
STRESZCZENIE  

Celem pracy jest opracowanie koncepcji użycia Wojsk Specjalnych w zwalczaniu 

terroryzmu z uwzględnieniem wymagań systemu bezpieczeństwa państwa oraz analizy 

zagrożeń terrorystycznych. 

Główny problem badawczy określono następująco: Jak powinny funkcjonować Wojska 

Specjalne w systemie bezpieczeństwa narodowego aby skutecznie zwalczać terroryzm, przy 

uwzględnieniu uwarunkowań prawnych oraz zobowiązań sojuszniczych? 

Nawiązując do zaprezentowanego problemu sformułowana została hipoteza główna: 

Wojska Specjalne odgrywają kluczową rolę w Siłach Zbrojnych RP w  zwalczania terroryzmu, 

dlatego też powinny być przygotowane do działania z zakresu wykraczającego poza 

standardowe ramy. Ich skuteczność użycia zależy w głównej mierze od kompetencji personelu 

oraz stanu technicznego uzbrojenia i wyposażenia.  

Problemy szczegółowe w rozprawie określono następująco: 

1. Jakie są najważniejsze aspekty bezpieczeństwa narodowego w zakresie zwalczania 

terroryzmu? 

2. Jakie wady i zalety posiadają identyfikowane systemy antyterrorystyczne w wybranych 

państwach?  

3. W jaki sposób powinny być zorganizowane, wyposażone oraz użyte Wojska Specjalne   

w kontekście skutecznego zwalczania terroryzmu?   

Uwzględniając powyższe problemy sformułowano następujące hipotezy szczegółowe: 

1. W zakresie zwalczania i przeciwdziałania terroryzmowi, najważniejsze jest doskonalenie 

rozwiązań systemowych w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Dlatego też system 

bezpieczeństwa narodowego powinien posiadać cechy stałe, takie jak: stabilność 

struktur, precyzyjnie określone funkcje elementów, skuteczność działań, przejrzystość 

zasad współdziałania między elementami systemu oraz  zgodność celów.  

2. Zidentyfikowane modele antyterrorystyczne posiadają zalety w zakresie  spełnienia 

wymagań prawno-organizacyjnych oraz wielopoziomowej koordynacji działań  na 

czterech płaszczyznach: wywiadu, prewencji, ścigania oraz globalnej kooperacji  

z wszystkimi członkami UE. Wadą natomiast jest  mało skuteczne reagowanie na nowe 

technologie stosowane przez coraz lepiej wyszkolonych terrorystów, w taki sposób aby 

w porę zapobiec zamachom lub odszukać członków, którzy mają przeprowadzić atak.  

3. Struktura i wyposażenie Wojsk Specjalnych powinny zapewnić skuteczne zwalczanie 

terroryzmu oraz efektywne eliminowanie skutków tego procederu. Dużą trudność 

w zakresie użycia Wojsk Specjalnych w zwalczaniu terroryzmu, stanowi rozproszenie ich 

uprawnień i zasad działania w różnych aktach prawnych. Wymusza to opracowanie 

uniwersalnych wytycznych i zasad użycia Wojsk Specjalnych w tym zakresie.  

Praca składa się z pięciu rozdziałów, wstępu i zakończenia.  

Rozdział pierwszy  prezentuje ogólne założenia metodologiczne (cel, problem główny, 

problemy szczegółowe, hipotezy, zmienne oraz wskaźniki). Przedstawiono w nim metody oraz 

techniki badawcze, określono również próbę badawczą i opisano przebieg badań.  

Rozdział drugi jest wprowadzeniem do problematyki bezpieczeństwa. Zaprezentowano 

w nim rozwój paradygmatu bezpieczeństwa, usystematyzowano pojęcie bezpieczeństwa 

narodowego oraz zagrożeń terrorystycznych.  

W rozdziale trzecim omówiono system antyterrorystyczny. Dokonano również analizy 

wybranych modeli współczesnych systemów antyterrorystycznych.  

Rozdział czwarty prezentuje wyniki badań własnych oraz przedstawia wnioski  

z badań. 

 Treścią rozdziału piątego jest koncepcja użycia Wojsk Specjalnych w zwalczaniu 

terroryzmu. 

 



SUMMARY 

The purpose of the work is to develop a concept for the use of Special Forces in 

combating terrorism, taking into account the requirements of the state security system and 

analysis of terrorist threats. 

The main research problem was defined as follows: How should Special Forces 

function in the national security system to effectively combat terrorism, taking into account 

legal conditions and allied commitments? 

Referring to the presented problem, the main hypothesis was formulated: Special 

Forces play a key role in the Armed Forces of the Republic of Poland in combating terrorism, 

therefore they should be prepared to act within the scope exceeding the standard framework. 

Their effectiveness of use depends mainly on the competence of personnel and the technical 

condition of armaments and equipment. 

Specific problems in the dissertation were identified as follows: 

1. What are the most important aspects of national security in the fight against 

terrorism? 

2. What pros and cons have identified anti-terrorism systems in selected countries? 

3. How should Special Forces be organized, equipped and used in the context of 

effective fight against terrorism? 

Considering the above problems, the following detailed hypotheses were formulated: 

1. In the field of combating and counteracting terrorism, the most important thing is to 

improve system solutions in the area of national security. Therefore, the national security 

system should have permanent features, such as: stability of structures, precisely defined 

functions of elements, effectiveness of actions, transparency of the principles of cooperation 

between system elements and compliance of objectives. 

2. The identified anti-terrorist models have advantages in meeting legal and 

organizational requirements as well as multi-level coordination of activities on four levels: 

intelligence, prevention, prosecution and global cooperation. 

with all EU members. The disadvantage, however, is the inefficient response to new 

technologies used by increasingly trained terrorists, in such a way as to prevent attacks in 

time or to find members to carry out the attack. 

3. The structure and equipment of Special Forces should ensure effective fight against 

terrorism and effective elimination of the effects of this deal. The great difficulty in using 

Special Forces to combat terrorism is the dispersion of their powers and principles of 

operation in various legal acts. This forces the development of universal guidelines and rules 

for the use of Special Forces in this field. 

The work consists of five chapters, introduction and ending. 

The first chapter presents general methodological assumptions (goal, main problem, 

detailed problems, hypotheses, variables and indicators). It presents research methods and 

techniques, also specifies the research sample and describes the research process. 

Chapter two is an introduction to security issues. It presents the development of the 

security paradigm, systematizes the concept of national security and terrorist threats. 

The third chapter discusses the anti-terrorist system. Selected models of modern anti-

terrorist systems were also analyzed. 

The fourth chapter presents the results of own research and presents the conclusions 

from research. 

 The content of chapter five is the concept of using Special Forces in combating 

terrorism. 

 

 


