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OCENA ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH W LATACH 2013-2015  

Z PERSPEKTYWY WRAŻLIWOŚCI SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH 

 

W artykule omówiony został problem dotyczący oceny zamachów terrorystycznych, atakowanych celów i obiektów 

z uwzględnieniem systemów transportowych.  

 

WSTĘP 

Zorganizowany terroryzm międzynarodowy stwarza poważne 
zagrożenie atakiem na systemy transportowe, aczkolwiek stopień 
zagrożenia dla poszczególnych państw jest różny. 

System transportowy to sieć infrastruktury transportowej, 
rozlokowana w określonej przestrzeni, o określonym potencjale 
przewozowym wraz z układem mas towarowych, strumieni 
pasażerskich, przesyłu energii i informacji w określonym czasie [1, 
4]. Jest to kategoria przestrzenna, wielowymiarowa, o złożonej 
strukturze rzeczowej i podmiotowej (np. system transportowy pań-
stwa lub regionu). 

System transportowy państwa to nowoczesna sieć drogowa 
i kolejowa, rozwinięta sieć śródlądowych dróg wodnych, lotnisk, 
portów morskich, a także sprawny system transportu: publicznego, 
energii i informacji [10]. System transportowy jest także ważnym 
składnikiem systemu bezpieczeństwa narodowego oraz terytorialnie 
zrównoważonego rozwoju kraju, umożliwia rozwój gospodarki pań-
stwa i wzmacnia jej powiązanie z gospodarką światową.  

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, nastąpił znaczny rozwój 
systemów transportowych. Wdrażane są inteligentne systemy 
transportowe. Aktualnym problemem jest uzyskanie interoperacyj-
ności, nie tylko na poziomie kraju ale całej Unii Europejskiej. 

Nowoczesna infrastruktura transportowa, unowocześniany 
tabor oraz integralne podsystemy zarządzania przewozami 
i przesyłami, obniżają koszty w gospodarce, przyczyniając się 
jednocześnie do obniżenia presji oddziaływania na środowisko. 
Systematyczna poprawa infrastruktury transportowej stanowi jedno 
z podstawowych wyzwań dla rozwoju gospodarczego państwa. 

Dynamika rozwoju terroryzmu, a szczególnie stosowanie no-
wych środków oraz sposobów przez terrorystów, ma zasięg global-
ny, o nieograniczonych uwarunkowaniach oraz nie uwzględnia 
przestrzegania zasad moralnych. Z analizy statystyk wynika, że 
liczba: ataków terrorystycznych oraz osób zabitych, w ostatnich 
latach cały czas rośnie.  

Terroryści atakują przede wszystkim obiekty, których zniszcze-
nie ma spektakularny charakter i wywołuje szeroki rozgłos medialny. 
Dlatego też najczęściej celami zamachów są obiekty transportowe 
(metro, dworce, lotniska) oraz środki transportu (samoloty, statki, 
pociągi, autobusy), do których terroryści mają ułatwiony dostęp.  

Może to spowodować sparaliżowanie systemu transportowego, 
a tym samym systemu bezpieczeństwa państwa, dlatego też nowo-
czesny system transportu, musi dążyć do tego aby być, jak najmniej 
podatny na zagrożenia terrorystyczne oraz możliwie trwały z punktu 
widzenia ekonomicznego, socjalnego i ochrony środowiska.  

1. STATYSTYKI ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH 

1.1. Ogólne statystyki dotyczące ataków terrorystycznych  

Od 2007 do 2014 roku, 78% wszystkich ataków terrorystycz-
nych zostało przeprowadzonych w dziesięciu krajach [12]: Iraku – 
30%, Pakistanie – 13%, Afganistanie – 11%, Indiach – 71%, Tajlan-
dii – 4%, Rosji – 4%, Somalii – 3%, Nigerii – 2%,Jemenie – 2%, 
oraz Kolumbii – 2%.  

W 2013 roku zostało przeprowadzonych 9 707 ataków terrory-
stycznych, w których zginęło około 18 000 osób na świecie. Jest to 
44% wzrost liczby ataków oraz  61% wzrost liczby osób zabitych w 
stosunku do roku 2012, w którym zginęło około 11 000 osób. Śred-
nia miesięczna wynosiła 808,91 ataków, 1490,92 zabitych, 2714,75 
rannych. Średnio na atak przypadało 1,84 zabitych, 3,36 rannych – 
tabela  1. 

 
Tab. 1. Ataki terrorystyczne - klasyfikacja miesięczna w 2013 r.  [8] 
Miesiąc Ataki Zabici Ranni Porwani 

Styczeń 669 1022 2043 986 

Luty 567 991 1840 118 

Marzec 639 1027 1881 145 

Kwiecień 804 1123 2533 148 

Maj 924 1557 3448 172 

Czerwiec 685 1542 2326 313 

Lipiec 898 1862 3151 176 

Sierpień 842 1918 3683 126 

Wrzesień 761 2034 3296 199 

Październik 934 1639 2702 199 

Listopad 1007 1448 2649 144 

Grudzień 977 1728 3025 264 

Razem 9707 17891 32577 2990 

 
Mimo że zamachy terrorystyczne miały miejsce w 93 różnych 

krajach, to ponad połowa wszystkich ataków (57 proc.) a także 
zgonów (66 proc.) i obrażeń (73 proc.) wywołanych tymi atakami, 
miała miejsce w trzech krajach: Iraku, Pakistanie i Afganistanie.  

W tych czarnych statystykach prowadzi Irak, gdzie w 2013 roku 
w 2495 zamachach zginęło 6378 osób. Wśród dziesięciu krajów, 
które w największym stopniu doświadczyły zamachów terrorystycz-
nych w ub. roku są też Filipiny, Syria, Pakistan, Nigeria, Jemen 
i Somalia – tabela 2.  

W raporcie wskazano 220 organizacji odpowiedzialnych za 
przeprowadzenie ataków, z czego powstało 38 nowych organizacji, 
które nie występowały w poprzednich raportach. Najczęściej ataki 
terrorystyczne były prowadzone przez następujące organizacje: 
Talibowie w Afganistanie, Al.-Qaida, Boko Haram, Komunistyczna 
Partia Indii, Al-Shabaab, Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), Filipińska 
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Partia Komunistyczna (NPA), Rwolucyjne SZ Kolumbii (FARC), 
Islamski Ruch Wolnościowy Bangsamoro (BIFM) – tabela  3 

 
Tab. 2. Ranking krajów z największą liczbą ataków i ofiar, 2013 [8] 
Państwo Ataki Zabici Ranni Średnia liczba 

zbitych/atak 
Średnia 
liczba 

rannych/atak 

Irak 2495 6378 14956 2,56 5,99 

Pakistan 1920 2315 4989 1,21 2,60 

Afganistan 1144 3111 3717 2,72 3,25 

Indie 622 405 717 0,65 1,15 

Filipiny 450 279 413 0,62 0,92 

Tajlandia 332 131 398 0,39 1,20 

Nigeria 300 1817 457 6,06 1,52 

Jemen 295 291 583 0,99 1,98 

Syria 212 1074 1773 5,07 8,36 

Somalia 197 408 485 2,07 2,46 

 
Tab. 3. Organizacje odpowiedzialne za przeprowadzenie 

ataków terrorystycznych  w 2013 r. [8] 
Nazwa grupy Ataki Zabici Śr. liczba 

zbitych/atak 

Talibowie 641 2340 3,65 

Al-Qaida w Iraku, Syrii oraz Lewancie 401 1725 4,30 

Boko Haram 213 1589 7,46 

Maoiści (India)/Komunistyczna Partia Indii 203 190 0,94 

Al-Shabaab 195 512 2,63 

Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) 134 589 4,40 

Filipińska Partia Komunistyczna (NPA) 118 88 0,75 

Al-Qa’ida na Półwyspie Araskim 84 177 2,11 

Rewolucyjne SZ Kolumbii (FARC) 77 45 0,58 

Islamski Ruch Wolnościowy Bangsamoro 
(BIFM) 

34 23 0,68 

 
Każdy atak terrorystyczny obejmował stosowanie jednej lub 

wielu taktyk. Taktyka stosowana w atakach terrorystycznych w 2013 
roku obejmowała następujące formy: ładunki wybuchowe (bomby) – 
57%, napaść zbrojna (ostrzelanie) – 23%, zabójstwo – 8%, porwa-
nie (wzięcie zakładnika) – 6%, inne ataki na obiekty (budynki) – 6%.  

Najwięcej ofiar stanowili zwykli obywatele, w drugiej kolejności 
policjanci, w trzeciej przedstawiciele władz – tabela 4. 

 
Tab. 4. Cele (obiekty) ataków terrorystycznych  w 2013 r. [8] 
Cele/obiekty Liczba 

Obywatele 3035 

Policjanci 2388 

Przedstawiciele władz 1376 

Handel 862 

Wojskowi 621 

Instytucje religijne 383 

Instytucje edukacyjne 354 

Służba ochrony 270 

Transport lądowy 253 

Usługi 244 

Dziennikarze i media 167 

Partie polityczne  137 

Dyplomaci 102 

Telekomunikacja 68 

Organizacje pozarządowe 51 

Inne 41 

Porty lotnicze i samoloty 29 

Turyści 16 

Transport morski, statki  11 

Zaopatrzenie wodne, żywnościowe 7 

Razem 10 415 

 
Zgodnie z danymi przedstawionymi przez GTD (Global Terro-

rism Database) w 2014 roku przeprowadzono 13 463 ataki terrory-
styczne (wzrost o 39% do 2013 roku)  w wyniku których zostało 
zabitych 32 727 osób (wzrost o 81 %  do 2013 roku) [3]. 

Ataki terrorystyczne zostały przeprowadzone w 95 krajach, po-
nad 60% z nich miało miejsce w pięciu krajach (Irak, Pakistan, 
Afganistan, Indie, Nigeria), 78% ofiar wszystkich ataków dotyczyło 
pięciu krajów (Irak, Nigeria, Afganistan, Pakistan, Syria) – tabela 5. 

Średnia miesięczna wyniosła 1122 ataki, 2727 ofiar, 2899 ran-
nych. Średnio na atak przypadało 2,57 zabitych, 2,87 rannych. 

 
Tab. 5. Ranking krajów z dużą liczbą ataków i ofiar, 2014 r. [9] 

Państwo Ataki Zabici Średnia 
liczba 
zbi-

tych/ata
k 

Ranni Średnia 
liczba 
ran-

nych/ata
k 

Porwani 

Irak 3370 9929 3.07 15137 4.79 2658 

Pakistan 1821 1757 0.99 2837 1.61 869 

Afganistan 1591 4505 2.92 4699 3.16 719 

India 763 426 0.59 643 0.90 302 

Nigeria 662 7512 12.8 2246 6.31 1298 

Syria 232 1698 8.24 1473 9.32 872 

Razem 13463 32727 2.57 34791 2.86 9428 

 
 Najwięcej zamachów, ofiar I rannych miało miejsce w maju, 

czerwcu I lipcu – tabela 6. 
 

Tab. 6. Ataki terrorystyczne - klasyfikacja miesięczna w 2014 r. [9] 
Miesiąc Ataki Zabici Ranni Porwani 

Styczeń 1150 1805 2932 294 

Luty 1092 1958 2729 449 

Marzec 1211 2384 2801 345 

Kwiecień 1223 2659 3476 863 

Maj 1338 3478 3456 801 

Czerwiec 1088 3871 2968 1354 

Lipiec 1310 3630 2710 370 

Sierpień 1101 2618 2374 1102 

Wrzesień 1042 2599 3015 852 

Październik 1011 2679 2907 965 

Listopad 1001 2341 3136 726 

Grudzień 896 2705 2287 1307 

Razem 13463 32727 34791 9428 

 
W roku 2014 najwięcej ataków terrorystycznych przeprowadziła 

organizacja Państwo Islamskie (1083), na drugim miejscu byli Tali-
kowie (894) – tabela 7. Jeśli chodzi o liczbę ofiar w 2014 roku, 
najwięcej osób zginęło z rąk organizacji Boko Haram (6640), 
w drugiej kolejności z rąk organizacji Państwo Islamskie (6286) – 
tabela 7. 

  
Tab. 7. Organizacje odpowiedzialne za przeprowadzenie ataków 

terrorystycznych  w 2014 r. [9] 
 Organizacja Ataki Zabi-

ci 
Ran-

ni 
Porwani Liczba 

krajów 

Państwo Islamskie (ISIL) 1083 6286 5808 3158 5 

Talibowie 894 3492 3312 649 2 

Al-Shabaab 497 1022 850 579 4 

Boko Haram 453 6644 1742 1217 3 

Maoiśći/Komunistyczna 
Partia Indii 

305 188 165 160 1 

 
Procentowe poparcie dla Państwa Islamskiego przez poszcze-

gólne państwa przedstawiało się następująco [11]:  
– Syria – 21%,  
– Nigeria – 14%,  
– Tunezja – 13%,  
– Malezja – 11%,  
– Senegal – 11%,  
– Pakistan – 9%,  
– Burkina Faso – 8%,  
– Turcja – 8%,  
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– Libia – 7%,  
– Jemen – 7%, 
– Palestyńczycy – 6%,  
– Irak – 5%,  
– Indonezja – 4%,  
– Arabia Saudyjska – 4%,  
– Jordania – 3%,  
– Kuwejt – 3%,  
– Zjednoczone Emiraty Arabskie – 3%, 
– Egipt – 2% 

Najwięcej ofiar w 2014 roku, stanowili zwykli obywatele, 
w drugiej kolejności policjanci, w trzeciej przedstawiciele władz – 
tabela 8. 
 

Tab. 8. Cele (obiekty) ataków terrorystycznych  w 2014 r. [9] 
Cele/obiekty Liczba 

Obywatele 5016 

Policjanci 2679 

Przedstawiciele władz 1545 

Handel 1127 

Wojskowi 805 

Instytucje religijne 418 

Organizacje niemilitarne 400 

Instytucje edukacyjne 384 

Transport lądowy 355 

Obiekty usługowe 344 

Dziennikarze 231 

Dyplomaci 155 

Partie polityczne 131 

Inne 85 

Instytucje pozarządowe 82 

Porty lotnicze, samoloty 58 

Telekomunikacja 50 

Zaopatrzenie wodne, żywnościowe 21 

Transport morski 16 

Ogółem 13911 

 
Taktyka stosowana w atakach terrorystycznych w 2014 roku 

obejmowała następujące formy: ładunki wybuchowe (bomby) – 
54%, napaść zbrojna (ostrzelanie) – 23%, porwanie (wzięcie za-
kładnika) – 10%, inne ataki na obiekty (budynki) – 7% zabójstwo – 
10% - rys. 1. 

Zmniejszyła się liczba ataków bombowych o 3%, zabójstw 
o 2%, natomiast wzrosła liczba porwań o 4% oraz innych ataków 
o 1%.  

W 2014 roku ponad 9400 osób zostało uprowadzonych lub 
wziętych jako zakładnicy w 1337 atakach. Taktyka dotycząca za-
bójstw obejmowała 574 ataki, które skutkowały ponad 4700 ofiarami 
i 7800 rannymi. Chociaż te ataki zostały przeprowadzone w 17 
krajach, 70% z nich miało miejsce w Iraku i Afganistanie. Dodatko-
wo przeprowadzono 39 niezbrojnych ataków [9].  
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Rys. 1. Taktyka ataków stosowana przez terrorystów w 2014 r. [9] 
 

Z niepotwierdzonych jeszcze ostatecznie danych, wynika, że 
od stycznia do końca maja 2015 roku, na świcie zginęło  14 193 
osoby w atakach terrorystycznych [14]. Najwięcej osób zginęło w 
takich państwach, jak: Irak – 3 515, Nigeria – 3 332, Syria – 2 726, 
Afganistan – 1 074, Jemen – 654, Somalia – 584, Pakistan – 479, 
Kenia – 231, Ukraina – 222, Libia – 188. 

W 2013 roku w UE w zamachach terrorystycznych zginęło 7 
osób. Łącznie przeprowadzono 152 ataki, w pięciu krajach UE [3, 8, 
9]:  
– Francji – 63,   
– W. Brytanii – 35, 
– Hiszpanii – 33,   
– Grecji – 14,  
– Włoszech –7.  

 
W 2014 roku w UE w zamachach terrorystycznych zginęło 4 

osoby. Liczba ataków wzrosła do 199. Ataki przeprowadzone zosta-
ły w pięciu krajach UE [3, 8, 9]: 
– W. Brytanii – 109, 
– Francji – 52,  
– Hiszpanii – 18,  
– Włoszech –12,  
– Grecji – 7,  
– Belgii – 1. 

 
Z niepotwierdzonych danych wynika, że w atakach terrory-

stycznych w UE w roku 2015, zginęło co najmniej 154 osoby [17]: 
– 12 osób zginęło 7 stycznia w Paryżu, w ataku na redakcję tygo-

dnika Charcie Hebdo, 
– 6 osób zginęło 9 stycznia w Paryżu, podczas wzięcia zakładni-

ków w hipermarkecie koszernym Hyper Cacher, 
– 2 osoby zginęły 9 stycznia w drukarni Dammartin-en-Goele 

(Francja),  
– 3 osoby zginęły w Kopenhadze w dniu 14 lutego, 
– 1 osoba zginęła w zamachu w Saint-Quentin-Fallavier (Francja), 

26 czerwca, 
– 130 osób zginęło w sześciu zamachach, 13 listopada w Paryżu. 

1.2. Statystyki dotyczące ataków terrorystycznych dla 
systemów transportowych 

Z analizy statystyk wynika, że terroryści chcąc spowodować jak 
największą liczbę ofiar, atakują najczęściej obiekty oraz środki 
transportu lądowego (dworce kolejowe, stacje metra, pociągi, auto-
busy) do których mają łatwy dostęp, tabela 9. 
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Przeprowadzane są także ataki na obiekty transportu morskie-

go, szczególnie na: statki przewożące surowce energetyczne lub 
towary niebezpieczne, statki pasażerskie, okręty, porty, instalacje 
portowe oraz przeładunkowe. Statek stojący na redzie jest zupełnie 
bezbronny. 

 

 
Obiektem ataku terrorystycznego mogą być elementy infra-

struktury lotniskowej oraz samoloty zarówno na lotniskach, jak 
i podczas wykonywania operacji startu i lądowania, a także podczas 
lotu. Zagrożenie atakiem terrorystycznym na lotnisku jest ciągle 
zagrożeniem aktualnym. 

Tab. 9. Zamachy terrorystyczne na sektor transportu [3, 8, 9]  
Lp. Miejsce, data Rodzaj ataku Ofiary 

1.  USA, 10 października 1933 r. Zamach bombowy w samolocie Boeing 247 linii United Airlines, nad Indianą.  Zginęło 3 członków załogi i 4 pasażerów.  

2.  Kuba, 1 listopada 1958 r. Terroryści z Ruchu 26. Czerwca porwali kubański samolot, zmusili pilota 
lądowania na Kubie, samolot rozbił się. 

Zginęło 17 spośród 20 osób obecnych na 
pokładzie. 

3.  Portugalia, 22 stycznia 1961 r. Uprowadzenie liniowca pasażerskiego Santa Maria przez 70 rebeliantów 
portugalskich, w celu podjęcia kroków przeciwko rządzącej w Lizbonie juncie 
Salazara.  

Bez ofiar. 

4.  Szwajcaria, 21 lutego 1970 r. Wybuch bomby w samolocie Swissair 330, lecący z Szwajcarii do Izraela. Zginęło 47 osób. 

5.  Włochy, 17 września 1973 r. Palestyńscy terroryści podłożyli bombę w biurze linii lotniczych PanAm na 
lotnisku Fiumicino w Rzymie. Wzięli 7 zakładników, porwali samolot do Aten. 
Po zabiciu 1 zakładnika odlecieli do Kuwejtu. 

Zginęło 32 osoby, rannych 50 osób. 

6.  Liban, 23 października 1983 r. Zamach bombowy na lotnisku w Bejrucie przeprowadzony przez libańską 
organizację Hezbollah. 

Zginęło 241 Amerykanów oraz 58 Francu-
zów. 

7.  Brazylia, 18 lipca 1994 r. Zamach na lotnisku Buenos Aires. Zginęło 85 osób, głównie obywateli 
Izraela. 

8.  Indie, 23 czerwca 1985 r. Zamach bombowy na samolot Boeing 747-237B Air India 182, dokonany 
przez organizację Babbar Khalsa. 

Zginęło 329 osób 

9.  03 października 1985 r. Porwanie statku pasażerskiego Achilles Lauro przez terrorystów z  Frontu 

Wyzwolenia Palestyny, zażądali uwolnienia 50 aktywistów arabskich 
więzionych w Izraelu.  

Dokonali zabójstwa jednego z pasażerów. 

10.  Szkocja, 21 grudnia 1988 r. Samolot linii lotniczych PanAm eksplodował nad miasteczkiem Lockerbie w 
Szkocji, w wyniku wybuchu bomby. 

Zginęło 259 osób. 

11.  Japonia, 20 marca 1995 r. Zamach w metrze w Tokio, przy użyciu gazu bojowego sarin. Zginęło 13 osób, 5 tysięcy uległo ciężkie-
mu zatruciu. 

12.  USA, 19 kwietnia 1995 r. Wybuch bomby w samochodzie przy budynku federalnym(Oklahoma).  Zginęło 168 osób. 

13.  Francja, 25 lipca 1995 r. Paryż, wybuch w metrze, odpowiedzialni algierscy ekstremiści. Zginęło 8 osób, rannych 86. 

14.  USA, 17 lipca 1996 r. Samolot pasażerski Boeing 747 linii TWA eksplodował tuż po starcie 
z lotniska w Nowym Jorku i spadł do Oceanu Atlantyckiego. 

Śmierć poniosło 230 osób, w tym człon-
kowie załogi. 

15.  Komory, 23 listopada 1996 r. Porwany Boeing 767 etiopskich linii lotniczych spadł do morza w pobliżu 
Komorów. 

Zginęło 125 osób, 50 osób ocalało. 

16.  Sri Lanka, 24 lipca 1996 roku. Kolombo, eksplozja bomb w pociągu. Zginęło 78 osób, rannych 450. 

17.  Indie, 30 grudnia 1996 r. Atak na pociąg przez separatystów z ugrupowania Bodo. Zginęło 300 osób. 

18.  Jemen, 12 października 2000 r. Atak samobójczy na okręt amerykański USS Coole (wybrzeże Jemenu), 
przy wykorzystaniu łodzi z materiałem wybuchowym C4 - 270 kg.. Do ataku 
przyznała się Al Kaida.  

Zginęło 19 marynarzy, a 39 zostało 
rannych. 

19.  Angola, 10 sierpnia 2001 r. Zamach w pociągu pasażerskim w Luandzie. Zginęły 252 osoby. 

20.  USA, 11 września 2001 r. Al-Kaida porwała 4 samoloty z pasażerami: dwa uderzyły w wieżowce World 
Trade Center, powodując pożar i zawalenie się, jeden uderzył w Pentagon, a 
czwarty rozbił się pod Pittsburghiem. 

Zginęło ok. 3 tys. osób, a kilka tysięcy 
zostało rannych. 

21.  Rosja, 1 sierpnia 2003 r. Eksplozja ciężarówki z materiałem wybuchowym, Północna Osetia. Zginęło 50 osób. 

22.  Irak, 10 lutego 2004 r. Wybuch samochodu, Iskandarija.  Zginęło 50 osób. 

23.  Rosja, 6 lutego 2004 r.   Zamach bombowy w moskiewskim metrze. Zginęło 41 osób, a ponad 100 zostało 
rannych. 

24.  Hiszpania, 11 marca 2004 r. Zamach bombowy w metrze w Madrycie. Zginęło 191 osób, 1900 zostało rannych. 

25.  Filipiny, 27 lutego 2004 r. Atak bombowy grupy Abu Sayyafa na filipiński prom Superferry. Eksplozja 5 
kg ładunku TNT.  

Zginęło 119 pasażerów i członków załogi, 
rannych zostało 300 osób. 

26.  Izrael, 14 marca 2004 r. Atak samobójczy dwóch szahidów w porcie Ashod w Izraelu.. Do ataku 
przyznały się Hamas i Brygady Męczenników Al-Aksa. 

Zabitych zostało 10 osób, 16 zostało 
rannych. 

27.  W. Brytania, 7 lipca 2005 r. Zamach bombowy w metrze  w Londynie. Zginęły 52 osoby, a co najmniej 700 osób 
zostało rannych. 

28.  Egipt, 23 lipca 2005 r. Wybuchy bomb w samochodach, Szarm el-Szejk, Półwysep Synaj. Co najmniej 70 osób zginęło, a ponad 150 
zostało rannych. 

29.  Indie, 11 lipca 2006 r. Bombaj, wybuch siedmiu bomb w pociągach i na peronach stacji kolejo-
wych. 

Zginęło około 200 osób, około 700 zostało 
rannych. 

30.  Indie, 19 lutego 2007 r. Zamach bombowy na pociąg ekspresowy. Zginęło 68 osób, wiele zostało rannych. 

31.  Indie, 26-29 listopada 2008 r. Zamach bombowy w Bombaju na dworcu kolejowym oraz okolicy.  195 ofiar śmiertelnych, 300 rannych. 

32.  Rosja, 29 marca 2010 r. Zamach bombowy w moskiewskim, dokonany przez dwie kobiety-
samobójczynie. 

Zginęło, co najmniej 39 osób, a 102 
zostały ranne 

33.  Rosja, 24 stycznia 2011 r. Zamach bombowy na lotnisku Domodiedowo pod Moskwą  Zginęło 36 osób, 180 osób zostało ran-
nych. 

34.  Nigeria, 20 maja 2013 r. Wybuch ciężarówki oraz  mikrobusu w Dżos. 118 ofiar śmiertelnych. 

35.  Rosja, 29 grudnia 2013 r.   Zamach samobójczy w budynku dworca kolejowego w Wołgogradzie. 15 osób zginęło, 50 zostało rannych. 

36.  Chiny, 2 marca 2014 r. Atak terrorystyczny 10 nożowników na stacji kolejowej w mieście 
Kunming.   

33 osoby zginęły, 130 zostało rannych. 

37.  Ukraina, 17 lipca 2014 r. Katastrofa samolotu - Malaysia Airlines MH17. Prawdopodobnie został 
strącony  rakietą ziemia-powietrze przez separatystów. 

298 osób zabitych, w tym 15 członów 
załogi. 
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Zdaniem ekspertów Aon Global Risk Consulting, branżą naj-
częściej atakowaną przez terrorystów jest transport (28,07%) – 
tabela  10.  

 
Tab. 10. Częstość dokonywania ataków terrorystycznych  

z podziałem na branże [12] 

Obszary ataków % 

Transport (lądowy – 23,36%, lotniczy – 2,46%,  
morski – 2,25%) 

28,07% 

Handel detaliczny, gastronomia. 24,18% 

Przemysł wydobywczy. 14,55% 

Infrastruktura (obiekty władz państwowych, 
samorządowych, publiczne, kultu religijnego). 

8,2% 

Budownictwo. 5,74% 

Turystyka. 6,56% 

Finanse. 2,05% 

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. 2,25% 

Inne. 8,4% 

Razem 100 % 

 
Susan Pantell dokonała analizy zagrożeń terrorystycznych 

w Stanach Zjednoczonych, dotyczących obszaru transportu w okre-
sie pokrywającym 41 lat tj. w latach 1967-2007 – rysunek 2.   
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Rys. 2. Ataki terrorystyczne w USA [6] 

 
Zgodnie z danymi, przedstawionymi na rys. 1, 90,3% ataków 

dotyczyło transportu lądowego (74,5% – samochodowy, 9,5% – 
autobusy, 6,3% - pociągi), 8,3% - transport powietrzny, 0,9% - 
transport morski, 0,5% inny. 

W związku z rozwojem nowych technologii skonstruowane zo-
stały autonomiczne samochody. FBI ostrzega, że pojazdy te mogą 
być używane jako śmiercionośna broń [2]. Terroryści mogą je wyko-
rzystać zamachów terrorystycznych. Po załadowaniu ładunków 
wybuchowych (bomb), pojazdy tego typu same podjadą do miejsca 
przeznaczenia i spowodują eksplozję o zaplanowanej porze. Jeżeli 
terroryści zdecydują się na zmianę funkcji bezpieczeństwa w tego 
typu pojeździe, efektem może być także ignorowanie świateł ulicz-
nych czy ograniczeń prędkości. 

Autonomiczne samochody, wyposażone w urządzenia radaro-
we, lasery, kamery oraz odbiorniki GPS, na podstawie zebranych 
danych będą tworzyć mapy terenowe - 3D (budynki, drogi, użytkow-
nicy dróg (samochody, piesi itp.). Komputer pokładowy pojazdu 
autonomicznego będzie zaprogramowany w ten sposób, aby pojazd 

przestrzegając zasad ruchu drogowego, bezpiecznie  dojechał do 
celu.  

W 2014 roku dokonano 42 uprowadzenia środków transportu 
(głównie samoloty oraz statki) [9]. 

Liczba ataków pirackich na statki jest znacznie większa, cho-
ciaż ulega zmniejszeniu, w poszczególnych latach wynosiła: 
– 297 w 2012 roku, 
– 264 w 2013 roku, 
– 245 w 2014 roku, 
– 119 w pierwszej połowie 2015 roku oraz 5 prób ataków. 

Obecnie piratów i terrorystów łączy używanie przemocy. Oba 
zjawiska można zaliczyć do grup ponadnarodowych, natomiast 
dzieli ich idea działania. Terrorystami kierują względy polityczne, 
ideologiczne, bądź religijne czy nacjonalistyczne, natomiast piratami 
korzyści majątkowe [7, 14]. Terrorystom zależy na rozgłosie 
i spektakularności działania, podczas gdy piraci starają się unikać 
rozgłosu. 

Nie jest aktem terrorystycznym porwanie statku, dokonane 
w celu osiągnięcia korzyści materialnych lub osobistych. Podobnie, 
nie jest aktem terrorystycznym podłożenie ładunku wybuchowego, 
którego celem nie jest wymuszenie określonych zachowań od władz 
państwowych i społeczeństwa, lecz wyrządzenie szkody w mieniu 
ubezpieczonego [16].  

Normy prawne dotyczące piractwa morskiego są obarczone 
kilkoma poważnymi wadami, które mogą utrudniać ściganie pew-
nych form tego przestępstwa oraz zwalczanie zbliżonego zjawiska, 
jakim jest terroryzm morski [5, 15]. Zmiana przepisów zawartych 
w Konwencji o prawie morza to postulat nierealistyczny 
i nieosiągalny. Wśród społeczności międzynarodowej brakuje woli 
takiej zmiany, tym bardziej, jeśli zauważy się, iż do tej pory nie 
wszystkie państwa przyjęły Konwencję z Montego Bay - Konwencja 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza  (znamiennym przykładem 
są Stany Zjednoczone). Ewentualnym dostępnym rozwiązaniem 
mogłoby być przyjęcie protokołu dodatkowego do Konwencji 
o prawie morza dotyczącego piractwa i terroryzmu morskiego [5]. 

PODSUMOWANIE 

Zagrożenie atakami terrorystycznymi w Polsce utrzymuje się 
na stosunkowo niskim poziomie. Terytorium RP dotychczas trakto-
wane jest jedynie jako cel rezerwowy ewentualnych ataków, chociaż 
w wielu państwach  występuje podwyższony poziom zagrożenia 
zamachami terrorystycznymi.  

Istnieje jednak realne zagrożenie zamachem ze strony poje-
dynczych osób, które mogą wykorzystać  improwizowane ładunki 
wybuchowe, domowej roboty.  

Potencjalnie na terytorium RP działalność terrorystyczna może 
być prowadzona wobec obywateli innych państw przebywających 
w Polsce. Ponadto na terenie Polski przebywają osoby z państw 
i regionów podwyższonego ryzyka atakami. Geograficzne położenie 
RP oraz uwarunkowania prawne wynikające z członkostwa w UE, w 
tym przynależność do strefy Schengen sprawiają, że Polska dla 
obywateli państw podwyższonego ryzyka atakami, pełni zazwyczaj 
role kraju tranzytowego na drodze do zachodniej i północnej Euro-
py. Możliwe jest także podejmowanie prób wykorzystania terytorium 
RP do budowy zaplecza logistycznego w celu prowadzenia zama-
chów w innych krajach europejskich. 

Zagrożenie sektora transportu atakami terrorystycznymi na 
świecie jest dość istotne, dotychczas branża transportu lądowego 
skupiała ponad 28% wszystkich przeprowadzonych ataków.  

Najczęściej prowadzone są zamachy terrorystyczne w sektorze 
transportu lądowego – 23,36%, rzadziej transportu lotniczego –
2,46% oraz morskiego – 2,25%.  
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W transporcie lotniczym przewozi się najwięcej pasażerów na 
świecie, około 3 miliardy rocznie, w samej Unii Europejskiej około 
600 milionów rocznie.  

Ataki terrorystyczne mogą być i są prowadzone w formie: 
uprowadzenia samolotu, podłożenia ładunku wybuchowego - w 
samolocie, jak i w obiektach naziemnych - portach lotniczych. 

Przeprowadzenie zamachu terrorystycznego dość często skut-
kuje dużą liczbą ofiar śmiertelnych, ponadto jest kartą przetargową 
w rękach terrorystów. 

W sektorze transportu morskiego dokonywane są ataki terrory-
styczne na: statki  przewożące surowce energetyczne lub towary 
niebezpieczne, statki pasażerskie, okręty, porty, instalacje portowe 
oraz przeładunkowe, ze względu na łatwość przeprowadzenia 
takiego ataku. Czasami ataku dokonuje jeden terrorysta (samobój-
ca) na łodzi lub pontonie z ładunkiem wybuchowym. 

Ze względu na powyższe aspekty, system transportu powinien 
spełniać wymagania w zakresie możliwie najpełniejszego wyposa-
żenia i skuteczności systemu bezpieczeństwa, co ma ogromne 
znaczenie dla Polski, jako kraju tranzytowego.  

Walka z terroryzmem w sektorze transportu stała się proble-
mem międzynarodowym. Aby go rozwiązać wymagana jest współ-
praca wielu instytucji międzynarodowych na wielu płaszczyznach.  
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