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Streszczenie. W artykule odniesiono się do problematyki działań bojowych pododdzia
łów antyterrorystycznych policji oraz konieczności posiadania przez ich funkcjonariu
szy możliwie maksymalnej ilości informacji służących właściwemu przygotowaniu i zre
alizowaniu postawionych im zadań. W Polsce jest 17 pododdziałów antyterrorystycz
nych działających na terenie całego kraju. W takim kontekście autor wskazuje na możli
wości wykorzystania systemów informacji geograficznej, przeprowadzania analiz prze
strzennych za ich pomocą i pozyskiwania pożądanych informacji geograficznych na te
mat obszaru planowanych działań.
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WPROWADZENIE

A naliza przestrzenna jest to pojęcie odnoszące się do technik badania danych uży
w ających m.in. ich geograficznych w łaściw ości. Jednym  z problem ów  je st określenie 
przestrzennej lokalizacji podmiotów. Inform acja geograficzna dotyczy obiektów  prze
strzennych powiązanych z pow ierzchnią Ziemi i daje odpowiedź na pytania: co znajduje 
się we wskazanym  miejscu, gdzie znajduje się analizowany obiekt oraz jakie cechy prze
strzenne posiada.

Przez setki lat otaczającą nas przestrzeń opisywano, posługując się językiem  karto
grafii -  rysowano mapy i wykorzystywano je  do orientacji w  terenie. Ich nowoczesnym 
odpowiednikiem są mapy cyfrowe, zaś współczesnym  sposobem opisu przestrzeni geo
graficznej, do tego najbardziej efektywnym, są komputerowe systemy informacji geogra
ficznej (Geographie Inform ation System), za pom ocą których pozyskiw ane są, grom a
dzone, analizowane i przetw arzane dane geograficzne. System y te pozw alają na zapis
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danych przestrzennych w  logicznej strukturze, w szechstronną ich analizę i wizualizację. 
W yjątkowość GIS polega przede w szystkim  na m ożliwości prow adzenia różnego typu 
analiz przestrzennych. System inform acji geograficznej je s t z pow odzeniem  stosowany 
tam , gdzie isto tna je s t p rezentacja danego zagadnienia w  odniesieniu  przestrzennym  
[Gotlib i in. 2007].

U zasadnieniem  zastosow ania GIS je s t ogrom na sprawność w spółczesnych kom pu
terów, które służyć m ogą do przetwarzania dużych zbiorów danych oraz różnego rodzaju 
analiz przestrzennych. Łatwość przetwarzania danych i ich aktualizacji powoduje, że w ar
tość in form acji geograficznej m oże być lepiej zachow ana, nie u legać tak  szybkiej 
dezaktualizacji jak  w  tradycyjnych sposobach jej przechow yw ania i prezentacji (mapy, 
atlasy).

Za pom ocą systemu GIS m ożna powiązać inform ację na tem at cech obiektów  z dany
mi o ich lokalizacji. Odpowiednie kombinacje danych i ich reprezentacji graficznej są  o r
ganizowane w  zorientowane geograficznie tzw. warstw y tem atyczne (np. rzeźba terenu, 
sieć rzeczna), które m ogą być dowolnie nakładane na siebie w  celu um ożliw ienia prze
prowadzenia różnorodnych analiz przestrzennych.

K orzyści, k tóre w noszą system y geoinform acyjne, zostały szybko dostrzeżone za
równo w  w ielu dziedzinach nauki, jak  i w  sferze praktycznej. Dzisiaj posługują się nimi 
urzędy administracji, geodezja, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, a także ta 
kie służby, jak  Wojsko Polskie, Państwowa Straż Pożarna, a także Policja [Werner 2004]. 
W  celu realizacji jej ustawowych zadań niezwykle pom ocna je st możliwość korzystania 
z w szelkich w spółczesnych rozw iązań technologicznych, w  tym  także kom puterowych 
systemów informacji geograficznej i zgromadzonych w  nich danych. D la większości z za
stosowań policyjnych m uszą to być dane o wysokiej dokładności i aktualności. M ożna 
je  podzielić na dwie grupy:
a) dane topograficzne obejm ujące podstaw owe inform acje o drogach, pokryciu terenu,

budynkach, liniach elektroenergetycznych itp. oraz o ukształtowaniu terenu;
b) dane specjalistyczne obejm ujące zarówno dodatkowe w arstw y inform acyjne danych,

jak  i szczegółowe, istotne ze względów prowadzonych działań, atrybuty obiektów to
pograficznych, w  tym  np.:
-  lokalizację m iejsca przebywania przestępców w raz z inform acją o ich wyposażeniu, 

stanie osobowym, możliwościach stawiania oporu itp.;
-  oznaczenie terenów zamkniętych;
-  param etry techniczne m ostów  i wiaduktów;
-  inform acje o przeszkodach dla pojazdów;
-  zaplanowane trasy dojazdu i dojścia poszczególnych kom ponentów  operacji;
-  informacje o szpitalach, lekarzach;
-  inform acje o budynkach, w  tym  ich param etry techniczne;
-  informacje o potencjalnych lądowiskach [Gotlib i in. 2007].

Dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji geograficznej, z uwagi na prowadzenie 
działań  w  różnych uw arunkow aniach i w  odniesien iu  do zróżnicow anych obiektów, 
szczególnie cenny może być w  przypadku realizacji zadań stawianych pododdziałom  an
tyterrorystycznym Policji.
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Pododdział antyterrorystyczny je s t to w yodrębniona w  strukturach Policji etatowa 
jednostka lub kom órka organizacyjna odpowiednio przeszkolona i wyposażona do dzia
łań o charakterze specjalnym. Obecnie w  Polsce pow ołanych je s t dziew ięć sam odziel
nych pododdziałów antyterrorystycznych Policji (w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, 
Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i we Wrocławiu), sześć sekcji antyter
rorystycznych kom end wojewódzkich (w Bydgoszczy, Gorzowie W lkp., Kielcach, Lubli
nie, Olsztynie i Opolu) podejm ujących działania w  swoich województwach oraz podod
dział cen tralny  -  B iuro O peracji A nty terrorystycznych  K om endy G łów nej Policji -  
działający na terenie całego kraju. Ich głównym  zadaniem  jest przeciwdziałanie w szelkie
go rodzaju aktom terroru oraz likwidacja sytuacji powodujących szczególnie niebezpiecz
ne zagrożenia porządku i bezpieczeństwa publicznego [Zubrzycki 2010]. Zadania te pod
oddziały  rea lizu ją  w  ram ach prow adzonych akcji i operacji po licyjnych, w ykonując 
zlecenia innych kom órek i jednostek organizacyjnych Policji.

W śród działań prowadzonych przez pododdział antyterrorystyczny, w  ram ach opera
cji policyjnej, wymienić m ożna kilka stałych elementów. N ależą do nich: zebranie infor
macji o zdarzeniu, określenie zadań do wykonania, dokonanie taktycznego rozpoznania 
m iejsca działań, przeprow adzenie analizy zebranych inform acji, w ypracow anie decyzji 
i zaplanowanie działań bojowych, przydzielenie zadań poszczególnym  policjantom  biorą
cym  udział w  działaniach, ich realizacja, sporządzenie dokumentacji z wykonanych czyn
ności oraz wyciągnięcie wniosków taktycznych i szkoleniowych [Zubrzycki 2010].

D ziałania pododdziału antyterrorystycznego najczęściej są  bardzo dynamiczne, a ich 
pow odzenie oparte je s t na k ilku  podstaw ow ych elem entach: szybkości, zaskoczeniu 
i agresji podpartych wszechstronnym  wyszkoleniem  i czynnikiem równie w ażnym  -  m oż
liwie obszernej informacji [Zubrzycki 2010]. N iewątpliw ie ogrom ny wpływ  na przebieg 
dalszych procedur będzie miało taktyczne rozpoznanie m iejsca przewidywanych działań 
bojowych, przez które rozum ieć należy w szelkie czynności mające na celu zebranie infor
m acji na tem at m iejsca planowanych działań wykonywane w  celu uzupełnienia uzyska
nych wcześniej informacji oraz ich uszczegółowienia. W skazane jest, by taktyczne ro z 
poznanie m iejsca działań prow adzone było przez policjantów  pododdziału  an ty terro
rystycznego, niezależnie od w cześniejszego rozpoznania, dokonanego przez jednostkę 
lub kom órkę policyjną zlecającą wykonanie zadania.

Z punktu w idzenia odpowiedniego przygotowania do realizacji zadania bojowego, in
formacje zdobyte samodzielnie przez funkcjonariuszy pododdziału antyterrorystycznego 
stanowią najbardziej wartościowy materiał.

Rozpoznanie taktyczne najczęściej polega na osobistym  rekonesansie w  terenie pro
w adzenia przyszłej operacji i bezpośredniej obserwacji. Zdobyty tą  drogą m ateriał ukie
runkow any je st na specyficzne potrzeby działań bojowych, eliminując maksymalnie ele
m ent improwizacji podczas realizacji zadania.

Taktyczne rozpoznanie m iejsca działań bojowych pododdziału antyterrorystycznego 
dotyczy w ielu  różnorodnych aspektów  zw iązanych z przygotow aniem  się do realizacji 
postaw ionego zadania, w  tym  m ożliw ie najbardziej szczegółowego określenia m iejsca 
przyszłych działań, polegającego m. in. na:
-  określeniu zewnętrznego otoczenia m iejsca działań (rzeźba terenu, elem enty ułatw iają

ce podejście pod obiekt, przeszkody itp.);
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-  określeniu m ożliwych dróg podejścia i rozm ieszczenia sił i środków;
-  określeniu charakteru obiektu;
-  określeniu specyfiki obiektu (urządzenia elektryczne, w ysokie ciśnienie, substancje 

chemiczne, gazy techniczne, wysokie temperatury, zaw iesiny w  powietrzu, obecność 
dzieci, chorych, dużej liczby ludzi itp.);

-  stwierdzeniu obecności urządzeń technicznego i elektronicznego zabezpieczenia m iej
sca działań (kamery, czujniki ruchu itp.);

-  określeniu możliwości rozmieszczenia strzelców wyborowych;
-  określeniu sposobu rozm ieszczenia pierścienia wewnętrznego;
-  określeniu możliwości rozmieszczenia zabezpieczenia medycznego i zespołów wsparcia;
-  określeniu dróg ewakuacji poszczególnych zespołów pododdziału antyterrorystycznego;
-  określeniu miejsc ewakuacji osób rannych;
-  określeniu m iejsc ewakuacji osób zatrzymanych;
-  określeniu m ożliwości w ykorzystania śm igłowców (elem enty utrudniające podejście, 

miejsce desantu itp.), transporterów opancerzonych, innych pojazdów i urządzeń;
-  określeniu m ożliwości zastosowania materiałów  wybuchowych i środków niekonwen

cjonalnych.

W  odniesieniu do budynków, stanowiących cel potencjalnego ataku, podczas rozpo
znania określić należy wiele cech, które decydować będą o wyborze nie tylko odpow ied
niej taktyki działania, ale także specjalnych technik umożliwiających realizację zadania.

Określenie specyfiki obiektu obejmować będzie nie tylko jego funkcjonalny charak
ter, ale także inne cechy, które m ogą m ieć wpływ na przebieg działań bojowych. Celowe 
je st pozyskanie informacji na tem at jego budowy, użytych m ateriałów  konstrukcyjnych, 
kształtu , w ysokości, ilości kondygnacji, dróg w ejścia  do środka (okna, drzw i i inne 
otwory), sposobów i kierunków  otw ierania zam knięć i zastosowanych urządzeń zabez
pieczających, a także rodzaju ogrodzeń, obecności bram  i furtek czy też przebyw ania 
zwierząt domowych mogących zaalarmować i utrudnić działanie grupy szturmowej.

Informacje zebrane w  toku taktycznego rozpoznania poddaje się analizie w  celu wypraco
wania optymalnych decyzji dotyczących działań bojowych pododdziału antyterrorystyczne
go oraz sporządzenia planu tych działań. Obejmują one w  szczególności wybór najlepszego 
wariantu działania oraz określenie sił i środków niezbędnych do realizacji zadań.

Do sporządzenia planu działań bojow ych pododdziału antyterrorystycznego w yko
rzystuje się wszelkie uzyskane informacje, w  tym  także zebrane w  toku rozpoznania tak
tycznego. Powinien on precyzować m.in.:
-  termin i miejsce działań;
-  siły i środki potrzebne do w ykonania zadania;
-  przydział stref odpowiedzialności i zapasowych stref odpowiedzialności poszczegól

nym  zespołom;
-  główne i zapasowe drogi dojścia do obiektu;
-  główne i zapasowe drogi w ejścia do obiektu;
-  główne i zapasowe drogi ewakuacji;
-  m iejsca ewakuacji;
-  m iejsca wypoczynku i oczekiwania.
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W łaściwe rozpoznanie rejonu i obiektu działania stanowi podstawę do zaplanowania 
i przeprow adzenia akcji, które z jednej strony będą skuteczne, z drugiej zaś stanowić 
będą jak  najmniejsze zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich ich uczestników. Decydu
ją  one o szybkości przedostania się zespołów szturmowych w  rejon działania, opanowa
nia obiektu, obezwładnienia przestępców i eliminacji zagrożenia [Zubrzycki 2010].

W szystkie działania bojowe pododdziału antyterrorystycznego pow inny być poprze
dzone taktycznym  rozpoznaniem  m iejsca ich prowadzenia, chyba że w ystąpią przesłanki 
negatyw ne, np. m ożliw ość dekonspiracji przygotow yw anych działań policyjnych [Zu
brzycki 2010]. W  takim  właśnie przypadku nieocenione okazać się może wykorzystanie 
m ożliwości system u informacji geograficznej. Źródłem  niezbędnych informacji, a także 
sposobem ich przekazywania, m ogą być zdjęcia lotnicze i obrazy satelitarne. Przetworzo
ne obrazy (zdjęcia lotnicze) doprowadzone do rzutu ortogonalnego (ortofotomapa) m ogą 
być podstawowym komponentem policyjnego GIS [Gotlib i in. 2007]. System taki um ożli
w iłby wykorzystanie zdjęć satelitarnych, p łynną zm ianę skali obrazu (od całego globu 
do ulic w  mieście), precyzyjne określenie położenia obiektów  i pom iar odległości, w yko
rzystanie informacji o rzeźbie terenu i danych o budynkach, w  tym  lokalizację obiektów, 
określenie ich cech charakterystycznych, relacji przestrzennej obiektów  czy też p rze
m ieszczania się wzdłuż określonych szlaków.

Warunki, w  których prowadzone jest rozpoznanie taktyczne, często nie pozw alają na 
dokładną obserw ację zastanego stanu rzeczy. Rozpoznanie takie czasem  opiera się na 
jednorazow ym  przejechaniu sam ochodem  lub przejściu pieszo w  rejonie planowanych 
działań oraz konieczności zapam iętania jak  największej liczby szczegółów, bez możliwości 
ich rejestrowania. W ykorzystanie GIS do działań operacyjnych w  tego typu sytuacjach 
m oże być niezastąpione, stanowić bezpieczną i skuteczną formę pozyskiwania informacji 
niezbędnych do przeprow adzenia działań bojow ych pododdziału antyterrorystycznego. 
W  innych okolicznościach wykorzystanie systemu m oże być uzupełnieniem  danych uzy
skanych w  trakcie rozpoznania, dostarczyć dokładniejszych informacji i umożliwić w ielo
stronną i w ielokrotną wizualizację określonego w ycinka rzeczywistości.

D om eną policyjnych pododdziałów  antyterrorystycznych je st konieczność reagow a
nia na zam achy terrorystyczne, jak  też zatrzym ywania uzbrojonych przestępców i likw i
dow ania zorganizowanych grup przestępczych. M iejsca nielegalnej produkcji, przecho
w yw ania przedm iotów  pochodzących z przestępstw  lub służących do ich popełnienia 
i inne, związane z działalnością tychże grup, często zlokalizowane są w  terenie odludnym 
lub trudno dostępnym. Okoliczności te powodują, że jakakolw iek wzm ożona aktywność, 
nietypow a dla tych m iejsc czy też pojawienie się osób obcych interpretowane są przez 
sprawców jednoznacznie jako przejaw  zainteresowania ze strony Policji. Dotyczy to tak
że osób poszukiwanych i ukrywających się, szczególnie wyczulonych na tego typu ak
tywność, co -  w  przypadku jej zauważenia -  skutkuje natychm iastow ą zm ianą m iejsca 
ich pobytu. W  przytoczonych uw arunkow aniach praktycznie jedynym  sposobem  pozy
skania bieżących informacji, pomocnych w  przygotowaniu realizacji postawionego zada
nia, je s t analiza danych zaw artych w  system ie inform acji geograficznej. R ealizacja 
potrzeb pododdziału antyterrorystycznego w  tym  zakresie, z wykorzystaniem  możliwości, 
jak ie stw arza GIS, wpłynąć m oże niewątpliwie na podniesienie skuteczności i bezpie
czeństw a jego działań, a uzyskanie potrzebnych inform acji bez konieczności fizycznej
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obecności funkcjonariuszy na m iejscu przyszłej realizacji zadanian ie naraża na ujawnie
nie prowadzonych przygotowań.

Zbieranie przez policjantów pododdziałów  antyterrorystycznych inform acji na tem at 
cech charakteryzujących różnorodne obiekty oraz ich otoczenie dotyczy nie tylko sytu
acji konkretnego, zaistniałego wydarzenia, czy zleconego zadania. Decyduje o tym  także 
celowość wyprzedzającego przygotow ania na m ożliwość w ystąpienia zam achu terrory
stycznego. Obejmuje wówczas wytypowane obiekty, co do których istnieje podejrzenie, 
że m ogą one stanowić cel takiego zamachu, z  uwagi np. na ich funkcjonalną albo sym 
boliczną naturę. W cześniejsze zgrom adzenie danych o takich obiektach nie tylko przy
spieszy realizację zadania w  przypadku wystąpienia takiej konieczności, ale pozwoli poli
cjantom  pododdziałów  antyterrorystycznych również na przeprowadzenie praktycznych 
treningów i fizyczne zapoznanie się ze wskazanym i obiektami, a także ćwiczeń zgrywają
cych z siłami potencjalnego współdziałania.

Oprogram owanie geoinform acyjne należy obecnie do najszybciej rozw ijających się 
dziedzin inform atyki [Werner 2004]. Z punktu w idzenia technologii, GIS znajduje się 
w  głównym nurcie rozwoju Internetu. Jego rozwój oraz w zrost liczby internautów będzie 
wpływał na rozwój technologii GIS, a  także powiększy liczbę użytkowników korzystają
cych z informacji przestrzennych [Gotlib i in. 2007]. W  Polsce technologia GIS znajduje 
się także niewątpliwie na etapie znacznego rozwoju. Oczekiwania większości użytkowni
ków  systemów informacji przestrzennej dotyczą m.in. usprawnienia i ułatw ienia codzien
nej pracy [Bielecka 2003]. W iele urzędów państwowych do realizacji swoich statutowych 
działań potrzebuje dostępu do informacji przestrzennej. Działanie tych systemów ważne 
jest m.in. z punktu w idzenia bezpieczeństwa państwa [Gotlib i in. 2007].

PODSUMOWANIE

M ożliwości systemu informacji przestrzennej związane są z udzielaniem  odpowiedzi 
na pytania dotyczące lokalizacji obiektu (budynek, działka, jezioro, m iejscow ość itp.) 
oraz warunków lokalizacyjnych, zależności przyczynowo-skutkowych m iędzy obiektami 
oraz w yników m odelowania procesów i zjawisk [Bielecka 2003]. Z powodzeniem  uzupeł
niać one m ogą inform acje uzyskane w  drodze taktycznego rozpoznania, um ożliw iając 
pododdziałom  antyterrorystycznym  podejm ow anie bezpośrednich działań w  konkretnie 
zaistniałej sytuacji. N a ich podstawie m ożliwy je st w ybór taktycznych wariantów  działa
nia oraz optymalnego doboru sił i środków.

Zródłem  wszechstronnej inform acji m ogą być techniki operacyjne stosowane przez 
komórki operacyjno-rozpoznawcze, rozpytanie świadków, rodziny, mieszkańców, dozor
ców, adm inistratorów  obiektów  czy wreszcie dzielnicowych i funkcjonariuszy m iejsco
wych kom órek Policji, a  także analiza dokumentów, map, planów, szkiców, fotografii i in
nej dokumentacji [Zubrzycki 2010]. Równie cenna będzie jednak inform acja geograficzna 
uzyskana w  drodze analizy przestrzennej. Zarządzanie przestrzenią w ym aga dostępu do 
wiarygodnej i aktualnej informacji geograficznej. Inform acja taka może być dostarczona 
w  różnej formie, jednakże najbardziej efektywne jest jej udostępnienie poprzez systemy 
informacji przestrzennej [Bielecka 2003].
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Dzięki rozwojowi i technologii, a  w  szczególności sieci internetowej, inform acja prze
strzenna stała się w szechobecna [Gotlib i in. 2007]. Przewiduje się, że w  najbliższych la
tach ogromnego znaczenia nabierze tzw. m obilny GIS. W szystko wskazuje na to, że sys
tem y lokalizacyjne staną się tak samo popularne ja k  telefon komórkowy, który będzie 
standardowo w yposażony w  m oduł nawigacji satelitarnej GPS obejmujący swoim zasię
giem całą kulę ziemską, i m apy cyfrowe [Gotlib i in. 2007]. Inform acja geograficzna do
stępna będzie w ięc także bezpośrednio na m iejscu realizowanego przez Policję zadania, 
znajdzie zastosowanie w  systemach wspom agania dowodzenia, planowaniu działań, ana
lizie celów  i m onitorowaniu lokalizacji przestępców, w  logistyce oraz w  innym, szeroko 
pojętym  w spom aganiu działań [Gotlib i in. 2007], w  tym  także w  w arunkach dynamicznie 
zmieniających się okoliczności.
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SPATIAL ANALYSIS BUT TACTICAL RECONNAISSANCE O F A NTITERRO RIST 
UNIT OPERATION AREA

A b strac t. The article is concerned with the m atter o f antiterrorist units combat 
operations and necessities of properties maximum amount of possibile information by 
their officers. There are 17 antiterrorist units In Poland which execute tasks in the area 
of whole country. This inform ation w ill be taken advantage for preparation and 
realization tasks that stand before that units. It indicates in such context capability of 
u tilization of geographic inform ation systems and use them for spatial analysis 
conducting and geting desirable geographic informations about planned operation area.

Key words: spatial analysis, geographic information, geographic information system, 
antiterrorist unit, tactical reconnaissance, combat operations
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