  polityki wewnętrznej  i  zagranicznej 
w zakresie zwalczania terroryzmu,

–  organizowaniem  i  wspieraniem współpracy  pomiędzy  organiza-
cjami zajmującymi się zwalczaniem terroryzmu,

–  koordynowaniem nadzoru  i  ochrony  obiektów  oraz  osób fizycz-
nych,  o  szczególnym  znaczeniu  dla  funkcjonowania  państwa, 
przed atakami terrorystycznymi,

–  kształtowaniem i nadzorowaniem stanu bezpieczeństwa cywilne-
go ruchu lotniczego,

–  informowaniem społeczeństwa o problemach zwalczania terrory-
zmu i poznawaniem jego opinii na ten temat,

–  merytorycznym  wspomaganiem  debat  parlamentarnych  toczą-
cych się w sprawach zwalczania terroryzmu,

–  analizowaniem, koordynowaniem i inicjowaniem informacji o za-
grożeniach terrorystycznych.

(2)  Przeciwterrorystycznego Systemu Alarmowego [Alerteringssysteem
Terrorismebestrijding (ATb)] wczesnego ostrzegania przed zagrożenia-
mi terrorystycznymi, możliwymi do zaistnienia na terytorium kraju.

(3)  Holenderskiego Systemu Ostrzegania przed Terroryzmem [Dre-
igingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN)], ukierunkowanego na kom-
pleksowe ocenianie stopni tego zagrożenia na terytorium państwa.
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(4)  Antyterrorystycznego Centrum Informacyjnego [Conterterrorism 
Informatie Centre (CT-infobox)], przeznaczonego do zbierania, dro-
gą telefoniczną, informacji obywatelskich o podejrzanych zachowa-
niach, stanach i sytuacjach.

(5)  Ścisłej współpracy pomiędzy Antyterrorystycznym Centrum Infor-
macyjnym [Conterterrorism Informatie Centre (CT-infobox)] a Ho-
lenderskim Instytutem Ekspertyz w Hadze [Nederland Forensic In-
stitute (NFI)].

Powyższe  dane  potwierdzają,  że  rozwiązania  holenderskie  w  sprawie 
zwalczania terroryzmu, mimo pewnych różnic, są jednak podobne do roz-
wiązań unijnych, francuskich i brytyjskich. Potwierdza to tym samym, że 
rozwiązań w tej sprawie należy poszukiwać w sferze czynników sprawczych 
ulokowanych w czterech następujących kategoriach (rys. 10).

Rys 10. Czynniki i kategorie czynników sprawczych składające 
się na zwalczanie terroryzmu (wg poglądów lansowa-
nych w Holandii)108

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników obserwacji pośredniej przepro-
wadzonej techniką studiowania dokumentów
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wnioski

(1)  W państwach objętych badaniami wyraźnie widać systemowe po-
dejście do zwalczania terroryzmu.

(2)  W  wysiłkach  zmierzających  do  zwalczania  terroryzmu  akcento-
wane  są wyraźnie  dążenia  prowadzące  do maksymalnej  koncen-
tracji i koordynacji podejmowanych w tym zakresie działań. Bez-
pośrednio przejawia  się  to w celach109, misjach110,  strategiach111, 
zadaniach112,  kompetencjach,  odpowiedzialności  i  w  strukturach 
organizacyjnych. Pośrednio natomiast, w istniejących ustawach113, 
rozporządzeniach114, zarządzeniach115 i dyrektywach116, jako doku-
mentach  stanowiących  co  do  tego  ogólne  i  powszechnie  obowią-
zujące  podstawy  normatywne,  umożliwiające  z  punktu  formal-
noprawnego  stosowanie  określonych  rozwiązań  organizacyjnych. 

108)  numeracja czynników sprawczych odpowiada numeracji zawartej w tabeli 14.

109)  Cel – to wyobrażenie w przyszłości określonego stanu, do którego postanowiono dążyć.

110)  misja – uogólniona forma zadania uwzględniająca treści zawarte w odpowiedzi na 
cztery następujące pytania: Co osiągnąć? Co uczynić? W jakiej sferze? Czym się 
kierować? misje wyznacza  się dla  tych wykonawców, którzy będą działali w oto-
czeniu nieustabilizowanym, którego pożądana identyfikacja może nastąpić dopiero 
w czasie i miejscu jej realizowania.

111)  strategia – długofalowa koncepcja funkcjonowania.

112)  Zadanie – to co należy wykonać lub osiągnąć.

113)  Ustawa  –  akt  normatywny  o  charakterze  ogólnym,  powszechnie  obowiązującym, 
uchwalanym w szczególnym trybie przez parlament.

114)  rozporządzenie  –  akt  normatywny,  niższego  rzędu  niż  ustawa, wydawany  przez 
organ  władzy  wykonawczej  na  podstawie  konkretnego  upoważnienia  zawartego 
w ustawie, w celu jej wykonania.

115)  Zarządzenie – akt prawny o charakterze generalnym, wydawany przez organy wła-
dzy wykonawczej (np. ministrów) z upoważnienia ustaw w celu ich wykonania.

116)  Dyrektywa – treść charakteryzująca metodę postępowania niezbędną lub wystar-
czającą do osiągania określonego celu.

2.5
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Zapobiega to międzyresortowemu rozpraszaniu władzy i odpowie-
dzialności, pojawianiu się antynomii decyzyjnych oraz destrukcji 
organiczności i kumulacji wysiłków. sprzyja natomiast dostępowi 
do terminowych informacji, antecedentnemu przygotowywaniu po-
tencjału do zwalczania terroryzmu, szybkiemu dostępowi do pożą-
danych ośrodków decyzyjnych i decydentów oraz skracaniu czasu 
podejmowania pożądanych decyzji i reakcji117.

(3)  W kwestiach zarządzania i dowodzenia szeroko rozumianym zwal-
czaniem terroryzmu daje się zauważać dość wyraźne rozgranicze-
nia co do kompetencyjności i odpowiedzialności sprawczej. Zarzą-
dzanie, jako informacyjna procedura kierowania, obejmuje swoim 
zasięgiem cztery formy oddziaływania118, różniące się między sobą 
presją  przymusu  oraz  dokładnością  i  sferą  wpływów. W  całości 
istota  tego  sprowadza  się  do  wytyczania celów i podejmowania 
wszelkich wysiłków zmierzających do ich realizacji119. Wynika  to 
z  tego,  że  stosowanie  każdej  z  tych  form  zarządzania  wiąże  się 
z kompetencjami uprawniającymi do wytyczania określonych ce-
lów, czyli z posiadaniem danego stopnia swobody zarządczej, który 
może tylko wynikać z racji posiadania  lub nadania. W badanych 
krajach Unii Europejskiej kryterium kompetencyjności, objawia-
jące się stopniem swobody wykonawczej w procesie zwalczania ter-
roryzmu, jest przypisywane – wprost proporcjonalnie – do przewi-
dywalności warunków  i  okoliczności  realizacji  określonych  celów 
związanych  z  tym  procesem.  generalnie  można  powiedzieć,  że 
zarządzanie  jednostkami operacyjnymi przez władze  zwierzchnie 
odbywa się z pominięciem dowodzenia i przewodzenia. Procedury 
rządzenia i administrowania są realizowane poprzez ustawy, rozpo-
rządzenia, zarządzenia i dyrektywy. Zadania operacyjne, związane 
z  realizacją  określonych  akcji,  są  natomiast  formułowane w  po-
staci misji określających: co należy osiągnąć, co uczynić, w jakiej 
sferze i czym się kierować. oznacza to, że dowodzący konkretnymi 
operacjami mają  pozostawiane  duże  stopnie  swobody  wykonaw-
czej, a podejmowane przez nich decyzje są warunkowane ich bieżą-
cymi ocenami stanów sytuacyjnych i ramami misji. również duża 
kompetencyjność, ale i proporcjonalna do tego odpowiedzialność, 
przysługuje dowódcom jednostek w zakresie szkolenia przeciwter-
rorystycznego. W tych kwestiach pełną odpowiedzialność za formy 
szkolenia  i  skuteczne  przygotowanie  podległych  stanów  ponoszą 
bezpośredni  przełożeni.  Władze  zwierzchnie  oceniają  te  procesy 

ii – moDELE ZWALCZAniA TErrorYZmU W WYBrAnYCH KrAjACH 
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przez pryzmat skuteczności przeprowadzanych akcji, nie wnikając 
w szczegóły konkretnych rozwiązań.

(4)  W procedurach  szkolenia anty-  i przeciwterorystycznego  główną 
rolę  odgrywają  ośrodki  i  zespoły  elitarne,  dysponujące  wysoce 
wyszkoloną i doświadczoną kadrą. swoje umiejętności i doświad-
czenia przekładają na grunt programów  szkoleniowych przezna-
czonych do wdrażania w zespołach o mniejszych umiejętnościach 
i doświadczeniach. Preferowane formy i zakresy szkolenia – jako 
wkład antycypacyjny – są ciągle doskonalone i rozwijane pod kątem 
systematycznego dostosowywania  ich do skutecznego stosowania 
w dających się przewidywać akcjach, konstruowanych hipotetycz-
nie na podstawie eksperckich ocen bieżących i perspektywicznych 
stanów zagrożeń terrorystycznych. Przedsięwzięcia te są utrzymy-
wane w ścisłej tajemnicy, co sprzyja osiąganiu pożądanego zasko-
czenia w rzeczywistych akcjach.

(5)  W  antecedentnych  wysiłkach  zwalczania  terroryzmu  wyraźnie 
przebija  się  prakseologiczne  podejście  do  problemu. Dostrzec  to 
można  chociażby  przez  pryzmat  architektury  systemów  przewi-
dywanych do  zwalczania  tego  zjawiska. Wyraźnie widać,  że  całe 
konstrukcje  organizacyjne  są  osadzane  na  podłożach  właściwie 
zdefiniowanych, zhierarchizowanych i nakładających się na siebie 

117)  Przykładem,  obrazującym wpływ  dostępu  do  ośrodków  decyzyjnych  na  szybkość 
i  swobodę podejmowania decyzji w  tego  typu działaniach, może być  relacja    ge-
nerała  Carla  stinera  z  operacji  „Achille  Lauro”:  Zadzwoniłem do Pentagonu. 
Usłyszałem głos wiceadmirała Moreau. Zdawałem sobie sprawę,  że musieli się tam 
znajdować również wszyscy szefowie sztabów. <Chciałbym, żeby pan potwierdził 
moją misję – powiedziałem>. Po około pięciu minutach usłyszałem odpowiedź – 
przypuszczam, że mówił sekretarz obrony Weinberger. <Jest pan najwyższym ran-
gą Amerykaninem biorącym udział w akcji. Proszę zatem robić to, co pan uzna za 
słuszne> Potwierdziłem odbiór informacji. Właśnie takie słowa chciałem usłyszeć. 
Dawały mi szerokie pole manewru.  (T.  Clancy,  C.  stiner,  T.  Koltz, Wojownicy 
cienia, Amber,  2002,  s.  239-240).  innym przykładem może  być  operacja  „Blue 
spoin”, gdzie dowódca Połączonych sił operacyjnych specjalnego Przeznaczenia 
referował  plan  akcji  bezpośrednio  prezydentowi  UsA  (T.  Clancy,  C.  stiner,  T. 
Koltz, Wojownicy cienia, Amber, 2002, s. 250-270).

118)  oddziaływanie w formie rządzenia, dowodzenia, przewodzenia i administrowania.

119)  Kurnal j., Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1969 r.
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spójnych dendrytów: (1)celów, (2)misji, (3)zadań, (4)kompetencji, 
(5)odpowiedzialności, (6)tworzyw (7)narzędzi, i (8)zasobów ludz-
kich (rys. 11).

Rys 11. Podłoże konstrukcji organizacyjnych przewidywanych 
do zwalczania terroryzmu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników obserwacji pośredniej przepro-
wadzonej techniką studiowania dokumentów

Podejście takie sprzyja eliminowaniu elementów obciążających or-
ganizację, zarówno w sferze rzeczowej, jak i funkcjonalnej.

(6)  oprócz wymienionych, istotny wpływ na racjonalność i sprawność 
funkcjonowania systemów zwalczania terroryzmu wywierają:

 
–  centralizacja i lokalizacja władzy zwierzchniej, zapewniająca in-
tegrowanie wysiłków i błyskawiczny dostęp do najwyższych władz 
decydenckich  (premiera  i  prezydenta) w  sytuacjach wymagają-
cych szybkich i odpowiedzialnych decyzji,

ii – moDELE ZWALCZAniA TErrorYZmU W WYBrAnYCH KrAjACH 
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–  ciągłe,  intensywne  i  wielowariantowe  monitorowanie  wszelkich 
zagrożeń terrorystycznych oraz procedury wczesnego ostrzegania 
i alarmowania,

–  wcześniejsze  przygotowywanie  i  ciągłe  doskonalenie,  wielowa-
riantowych i kompleksowych planów zwalczania terroryzmu oraz 
planów likwidowania skutków ataków terrorystycznych,

–  ciągłe aktywizowanie  i przygotowywanie  społeczności  lokalnych 
do udziału w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwalczanie 
terroryzmu.

(7)  rozwiązania organizacyjne w kwestiach zwalczania terroryzmu są 
zaawansowane i sprawne funkcjonalnie. nie są jednak identyczne 
– są podobne, ale nie identyczne. Występujące zróżnicowania wy-
nikają głównie ze stanów sytuacyjnych ukształtowanych w siedmiu 
następujących sferach państwa:

–  politycznej,
–  administracyjnej,
–  geograficznej,
–  historycznej,
–  prawnej,
–  ekonomicznej,
–  i zagrożenia.

(8)  stosowane  rozwiązania  organizacyjne,  w  kwestiach  zwalczania 
terroryzmu,  są  opierane  na  intencjach  i  woli  najwyższych  orga-
nów państwa, wyrażanych w stosownych dokumentach o mocy po-
wszechnie obowiązującej i stanowiącej formalną podstawę oraz obo-
wiązek do transformowania zawartych intencji ogólnych na grunt 
normatywnych aktów wykonawczych niższej rangi i różnego rodza-
ju dyrektyw. intencje i wolę najwyższych organów państwa wyraża-
ją dokumenty analogiczne rangą do polskich ustaw, rozporządzeń 
z mocą ustaw i rozporządzeń. Transformacja zawartych tam treści 
na grunt wykonawczy wyrażana jest natomiast w różnego rodzaju 
zarządzeniach i dyrektywach, stanowiących podstawę do podejmo-
wania już konkretnych wdrożeń planistycznych i rzeczowych.

(9)  Zwalczanie terroryzmu jest z reguły przypisywane kompetencjom 
kilku resortów:

–  ministerstwom spraw wewnętrznych – zwykle role wiodące,
–  ministerstwom obrony – zwykle role wspierające, 
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–  ministerstwom finansów – w zakresie zwalczania źródeł finanso-
wania terroryzmu,

–  ministerstwom spraw zagranicznych – w zakresie monitorowania 
sytuacji zagranicznych i kontaktów międzynarodowych,

–  ministerstwom sprawiedliwości – w zakresie kreowania pożąda-
nych regulacji i procedur prawnych,

–  służbom wywiadowczym i kontrwywiadowczym – w zakresie mo-
nitorowania sytuacji i ostrzegania przed zagrożeniami.

(10)  Zwalczanie  terroryzmu  jest  koordynowane na wszystkich  pozio-
mach organizacyjnych: strategicznym, taktycznym i operacyjnym120.

(11)  ośrodki koordynujące na poziomach strategicznych posiadają za-
zwyczaj strukturę kolegialną, uregulowaną odpowiednimi przepi-
sami – z reguły o mocy ustaw i rozporządzeń. ich istotnymi elemen-
tami funkcjonalnymi są stałe struktury robocze (sekretariaty), ze 
stałym i odpowiednio przygotowanym personelem zapewniającym 
właściwą organizację oraz ciągłość przedmiotowej pracy. obsza-
ry koordynacji, którymi się zajmują, są rzadko ograniczane tylko 
do  problematyki  zwalczania  terroryzmu. Zazwyczaj  zagadnienia 
te  stanowią  tylko  wycinek  działań  koordynacyjnych  skupionych 
wokół bezpieczeństwa państwa.

(12)  ośrodki  koordynujące  zwalczanie  terroryzmu  na  poziomie  tak-
tycznym mają charakter instytucjonalny, o jasno określonych mi-
sjach, kompetencjach i zasadach działania. W większości wypadków 
funkcjonują jako wyspecjalizowane struktury zajmujące się tylko 
problematyką zwalczania terroryzmu. ich role i sposoby działania 
są w pewnym zakresie podobne do działań tak zwanych dyżurnych 
służb operacyjnych, z tą jednak różnicą, że posiadają rozbudowane 
stałe struktury bieżącego zbierania, analizowania i opracowywania 
danych o zagrożeniach terrorystycznych. W ich skład wchodzą spe-
cjaliści z wszystkich instytucji i komórek organizacyjnych zaanga-
żowanych w problematykę zwalczania terroryzmu.

(13)  Koordynacja  na  poziomie  operacyjnym  odbywa  się  głównie  we-
wnątrz  poszczególnych  struktur  przewidywanych  do  bezpośred-
niego uczestniczenia w akcjach anty-  i przeciwterrorystycznych. 
W sytuacjach związanych z uczestnictwem innych jednostek prze-
widuje się, że problematyka ta może być rozszerzana do zakresu 
międzyresortowego.

ii – moDELE ZWALCZAniA TErrorYZmU W WYBrAnYCH KrAjACH 
       Unii EUroPEjsKiEj – rEgULACjE PrAWnE



117

(14)  Centra koordynujące są z reguły przypisywane organizacyjnie do 
struktur organów odgrywających główną rolę w zwalczanie terro-
ryzmu w danym kraju.

(15)  instytucje  (centra,  ośrodki)  koordynujące  nie  spełniają  bezpo-
średnich funkcji dowódczych w odniesieniu do prowadzonych dzia-
łań operacyjnych. Posiadają jednak kompetencje do ukierunkowy-
wania działań i narzucania rozwiązań optymalizujących sposoby 
wykorzystywania sił i środków przez instytucje nadrzędne, na ko-
rzyść których są wykonywane zadania – między innymi przygoto-
wują wielowariantowe propozycje rozwiązań.

(16)  Do wsparcia działań koordynacyjnych wykorzystywane są różnego 
rodzaju narzędzia,  jak:  systemy  łączności, wspólne bazy danych 
oraz  plany  i  procedury  działania.  najważniejszą  ich  cechą  jest 
kompatybilność.

(17)  W wielu krajach zbieranie danych o zagrożeniach terrorystycznych 
jest również realizowane poprzez internet, z zamysłem pozyskiwania 
jak największej ilości treści z przypadkowych źródeł osobowych.

(18)  W większości krajów zwalczanie terroryzmu jest powiązane z za-
rządzaniem kryzysowym. najczęściej skupia się na problematyce: 
przygotowywania  infrastruktury  krytycznej,  organizowania  ćwi-
czeń  kryzysowych, wspierania  informacyjnego, wykorzystywania 
służb ratowniczych, synchronizacji działań i innych.

(19)  regulacje  prawne,  obowiązujące  w  poszczególnych  krajach,  nie 
wykraczają  poza  zakres  regulacji  rekomendowanych  przez  Unię 
Europejską. Zasadnicze różnice dotyczą tylko form wprowadzanych 
regulacji. W niektórych krajach mają postać strategii, programów 
lub ogólnych planów, w innych występują jako odrębne ustawy oraz 
akty niższej rangi, a jeszcze w innych – jako poprawki do istnieją-
cych już dokumentów. W krajach o dużym zagrożeniu terrorystycz-
nym zakres regulacji jest bardzo szeroki i precyzyjny, a charakter 
zdecydowanie represyjny. natomiast w krajach o mniejszym zagro-
żeniu charakter, regulacji jest bardziej ogólny i mniej represyjny. 
Wydaje się, że jest to prawidłowość oczywista, jednak powinna być 
brana pod uwagę przy podejmowaniu działań regulujących.

120)  Przyjęto hierarchizację powszechnie stosowaną w zarządzaniu, stawiając najwyżej 
strategię, następnie taktykę i najniżej działania operacyjne.


