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Fundamenty struktury polskiego systemu 

antyterrorystycznego opierają się na Strategii 

Unii Europejskiej w zakresie zwalczania 

terroryzmu (2005 r.) oraz Planie Działania 

dotyczącym zjawiska terroryzmu (2004 r., 

zaktualizowany 2005 r.). 

Dokumenty te określiły cztery kierunki 

unijnych działań w walce z terroryzmem: 

Fundamenty struktury

Hołyst, Terroryzm
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1) zapobieganie (prevent) – likwidacja 

czynników (w tym społecznych), sprzyjających 

wstępowaniu do organizacji terrorystycznych 

i radykalizacji, 

2) ochrona (protect) – zabezpieczenie 

obywateli i infrastruktury, m.in. poprzez 

ochronę granic, zapewnienie bezpieczeństwa 

transportu i obiektów, 

Fundamenty struktury

Hołyst, Terroryzm
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3) ściganie (pursue) – zwalczanie działalności 

terrorystycznej, w tym pozbawianie zaplecza 

logistycznego i finansowego oraz osądzanie, 

 4) reagowanie (respond) – elementy 

zarządzania kryzysowego, w tym minimalizacja 

skutków zamachów.  

Fundamenty struktury

Hołyst, Terroryzm



Poziomy 

ochrony AT
strategiczny
operacyjny  

taktyczny 





System AT

System tworzą państwowe instytucje i podmioty 

układu militarnego i pozamilitarnego mające 

w swych kompetencjach rozpoznawanie, 

przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu. 

Siadkowski - Przeciwdziaanie...

Ochrona antyterrorystyczna



Poziom 

strategiczny

Poziom strategiczny obejmuje działania 

Prezesa Rady Ministrów i podległych mu 

instytucji. Współtworzą go Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  oraz 

Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń 

Terrorystycznych. Jest to najwyższy poziom 

systemu, zapewniający kooperację na 

najwyższym szczeblu państwowym.  

System AT

Hołyst, Terroryzm



Poziom 

strategiczny

Zadania tego szczebla obejmują:

  - wytyczanie kierunków i obszarów 

działalności antyterrorystycznej, 

  - tworzenie modeli systemu i algorytmów 

postępowania, 

  - koordynację przypływu informacji na 

szczeblu rządowym.  

System AT

Hołyst, Terroryzm



Poziom 

strategiczny

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

sprawuje nadzór  nad najważniejszymi 

służbami typu policyjnego, tj. Policją, Strażą

Graniczną oraz Biurem Ochrony Rządu. Pod 

jego przewodnictwem obraduje 

Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń 

Terrorystycznych, będący forum wymiany 

wiedzy  oraz podejmowania decyzji i 

wypracowywania rozwiązań. Prace Zespołu 

wspiera grupa zadaniowa Stała Grupa 

Ekspercka. 

System AT

Hołyst, Terroryzm



Poziom  

operacyjny

Realizację zadań na poziomie operacyjnym 

zapewnia Centrum Antyterrorystyczne Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest to 

newralgiczny element całego systemu, 

zapewniający właściwą wymianę informacji 

pomiędzy uczestnikami systemu na 

poziomach strategicznym i taktycznym.  

System AT



Centrum AT

 CAT ABW stanowi pośredni element systemu 

ochrony antyterrorystycznej RP, zapewniając 

swobodny przepływ informacji pomiędzy 

służbami oraz innymi podmiotami, wspierając 

i koordynując w tym zakresie oraz dokonując

czynności analityczno – informacyjnych. 

Realizując powyższe zadania centrum jest 

szczególnym i newralgicznym elementem 

systemu.  

System AT

Hołyst, Terroryzm 

Obuchowicz, Pięć lat funkcjonowania CAT 



Centrum AT

Poza koordynacją procesu wymiany informacji, 

centrum odpowiada za wdrażanie wspólnych 

procedur reagowania na zdarzenia o 

charakterze terrorystycznym, zarówno w kraju, 

jak i zagranicą. CAT ABW funkcjonuje  w 

systemie całodobowym, służbę w nim pełnią 

oddelegowani funkcjonariusze, żołnierze i 

pracownicy cywilni instytucji zajmujących się 

przeciwdziałaniem zagrożeniom 

terrorystycznym, tj. Policji, SG, BOR, AW, ABW, 

SKW, SWW i SCS.  

System AT

Siadkowski, Przeciwdziałanie... 



Poziom 

taktyczny
Najbardziej rozbudowane struktury tworzy poziom 

taktyczny, mający de facto charakter wykonawczy. 

Realizowany jest przez służby i instytucje mające w 

swych ustawowych kompetencjach zadania 

związane z szeroko pojętą ochroną 

antyterrorystyczną. 

System AT



Poziom 

taktyczny
Zadania te wykonują: 

 - służby specjalne (typu intelligence): Agencja 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, 

Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba 

Wywiadu Wojskowego, 

  - grupa MSWiA: Policja, Straż Graniczna, Biuro 

Ochrony Rządu oraz Państwowa Straż Pożarna,  

 - resort finansów: Generalny Inspektor Informacji 

Finansowej oraz Służba Celno-Skarbowa, 

 - Ministerstwo Obrony Narodowej: Sztab Generalny 

Wojska Polskiego oraz Żandarmeria Wojskowa, 

 - inne agencje, służby i instytucje państwowe.  

System AT



Poziom 

taktyczny
Ważnym elementem systemu jest będące w 

dyspozycji premiera Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa (RCB), pełniące funkcję krajowego 

centrum zarządzania kryzysowego, dokonujące m.in. 

analiz zagrożeń oraz zapewniające przepływ 

informacji o zagrożeniach. RCB zapewnia także 

obsługę Rządowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, funkcjonującego przy Radzie 

Ministrów.   

antyterroryzm.gov.pl 

Cymerski, Terroryzm a bezpieczeństwo RP

System AT



 

Elementami całościowego 

systemu bezpieczeństwa państwa 

są również organa doradcze 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
tj. Rada Bezpieczeństwa Narodowego 

oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.  



Charakterystyka 

wybranych elementów



Policja

W strukturze organizacyjnej Policji funkcjonują 

jednostki organizacyjne o charakterze AT/KT. 

Są to Biuro Operacji Antyterrorystycznych 

Komendy Głównej Policji (BOA KGP) jako 

centralny pododdział antyterrorystyczny oraz 

na poziomie komend wojewódzkich 

Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne 

Policji (SPAP) lub Sekcje Antyterrorystyczne 

(SAT). 

Poziom taktyczny



Zadania AT

 - przygotowanie i prowadzenie działań 

bojowych zmierzających do fizycznego 

zwalczania terroryzmu lub podejmowanych w 

przypadku wystąpienia bezpośredniego 

zagrożenia życia i zdrowia ludzi, 

 - przygotowanie i prowadzenie działań 

bojowych wymagających użycia 

specjalistycznych sił i środków lub stosowania 

specjalnej taktyki, 

Stępiński, Koncepcja Centralnego Odwodu ... 

Zarządzenie nr 1041 KGP z dn. 28.09.2007 r.  

Policja



Zadania AT

- realizacja zadań związanych z ochroną oraz 

wsparciem działań ochronnych 

podejmowanych wobec osób podlegających 

ochronie, 

- prowadzenie działań minersko – 

pirotechnicznych, 

  - wspieranie działań ratowniczych, 

 - organizowanie i prowadzenie doskonalenia 

zawodowego dla policjantów jednostek i 

komórek antyterrorystycznych Policji.  

Stępiński, Koncepcja Centralnego Odwodu ... 

Zarządzenie nr 1041 KGP z dn. 28.09.2007 r.  

Policja



Kontrterroryzm
Działania typowo kontrterrorystyczne dzieli 

się na trzy podstawowe obszary działań 

bojowych: 

 - operacje ratunkowe uwolnienia 

zakładników, 

 - zatrzymywanie osób podejrzewanych 

o terroryzm 

 - likwidacja terrorystów 

(zwłaszcza przywódców organizacji 

terrorystycznych).  

Jałoszyński, Struniawski, Dowodzenie 

operacją...  

AT/KT



Straż 

Graniczna 

W strukturach SG zadania o charakterze AT/KT 

realizują Wydziały Zabezpieczenia Działań, 

Zespoły Interwencji Specjalnych oraz Zespoły 

Interwencji Pirotechnicznych. 

Dwa ostatnie zespoły stacjonują na terenach 

portów lotniczych, ale nie jest to ich jedyne 

środowisko działania.  

Straż Graniczna wystawia także niejawne warty 

ochronne na pokładach samolotów – tzw. Sky 

Marshalls – na wybranych trasach 

podwyższonego ryzyka.  

Wybrane zadania



Straż 

Graniczna 

 - gromadzenie i analizowanie informacji oraz 

monitoring obywateli i środowisk z państw 

tzw. podwyższonego ryzyka, 

  - zapobieganie nielegalnym transportom m.in. 

materiałów jądrowych i promieniotwórczych, 

broni, amunicji i materiałów wybuchowych, 

 - wymiana informacji m.in. z policją, służbami 

specjalnymi, służbami państw sąsiednich w 

aspekcie przeciwdziałania zagrożeniom 

terrorystycznym. 

Wybrane zadania ustawowe

Ustawa z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej 

Siadkowski, Przeciwdziałanie…



Żandarmeria 

Wojskowa 

ŻW to ważna formacja w systemie 

bezpieczeństwa państwa, zbliżona 

organizacyjnie, sprzętowo i formułą  do Policji 

czy Straży Granicznej.  

Przygotowanie do działań wojskowych, 

policyjnych i antyterrorystycznych stawia 

przed ŻW szeroki wachlarz ustawowych 

zadań, zarówno w kraju, jaki za granicą. 

Wszystkie Oddziały Specjalne ŻW wystawiały 

pododdziały bojowe na potrzeby Polskich 

Kontyngentów Wojskowych. 

Wojsko Polskie

Ustawa z dn. 24.08.2001 r. o ŻW...



Wojska 

Specjalne

Wojsko Polskie posiada pododdziały o 

antyterrorystycznym charakterze w ramach 

osobnego rodzaju sił zbrojnych, jakim są 

Wojska Specjalne: 

 - Jednostka Wojskowa GROM, 

  - Jednostka Wojskowa Komandosów, 

 - Jednostka Wojskowa FORMOZA, 

 - Jednostka Wojskowa NIL, 

 - Jednostka Wojskowa AGAT, 

 - 7. Eskadra Działań Specjalnych 

       (podległość tylko operacyjna).  

Wojsko Polskie



Wojska 

Specjalne

Każda z jednostek WS ma ogólny 

antyterrorystyczny charakter z naciskiem na 

swoistą specjalizację, w dużym uproszczeniu: 

JW GROM – tzw. czarna taktyka, JWK – tzw. 

zielona taktyka, JW FORMOZA – tzw. niebieska 

taktyka, JW NIL – wsparcie dowodzenia i 

zabezpieczenia, z elementami wywiadu, JW 

AGAT – lekka jednostka wsparcia militarnego, 

7. EDS – zabezpieczenie transportowe  (Siły 

Powietrzne) i wsparcie ogniowe.   

Wojsko Polskie



ABW

ABW jest wiodącą służbą w aspekcie 

rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania 

przestępstw terroryzmu, pełni rolę cywilnego 

kontrwywiadu; wybrane zadania: 

 - rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie 

zagrożeń godzących  w bezpieczeństwo 

państwa a także obronność państwa, 

  - rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie 

przestępstw szpiegostwa, terroryzmu, 

nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu 

bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, 

bronią masowej zagłady... 

Służby specjalne

Ustawa z dn. 24.05.2002 r. o ABW i AW



Wydział V

W ramach ABW funkcjonuje niejawna 

jednostka antyterrorystyczna Wydział 

Zabezpieczenia Realizacji i Działań 

Antyterrorystycznych, znany jako Wydział V 

Departamentu Postępowań Karnych 

(Departament III) ABW. 

O tzw. „Piątce” oficjalnie wiadomo bardzo 

niewiele, jego funkcjonariusze 

prawdopodobnie zatrzymywali m.in. rosyjskich 

szpiegów w Polsce.  

ABW


