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Centrum Badań nad terroryzmem (CBnT) to jednostka badawcza działającą w ra-
mach struktur organizacyjnych Collegium Civitas w Warszawie. Zostało utworzone 
w 2005 roku. Działalność Centrum ma charakter naukowo–badawczy i analityczny. 
Tematyka, wokół której skupione są prowadzone w Centrum badania, związana 
jest z szeroko pojmowanymi eksploracjami nad terroryzmem i jego zwalczaniem. 
Centrum jest jednostką naukową prowadzącą badania i przygotowującą analizy 
na zlecenie między innymi organów administracji rządowej, których wyniki wyko-
rzystywane są przez osoby podejmujące decyzje związane z planowaniem działań 
w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
CBnT przygotowuje również analizy zagrożeń i ryzyka na zlecenie instytucji poza-
rządowych i prywatnych. Od roku 2007 wydaje kwartalnik „Antyterroryzm. Polska 
i Świat”. 

Aktualnie wiodącym projektem Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium 
Civitas jest „Każdy jest zasobem (w systemie) antyterrorystycznym”. Jest to we-
wnętrzny projekt badawczo-szkoleniowy Centrum Badań nad Terroryzmem Colle-
gium Civitas. Powstanie programu związane jest z rosnącym przekonaniem członków 
CBnT CC o tym, że bez zaangażowania jak największej grupy osób i wykorzystania 
potencjału poszczególnych obywateli oraz instytucji walka z terroryzmem jest nie-
możliwa. Każdy może wnieść wkład w przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym 
pod warunkiem, że otrzyma stosowne narzędzia w postaci wiedzy, umiejętności i po-
stawy. Wypracowanie mechanizmów przekazywania takich narzędzi jest nadrzędnym 
celem programu. Jest on realizowany poprzez prowadzenie badań nad możliwo-
ściami szkolenia i rozwijania wiedzy oraz umiejętności obywateli, funkcjonariuszy 
i pracowników służb, a także instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz 
osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sektorze prywatnym. Pozostałe pro-
gramy badacze realizowane obecnie przez CBnT to „Edukacja antyterrorystyczna jako 
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element profilaktyki zagrożeń terroryzmem”, „Profilowanie sprawców aktów terrory-
stycznych jako element badań nad terroryzmem”, „Radykalizacja i rekrutacja jako ele-
ment działań organizacji terrorystycznych” oraz „Zarządzanie kryzysowe w systemie 
przeciwdziałania terroryzmowi”. W kolejnych etapach realizacji w/w projektów orga-
nizowane były konferencje oraz powstało szereg publikacji.


