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Cyberterroryzm
zagrożeniem
XXI wIeku

A n d r z e j  P o d r A z A
Paw e ł  P o t a k ow s k i

k r z y s z t o f  w i a k

redakc ja naukowa

Monografia składa się z – logicznie ze sobą powiązanych -  trzech części obejmujących wymiar 

polityczny cyberterroryzmu, jego wymiar prawny i instytucjonalny oraz wymiar szczególny,  

związany z prawem karnym, jako prawem pełniącym funkcję ochronną przed zamachami 

cyberterrorystycznymi na dobra chronione tym prawem. Wszystkie te części w sumie dają czy-

telnikowi obraz – niemal w całości- problemów współcześnie łączonych z cyberterroryzmem. 

Stanowi on tak poważne zagrożenie dla społeczności, że wymaga odpowiedniej, kompleksowej 

strategii zapobiegania i zwalczania. Jest to jednak zadanie niełatwe, co zauważają Autorzy 

poszczególnych opracowań, tak jak niełatwa jest walka z terroryzmem, którego cyberterroryzm 

jest wyrafinowaną odmianą. By jednak skonstruować w miarę możliwości spójny system walki 

z tą „plagą” XXI wieku, należy poznać samo zjawisko, istotę cyberterroryzmu, jego źródła, uwi-

kłania polityczne i niebezpieczeństwa, które ze sobą niesie, a także możliwości jego zwalczania 

za pomocą środków prawnych, szczególnie prawnokarnych.

Dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. KPSW
(Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

Recenzowana monografia jest niezwykle ważnym i cennym opracowaniem z punktu widzenia ba-

dań politologicznych i prawnych, .które dotyczą wciąż aktualnych zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

W sposób całościowy próbuje się ona odnieść do wielu zróżnicowanych aspektów definiowania 

samego pojęcia cyberterroryzmu, określania strategii przeciwdziałania zagrożeniom na poziomie 

niektórych państw i organizacji międzynarodowych. Zapewne stanie się ona niezbędną lekturą 

nie tylko naukowców i studentów różnych kierunków (politologia, stosunki międzynarodowe, 

prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja itp.), ale również wszystkich zainteresowa-

nych bezpieczeństwem w internecie i w systemach informatycznych. Znaczenie tych ostatnich 

cały czas rośnie, trudno bowiem wyobrazić sobie jakąkolwiek dzisiejszą działalność (biznesową, 

polityczną, naukową etc.) bez dostępu do globalnej sieci komputerowej.

Dr hab. Stanisław Konopacki, prof. UŁ
(Uniwersytet Łódzki)
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