
Służba kontrterrorystyczna Policji. W poszukiwaniu sprawności działania 

The Counterterrorism Service of the Polish Police. In search of efficiency 

Słowa kluczowe: 

Policja, służba kontrterrorystyczna, Centralny Odwód Antyterrorystyczny Komendanta 

Głównego Policji, działania kontrterrorytyczne, ewolucja 

Key words: 

Police, counterterrorism service, Central Antiterrorism Reserve of the Police Commander-in-

Chief, Counterterrorism activities, evolution 

Streszczenie: 

W artykule zaprezentowano zmiany jakie zachodzą w polskiej Policji w obszarze jednostek 

kontrterrorystycznych. Wskazano założenia jakie stanowiły podstawę do stworzenia służby 

kontrterrorystycznej Policji, wynikające z analizy zagrożeń generowanych przez taktykę 

działania terrorystów. Do najważniejszych zaliczono potrzebę natychmiastowej reakcji na 

zamach, oraz zagrożenie, że siły pojedynczej jednostki specjalnej będą niewystarczające do 

skutecznego zneutralizowania zagrożenia. Rozwiązaniem wdrożonym przez polską Policję jest 

stworzenie służby kontrterrorystycznej w skład której wejdą wszystkie policyjne jednostki tego 

typu, oraz Centralny Odwód Antyterrorystyczny Komendanta Głównego Policji jako narzędzie 

umożliwiającego zarządzanie tymi siłami w skali kraju. 

Summary: 

The article presents changes that occur in the Polish Police in the area of counterterrorist units. 

The assumptions that formed the basis for the creation of the Counterterrorism Police service 

were indicated, resulting from the analysis of threats generated by terrorist tactics. The most 

important are the need for an immediate reaction to the attack, and the risk, that the forces of a 

single special unit will be insufficient to effectively neutralize the threat. The solution 

implemented by the Polish Police is the creation a counterterrorism service, which will include 

all police units of this type and the Central Antiterrorist Reserve of the Police Commander-in-

Chief as a tool to manage these forces nationwide. 



W przeciągu ostatniego miesiąca doszło do niecodziennego wydarzenia, polski Sejm 

jednogłośnie uchwalił nowe rozwiązanie ustawowe. Przedstawiciele wszystkich opcji 

politycznych głosowali za przyjęciem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji 

oraz niektórych innych ustaw [1]. Co takiego zjednoczyło zagorzałych przeciwników 

politycznych? Potrzeba przygotowania Polski do reagowania na zagrożenie. Takie, które się 

zbliża, jest już widoczne, a jednocześnie jeszcze do nas nie dotarło w wymiarze dotykającym 

naszych sąsiadów. Zagrożeniem tym jest terroryzm z wszystkimi jego obliczami. Najbardziej 

dotkliwym przejawem tego zjawiska jego ucieleśnieniem i istotą, są zamachy, które pociągają 

za sobą ofiary w ludziach. Różnorodność metod działania sprawców przestępstw o charakterze 

terrorystycznym stawia przed służbami policyjnymi bardzo wysokie wymagania w zakresie 

reakcji. Analiza zamachów terrorystycznych z ostatnich lat pozwala wyróżnić dwa rodzaje 

sprawców, rozróżniając je pod kątem posiadanych „zdolności bojowych”. Z jednej strony 

wskazać należy na bojowników, którzy przeszli szkolenie w zakresie prowadzenia działań 

bojowych, niejednokrotnie posiadających również doświadczenie w tym zakresie. Ich działanie 

można przyrównać do działania jednostek specjalnych, realizowane włącznie z 

zaawansowanym procesem planistycznym uwzgledniającym konfrontację z interweniującymi 

funkcjonariuszami. Przykładem takich działań jest seria sekwencyjnych zamachów, do których 

doszło w Paryżu w 2015 roku a zakończonych masakrą w klubie Bataclan [2].  Działania 

bojowe zmierzające do neutralizacji sprawców trwały ponad godzinę i prowadzone były przez 

funkcjonariuszy jednostki interwencyjnej BRI wspartych w końcowej fazie działań 

policjantami jednostki kontrterrorystycznej RAID. Z drugiej strony idea open source jihad [3], 

oraz trudności w dostępie do broni palnej doprowadziły do takich zdarzeń jak zamach z 3 

czerwca 2017 roku, kiedy to w Londynie sprawcy najpierw samochodem dostawczym 

taranowali ludzi na moście London Bridge a następnie przy użyciu noży zaatakowali 

przechodniów w pobliżu targu Borough Market [4]. Zginęli oni w wyniku działania 

uzbrojonych policjantów znajdujących się w tamtym rejonie. „Zdolności bojowe” takich 

sprawców dalece odbiegają od tych z klubu Bataclan i w ich przypadku istnieje duże 

prawdopodobieństwo skuteczności działania uzbrojonych i gotowych do użycia broni 

interweniujących funkcjonariuszy. Bez względu jednak na to do której grupy zakwalifikowani 

zostaną sprawcy wskazać należy na kilka niezbędnych przesłanek skuteczności interwencji 

wobec sprawców zamachu terrorystycznego: 

1. Reakcja musi mieć charakter natychmiastowy; 



2. Interweniujący w pierwszej fazie funkcjonariusze muszą być uzbrojeni i muszą 

posiadać zdolność nawiązania walki ze sprawcami; 

3. W przypadku nieskuteczności pierwszej rekcji do działań muszą wejść 

funkcjonariusze jednostki kontrterrorystycznej wyspecjalizowanej w prowadzeniu 

działań bojowych w takich sytuacjach; 

4. W przypadku nieskuteczności działań pojedynczej jednostki specjalnej niezbędne 

jest istnienie systemu umożliwiającego wprowadzenie do działań sił kilku 

jednostek.  

Spełnienie powyższych założeń możliwe jest jedynie dzięki istnieniu jednostek 

wyspecjalizowanych w reagowaniu na zdarzenia o charakterze terrorystycznym tworzących 

całość w postaci jednolitego systemu. Obowiązek posiadania takiego systemu w Polsce wynika 

z ustawowego zadania Policji, którym jest prowadzenie działań kontrterrorystycznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 

904 i 1948) [5]. Aby rozwiązaniu takiemu można było nadać miano sprawnego i skutecznego 

zasadnym wydaje się przyjęcie poniższych założeń: 

1. podmioty podejmujące działania w związku ze zdarzeniem o charakterze 

terrorystycznym powinny realizować je w ramach jednego systemu kierowania lub 

dowodzenia, 

2. organizacja kierowania i dowodzenia działaniami powinna wynikać z prawa 

powszechnie obowiązującego, 

3. określone obszary odpowiedzialności przypisane winny być jednoznacznie 

wskazanym podmiotom, 

4. zadania powinny być realizowane w ramach niewymagających interpretacji 

ustawowych uprawnień uczestników działań [6]. 

Historia polskich policyjnych jednostek odpowiedzialnych za reagowanie na zdarzenia o 

charakterze terrorystycznym liczy już kilkadziesiąt lat. Przechodziły one wiele różnych zmian 

organizacyjnych, jednak do niedawna funkcjonowały jako wiele niezwiązanych ze sobą 

organizacyjnie niezależnych podmiotów. Za ich funkcjonowanie w całości odpowiedzialni byli 

Komendanci Wojewódzcy Policji, począwszy od zabezpieczenia logistycznego a skończywszy 

na wyłączności w podejmowaniu decyzji o skierowaniu do działań. Istniała co prawda 

procedura skierowania do działań poza rejon odpowiedzialności, czyli garnizon, ale była ona 

skomplikowana i w efekcie praktycznie niestosowana. Pozostawienie tych jednostek 



całkowicie na utrzymaniu Komend Wojewódzkich Policji doprowadziło do sytuacji, w której 

każda z nich posiadała odmienne wyposażenie, w tym również w zakresie uzbrojenia. 

Odmiennie również realizowane było szkolenie w zakresie działań bojowych. W efekcie 

funkcjonariusze antyterroryści posługiwali się taktyką działań wypracowaną we własnej 

jednostce dostosowaną do posiadanego wyposażenia. Taktyka ta mogła różnić się w związku z 

tym znacząco od tej w pozostałych pododdziałach. Brakowało również, szkoleń zgrywających 

i unifikujących w tym zakresie. Tą już i tak trudną sytuację pogłębiały odrębności w zakresie 

organizacji pododdziałów. Istniało ich kilka rodzajów. Biuro Operacji Antyterrorystycznych 

jako komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji, Samodzielne Pododdziały 

Antyterrorystyczne Policji jako jednostki organizacyjne Policji podległe pod Komendantów 

Wojewódzkich Policji, oraz Sekcje Antyterrorystyczne, jako komórki organizacyjne Komend 

Wojewódzkich Policji. Sekcje W związku z tym wszystkie te podmioty systematycznie, lecz 

nie zawsze w sposób przemyślany przechodziły reorganizacje. Znamiennym przykładem takich 

zmian może być Sekcja Antyterrorystyczna KWP w Gorzowie Wielkopolskim, która w 

przeciągu kilku lat, na zmianę wielokrotnie traciła lub zyskiwała etaty. Podobnym przykładem 

takich zmian może być zmniejszenie stanu etatowego części Samodzielnych Pododdziałów 

Antyterrorystycznych Policji, ponieważ istniała potrzeba wzmocnienia pionu ruchu 

drogowego. W efekcie różnice we wszystkich sferach funkcjonowania pododdziałów były tak 

znaczące, że nie można ówczesnego stanu uznać za spójny, jednolity system podmiotów 

przygotowanych do prowadzenia operacji połączonych, czy po prostu wspierania się w 

działaniach. Na szczęście od 2014 roku rozpoczął się proces konsolidacji pododdziałów 

antyterrorystycznych Policji. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji 

rozpoczęło organizować cykliczne odprawy dowódców pododdziałów. Rozpoczęto również 

dyskutować na temat zmiany zaistniałej sytuacji. Pierwszym krokiem w kierunku usprawnienia 

działania pododdziałów było opracowanie nowych przepisów rangi zarządzeń Komendanta 

Głównego Policji, regulujących funkcjonowanie tych podmiotów [7]. Podkreślenia wymaga 

fakt, że w skład zespołu tworzącego te rozwiązania weszli najbardziej doświadczeni dowódcy 

Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji oraz Sekcji Antyterrorystycznych 

Komend Wojewódzkich, pod kierownictwem dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych 

Komendy Głównej Policji. Dzięki temu udało się skorzystać z wiedzy rozproszonej w wielu 

podmiotach i na jej podstawie stworzyć rozwiązania odpowiadające potrzebom tych jednostek. 

W przepisach tych po raz pierwszy wskazano na odmienność działań prowadzonych przez 

pododdziały antyterrorystyczne, określając jednocześnie czym są działania bojowe w Policji. 

Kierownictwo polskiej Policji dostrzegło odmienność działań bojowych od pozostałych form 



realizacji zadań przez Policję, co uwidoczniło się między innymi we wprowadzeniu obowiązku 

tworzenia wydzielonej formy organizacyjnej w postaci podoperacji dla działań bojowych w 

przypadku prowadzenia operacji policyjnej w ramach, której wymagane będzie prowadzenie 

działań bojowych [8]. Niezbędne było jednak stworzenie rozwiązania w sposób jednoznaczny 

wiążącego organizacyjnie wszystkie pododdziały antyterrorystyczne Policji bez względu na ich 

formę organizacyjną. Rozwiązaniem, które należy uznać za przełomowe w tym zakresie 

okazało się powołanie Centralnego Odwodu Antyterrorystycznego Komendanta Głównego 

Policji w skład, którego weszły wszystkie Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne 

Policji, Sekcje Antyterrorystyczne Komend Wojewódzkich Policji oraz Biuro Operacji 

Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji [9]. Dzięki temu Policja była w stanie w 

przypadku potrzeby prowadzenia działań bojowych przez więcej niż jeden pododdział 

antyterrorystyczny zarządzać siłami i środkami tych jednostek w skali kraju a nie pojedynczego 

garnizonu.  Ideą powołania Centralnego Odwodu Antyterrorystycznego Komendanta 

Głównego Policji było podporzadkowanie wszystkich pododdziałów dowódcy odwodu, 

którym jest dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych lub któryś z jego zastępców, a więc 

wyłączenie ich spod władztwa Komendantów Wojewódzkich Policji. Dodatkową miarą 

sprawności tego rozwiązania jest sposób aktywacji tych sił. Centralny Odwód 

Antyterrorystyczny Komendanta Głównego Policji jest uruchamiany decyzją Komendanta 

Głównego Policji, która jest bezzwłocznie przekazywana do wszystkich garnizonów i od tej 

chwili wszystkie siły i środki jednostek antyterrorystycznych Policji podlegają jednej osobie i 

mogą być dyslokowane w zależności od potrzeb na terenie całego kraju. W efekcie procedura 

zmiany podległości zajmuje kilkanaście minut. W oparciu o to rozwiązanie Komendant 

Główny Policji, przejął na siebie część odpowiedzialności za przygotowanie do działania w 

ramach odwodu wszystkich pododdziałów antyterrorystycznych, między innymi poprzez 

realizację zakupów zunifikowanego sprzętu specjalistycznego oraz uzbrojenia. Zmiany objęły 

również system szkoleń realizowanych przez funkcjonariuszy pododdziałów 

antyterrorystycznych Policji. Wprowadzone zostały różnego rodzaju centralne kursy 

specjalistyczne dedykowane właśnie tym policjantom. Na potrzeby sprawnego prowadzenia 

działań kontrterrorystycznych w Policji między innymi realizowany jest kurs specjalistyczny 

dla dowódców podoperacji kontrterrorystycznych prowadzonych w ramach operacji 

policyjnych. Prowadzone są również zunifikowane szkolenia na poziomie taktycznym. W 

ostatnich latach wielokrotnie prowadzone były działania Centralnego Odwodu 

Antyterrorystycznego Komendanta Głównego Policji w ramach operacji policyjnych w których 

brali udział funkcjonariusze z wszystkich pododdziałów antyterrorystycznych Policji. 



Wielokrotnie działania takie realizowane były również w formie alarmowej. Weryfikacja 

powyższych rozwiązań dokonana na przestrzeni ostatnich lat potwierdziła ich wagę dla systemu 

bezpieczeństwa państwa w obszarze gotowości do reagowania na zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym. W związku z powyższym podjęta została decyzja o usankcjonowaniu 

przedmiotowych rozwiązań na poziomie ustawowym. Dzięki temu 9 listopada 2018 r. Sejm RP 

przyjął jednogłośnie nowelizację ustawy o Policji, która przewiduje utworzenie służby 

kontrterrorystycznej odpowiedzialnej za prowadzenie działań kontrterrorystycznych oraz 

wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji w warunkach szczególnego zagrożenia 

lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki 

działania. Wydaje się, że krok ten ostatecznie kończy okres rozważań, czy pododdziały w 

Policji są potrzebne i jak powinny wyglądać. Nowo powołana służba składać będzie się z 

centralnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji – Biura Operacji Antyterrorystycznych, 

zwanego „BOA” oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji. Wszystkie 

pododdziały kontrterrorystyczne, będą zorganizowane w formie jednostek organizacyjnych, 

opartych na działaniu sekcji bojowych. Należy przy tym wskazać, że w celu ujednolicenia 

systemu funkcjonowania oraz organizacji samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych 

Policji projekt przewiduje przypisanie BOA kompetencji w zakresie koordynowania, 

przygotowania i realizacji działań kontrterrorystycznych w Policji. Uprawnienie to traktowane 

jako obowiązek wynika wprost z zapisów ustawowych, a więc musi być realizowane, bez 

względu na podejście do tych kwestii decydentów tak policyjnych jak i politycznych. W tym 

celu w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji BOA powstanie struktura 

pozwalająca na realizację tych zadań. Dzięki wzmocnieniu etatowemu jakie BOA otrzymało w 

2018 roku, jednostka ta ma możliwość dostosować swoją organizacyjnę do potrzeb 

prowadzenia działań bojowych, jak również nałożonych zadań w obszarze organizacyjnym i 

logistycznym. Dla zapewnienia sprawności i skuteczności reagowania na zdarzenia o 

charakterze terrorystycznym, wprowadzone zostało rozwiązanie, zgodnie z którym, działania 

kontrterrorystyczne realizowane będą przez BOA oraz samodzielne pododdziały 

kontrterrorystyczne Policji z pierwszeństwem przed innymi działaniami [11]. W tym zakresie 

dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA otrzymał dodatkowe 

uprawnienie, polegające na wskazywaniu dowódcy grupy kontrterrorystycznej w przypadku 

prowadzenia działań antyterrorystycznych na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym 

zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 

r., poz. 904). Sformalizowana została również procedura powoływania dowódców 

pododdziałów kontrterrorystycznych. Kandydat na to stanowisko, będzie musiał być oficerem 



służby kontrterrorystycznej i będzie opiniowany przez dowódcę Centralnego Pododdziału 

Kontrterrorystycznego Policji BOA. Rozwiązanie takie uzasadnione jest specjalistyczną 

wiedzą jaka jest wymagana na stanowisku dowódcy pododdziału kontrterrorystycznego przede 

wszystkim w zakresie prowadzenia działań bojowych. Organizacja służby kontrterrorystycznej 

z założenia zapewnić ma sprawność i skuteczność działań bojowych, które wynikać mają z 

realizacji następujących założeń: 

1.  Szybkość reakcji uda się osiągnąć nasycając równomiernie obszar całego kraju 

jednostkami kontrterrorystycznymi. W każdym województwie funkcjonuje 

jednostka kontrterrorystyczna gotowa bezzwłocznie wejść do działań na podległym 

sobie terenie; 

2. Wyposażenie funkcjonariuszy pododdziałów kontrterrorystycznych jest 

systematycznie uzupełniane i już obecnie pozwala na prowadzenie działań 

bojowych wobec uzbrojonych sprawców. W końcowym efekcie podlegać ma pełnej 

unifikacji. Odpowiedzialność za zakupy w tym zakresie w znaczącej części przejął 

na siebie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny BOA; 

3. W przypadku nieskuteczności działań pojedynczego pododdziału 

antyterrorystycznego, przygotowany jest system wsparcia siłami i środkami 

pozostałych pododdziałów tworzących centralny odwód, którego funkcjonowanie i 

aktywacja są określone przepisami prawa. Wskazany został jednoznacznie podmiot 

ponoszący odpowiedzialność za działania w takim przypadku i jest nim dowódca 

Centralnego Odwodu, czyli dowódca BOA. 

4. Szkolenie funkcjonariuszy pododdziałów kontrterrorystycznych podlega unifikacji, 

co umożliwia prowadzenie połączonych działań bojowych w których udział będą 

brali policjanci z różnych jednostek kontrterrorystycznych Policji. 

Wydaje się, że regulacje zawarte w przedmiotowej nowelizacji kończą ostatecznie okres 

„rozdrobnienia” odpowiedzialności za funkcjonowanie w polskiej Policji jednostek 

przeznaczonych do prowadzenia działań kontrterrorystycznych oraz dostosowują organizację 

tej formacji do dyspozycji ustawy o działaniach antyterrorystycznych [12]. Ustawowe zadanie 

Policji jakim jest prowadzenie działań kontrterrorystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 10 

czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 904) usankcjonowało 

po wielu latach funkcjonowanie pododdziałów kontrterrorystycznych (dawniej 

antyterrorystycznych) w polskiej Policji. Dziś nikt nie może mieć wątpliwości czy istnienie 



tego rodzaju jednostek jest uzasadnione, a powołanie służby kontrterrorystycznej potwierdza 

to założenie. Czy ta od dawna oczekiwana przez policjantów pododdziałów 

antyterrorystycznych Policji zmiana przyniesie wymierne efekty w obszarze sprawności i 

skuteczności działań, zweryfikuje jednak dopiero przyszłość.  
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