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POLITYKA MIĘDZYNARODOWA W ZAKRESIE ZWALCZANIA TERRORYZMU  

LOTNICZEGO W ODNIESIENIU DO PORTÓW I LINII LOTNICZYCH 

 
W artykule omówiona została problematyka związana z zagrożeniami terrorystycznymi dla portów i linii lotniczych, ponadto przedsta-

wiono rozwiązania systemowe w zakresie zwalczania terroryzmu lotniczego.  

 

WSTĘP 

Terroryzm lotniczy, rozumiany jako stosowanie bezprawnych 
aktów przemocy wymierzonych w lotnictwo cywilne dla osiągnięcia 
zamierzonych korzyści politycznych, stał się pod koniec lat sześć-
dziesiątych XX w. problemem o wymiarze globalnym. Był wówczas 
metodą stosowaną przez radykalne organizacje lewicowe i mniej-
szości narodowe, zmierzające do zademonstrowania swojej obec-
ności na arenie międzynarodowej [3].  

Akty terrorystyczne wywodzą się z dziewiętnastowiecznych teo-
rii anarchistycznych, postulujących walkę przeciwko władzy pań-
stwowej i porządkowi społecznemu przy pomocy metod terroru. 
Posługiwanie się terrorem wymierzonym w lotnictwo cywilne w celu 
osiągnięcia określonych zysków natury politycznej zainicjowali pod 
koniec lat sześćdziesiątych Palestyńczycy, pierwsi współcześni 
terroryści.  

Obecnie terroryści to grupy przestępców doskonale zorganizo-
wanych, o wiele bardziej niebezpieczni niż kryminaliści. Są to ludzie 
w wieku 22-35 lat, nieżonaci, niezamężni, w siedemdziesięciu pro-
centach płci męskiej, wywodzący się z obszarów miejskich.  

Często o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, obda-
rzeni dużą inteligencją (dwie trzecie terrorystów ma wykształcenie 
uniwersyteckie). Są werbowani na uczelniach lub w więzieniach, a 
perfidia ich działania przestępczego wynika zazwyczaj 
z determinacji opartej na bardzo silnej motywacji ideologicznej.  

Dysponują z reguły najnowszym wyposażeniem technicznym, w 
tym uzbrojeniem wysokiej jakości. Mają wsparcie finansowo-
logistyczne dużych i sprawnie działających organizacji ekstremi-
stycznych. Bywa nawet, że korzystają z bardziej lub mniej dyskret-
nej pomocy rządów niektórych państw popierających terroryzm 
(Iran, Libia czy choćby nawet zgodnie z ostatnimi doniesieniami 
Irak) [6].  

Osoby te tkwią w określonych, sprzyjających im środowiskach 
społecznych, stanowiących dogodną bazę ich przestępczej działal-
ności a także przygotowań i wypoczynku. Przestępcy ci, tak trudni 
do zwalczania, wymagają ze strony organów ścigania wyjątkowej 
aktywności, przemyślenia i uporu.  

Specyficzne formy przestępcze stosowane przez terrorystów 
narzucają tym organom daleko idącą specjalizację, zarówno 
w obszarze taktyki, jak i ściśle związanej z nią techniki. 

 
1. CHARAKTERYSTYKA ZAMACHÓW  
1.1. Zamachy terrorystyczne w lotnictwie (wybrane 

przykłady) 
23 lipca 1968 r. trzech Palestyńczyków z Ludowego Frontu 

Wyzwolenia Palestyny, uprowadziło i zmusiło do lądowania 
w Algierii samolot Boeing 707 lecący z Rzymu do Tel Awiwu. W 
zamian za życie pasażerów i załogi terroryści zażądali uwolnienia 
kilkudziesięciu przetrzymywanych w Izraelu aktywistów LFWP. Po 
trwających trzy tygodnie negocjacjach władze państwa żydowskiego 
spełniły warunki porywaczy [10, s. 10]. 

26 grudnia 1968 roku terroryści palestyńscy wykonali kolejny 
ruch. Samolot EL AL został ostrzelany z broni automatycznej 
i obrzucony granatami na lotnisku w Atenach. Śmierć poniósł wów-
czas pasażer, a dwie stewardesy zostały ranne. 18 lutego 1969 
roku Palestyńczycy ostrzelali samolot izraelski na lotnisku 
w Zurychu. Zginął pilot, a pięciu pasażerów odniosło rany. 

Władze Izraela postanowiły znaleźć rozwiązanie organizacyjne 
mogące w skuteczny sposób przeciwdziałać tego rodzaju wydarze-
niom. Plan działań przedstawiony przez Szin - Bet, formację łączącą 
funkcje kontrwywiadu i policji politycznej, szybko przyniósł efekty. 
Obejmował on wzmocnienie ochrony portów lotniczych, wprowa-
dzenie na pokłady samolotów rejsowych agentów ochrony. Później 
taki właśnie model organizacyjny przyjęty został przez większość 
państw świata i jest sukcesywnie modernizowany do dnia dzisiej-
szego.  

Uprowadzenie samolotu nie jest jedyną formą terroryzmu po-
wietrznego. Praktyka ostatnich lat dowiodła, że rozmaici ekstremiści 
posuwają się do niszczenia; samolotów pasażerskich w powietrzu. 
Do tego celu służą ładunki wybuchowe przemycane na pokład wraz 
z bagażem lub przeciwlotnicze pociski kierowane z bliskiego zasię-
gu. Właśnie za pomocą bomby umieszczonej w bagażu, prawdopo-
dobnie przez funkcjonariuszy wywiadu libijskiego, w grudniu 1988 
roku zniszczony został nad szkockim miastem Lockerbie, Boeing 
należący do linii Pan Am. Śmierć poniosło wówczas 270 osób [1, s. 
27]. 

Akty terrorystyczne nie ominęły także samolotów Polskich Linii 
Lotniczych LOT. Pierwsze porwanie samolotu polskich linii lotni-
czych miało miejsce w 1969 roku. Obywatel NRD przy użyciu pisto-
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letu przemyconego na pokład w dziecięcym beciku, sterroryzował 
załogę i uprowadził rejsowy samolot z Gdańska do Berlina Zachod-
niego na lotnisko Tempelhof. Trzeba przyznać, że przypadki porwań 
lub usiłowań porwań polskich statków powietrznych występowały 
i występują bardzo rzadko. Według danych statystycznych w latach 
1948 - 1967 dokonano na świecie w sumie 47 aktów uprowadzeń 
samolotów. W tatach 1968 - 1969 liczba takich czynów wyniosła już 
110. W latach 1980 - 1982 z samej Polski uprowadzono 12 samolo-
tów [10, s. 10]. 

1.2. Formy terroryzmu  

Formą terroryzmu międzynarodowego jest terroryzm lotniczy, 
ale także wszelkie działania zagrażające uczestnikom międzynaro-
dowej żeglugi powietrznej, w następujący sposób.: 
– bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym, 
– dopuszczenie się aktu przemocy wobec osób znajdujących się 

na pokładzie statku powietrznego, 
– zniszczenie statku powietrznego w locie powodujące śmierć 

wszystkich na jego pokładzie lub jego uszkodzenie,  
– umieszczenie lub spowodowanie umieszczenia na statku 

powietrznym będącym w locie urządzeń lub substancji, które 
mogą ten statek zniszczyć i zabić lecących nim ludzi lub spo-
wodować jego uszkodzenie, 

– zniszczenie lub uszkodzenie lotniczych urządzeń nawigacyj-
nych lub zakłócenie ich działania, 

– współudział i usiłowanie popełnienia wyżej wymienionych 
czynów [2]. 

Stosowanie bezprawnych aktów przemocy wymierzonych 
w lotnictwo cywilne jest głównym zaburzeniem prawidłowego 
i niezagrożonego stratami ludzkimi funkcjonowania transportu lotni-
czego. Czyny te, mając cechy aktów terrorystycznych, pomimo 
różnorodnej motywacji sprawców, zawsze stanowią zagrożenie 
utraty zdrowia i życia: pasażerów oraz załogi samolotu oraz strat 
materialnych. 

Bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym jest jednym 
z wielu składników współczesnego terroryzmu lotniczego. Czyn ten 
stwarza nie tylko poważne niebezpieczeństwo dla znajdujących się 
na pokładzie pasażerów i załogi, ale także ryzyko wystąpienia 
znacznych strat finansowych dla przewoźników w transporcie lotni-
czym. Straty materialne to między innymi: dodatkowe wydatki z 
tytułu zużytego paliwa, opłaty za lądowanie w wyznaczonych przez 
porywaczy portach lotniczych, konieczność zapewnienia dalszego 
transportu pasażerów i ładunku, niejednokrotnie przy użyciu dodat-
kowego samolotu, itp. Oprócz tego, zagrożenie katastrofą, z jakim 
łączy się potencjalnie każde bezprawne zawładnięcie statkiem 
powietrznym w locie. Pociąga to za sobą narażenie przewoźnika na 
ewentualną odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód, jakie mogą 
ponieść w takim wypadku pasażerowie i ładunek [11]. 

Poza dużym niebezpieczeństwem dla samego statku, którym 
bezprawnie zawładnięto, na skutek niespodziewanej zmiany jego 
kursu powstaje niebezpieczeństwo wypadku dla innych statków 
powietrznych - ryzyko kolizji w powietrzu oraz uszkodzenia obiektów 
na powierzchni ziemi. Niebagatelne znaczenia ma również fakt, że 
częste przypadki uprowadzeń samolotów mogą podważyć zaufanie 
pasażerów do tego środka transportu. Terroryzm lotniczy obejmuje 
także inne czyny skierowane przeciwko transportowi w zakresie 
lotnictwa cywilnego. Najgroźniejsze z nich to zamachy bombowe 
w samolotach lub portach lotniczych. 

2. ZWALCZANIE TERRORYZMU LOTNICZEGO 

2.1. Przeciwdziałanie terroryzmowi  

Przeciwdziałanie terroryzmowi lotniczemu jest zadaniem bar-
dzo trudnym, a jednocześnie kosztownym. Głównym celem zabez-
pieczenia portów lotniczych jest „zapewnienie ochrony pasażerom, 
załogom i personelowi naziemnemu”. Poszczególne państwa oraz 
wielu międzynarodowych przewoźników stara się podejmować 
różnorodne środki, które mogłyby zapobiec bezprawnym czynom. 
Środki te dopływają na zmniejszenie komfortu podróży, wydłużają 
jej czas trwania, a przewoźnicy ze względów ekonomicznych, czy 
też finansowych niechętnie je wprowadzają. 

Głównym zadaniem komunikacji lotniczej jest przewiezienie 
pasażerów z portu początkowego do portu docelowego bez wystą-
pienia sytuacji niepożądanych. Wypełnienie wymogów systemu 
bezpieczeństwa portu lotniczego realizowane jest przez odpowied-
nio zorganizowaną ochronę portu, na którą składa się potencjał 
ludzki i urządzenia techniczne [5]. 

Do potencjału ludzkiego zaliczamy personel zatrudniony m.in. 
w Policji Państwowej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Lotniska, 
Urzędzie Celnym, Straży Pożarnej itp. Ludzie zatrudnieni w ochro-
nie portu lotniczego powinni być odpowiednio wyszkoleni w zakresie 
ochrony antyterrorystycznej. Kontrolują: pojazdy wjeżdżające na 
teren wewnętrzny portu, osoby zatrudnione, pasażerów, bagaże, 
przesyłki bagażowe ekspresowe i pocztowe, catering, samoloty 
i dostawy części zamiennych do maszyn i urządzeń lotniczych.  

Przed wejściem do samolotu pasażer może pozostawić sobie 
bagaż podręczny a pozostały bagaż jest zobowiązany oddać do 
luku bagażowego na czas przelotu. Aby przejść do sali odlotów 
poddawany jest kontroli bezpieczeństwa przy wykorzystaniu urzą-
dzeń technicznych lub przez przeszukiwanie ręczne. Każdy obowią-
zany jest przejść przez tzw. bramkę, która wykrywa wszelkie 
przedmioty metalowe będące w posiadaniu pasażera. Natomiast 
bagaż osobisty poddawany jest kontroli przez prześwietlanie 
w urządzeniach rentgenowskich. Bagaż dodatkowy jest kontrolowa-
ny między innymi przy wykorzystaniu innych urządzeń do wykrywa-
nia obecności par materiałów wybuchowych. 

Dla osób podróżujących procedury te wydają się być czynno-
ściami utrudniającymi życie zwykłemu podróżnemu. Niemniej jed-
nak każdy pasażer powinien wykazać zrozumienie dla tych proce-
dur kontrolnych. To właśnie one maja zapewnić wszystkim podróż-
nym uniknięcie zdarzenia terrorystycznego w przelocie samolotem 
do portu docelowego i w nim. Czynności te mają na celu wykrycie i 
konfiskatę wszelkich przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane 
do dokonania aktu terroru. Pasażerowie często bagatelizują infor-
macje o tym, czego nie wolno zabierać ze sobą do samolotu. Infor-
macje są podawane w portach, często również na okładkach biletu 
lotniczego a mimo wszystko zdarza się, że zabierają ze sobą naj-
przeróżniejsze zakazane przedmioty. 

Oprócz zabezpieczeń na terenie samego portu lotniczego 
wprowadza się także środki specjalne na pokładach samolotów np.: 
uzbrajanie załóg statków powietrznych (środek odrzucony przez 
większość pilotów), wzmocnienie (i szyfrowanie zamków) drzwi 
prowadzących do kabiny pilotów dla odseparowania ich od innych 
pomieszczeń samolotu. Nie da się oddzielić części członków załogi 
od pasażerów (stewardesy). Innym sposobem jest umieszczanie na 
pokładzie samolotu uzbrojonych nie oznakowanych funkcjonariuszy 
policji czy służby bezpieczeństwa (środek stosowany coraz częściej 
w portach o tzw. wysokim ryzyku wystąpienia aktu terroryzmu, 
szczególnie po wydarzeniach 11 września) [6]. 
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2.2. Stosowanie środków przeciwdziałających  

Stosowanie środków zabezpieczających, jest kosztowne. Wy-
nika to z samego charakteru transportu w ramach lotnictwa cywilne-
go. Pasażerowie korzystający z usług transportu lotniczego nie 
bardzo godzą się na dodatkowe obciążenia finansowe z tytułu 
podejmowanych środków bezpieczeństwa, które zmniejszają kom-
fort podroży i wydłużają czas jej trwania. W związku z ciągłą konku-
rencją, zarówno państwa jak i linie lotnicze, troszcząc się o wyniki 
ekonomiczne,  niechętnie wprowadzają surowe środki bezpieczeń-
stwa. Wiele państw oraz poszczególnych towarzystw lotniczych 
usiłuje na własną rękę zapobiegać incydentom bezprawnego za-
władnięcia ich statkami powietrznymi. 

Najbardziej skutecznym środkiem przeciwdziałania terrory-
zmowi lotniczemu jest stworzenie takiej sytuacji, w której sprawcy 
nie mogliby liczyć na uniknięcie odpowiedzialności za swoje czyny. 
Elementem takiego środka jest przyjęcie prawa międzynarodowego, 
nakazującego ściganie i karanie sprawców wszelkich czynów skie-
rowanych przeciw niezagrożonemu uczestnictwu w transporcie 
w ramach lotnictwa cywilnego. Szczególnie istotną rolę w tym pro-
cesie odgrywa Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego. 
Jej działalność służy tworzeniu ogólnych zasad postępowania pań-
stw w zwalczaniu terroryzmu lotniczego - powszechnie ujętych w 
postaci Krajowych Programów Ochrony Lotnictwa Cywilnego opisu-
jących zasady i metodologię ochrony obiektów infrastruktury lotni-
czej (w tym lotniskowej). 

Poniżej przedstawiono podstawowy schemat systemu ochrony 
obiektów infrastruktury krytycznej w sytuacjach skrajnych na przy-
kładzie portu lotniczego. Prezentowany system opiera się na ogro-
dzeniu aktywnym, np. z czujnikiem światłowodowym z liniową de-
tekcją miejsca zaburzenia, wyznacza granice strefy zastrzeżonej. 
Radar naziemny, kamera termowizyjna i kamera wizyjna mogą być 
montowane na jednej platformie lub oddzielnie sprzężone poprzez 
oprogramowanie Centrum Nadzoru. Radar o zasięgu rzędu 1200–
1500 m obejmuje sektor ogrodzenia rzędu 2–3 km, posiada zdol-
ność detekcji intruza odpowiednio do 800–1000 m i sięga „wzro-
kiem” poza ogrodzenie. Kamera termowizyjna i wizyjna ze sterowa-
nym obiektywem (zoom) i z detekcją intruza na granicy ogrodzenia 
obserwuje wydzielony sektor. W przypadku wykrycia intruza prze-
kraczającego ogrodzenie radar przejmuje sterowanie zespołem 
kamer i łącznie śledzą, rozpoznają i identyfikują intruza. 
 

 
 
Rys. 1. Elementy współczesnego systemu ochrony rozległego 
obiektu infrastruktury krytycznej na przykładzie portu lotniczego [14] 

 
Centrum Nadzoru alarmuje patrol Służby Ochrony Lotniska 

(SOL), przekazuje wizyjnie obraz intruza i jego położenie na mapie 
lotniska i śledzi rozwój wydarzeń. Patrol lokalizuje swoje położenie 
za pomocą GPS i rejestruje swój ruch na mapie własnej i Centrum 
Nadzoru. 

W przypadku wąskich obszarów strefy zastrzeżonej, wydłużo-
nej wzdłuż pasa startu i lądowania, co występuje na lotniskach 
powojskowych, zespół kamerowy z radarem może objąć w przemia-
taniu dookolnym całą szerokość strefy zastrzeżonej. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że stosując radarowo-kamerowy zestaw łączący 
aktywny radar z pasywną kamerą rejestrującą różnice termiczne w 
polu widzenia i kamerą wizyjną, otrzymujemy zestaw „widzący” 
w dzień i w nocy w różnych warunkach pogodowych bez konieczno-
ści oświetlania światłem widzialnym granicy obszaru lotniska i tere-
nu lotniska. Ponadto równolegle monitorowane są ważne obiekty 
portu lotniczego, np. pas startowy, droga kołowania i inne obiekty.  

Nie sposób już dziś jednoznacznie określić, czy wydarzenia 
z 11 września otworzyły nowy etap w rozwoju terroryzmu, czy też 
jest to akt terroru, co prawda o bezprecedensowej skali, ale wpisu-
jący się w dotychczasowe trendy. Wiele zależy od tego, czy zama-
chowcy na World Trade Center (notabene atakowane przez islam-
skich terrorystów już po raz drugi, gdyż pierwsza próba wysadzenia 
go w powietrze miała miejsce w 1993 r.) i Pentagon znajdą równie 
skutecznych naśladowców, co sprawi, iż tak niszczycielskie ataki 
staną się regułą, a nie, jak dotąd, wyjątkiem.  

W zasadzie, bowiem operacja z 11 września nie różniła się 
(oczywiście poza skalą wyrządzonych zniszczeń i liczbą ofiar) 
w jakiś fundamentalny sposób od dotychczas przeprowadzanych 
ataków i stanowiła raczej "szczytowe osiągnięcie" terrorystów dzia-
łających zgodnie z wykształconymi w ostatniej dekadzie wzorcami. 
Taktyka zastosowana podczas tego ataku nie odbiegała znacznie 
od dotąd wykorzystywanych lub planowanych.  

Uprowadzenia samolotów pasażerskich to przecież jedna 
z najczęściej stosowanych przez terrorystów metod działania, na-
wet, jeśli w ostatnim czasie nieco "zapomniana". Z równoczesnym 
porwaniem kilku samolotów mieliśmy do czynienia już w początko-
wym okresie rozwoju międzynarodowego terroryzmu, na przykład w 
1970 r. terroryści z Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny upro-
wadzili cztery samoloty pasażerskie do Jordanii, wysadzając je 
potem na lotniskach. Były też próby (na szczęście nieudane) wyko-
rzystania samolotów jako swego rodzaju bomby, na przykład 
w 1994 r. terroryści z algierskiej grupy GIA (Zbrojnej Grupy Islam-
skiej) porwali francuskiego Airbusa, by wysadzić go nad Paryżem 
(nie planowali wówczas nakierowania samolotu na konkretny cel, 
ponieważ nie znali się na pilotażu) [12].  

Nowatorstwo ataku z 11 września wynika przede wszystkim 
z tego, iż w tym przypadku doszło do stanowiącego nową jakość 
połączenia w działaniu już wcześniej znanych metod oraz doskona-
łego zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia całej operacji. 
To, że terrorystom udało się utrzymać akcję, która wymagała prze-
cież bardzo długich przygotowań, w pełnej tajemnicy aż do ostatniej 
chwili (co pozwoliło uzyskać efekt całkowitego zaskoczenia), zorga-
nizować i wyszkolić duży zespół posiadających wysokie umiejętno-
ści i zdolnych do samobójstwa aktywistów oraz niemalże całkowicie 
zrealizować bardzo złożony i wymagający synchronizacji działań 
plan (sprawcom udało się przecież przejąć kontrolę nad wszystkimi 
porwanymi samolotami, a w trzech przypadkach na cztery skierowa-
li je na zamierzone cele) dowodzi niewątpliwie o wysokim zaawan-
sowaniu organizacyjnym oraz niemałych zasobach finansowych.  

Niewątpliwie dowodzi ona jednak, iż wszystkie niepokojące 
trendy we współczesnym terroryzmie (dominująca rola fanatyzmu 
religijnego jako motywu podjęcia aktywności terrorystycznej, rosną-
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ca sprawność organizacyjna terrorystów, dążenie do maksymalizacji 
liczby ofiar jednostkowego ataku, częstsze stosowanie taktyk sa-
mobójczych) nie tylko nie zanikają, ale ulegają wręcz pogłębieniu.  

Tragedie w Nowym Jorku i Waszyngtonie otworzyła nowy etap 
w rozwoju międzynarodowego przeciwdziałania terroryzmowi. 
Uświadomiły one, zarówno potrzebę jak i wagę takiej współpracy, 
oraz braki jej dotychczasowego kształtu. Zastanawiające jest to, iż 
tak trudna i wymagająca długich przygotowań operacja terrorystów 
całkowicie zaskoczyła służby wywiadowcze USA - kraju najmocniej 
chyba zaangażowanego w międzynarodową walkę z terroryzmem. 
Nie można przy tym wykluczyć, że poprawy wymaga: nie tylko sama 
współpraca między odpowiednimi służbami państw, ale też ich 
zdolność analizy i selekcji zdobytych danych. Niemniej szok i poru-
szenie światowej opinii publicznej wywołane atakiem na Nowy Jork 
i Waszyngton zwiększyły determinację rządów w zwalczaniu tego 
zjawiska, zwłaszcza państw demokratycznych, których społeczeń-
stwa są najbardziej otwarte a więc i podatne na działania terrory-
stów.  

Wpływ tych wydarzeń na wzrost zagrożeń w Polsce nie powi-
nien być w tym kontekście na szczęście tak poważny, jak ma to 
miejsce w przypadku np. Stanów Zjednoczonych, ale nie można też 
go bagatelizować. Tak jak w latach poprzednich Polska pozostająca 
w opinii terrorystów niejako "na uboczu" głównej osi konfliktu, nie 
będąc ani wiodącym krajem Zachodu, ani znaczącą samodzielną 
potęgą gospodarczą lub polityczną najprawdopodobniej nie stanie 
się natychmiast bezpośrednim celem ataków terrorystycznych. 
Niemniej fakt naszego członkostwa w NATO powoduje, że w przy-
padku złożonej i długotrwałej kampanii antyterrorystycznej Sojuszu 
również Polska, by wywiązać się ze swych zobowiązań, partycypuje 
w przedsięwzięciach Paktu, zwiększając tym samym swe zaanga-
żowanie w międzynarodową walkę z terroryzmem.  

Może to spowodować wzrost zagrożenia zwiększonej aktywno-
ści ze strony terrorystów, co powinno oznaczać również wyższe niż 
dotychczas prawdopodobieństwo ataków wymierzonych bezpo-
średnio w naszą ludność lub terytorium. Nadal stosunkowo małe, 
zwłaszcza w porównaniu z państwami Unii Europejskiej, wydaje się 
ryzyko rozwoju struktur organizacji terrorystycznych w naszym kraju 
(szczególnie najgroźniejszych obecnie grup islamskich), jednakże 
skłaniać je mogą do tego względna słabość polskich organów ści-
gania oraz sąsiedztwo i skala naszych powiązań z Europą Zachod-
nią. Brak w polskim społeczeństwie zwartych i niezasymilowanych 
społeczności imigranckich naturalnych przyczółków do ekspansji 
aktywności terrorystycznej, jak i niewystępowanie w Polsce innych 
grup (na przykład separatystycznie nastawionych mniejszości naro-
dowych czy stosujących przemoc organizacji lewackich) skłonnych 
do podjęcia tego typu działań, tylko w pewnym stopniu redukuje tę 
groźbę. 

2.3. Rozwój współpracy międzynarodowej  

Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania 
terroryzmu leży również w polskim interesie. Nie można wykluczyć, 
iż terroryści przenikną do naszego kraju wraz z rozwijającymi się 
strukturami przestępczości zorganizowanej bądź postępującymi 
falami kontrolowanej emigracji, co pozwoli im stworzyć w Polsce 
znaczące źródło finansowania swej działalności, jak i zaplecze 
logistyczne dla prowadzenia operacji w innych państwach.  

Jeszcze ważniejszym jest fakt, iż wzrost niestabilności 
w świecie spowodowany zwiększoną międzynarodową aktywnością 
terrorystyczną wymierzoną przede wszystkim w naszych najbliż-
szych sojuszników i partnerów gospodarczych nie może pozostać 
bez wpływu zarówno na poziom zagrożeń terrorystycznych, jak i 
kondycję ekonomiczną Polski. Dodatkowo postępująca integracja 
Polski z zachodnimi instytucjami już w niedalekiej przyszłości 

zwiększy zagrożenie naszego kraju nawet bezpośrednimi atakami 
terrorystycznymi. Dlatego też Polska powinna mieć swój wkład w 
międzynarodowe przeciwdziałanie terroryzmowi oraz uczestniczyć 
(na miarę swych możliwości) w budowanej "koalicji antyterrory-
stycznej"  pod przywództwem USA . 

Wiele elementów decydujących dziś o kształcie i o charakterze 
zjawiska terroryzmu międzynarodowego zaczęło się formować 
kilkaset lat wcześniej. Nie zmienia to faktu, iż w XXI w. mamy do 
czynienia z zupełnie nową jakością. Ze względu na odmienne po-
dejście do samego aktu terroru (stron uczestniczących w konflikcie) 
wypracowanie spójnej definicji „terroryzmu” jest niezwykle trudne - 
w przypadku dokładnego sprecyzowania i określenia jego granic. 

Wzrost niestabilności w świecie, spowodowany zwiększoną 
międzynarodową aktywnością terrorystyczną (wymierzoną przede 
wszystkim w najbliższych sojuszników i partnerów gospodarczych) 
nie może pozostać bez wpływu zarówno na system bezpieczeń-
stwa, jak i kondycję ekonomiczną Polski. Z instytucjonalnego punktu 
widzenia, główną rolę w ochronie przed terroryzmem obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej w kraju, odgrywają organy państwa. Porty 
lotnicze ze względu na swoją specyfikę stanowią szczególny ob-
szar, w którym zagadnieniami ochrony zajmują się zarówno podmio-
ty państwowe, jak i pozapaństwowe współpracujące ze sobą 
w ramach uzgodnionego i zatwierdzonego przez władzę lotniczą 
Programu Ochrony Lotniska. 

2.4. Prawne aspekty zwalczania terroryzmu  

W prawodawstwie wspólnotowym obserwujemy wyraźnie, iż 
terroryzm jest jednym z największych zagrożeń dla realizacji idea-
łów demokracji i wolności oraz pokojowych wartości, które są pod-
stawową istotą Unii Europejskiej. W tym kontekście lotnictwo cywil-
ne powinno zawsze dążyć do zapewnienia bezpieczeństwo obywa-
telom Wspólnoty Europejskiej przez zapobieganie aktom bezpraw-
nych ingerencji. Jednakże od zarania swego istnienia lotnictwo 
cywilne narażone było na szereg niepożądanych działań, wśród 
których zapobieżenie nieuprawnionemu dostępowi było jednym z 
poważniejszych problemów.  

Polskie akty prawne regulujące kwestie ochrony portów lotni-
czych to: ustawa o zarządzaniu kryzysowym, ustawa o ochronie 
osób i mienia oraz ustawa Prawo lotnicze. Wprowadzono prawny 
obowiązek ochrony obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla 
interesu państwa, takich jak gospodarka, obronność, bezpieczeń-
stwo publiczne i inne.  

Te ważne obszary, obiekty i urządzenia podlegają obowiązko-
wej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub 
odpowiednie zabezpieczenia techniczne. Do obszarów, obiektów 
i urządzeń, o których mowa w ustępie 1, ustawy o ochronie osób 
i mienia, należą między innymi porty morskie i lotnicze. Obiekty te 
w oparciu o decyzję administracyjną wpisane są do wykazu obiek-
tów podlegających szczególnej ochronie. Wykazy takie prowadzone 
są przez ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewo-
dów w zakresie swojego działania. O ile wykładnia prawna ochrony 
dotyczącej portów lotniczych jest stosunkowo jasna, to wykonaw-
stwo przepisów jest utrudnione. Dzieje się to na skutek specyfiki 
obiektu, jakim jest port lotniczy, a także równoległego zaangażowa-
nia w tę problematykę wielu podmiotów.  

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady wykony-
wania zadań ochrony osób i mienia jest ustawa z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia. W artykule pierwszym wspomnia-
na ustawa określa między innymi obszary, obiekty i urządzenia 
podlegające obowiązkowej ochronie. Zgodnie z nią obszary, obiek-
ty, urządzenia i transporty (ważne dla obronności, interesu gospo-
darczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych 
interesów państwa) podlegają obowiązkowej ochronie przez specja-
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listyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpie-
czenia techniczne.  

Do tych obszarów, obiektów i urządzeń w zakresie obronności 
państwa należą w szczególności: zakłady produkcji specjalnej oraz 
zakłady, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze lub 
konstruktorskie w zakresie takiej produkcji, zakłady produkujące, 
remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt woj-
skowy oraz magazyny rezerw państwowych. W zakresie ochrony 
interesu gospodarczego państwa w szczególności są to: zakłady 
mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych 
o strategicznym znaczeniu dla państwa, banki i przedsiębiorstwa 
wytwarzające, przechowujące bądź transportujące wartości pienięż-
ne w znacznych ilościach oraz porty morskie i lotnicze.  

2.5. Ochrona portu lotniczego  

Port lotniczy to duży i złożony organizm, którego zadaniem 
jest stworzenie odpowiednich warunków do obsługi pasażerów i 
towarów odbywających podróże przy wykorzystaniu statków po-
wietrznych. W jego działalności dochodzi również do sytuacji kryzy-
sowych. Mając powyższe na uwadze, można rozpatrywać kwestie 
związane z ochroną portów lotniczych jako systemem, mającym na 
celu zapewnienie eliminowania zagrożeń dla osób, personelu por-
towego jak i lotniczego a także szeroko rozumianej infrastruktury 
lotniskowej. Można więc analizować powyższe jako system socjo-
techniczny zależny operacyjnie w kontekście bieżącej działalności 
portu lotniczego. W ramach powyższego systemu można wyodręb-
nić trzy sfery: pracownicy ochrony (PO), elektroniczne urządzenia 
wspomagające (EUS), oraz sam port lotniczy jako środowisko infra-
struktury krytycznej (PL). 

 

 
 
Rys. 2. Schemat systemu socjotechnicznego portu lotniczego [15] 
 

W sytuacjach kryzysowych, takich jak porwanie samolotu, wy-
stępuje skłonność do koncentrowania całej uwagi na najpilniejszym 
problemie uwolnienia zakładników, później jednak występuje faza 
odprężenia po wyczerpującym wysiłku. Jeśli jednak terroryzm ma 
być ukrócony, świat musi wykorzystać przerwy miedzy atakami 
terrorystycznymi na opracowanie skuteczniejszych środków własnej 
ochrony. Żaden z dostępnych przeciw środków nie gwarantuje 
powodzenia: mało jest łatwych rozwiązań; niektóre wymagają doko-
nania korekt moralnych i politycznych, z pewnością kontrowersyj-
nych. Znawcy tematu przedstawiają dziesięć sposobów na przeciw-
stawianie się terroryzmowi [13]. 

 
1. Wywarcie presji na władze lotnisk zaliczanych do niebez-

piecznych. Jedna z firm doradczych, ułożyła listę najniebezpiecz-
niejszych portów lotniczych świata. Na pierwszym miejscu znalazły 
się Ateny i Bejrut, oprócz nich należy wymienić Karaczi, Delhi (po-
ważne zagrożenie na tym lotnisku stwarzają sikhijscy ekstremiści), 
Manila (gdzie port lotniczy ma jedno pole startowe wspólnie z filipiń-
ską bazą lotniczą, która może stać się celem zamachów ze strony 
antyrządowych rebeliantów), Teheran, Trypolis, Konakry, Lagos 
oraz Yaundé. Należy dążyć do wywarcia presji na te rządy, aby 
uczyniły znacznie więcej i wzbogaciły systemy bezpieczeństwa 
swoich lotniska. Jednym ze sposobów jest ingerencja zbrojna. 
Jednak to rozwiązanie w końcu może doprowadzić do wystąpienia 
poważnych konfliktów. Można zastosować także zastraszenie po-
przez zagrożenie utratą pasażerów, a więc wpływów finansowych. 
Tą drugą metodę zastosował prezydent Regan wobec lotniska 
w Atenach. Doradził pasażerom, aby nie latali do Aten. W ciągu 
kilku dni greckie władze do spraw lotnictwa cywilnego zgodziły się, 
aby linie lotnicze stosowały oddzielne swoje własne środki bezpie-
czeństwa, czego Grecy poprzednio odmawiali. 

 
2. Zaostrzenie środków nadzoru bezpieczeństwa na lotniskach. 

Mimo, że aparatura rentgenowska na lotniskach spełnia pożyteczną 
funkcję inspekcji bagażu, wyrafinowani terroryści łatwo potrafią ją 
obejść. Władze lotnisk powinny instalować wszędzie, gdzie jest to 
możliwe, najnowocześniejszy sprzęt kontrolny, w tym skanery, 
dające trójwymiarowy obraz i inne czujniki, które są wstanie wykryć 
nie tylko broń, ale i plastikowy materiał wybuchowy, nawet podej-
rzanie wyglądające butelki. Władze izraelskie, niemieckie oraz 
szwajcarskie udoskonaliły inną technikę kontroli, obejmuje ona 
podwójne sprawdzanie toreb podróżnych, wykorzystywanie treso-
wanych psów o wyostrzonym węchu, a także obszukiwanie pasaże-
rów rękoma. Izraelczycy przeprowadzają także przepytywanie 
pasażerów, aby ewentualnie przyłapać ich na kłamstwie (w tym 
właśnie celu została opracowana w USA najnowsza aparatura, 
mająca zastosowanie wykrywacza kłamstw na podstawie analizy 
źrenicy oka). 

Zaostrzenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa powinno 
obejmować rozszerzenie kontroli pasażerów w tranzycie przebywa-
jących w poczekalniach. Obecnie nawet najbardziej czujne władze 
lotnisk cywilnych nie upierają się przy sprawdzaniu pasażerów w 
tranzycie. Sprowadza się to do tego, że terroryście przybywającemu 
z kraju, gdzie środki bezpieczeństwa są łagodne, łatwo jest przemy-
cić broń do samolotu, którym odbywać będzie dalszą podróż.  

 
3. Rozszerzenie zbierania danych wywiadowczych. Dobry wy-

wiad zawsze był najlepszą bronią przeciwko terrorystom. W latach 
70-tych USA i Izrael zdołały zapobiec wielu zamachom na Bliskim 
Wschodzie dzięki infiltrowaniu Organizacji Wyzwolenia Palestyny. 
W późniejszym okresie Włochom i RFN udało się niemal całkowicie 
zlikwidować Czerwone Brygady oraz bandę Baader-Mainhof, dzięki 
pozyskiwaniu sobie współpracy ze strony członków ich komórek 
i nakłanianiu ich do zeznań przeciwko towarzyszom. 

Jednak należy mieć na uwadze także, iż nie zawsze infiltrowa-
nie organizacji terrorystycznych, będzie miało pozytywne rezultaty. 
Np. Nieformalna próba zastosowania infiltracji, w sposób drama-
tyczny ukazała niebezpieczeństwo związane z nadzorowaniem 
wynajętych agentów. Według źródeł rządowych CIA pozyskała 
sobie byłych członków kierowanej przez chrześcijan libańskiej służ-
by wywiadowczej w celu śledzenia działalności terrorystycznej 
w Libanie. Następnie okazało się, że działając na własną rękę, 
niektórzy z tych agentów umieścili bombę w samochodzie na jednej 
z bejruckich ulic z zamiarem zabicia radykalnego religijnego przy-
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wódcy szyitów szejka Mahammada Husajna Fadlallaha. Zama-
chowcy niedosięgnęli go, ale spowodowali śmierć 92 osób cywil-
nych. 

 
4. Szkolenie na wypadek kryzysu. Każda administracja pań-

stwowa powinna podjąć większy wysiłek w zakresie przygotowania 
swoich dyplomatów i innych urzędników na wypadek, gdyby znaleźli 
się w sytuacjach zagrożenia ze strony terrorystów. Brytyjscy mini-
strowie i inni wyżsi urzędnicy często biorą udział w różnorakich 
“grach kryzysowych,” w tym również we wspólnych ćwiczeniach 
z elitarnym odziałem komandosów- Special Air Service / SAS/. 
“Kiedy wybucha kryzys kierowaniem jego rozwiązania nie może być 
obarczony nikt ze średniego szczebla władzy -podkreśla Kupper-
man.- Musimy mieć stały program „gier kryzysowych” i zapewnić, 
aby uczestniczyły w nim osobistości co najmniej na szczeblu mini-
strów.” 

 
5. Zacieśnianie współpracy międzynarodowej. Nie trudno o cy-

niczny pogląd na temat skuteczności międzynarodowych umów 
w obszarze zwalczania terroryzmu. Ponad 100 państw - w tym 
Liban - podpisało układ haski z 1970 roku, który przewiduje karanie 
porywaczy lub ich ekstradycję. Wiele państw sygnatariuszy nie 
przestrzega tych postanowień, a kiedy się ich nie przestrzega, cała 
sprawa wygląda inaczej. „Od kiedy Fidel Castro zaczął odsyłać 
sprawców hijackingu do USA, porywanie samolotów na Kubę usta-
ło” [9]. Wszystkie stolice powinny podarować sobie sceptycyzm 
i wciąż próbować poprawić współpracę międzynarodową w tym 
zakresie. Należy podjąć większy wysiłek w kierunku egzekwowania 
obecnych traktatów, takich jak układ Haski, czy Montrealski oraz 
porozumienie z 1978 roku w sprawie zawieszenia połączeń lotni-
czych z krajami, które udzielają pomocy i schronienia porywaczom. 

Z poparciem powinna się spotkać dawna propozycja prezyden-
ta USA Rolanda Reagana, aby stworzyć międzynarodową antyterro-
rystyczną „grupę uderzeniową”. Spośród różnych możliwości należy 
wymienić: 
– międzynarodowe oddziały komandosów, 
– międzynarodowe środki karne i więzienia dla porywaczy, 
– międzynarodowe trybunały antyterrorystyczne. 

Jeśli to możliwe, porozumienie na ten temat powinny być tajne, 
aby zachować swobodę manewru. 

 
6. Zachowanie elastyczności w negocjacjach. Władze powinny 

intensywnie myśleć nad sposobem rozwiązania konkretnego kryzy-
su natychmiast po jego wybuchu. W tej kwestii specjaliści opanowali 
spory wachlarz wypróbowanych posunięć taktycznych. Podkreśla 
się znaczenie wyboru właściwego negocjatora: idealne byłoby 
przygotowanie osoby, znającej język terrorystów, historię i kulturę 
ich kraju.  

Także wskazywana jest potrzeba uzyskania ustępstw we 
wczesnych fazach kryzysu, zanim stanowiska stron ulegną usztyw-
nieniu. Trzecią zasadą jest ustanowienie z porywaczami stosunków 
opartych na zaufaniu. Czwartą - zmęczenie terrorystów, pozbawie-
nie ich snu przez prowadzenie z nimi rozmów no stop, zmuszanie 
ich do targowania się o szczegóły, na przykład dostarczanie wody i 
żywności. Jednak terroryści nauczyli się uprzedzać stosowanie tego 
rodzaju praktyk. Np. aby wytrącić z równowagi amerykańskich 
negocjatorów, porywacze kursowali samolotem TWA między Bejru-
tem a Algierem, aby uchronić się przed zmęczeniem wprowadzili 
dodatkową grupę uzbrojonych towarzyszy. Obecnie władze lotnisk 
muszą wymyślić nowe sposoby na kontr-środki terrorystów. 

 
 

7. Nie wykluczać akcji ratunkowych. Jako podstawową metodę 
walki z terrorystami w momencie kryzysowym uważa się przede 
wszystkim negocjacje, później rozpatruje się możliwość zastosowa-
nia akcji ratunkowej. Jeśli jednak opcja misji ratunkowej ma być 
skuteczna - bądź w praktyce bądź jako bodziec do pertraktacji - 
musi ona być wiarygodna. Centrum sterowania trzeba umiejscawiać 
w tych punktach gdzie takie zagrożenie może mieć miejsce. Dlatego 
też porty lotnicze we własnych obrębach muszą ustanowić (i prze-
ważnie stosują się do tego zalecenia) nie tylko jednostki negocja-
cyjne, ale także brygady komandosów do walki z porywaczami. 

 
8. Stosowanie presji pośredniej. Wszystkie państwa powinny 

poszukiwać sposobów poddawania karze tych krajów, które poma-
gają terrorystom lub udzielają im schronienia. Jedną z dostępnych 
opcji wywarcia pośredniej presji jest próba zorganizowania kordonu 
sanitarnego wokół miejsc takich jak np. Szyickich dzielnic Bejrutu, 
kwarantannę można by przeprowadzić np. zamykając lotniska. 
Niektórzy opowiadają się nawet za wyznaczeniem szwadronów 
bojowych do zabijania terrorystów. Dostępne są mniej ekstremalne 
formy presji. Proponowane są na przykład blokowania kont banko-
wych, zakazywanie transferów pieniędzy petrodolarów do krajów, 
które bądź pomagają terrorystom, bądź odmawiają potępienia ich 
czynów. 

 
9. Selektywnie stosować represje. Od wielu lat przedstawiciele 

administracji państwowych grożą terrorystom odwetem. Jednakże 
ilekroć nadarza się okazja zastosowania represji, wahają się, pod-
kreślając kłopoty z wyszukiwaniem celów uderzenia i uskarżając się 
na trudności w uzyskiwaniu zgody na atak odwetowy.  

Z drugiej strony wykonanie akcji odwetowych może spowodo-
wać narastanie antagonizmu oraz odwetów ze strony terrorystów. 
Odwet może mieć tylko ograniczony skutek odstraszający, przyczy-
niając się bardziej do zwalczania poczucia własnej bezradności niż 
do położenia kresu terroryzmowi. Jak długo terroryści będą konty-
nuować swoją działalność, tak długo sceptycy wyliczać będą powo-
dy, dla których państwa nie mogą żywić nadziei na pokonanie terro-
ru. Będą podkreślać, że często terroryzm tkwi w głęboko zakorze-
nionych politycznych roszczeniach i pretensjach i że zaklęty krąg 
przemocy nie zostanie przerwany dopóty, dopóki te żądania nie 
będą zaspokojone. Będą dowodzić, że społeczeństwa tych krajów, 
które tak cenią sobie wolność i życie ludzkie, zawsze będą narażo-
ne na działania zamachowców i porywaczy. Sceptycy będą wycią-
gać wniosek, że niemożliwe jest odnieść zwycięstwo nad fanatyka-
mi, którzy gotowi są wysadzić się sami w powietrze, aby zarobić na 
bilet do nieba. Ale są to jedyne powody do zwalczania terroryzmu. 
Nie są to powody do rezygnacji. 

Ogólnie biorąc, współczesne systemy demokratyczne, repre-
zentujące zasady szeroko pojętych swobód i praw obywatelskich, 
nie są w stanie w pełni stawić czoła przeciwnikowi, który rozwiązuje 
konflikty społeczne fanatyzmem, siłą i zbrojnym gwałtem. Terroryzm 
pojawia się w sposób najbardziej nieoczekiwany i to zarówno 
w kraju demokratycznym, jak i nie, i też z taką samą łatwością 
wymyka się spod kontroli. Zjawisko to nasila się i prognozy na 
przyszłość nie dają powodów do zbytniego optymizmu. Oprócz 
tradycyjnych aktów przemocy, dokonywanych z pobudek politycz-
nych, w ostatnich czasach coraz częściej pojawiają się nieznane 
dotąd agresje o charakterze kryminalnym. Nowa era terroru wnosi 
dzisiaj broń masowego rażenia. Nieuniknione są włamania do sieci 
komputerowych, gdzie działania przestępców są w stanie sparali-
żować nawet narodowe systemy obronne. 
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Współczesny terroryzm jest problemem wykraczającym poza 
granice państwa i powodzenie w walce z nim zależy w dużym stop-
niu od jedności wspólnoty międzynarodowej i zjednoczenia sił anty-
terrorystycznych wielu krajów. Niestety współdziałanie takie wciąż 
jeszcze jest symboliczne, co wynika z rywalizacji widocznej nawet 
wśród sojuszników. Najlepsi niechętnie przekazują swoje doświad-
czenia i metody walki. 

 
10. Nie wszystkie rządy potrafią zdecydowanie i przebiegle 

stawiać czoło terrorowi. Jeśli obrona jest zbyt słaba, istnieje ryzyko 
wyrządzenia nieodwracalnych szkód obywatelom, jeśli natomiast 
zbyt energiczna, to rząd łatwo może być oskarżony o metody repre-
syjne. 

Głównym jednak hamulcem przed podjęciem zdecydowanej 
batalii przeciwko terroryzmowi jest obawa przed ograniczeniem 
swobód obywatelskich, wynikających z wprowadzenia bezprece-
densowych środków bezpieczeństwa, rozbudowania aparatu poli-
cyjnego czy zaostrzonych kontroli. Takie metody mogłyby wywołać 
powszechną falę sprzeciwu, jako że społeczeństwo nie jest jeszcze 
gotowe do takich poświęceń. Współczesny terroryzm jest proble-
mem wykraczającym poza granice państwa i powodzenie w walce 
z nim zależy w dużym stopniu od jedności wspólnoty międzynaro-
dowej. 

Planując i organizując działania wymierzone 
w międzynarodowy terroryzm, nie można pominąć przedsięwzięć 
ochronnych. Cechujący je stopień złożoności jest również bardzo 
znaczny ze względu na mnogość potencjalnych celów, możliwych 
sposobów i form ataku oraz dużą swobodę sprawców w zakresie 
wyboru miejsca, czasu i obiektu akcji. W działaniach antyterrory-
stycznych nie można pominąć typowej działalności policyjnej. Winna 
ona zazębiać trzy zakresy przedsięwzięć prowadzonych na wła-
snym terytorium oraz we współpracy międzynarodowej: rozpoznaw-
czo-inwigilacyjny, likwidacyjny, skarbowy i ochronny. 

ZAKOŃCZENIE 

Rozwój terroryzmu, powoduje coraz więcej ofiar i zniszczeń, obala 
większość podstawowych założeń, rodzi poważne wątpliwości, co 
do znaczenia obiegowych poglądów na ten temat Działalność grup 
terrorystycznych sprawia, że obywatele wielu państw nie czują się 
zagrożeni. Nowoczesna technologia daje napastnikom coraz więk-
sze możliwością, co powoduje, że terroryzm staje się problemem 
ogólnoświatowym. 

Współczesne społeczeństwo jest w wielu sytuacjach bezbron-
ne wobec ataków terrorystycznych, ponieważ niemożliwa jest wy-
starczająca ochrona wszystkich instytucji, czy miejsc publicznych. 
Istotnym czynnikiem sprzyjającym nasileniu działalności terrory-
stycznej jest bezprecedensowy rozwój lotnictwa pasażerskiego. 
Terroryści mogą z łatwością przemieszczać się i kontaktować ze 
swoimi towarzyszami na całym świecie. 

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (Interna-
tional Civil Aviation Organization - ICAO) priorytetowo traktuje pro-
blem walki z terroryzmem. Wprowadzenie w życie, konwencji mię-
dzynarodowych, znacznie ograniczyło liczbę aktów terrorystycz-
nych. Nie spełniło jednak wszystkich oczekiwań, ponieważ nie 
wszystkie państwa przystąpiły do konwencji, nie zawsze były i są, 
przestrzegane ich postanowienia. 

Dalsze prace, prowadzone głównie w ramach ICAO, dążyły do 
utworzenia mechanizmów prawnego przymusu, stosowania się do 
wszystkich trzech Konwencji. Okazało się jednak, że państwa są 
zdecydowane zachować swobodę postępowania a także, że istnie-
jące rozbieżności polityczne są przeszkodą rzutującą na wszelkie 
próby większej integracji państw nawet w tak istotnym obszarze, jak 

działania na rzecz bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. 
Najbardziej skuteczny w zwalczaniu aktów terroryzmu po-

wietrznego jest (realizowany pod auspicjami ICAO) program pomo-
cy finansowej i technicznej udzielanej wielu krajom zwłaszcza pań-
stwom Trzeciego Świata.  

Zadaniem terroryzmu jest zdobywanie rozgłosu i zwracanie 
uwagi na terrorystów i ich sprawy. Jest to, więc działalność jakby 
specjalnie stworzona na potrzeby środków masowej informacji w 
końcu XX wieku. Akty terrorystyczne często przemieniane są w 
zasadnicze międzynarodowe wydarzenia medialne, właśnie, dlate-
go, że organizowane są w wielu przypadkach specjalnie w tym celu. 

Związek pomiędzy rozgłosem i terrorem jest w istocie paradok-
salny i złożony. Rozgłos skupia uwagę na grupie, wzmacnia jej 
morale, pomaga przyciągnąć rekrutów i sympatyków. Jednakże 
rozgłos jest również zgubny dla grupy terrorystycznej. Pomaga 
oburzonej opinii publicznej zmobilizować olbrzymie zasoby 
i dostarcza informacji niezbędnych do uchylenia zasłony tajemnicy 
potrzebnej każdej grupie terrorystyczne [8]. 

Po nasileniu się w ostatnim trzydziestoleciu fali przemocy przy-
jęło się uważać, że wiek XXI to „epoka terroryzmu”. Dla wielu jest to 
na tyle fakt bezsporny, że nie dyskutują nad istotą tego zjawiska. 
Można zadać sobie pytanie, co bardziej zagraża dzisiejszej demo-
kracji: akty terrorystyczne czy działania, które w imię obrony zasad 
ograniczają wolność i uciszają wszelkie przejawy społecznego 
sprzeciwu. 

Żaden kraj zagrożony terroryzmem (i lękiem, że terroryści po-
służą się bronią konwencjonalną czy masowej zagłady) nie może 
pozwolić sobie na to, by spocząć na laurach po wcześniejszych 
sukcesach w walce z tymi zorganizowanymi grupami. Pojawienie 
się nowej generacji terrorystów oznacza, że konieczna jest zasadni-
cza zmiana sposobu myślenia o terroryzmie i polityce zwalczania 
go. Należy pamiętać, że terroryzm jest tanim środkiem zdobywania 
popularności i władzy. Jest skuteczny, trudny do zwalczenia, posia-
da implikacje strategiczne i nie odchodzi w przeszłość. 
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International policy on air terrorism fighting refers to ports 
and lines 

Paper discussed the problem of terrorist threats to ports 
& airlines and system resolution of air terrorism fighting. 
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