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Wprowadzenie

Niniejsza publikacja stanowi opracowanie zbiorowe dotyczące wybranych zagadnień 

współczesnego bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Książka składa się 

z artykułów napisanych w okresie od września 2016 roku do lutego 2017 roku. Jej treść 

uwzględnia wymiary bezpieczeństwa: teoretyczny, przedmiotowy oraz podmiotowy. 

Autorami w  przeważającej mierze są pracownicy Instytutu Bezpieczeństwa Społecznej 

Akademii Nauk, w którym od 2011 rioku z powodzeniem realizowane są studia pierw-

szego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe. Przyjęta struktura pracy nawiązuje 

do wydanej przez nas w 2015 roku książki Zarządzanie wybranymi podmiotami bezpie-

czeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydanej w 2016 roku publikacji Współczesne 

aspekty bezpieczeństwa. Obie pozycje spotkały się ze znacznym zainteresowaniem i życz-

liwym przyjęciem. Odwołując się do wydanych książek, mamy nadzieję, że oddawana 

do rąk czytelnika nowa publikacja będzie wykorzystywana w nauce wielu przedmiotów 

jako pomoc dydaktyczna w ramach studiów bezpieczeństwa wewnętrznego i kierunków 

pokrewnych.

Tematyka dotycząca bezpieczeństwa nie traci na aktualności. Wręcz przeciwnie. 

Znajduje coraz szersze zainteresowanie i uznanie, tak w aspekcie teoretycznym, zwią-

zanym z wiedzą o bezpieczeństwie, w tym jego tożsamością, jak również w aspekcie 

praktycznym odnoszonym np. do sprawnego funkcjonowania państwa, stabilnych 

stosunków społecznych lub warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Liczne, 

dynamiczne i rozległe przewartościowania zachodzące w przestrzeni publicznej two-

rzą wyzwania, które muszą być uwzględnione w organizacji i treści działań na rzecz 

bezpieczeństwa narodowego, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

Kluczowe jest stworzenie rozwiązań pozwalających na płynne włączenie się, w przy-

padku zagrożenia bezpieczeństwa zewnętrznego, w wykonywanie zadań dotyczących 

ciągłości funkcjonowania organów administracji, wykonywania obowiązków państwa 

gospodarza, zasilenia Sił Zbrojnych RP oraz zaspakajania potrzeb bytowych ludno-

ści tych sił, środków i rozwiązań funkcjonalnych, które działają w warunkach pokoju. 

Kluczowym w tym obszarze jest przyjęcie rozwiązań formalno-prawnych w zakresie 

obronności. Obronność to najistotniejszy element bezpieczeństwa narodowego, jak 



Wprowadzenie

i  priorytetowy cel działania państwa na każdym etapie jego rozwoju. Troska Rzeczy-

pospolitej wyraża się w działaniach skierowanych na modernizację i rozwój potencjału 

obronnego państwa, gdyż otaczająca nas rzeczywistość jest w ciągłym ruchu, tzn. 

procesy, jakie zachodzą w tym obszarze, są coraz bardziej złożone, co nie pozostaje 

bez wpływu na procesy zarządzania, kierowania czy dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Postępujące procesy globalizacji i integracji ponadpaństwowej kształtują silne 

ponadpaństwowe, globalne podmioty gospodarcze i finansowe oraz nowe standardy 

swobody przepływu ludzi, towarów, finansów, usług i informacji między państwami. 

Skutkują także implementacją prawa europejskiego oraz tworzą w planowaniu obron-

nym potrzebę standaryzacji działań i doskonalenia współdziałania w ramach mechani-

zmów instytucjonalnych i funkcjonalnych NATO. Rewolucja informatyczna i pojawianie 

się nowych, coraz bardziej złożonych technologii, stwarzają nowe możliwości organizacji 

prac planistycznych na rzecz bezpieczeństwa. Wraz z rozwojem technologii teleinforma-

tycznej oraz internetu pojawiły się nieznane wcześniej zagrożenia, takie jak cyberprze-

stępczość, cyberterroryzm, cyberszpiegostwo, cyberkonflikty z udziałem podmiotów 

niepaństwowych i cyberwojna, rozumiana jako konfrontacja w cyberprzestrzeni między 

realnymi państwami, mająca istotny wpływ na bezpieczeństwo ogólne kraju, a przez to 

poważnie zakłócająca funkcjonowanie społeczeństw i państw na arenie międzynaro-

dowej. Wskazane zagrożenia wymagają nowego spojrzenia na ochronę danych osobo-

wych, która aktualnie nadal nie jest priorytetem wielu jednostek organizacyjnych.

Jak pokazują ostatnie doświadczenia, m.in. w relacjach Rosji z Ukrainą, moment 

przejścia od stanu kryzysowego do stanu wyczerpującego cechy wojny w ujęciu mate-

rialnym nie musi być jednoznacznie czytelny. Granica pomiędzy stanem pokoju i wojny 

staje się łatwiejsza do wytyczenia w płaszczyźnie formalno-prawnej niż praktycznej. 

Podstawowe znaczenie uzyskuje w tym obszarze poziom różnego rodzaju działań 

destabilizujących, mających charakter procesowy. Klarowne rozróżnienia utrudniają 

możliwości tkwiące w różnych zachowaniach terrorystycznych, cyberterrorystycznych 

(szczególnie w obszarze infrastruktury krytycznej), działaniach obliczonych na destabi-

lizację polityczną i społeczną prowadzone w ramach wojny informacyjnej oraz w trybie 

niejawnych operacji pozainformacyjnych, m.in. w sferze źródeł energii i wymiany han-

dlowej, a  także w ramach utrudniania efektywnej współpracy sojuszniczej na arenie 

międzynarodowej w sprawach objętych różnicami ocen i interesów. Przedstawione 

okoliczności legły u podstaw przygotowania i przekazania do rąk Czytelników niniej-

szej publikacji.

Agnieszka Stępień6
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Wstęp

Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni to jeden z dominujących motywów we współ-

czesnych badaniach nauk o bezpieczeństwie oraz przestrzeni obejmujących najszerzej 

rozumiane bezpieczeństwo ludzi (bezpieczeństwo społeczeństwa) postrzegane jako 

szczególna wartość bezpieczeństwa indywidualnego człowieka. O bezpiecznych prze-

strzeniach traktują już nie tylko liczne artykuły, ale również opracowania monograficzne 

[Urban 2012]. Bezpieczne przestrzenie jako przedmiot badań współtworzenia bezpie-

czeństwa człowieka są rożnie zakreślane i interpretowane. Dla przykładu Karina Paulina 

Marczuk wskazuje na możliwości realizowania koncepcji human security z  wykorzy-

staniem bezpiecznych przestrzeni. Przywołuje przy tym działania ONZ, w tym raport 

z 1994  r. o nowych wymiarach human security, stwierdzając: „Założyciele ONZ, kiedy 

rozważali kwestie bezpieczeństwa, zawsze przykładali taką samą wagę do terytoriów, 

jak i ludzi” [2014, s. 41]. Terytorialne przestrzenie bezpieczeństwa człowieka są przywo-

ływane w analizach dotyczących postrzegania go tak w wymiarze globalnym, kontynen-

talnym, państwowym, lokalnym, jak i w innych przestrzeniach. Człowiek jako podmiot 

analiz jego bezpieczeństwa nie może być pomijany, wtedy gdy traktuje się o  bezpie-

czeństwie politycznym, militarnym, ekonomicznym, ekologicznym, społecznym, kultu-

rowym, cyberbezpieczeństwie i innych kontekstach bezpieczeństwa. Określona przez 

autora w tytule publikacji przestrzeń psychologiczno-społeczna zagrożeń i wyzwań 

bezpieczeństwa człowieka jest faktycznie „obecna” wszędzie tam, gdzie dyskurs dotyczy 

bezpieczeństwa człowieka i należy niewątpliwie do najtrudniejszej w sensie możliwości 

jej komunikatywnego przekazu w kilkustronicowej publikacji.

W każdej dziedzinie psychologii można wskazać problemy, które będąc ich przed-

miotem badań, zaliczają się także do tej przestrzeni wiążącej się z bezpieczeństwem 

człowieka. Wydaje się, że najbardziej znane są takie zagrożenia dotyczące bezpieczeń-

stwa człowieka, które odnajdują usytuowanie w psychologii: społecznej, wychowaw-

czej, osobowości, rozwoju człowieka. Do niektórych z nich nawiązano w treści artykułu, 

którego zakreślona wymogami pojemność pozwala jedynie na prezentację przykła-

dów w przestrzeni psychologiczno-społecznych zagrożeń bezpieczeństwa człowieka. 

Należy do nich m.in. wiedza o ludzkich emocjach będąca przedmiotem badań w róż-

nym aspekcie, w kilku dziedzinach psychologii, emocjach stanowiących niezwykle 

ważne źródło zagrożeń bezpieczeństwa człowieka, a także jego życia. W wielu publika-

cjach psychologicznych problematyka emocji człowieka znajduje swoje odzwierciedle-

nie zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu do ich obecności w praktyce 

społecznej [np. Goleman 1995, 1999].

Edmund Szweda
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Psychologiczno-społeczna przestrzeń zagrożeń i wyzwań wobec bezpieczeństwa człowieka

 Wielość zagadnień z zakresu psychologiczno-społecznych problemów zagrożeń 

i  wyzwań dla bezpieczeństwa człowieka znajduje swoje odzwierciedlenie w mono-

grafiach podejmujących teorię i praktykę relacji: psychologia a życie [Zimbardo, Gerrig 

2016]. Psychologia społeczna podejmuje wiele zagadnień, których związek z współ-

czesnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa człowieka jest oczywisty i jednocze-

śnie wymagający solidnej edukacji dla ich zrozumienia, z możliwością wykorzystania 

w  życiu codziennym. Sięgnięcie do monografii traktujących o człowieku jako istocie 

społecznej [Aronson 2004] i szerszej wykładni psychologii społecznej [Aronson, Wilson, 

Akert 1997] wskazuje na konieczność dokonania selekcji w zakresie wyboru psycholo-

gicznych problemów zagrożeń bezpieczeństwa człowieka. Tak więc w strukturze arty-

kułu i w jego treści znalazły się jedynie wybrane kwestie, odzwierciedlające tytuł publi-

kacji. Należą do nich: przemiany w podmiotach bezpieczeństwa i wynikające z nich 

przewartościowania edukacyjne oraz naukowo-badawcze w zakresie współczesnych 

problemów bezpieczeństwa; istota przestrzeni psychologiczno-społecznej w bezpie-

czeństwie człowieka; psychologiczne kryteria bezpieczeństwa człowieka, w tym jego 

poczucie bezpieczeństwa; przykłady kategorii, pojęć niezbędnych dla rozumienia psy-

chologicznych zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa człowieka z możliwością prze-

ciwdziałania im. Podstawowym celem badań stało się zdiagnozowanie zakresu, istoty, 

rodzajów zagrożeń psychologiczno-społecznych wobec człowieka i grup społecznych 

występujących w XXI wieku. W realizacji tego celu i w rozwiązywaniu poszczególnych 

problemów badawczych dominujące znaczenie miała metoda analizy ilościowo-jako-

ściowej materiału badawczego. Pojęcie przestrzeni występującej w tytule artykułu ma 

charakter symboliczno-metaforyczny. Jest nawiązaniem do bardzo skomplikowanej 

w XXI wieku przestrzeni życia, z którą wiążą się wielorakie aspekty psychologiczno-

-społecznej egzystencji człowieka. Niezamknięta przestrzeń, chociażby terytorialnie, 

kulturowo i duchowo, symbolizuje ciągłą otwartość, przenikanie najtrudniejszych pro-

blemów człowieka, bo dotyczących jego bezpieczeństwa. Bezpieczne przestrzenie dla 

człowieka są coraz częściej przedmiotem badań, teoretycznych analiz i praktycznych 

wskazań dla ich tworzenia. Artykuł stanowi również głos w tym dyskursie.

Ku człowiekowi jako podmiotowi bezpieczeństwa 

Człowiek jako podmiot życia społecznego i jako podmiot swego życia w każdej jego 

przestrzeni staje się zarazem szczególnie ważnym podmiotem bezpieczeństwa. Pod 

koniec XX wieku podmiotowość bezpieczeństwa człowieka znalazła swój wyraz w kon-

cepcji human security. Uwzględniając problematykę psychologiczno-społecznych 9



zagrożeń, warto przypomnieć, że znajdowały one swoje szczególne odzwierciedlenie 

w tej koncepcji. U jej podłoża znalazły się dwa główne nurty [Marczuk 2012, s. 18]. Pierw-

szy, szerokie ujęcie tej koncepcji oznaczające uwolnienie ludzi od ubóstwa (tzw. szkoła 

japońska). I drugi, wąski nurt oznaczający „wolność od zagrożeń” (tzw. szkoła kanadyj-

ska). Niestety od ogłoszenia koncepcji human security przez ONZ w 1994 r., minęło już 

sporo lat, a koncepcja „oczekuje” na wyraźną obecność w rzeczywistości XXI wieku.

Świat, społeczeństwo, państwa instytucje, organizacje, różnego rodzaju grupy spo-

łeczne to przede wszystkim ludzie, indywidualni i w zbiorowościach. Podmiotowość 

i przedmiotowość człowieka stanowią istotne problemy badawcze psychologii, pozna-

jącej również ludzkie osobowości w ich najbardziej skomplikowanym, wieloaspekto-

wym wymiarze. Autorzy monografii Psychologia i życie zadają pytanie, czym jest natura 

ludzka, proponując jednocześnie swoistą odpowiedź na nie z definicji psychologii: 

„W świetle tego psychologię (psychology) definiujemy formalnie jako naukowe badanie 

zachowania jednostek i ich procesów psychicznych [Zimbardo, Gerrig 2016, s. 4]. To lapi-

darne zdefiniowanie psychologii jest bardzo przydatne dla istoty podjętej w artykule 

problematyki psychologiczno-społecznych zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa 

człowieka. Istotne znaczenie dla kilku przedstawionych w artykule problemów ma 

rozumienie ich na gruncie psychologii społecznej, interpretowanej następująco: „Psy-

chologia społeczna (social psychology) jest nauką o tym, w jaki sposób interakcje czy 

wzajemne oddziaływania między ludźmi wpływają na ich myśli, uczucia, spostrzeże-

nia, motywy zachowania” [Zimbardo, Gerrig s. 715]. Psychologia społeczna podejmuje 

tak ważne problemy dla bezpieczeństwa człowieka, jak: konstruowanie rzeczywistości 

społecznej, wpływ społeczny, normy społeczne, konformizm, postawy i zachowania, 

relacje społeczne, poznanie społeczne. W tej przestrzeni zainteresowań znajdują się 

również niezwykle ważne dla podmiotu bezpieczeństwa (jakim jest człowiek) czynniki 

zagrażające jego bezpieczeństwu: egotyzm atrybucyjny, podejmowane decyzje w gru-

pach, posłuszeństwo a poczucie bezpieczeństwa, niezbędność samooceny, dysonans 

poznawczy, dyskomfort psychiczny i wiele innych. O niektórych z nich traktuje dalsza 

część artykułu.

Człowiek jako podmiot bezpieczeństwa w XXI wieku to już wyraźnie dokonująca 

się zmiana wiodąca od dominującego przez setki lat podmiotu bezpieczeństwa, jakim 

było państwo, zmiana zmierzająca obecnie właśnie ku jednostce. Szersze ujęcie źró-

deł i zakresu tych przemian przedstawiono w publikacji traktującej o bezpieczeństwie 

najbliżej człowieka [Szweda 2016, ss. 41–68]. Następstwem uznania, iż człowiek staje 

się szczególnym podmiotem bezpieczeństwa w XXI wieku powinny być adekwatne do 

tego zmiany w edukacji w naukach o bezpieczeństwie uwzględniające różne aspekty 

tej podmiotowości.

Edmund Szweda
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Przestrzeń psychologiczno-społeczna jako źródło zagrożeń 
i wyzwań bezpieczeństwa człowieka

W psychologiczno-społecznej przestrzeni zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa czło-

wieka mieści się wiele pojęć, kategorii, problemów badawczych. Część z nich jest dość 

powszechnie znana, jak chociażby: ubóstwo, wykluczanie z normalnego życia, ter-

roryzm, różnego rodzaju konflikty, w tym także wojny w przestrzeni lokalnej, agresja 

i przemoc w relacjach interpersonalnych, patologie społeczne. Zdecydowanie rzadziej 

w diagnozowaniu zagrożeń i wyzwań wobec bezpieczeństwa człowieka pojawiają się 

te ich rodzaje, którymi zajmuje się psychologia społeczna, sytuując niekiedy swoje 

problemy badawcze pomiędzy sercem i umysłem. To metaforyczne ujęcie oznacza, że 

człowiek znajduje się często w sytuacji, w której dokonuje wyborów pomiędzy tym, co 

podpowiada rozum, a tym co w pewnym sensie dyktuje serce, a więc ludzkie uczucia. 

W takiej sytuacji często znajdują się rodzice, formułując wymagania wobec swoich dzieci, 

by niejednokrotnie naruszając przyjęte normy, kierować się miłością matki, ojca. W psy-

chologii społecznej są poddawane analizie tak ważne źródła zagrożeń bezpieczeństwa 

człowieka, jak: wpływ społeczny, dysonans poznawczy, samoocena, poznanie społeczne 

w tym myślenie o świecie współczesnym, rozumienie innych ludzi i rozumienie siebie, 

informacyjny wpływ społeczny, interakcje w grupach, anomia, czyli nieprzestrzeganie 

norm społecznych, agresja jako ranienie innych ludzi, stereotypy i uprzedzenia, walka 

w świecie biznesu. Badania w tym zakresie obejmują również: potrzeby, wartości, emo-

cje z ogromną ilością swoich rodzajów, koncepcje psychologiczne człowieka, zaburzenia 

i choroby psychiczne, zaburzenia percepcji, stany świadomości i zmiany w nich, uzależ-

nienia i nałogi, zaburzenia pamięci, komunikowanie się społeczne, dewiacje seksualne, 

stres, wypalanie zawodowe. Jednym z najważniejszych źródeł zachowań człowieka są 

jego emocje, będące następstwem zachodzących w człowieku procesów psychicznych. 

Uwarunkowania życia człowieka w XXI wieku stanowią źródło wpływu ludzkich emocji 

na bezpieczeństwo ludzi, w skali dotychczas niespotykanej.

Nie jest to oczywiście pełna lista problemów wymagających analizy i badań w kon-

tekście psychologiczno-społecznych zagrożeń dla bezpieczeństwa człowieka. Warto 

w tym miejscu postawić pytanie: W jakim zakresie wobec wyżej wymienionych proble-

mów obecnych w codzienności ludzie są przygotowani do ich rozumienia, poznawania 

zależności pomiędzy praktycznym znaczeniem wielu zjawisk i procesów psychicznych 

a swoim bezpieczeństwem?
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Wybrane czynniki i kryteria psychologiczno-społecznego 
bezpieczeństwa człowieka

Do najczęściej wykorzystywanych kryteriów w diagnozowaniu bezpieczeństwa czło-

wieka należy poczucie bezpieczeństwa, które w ujęciu Ewy Marii Marciniak [2009, s. 59] 

jest: „kategorią subiektywną i jednocześnie bardzo złożoną. Poczucie bezpieczeństwa 

jest rozumiane jako fizyczne i psychiczne odczuwanie spokoju i pewności tworzonych 

np. przez brak zdarzeń niebezpiecznych lub redukcję ryzyka i niepewności”. W szer-

szym ujęciu poczucia bezpieczeństwa zostały uwzględnione czynniki wzmacniające to 

poczucie i osłabiające strukturę poczucia bezpieczeństwa, jego uwarunkowania oso-

bowościowe i sytuacyjne. Nie wchodząc w bardziej szczegółowe interpretacje poczu-

cia bezpieczeństwa, warto podkreślić związane z nim poziomy uzależnione od relacji 

intrapersonalnych i interpersonalnych, w które wchodzi człowiek, doznając poczucia 

bezpieczeństwa adekwatnie do treści i przeżyć w tych relacjach. Alicja Keplinger doko-

nując analizy psychologicznych aspektów spostrzegania zagrożeń, odnosi je do bezpie-

czeństwa narodowego. W kontekście uznania „wiodącej rangi poczucia bezpieczeństwa” 

dokonuje ważnej konstatacji: „Każda jednostka spostrzega i interpretuje siebie i oto-

czenie zgodnie z własnym, zindywidualizowanym systemem kategorii (konstruktów) 

poznawczych i emocjonalnych” [Keplinger 2008, s. 179]. Poczucie bezpieczeństwa Pola-

ków jest systematycznie diagnozowane w oparciu o badania sondażowe prowadzone 

m.in. przez Centrum Badania Opinii Społecznej, a stosowne komunikaty z tych badań są 

upowszechniane przez środki masowego przekazu i powszechnie dostępne na stronach 

internetowych. 

Wśród licznych publikacji podejmujących psychologiczne aspekty kontekstu życia 

człowieka, jego rozwoju, uwarunkowań wpływających na bezpieczeństwo jednostki 

szczególną wartość mają te, które integrują analizy teoretyczne z praktyką życia spo-

łecznego. Do tak postrzeganych publikacji należy m.in. Psychologia i życie [Zimbardo, 

Gerrig 2016], w której na 862 stronach autorzy dowodzą oczywistych zależności pomię-

dzy psychologią i życiem człowieka, przedstawiając m.in. 140 najnowszych wyników 

badań w tym zakresie. Te zależności nie są formułowane bezpośrednio w odniesieniu 

do kategorii bezpieczeństwa, jednak są mimo woli przepełnione troską o to bezpie-

czeństwo. Dla przykładu porównując siedem współczesnych kierunków w psycholo-

gii (psychodynamiczny, behawiorystyczny, humanistyczny, poznawczy, biologiczny, 

ewolucjonistyczny, społeczno-kulturowy), wskazują na różne podejścia, interpretacje, 

przyczyny i skutki wobec wszechobecnej w życiu codziennym agresji. Znajomość wie-

lości podejść do jednego z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa człowieka — 

agresji, jest wartością nie do przecenienia. Wiedza o zróżnicowanych zbiorach założeń 
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w diagnozowaniu zachowań agresywnych u pojedynczego człowieka oraz w różnego 

rodzaju grupach społecznych powinna „być obecna” szczególnie u ludzi wpływają-

cych profesjonalnie na bezpieczeństwo publiczne z racji pełnionego zawodu i funkcji 

społecznych.

Wśród najważniejszych czynników determinujących współcześnie bezpieczeń-

stwo człowieka, a także inne obszary jego egzystencji, znajdują się emocje. Emocja 

(emotion) to: „Złożony zespół odmian, obejmujący pobudzenie fizjologiczne, odczu-

cia, procesy poznawcze i reakcje behawioralne, pojawiające się w odpowiedzi na sytu-

ację postrzeganą przez jednostkę jako dla niej ważną” [Zimbardo, Gerrig 2016, s. 510]. 

Z bogatej rodziny emocji wymienionych przez Daniela Golemana [1995, ss. 442–444] 

można wskazać te, które w sposób szczególny, praktycznie codziennie wiążą się z bez-

pieczeństwem człowieka: strach, popłoch, przerażenie, fobie, ataki lękowe, złość, furia, 

wściekłość, wrogość, nienawiść, szał, przygnębienie, depresja, wstręt, lekceważenie, 

awersja, wstyd, upokorzenie, hańba. Opierając się na badaniach Golemana, zarówno 

w aspekcie wypracowanych podstaw teoretycznych dla rozumienia ludzkich emocji, 

jak i ich wszechstronnej obecności w praktyce społecznej, można uznać, że przenikają 

one każdą sferę ludzkiej aktywności, są wszechobecne w każdej relacji interperso-

nalnej, a  także w tej najbardziej zawiłej — intrapersonalnej, oznaczającej zaglądanie 

wewnątrz samego siebie. Zarządzanie własnymi emocjami, stymulowanie emocjami 

innych, a przede wszystkim jak najszybsza diagnoza pojawiających się emocji, niekiedy 

w ułamkach sekundy, to najtrudniejsza sztuka, kompetencja określana jako „inteligen-

cja emocjonalna”. D. Goleman [1995, 1999] na przeszło 1000 stron przedstawia zawiłości 

tego pojęcia, stwierdzając m.in.: „Inteligencja emocjonalna odnosi się do zdolności roz-

poznawania przez nas naszych własnych uczuć i uczuć innych, do zdolności motywo-

wania się i kierowania emocjami zarówno naszymi własnymi, jak i osób, z którymi łączą 

nas jakieś więzi”. Przypisuje inteligencji emocjonalnej „pięć podstawowych kompeten-

cji emocjonalnych i społecznych”, do których zalicza: samoświadomość, samoregulację, 

motywację, empatię, umiejętności społeczne [Goleman 1999, ss. 439–440]. W świecie 

analfabetyzmu emocjonalnego mogą one pozytywnie ograniczać wielkość zagrożeń 

dla psychologicznego bezpieczeństwa człowieka i jego innych rodzajów. Wskazując 

potrzebę opanowania tej ogólnej kompetencji, czyli inteligencji emocjonalnej, podaje 

przykłady jej niezbędnego zastosowania chociażby wobec następującej oceny: „obecne 

pokolenie cierpi na większe zaburzenia emocjonalne niż poprzednie. Przeciętnie bio-

rąc, dzieci są bardziej samotne i przygnębione, bardziej skłonne do złości i wybryków, 

bardziej nerwowe, impulsywne, agresywne, łatwiej poddają się zmartwieniom” [Gole-

man 1999, s. 27]. Ten proces zaczął się nasilać w Stanach Zjednoczonych w latach 80. 

XX  wieku, stając się wyraźnie obecnym także w Polsce już XXI wieku.
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W rozumieniu siebie i świata zewnętrznego psychologowie społeczni [Aronson, 

Wilson, Akert 1997, ss. 76–399] sytuują problemy mające podstawowe znaczenie dla 

zagrożeń i wyzwań psychologiczno-społecznych współczesnego człowieka. Wśród 

nich znajdują się m.in.: dysonans poznawczy jako skutek podtrzymywania własnej 

samooceny; poznanie społeczne i spostrzeganie społeczne dla rozumienia innych ludzi; 

poznawanie samego siebie; konformizm z jego odmianą szczególną, czyli bezreflek-

syjnym konformizmem działającym na zasadzie automatycznego pilota; uprzedzenia; 

agresja z wolą ranienia innych ludzi. Poznanie czynników niezbędnych dla rozumienia 

świata własnego i świata innych jest warunkiem niezbędnym dla zachowania siebie jako 

podmiotu, w tym także swojej podmiotowości bezpieczeństwa. Jednym z podanych 

czynników jest dysonans poznawczy, czyli: „popęd spowodowany poczuciem dyskom-

fortu, pierwotnie definiowany jako konsekwencja utrzymywania się dwóch lub więcej 

niezgodnych ze sobą elementów, następnie określany jako konsekwencja zaangażo-

wania się w działanie, które jest sprzeczne z koncepcją siebie jako osoby przyzwoitej 

i rozsądnej” [Aronson, Wilson, Akert 1997, s. 81]. Dysonans poznawczy występuje prawie 

w każdej przestrzeni życia człowieka, dotycząc prozaicznych problemów codziennych 

i strategicznych zakupów (mieszkanie, samochód), w których kierując się swoją wie-

dzą, samooceną, nie słuchając innych, wbrew nawet chęci zmiany decyzji, obstajemy 

przy swoim. Teoria dysonansu poznawczego podpowiada, kiedy zaczynamy być pod 

wpływem następstwa nietrafionych decyzji, żyjąc w dyskomforcie psychicznym, bo dla 

przykładu trwamy przy swoich wyborach politycznych, chociaż nasz rozsądek i nasza 

przyzwoitość podpowiadają inną drogę. Te kilka zdań nie oddaje pełnego spektrum 

wiedzy o dysonansie poznawczym i jego wpływie na praktykę społeczną. Głębsza ana-

liza tego czynnika i wielu innych, wymienionych tylko z nazwy, pozwala uzmysłowić, jak 

wiele czynników psychologiczno-społecznych determinuje bezpieczeństwo każdego 

człowieka i bezpieczeństwo w różnych relacjach społecznych.

Podstawowe wręcz znaczenie dla diagnozowania zagrożeń i wyzwań wobec bez-

pieczeństwa jednostki w psychologiczno-społecznej przestrzeni mają koncepcje psy-

chologiczne człowieka. O nich traktuje monografia Józefa Kozieleckiego (Koncepcje 

psychologiczne człowieka, 2000, wyd. X). Autor wprowadzając czytelnika w efekty badań 

najtrudniejszych, bo stwarzających możliwość poznawania samego siebie, napisał: 

„współczesna wiedza o człowieku, o jego motywacji i możliwościach intelektualnych, 

o  rozwoju emocjonalnym i zaburzeniach osobowości, o miłości i nienawiści, o  nerwi-

cach i psychozach jest zawstydzająco mała” [Kozielecki 2000, s. 9]. Monografia Kozielec-

kiego pozornie nie jest o bezpieczeństwie. Pozornie, ponieważ w centrum narracji jej 

autora znajdują się koncepcje psychologiczne człowieka: behawiorystyczna, czyli czło-

wieka z zewnątrz sterowanego; psychodynamiczna, czyli człowieka niedoskonałego; 
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poznawcza — człowieka samodzielnego; humanistyczna — człowieka dążącego do 

samorealizacji i osobistego rozwoju. I chociaż pojęcie bezpieczeństwa w kontekście tych 

rodzajów osobowości nie jest używane, to niewątpliwie następstwem bycia określoną 

osobowością jest dla człowieka jego podmiotowość, także w aspekcie bezpieczeństwa. 

Problematyka osobowości człowieka ma w oczywisty sposób istotne związki z jego bez-

pieczeństwem, a w szczególności z jego możliwościami stawania się podmiotem bez-

pieczeństwa. Jej znaczenie współcześnie wzrasta, chociażby dlatego, że mamy do czy-

nienia w XXI wieku z behawiorystyczną koncepcją osobowości, w której lapidarnie rzecz 

ujmując, mieści się stwierdzenie jednego z najważniejszych jej twórców  — Skinnera: 

„Sterowanie ludzkim zachowaniem jest nie tylko możliwe, jest ono koniecznością”. To, 

zacytowane za Kozieleckim stwierdzenie, nie oddaje oczywiście wielu zawiłości koncep-

cji behawiorystycznej, której obszerną analizę przeprowadził autor w swej monografii 

[Kozielecki 2000, ss. 19–89]. W jego rozprawie ma miejsce powrót do przeszłości Pola-

ków, którzy w rzeczywistości do 1989 roku byli poddawani oddziaływaniom z układu 

zewnątrzsterowanego opartego m.in. na nagrodach i  karach mających modyfikować 

ludzkie zachowanie [Kozielecki ss. 12–13, ss. 84–89]. W  2017  roku w  diagnozowaniu 

zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa człowieka w jego przestrzeni psychologiczno-

-społecznej warto sięgać do różnych koncepcji psychologicznych człowieka, zadając 

pytanie: Czy takie symbole podmiotowości jak wolność i godność, niezwykle ważne dla 

bezpieczeństwa człowieka, mogą być oddalane z udziałem behawiorystycznej koncep-

cji człowieka zewnątrzsterowanego?

Wśród wielu czynników determinujących bezpieczeństwo jednostki w aspekcie 

psychologicznym nie do pominięcia są te, które wynikają z analiz, bogactwa wiedzy 

i doświadczeń psychologii rozwojowej. Można lapidarnie stwierdzić, że w pokaźnej 

monografii z tego zakresu Helen Bee (Psychologia rozwoju człowieka, 2004) nie znaj-

dziemy rozdziału o relacji: rozwój człowieka a jego bezpieczeństwo. Jednak w treści 

jej poszczególnych części można odnaleźć „bogactwo” zagrożeń dla bezpieczeństwa 

człowieka w jego rozwoju, w całej przestrzeni życia, od rozwoju prenatalnego, narodzin 

do późnej dorosłości. Sama autorka tej monografii podkreślając fascynację z jednocze-

snym skomplikowaniem prowadzenia badań nad problematyką najtrudniejszą — roz-

wojem człowieka, zwraca uwagę na znaczenie w tym rozwoju bezpieczeństwa. Czyni 

to, skupiając uwagę czytelników, przede wszystkim studentów i nauczycieli akademic-

kich, na konieczności dodawania rozdziałów w swojej monografii o: niebezpiecznych 

zachowaniach w okresie dorastania (m.in. spożywaniu alkoholu, zażywaniu narkotyków, 

ryzykownych praktykach seksualnych); powstających strukturach społecznych w okre-

sie dorastania; grupach młodzieżowych, klikach i ich wpływie na życie młodych ludzi; 

przestępczości nastolatków z coraz większym udziałem dziewcząt; wpływie ubóstwa 
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na rozwój dzieci i młodzieży; dobrych i złych małżeństwach; chorobie Alzheimera i sta-

nach depresyjnych w późnym okresie dorosłości; eutanazji i samobójstwach w asyście 

lekarza. Ten zestaw problemów obecnych w monografii, a więc jako przedmiot badań 

psychologii rozwojowej, potwierdza wielość i skomplikowanie problemów mieszczą-

cych się w psychologiczno-społecznej przestrzeni zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeń-

stwa człowieka.

Zakończenie

Psychologiczno-społeczna przestrzeń zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa czło-

wieka jest, i niewątpliwie nadal będzie, najbardziej obszernym i niezwykle ważnym 

kontekstem dla życia indywidualnego jednostki oraz funkcjonowania społeczeństwa 

w  ich wielorakich wymiarach. W artykule zaledwie „dotknięto” diagnozy bezpieczeń-

stwa człowieka w tej przestrzeni. W pełni zasadne są poglądy autorów wielu publikacji, 

wskazujących w swoich badaniach na słabości procesów edukacyjnych dotyczących 

przygotowania człowieka do zderzania się z problemami psychologiczno-społecznymi 

w  skomplikowanej rzeczywistości XXI wieku. Trzeba więc podejmować wszelkie moż-

liwe działania zmieniające ten stan rzeczy. Do działań tych niewątpliwie należy edukacja 

studentów na kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeń-

stwem wewnętrznym w powiązaniu z innymi kierunkami studiów. Wydaje się, że można 

postawić tezę o niepełnym przygotowaniu absolwentów studiów związanych z bez-

pieczeństwem człowieka, jeśli w ich wiedzy, umiejętnościach, kompetencjach zabrak-

nie tego, co determinuje bycie profesjonalistą w relacjach z samym sobą i w relacjach 

z innymi ludźmi. Natomiast diagnozowanie i współtworzenie bezpieczeństwa człowieka, 

grup społecznych, państwa i narodu jest ciągłym wchodzeniem w relacje intraperso-

nalne i  interpersonalne z bogactwem wiedzy i umiejętnościami z psychologiczno-

-społecznych zasobów. Jak dotychczas nauki humanistyczne i nauki społeczne, w tym 

nauki o bezpieczeństwie, zachowują swoisty dystans wobec najtrudniejszych proble-

mów bezpieczeństwa człowieka, czyli zagrożeń psychologicznych, które wdzierają się 

w codzienne ludzkie życie. Być może wynika to z chęci unikania politycznych uwikłań, 

chociażby wobec politycznej koncepcji człowieka zewnątrzsterowanego i politycznej 

koncepcji ograniczania podmiotowości człowieka, także w jego przestrzeni bezpieczeń-

stwa. Ilu ludzi w XXI wieku w Polsce i na świecie już uległo inżynierii behawiorystycz-

nej, skłaniając się ku bezrefleksyjnemu współuczestnictwu w eliminacji samodzielności 

myślenia i działania, co pozornie daje chwilowe bezpieczeństwo, a w dalszej perspekty-

wie skutkuje odbieraniem człowieczeństwa.
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W przestrzeń psychologiczno-społeczną bezpieczeństwa człowieka wdziera się 

z całą bezwzględnością polityka, walka o wpływy, a przede wszystkim walka o władzę. 

Kto, jak i dlaczego ma codziennie i strategicznie współuczestniczyć w edukacji, która 

powinna współtworzyć na różnych poziomach kształcenia człowieka jego autonomię 

z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami bezpieczeństwa? To nie tylko łatwo zadane 

pytanie, ale przede wszystkim troska o ten zakres edukacji, który ma udział nie do prze-

cenienia w stawaniu się człowiekiem podmiotowym w każdym możliwym aspekcie, 

a w bezpieczeństwie człowieka w szczególności.
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Wstęp

Współcześnie dominuje pogląd, że rozwijająca się organizacja to przede wszystkim 

rozwijający się jej podsystem społeczny, czyli ludzie. Zarządzanie zasobem (kapitałem) 

ludzkim ma fundamentalne znaczenie w procesie generowania kapitału intelektual-

nego organizacji [Pocztowski 2007, s. 43]. Starając się doprecyzować ten pogląd, należy 

dodać, iż chodzi m.in. o permanentne kształcenie personelu w celu podnoszenia jego 

kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych. Z całą pewnością dotyczy to również pod-

miotów państwowych — w tym Policji, które stanowią potencjał ochronny albo obronny 

RP. Jedynie profesjonalizacja poszczególnych służb może zagwarantować nam bezpie-

czeństwo wewnętrzne i zewnętrzne.

Celem artykułu jest dokonanie diagnozy aktualnego systemu szkolenia i doskona-

lenia zawodowego w Policji. Postawiono tym samym następujące problemy badawcze:

1) Jakie czynniki i dlaczego w szkoleniu oraz doskonaleniu zawodowym policjan-

tów powinny podlegać systematycznemu diagnozowaniu oraz projektowaniu 

zmian w tym zakresie?

2) Czy zasadny jest aktualny system szkolenia i doskonalenia zawodowego poli-

cjantów w kontekście wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego?

Podstawową metodą wykorzystywaną w przygotowaniu artykułu była analiza ilo-

ściowo-jakościowa dokumentacji oraz literatury naukowej. Przedmiotem badań objęto 

zmiany i funkcjonowanie systemu kształcenia policjantów w okresie listopad 2005 r. – 

wrzesień 2016 r.

Sądzę, iż omawianie systemu szkolenia zawodowego policjantów warto rozpocząć 

od wyjaśnienia trzech wręcz kluczowych terminów, a mianowicie ‘kształcenie’, ‘szkole-

nie’ i ‘doskonalenie kadr’. W tym miejscu zasadnym jest stwierdzenie, że w literaturze 

przedmiotu nie ma jednej powszechnie uznanej i obowiązującej definicji wyżej wymie-

nionych kategorii pojęciowych.

Termin ‘kształcenie’ ma już kilkuwiekową tradycję, po raz pierwszy pojawił się 

w XVIII wieku. Jednak istotnego znaczenia nabrał dopiero na przełomie XIX i XX wieku. 

Najogólniej można powiedzieć, że kształcenie to ogół zjawisk i procesów stwarzających 

warunki dla wszechstronnego rozwoju umysłowego człowieka. Oznacza to nabywanie 

przez niego wiedzy, poglądów, przekonań na temat ludzi, ich dzieł, świata, w którym 

żyją, możliwości zmieniania otaczającej go rzeczywistości oraz samego siebie [Encyklo-

pedia Pedagogiczna XXI wieku 2003, s. 858].

Zdaniem Ricky’ego W. Griffina szkolenie to uczenie pracowników operacyjnych 

i technicznych sposobu wykonywania czynności na stanowisku, na jakim zostali zatrud-
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nieni [Griffin 2015, s. 456]. Z kolei doskonalenie (rozwój) to proces podnoszenia kwali-

fikacji pracowników w celu zwiększenia ich sprawności działania [Listwan 2004, s. 147].

Niestety w przestrzeni nauki jest bardzo niewiele opracowań odnoszących się 

do systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów. W Policji ‘szkolenie’ 

jest synonimem ‘kształcenia’. Natomiast bardziej szczegółowe omówienie terminów 

‘szkolenie’ oraz ‘doskonalenie zawodowe’ znajduje się w dalszej części niniejszego 

opracowania. 

Obecnie system szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów w sposób 

ogólny kształtuje ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji [Dz.U. z 2015 r. poz. 355, z późn. 

zm.]. Wprowadziła ona dwustopniowy system uzyskiwania przez funkcjonariuszy kwa-

lifikacji zawodowych po ukończeniu odpowiednio:

1) szkolenia zawodowego podstawowego;

2) szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Natomiast aktem prawnym szczegółowo regulującym problematykę szkolnic-

twa policyjnego jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z  19  czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawo-

dowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji [Dz.U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.].

1. Przesłanki kształtujące system szkolenia i doskonalenia 
zawodowego policjantów

Najważniejszym wydarzeniem, które niewątpliwie przyczyniło się do opracowania sys-

temu szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów w obecnym kształcie, była 

przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w dniach od 6 maja do 15 listopada 

2005 r. kontrola nr P/05/080, pt. Organizacja i realizacja procesu szkolenia i doskonalenia 

zawodowego w Policji. Jej celem było zbadanie i ocena systemu szkolenia i doskonale-

nia zawodowego policjantów, w tym jego możliwości i efektywność, stan kadry nauko-

wo-dydaktycznej szkół oraz kadry realizującej doskonalenie zawodowe policjantów 

w jednostkach Policji, jak również stan bazy szkoleniowej. Ponadto celem kontroli było 

zbadanie i ocena nadzoru i kontroli w odniesieniu do procesu szkolenia i doskonalenia 

zawodowego policjantów [Najwyższa Izba Kontroli 2006, s. 4].

Wówczas bardzo krytycznie oceniono kontrolowany obszar funkcjonowania pol-

skiej Policji „Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Komendanta Głów-

nego Policji, który wprowadzając istotne, a przy tym niecelowe zmiany, destabilizował 

ustalony system szkolenia zawodowego policjantów. Negatywna ocena NIK dotyczy 
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także realizacji zajęć doskonalenia zawodowego w jednostkach terenowych Policji, 

w szczególności niskiej frekwencji policjantów w zajęciach podnoszących sprawność 

fizyczną i umiejętności strzeleckie”. [Najwyższa Izba Kontroli 2006, s. 5].

Istotny wpływ na doskonalenie rozwiązań systemowych w obszarze szkolenia 

i doskonalenia zawodowego miała również szeroka dyskusja prowadzona w środowi-

sku policyjnym. Została ona zainicjowana debatą z udziałem osób, które odpowiadały 

za policyjne szkolnictwo w latach 1997–2005, a także realizujących różne zadania z nim 

związane1. Wymianę poglądów rozpoczęto wtedy od postawienia diagnozy dotyczącej 

kondycji policyjnego szkolnictwa. Stwierdzono, iż boryka się ono z wieloma proble-

mami, do których m.in. zaliczono: zbyt małą bazę jednostek szkoleniowych Policji, funk-

cjonowanie wielu programów o różnej jakości, dominację nauczania teoretycznego 

nad praktycznym — kształcącym umiejętności zawodowe. Wygłaszane były też bardzo 

krytyczne tezy: „Szkolnictwo ma kiepską kondycję, bo przez lata nie potrafiliśmy i pew-

nie nie potrafimy także dzisiaj docenić jego wagi. Ono zawsze było gdzieś na bocznym 

torze, a powinno stać w centrum uwagi szefów Policji, ministrów (…). Szkolenie musi 

też znaleźć się w centrum uwagi każdego policjanta, zwłaszcza komendantów różnego 

szczebla” [Biedziak 2005, s. 24].

Ponadto w listopadzie 2005 r. doszło do jeszcze jednego wydarzenia, jakie zawsze 

ma ogromne znaczenia dla funkcjonowania całej formacji, a mianowicie zmiany na 

stanowisku Komendanta Głównego Policji2. Wręcz pewnym imperatywem stało się, 

iż towarzyszy jej reorganizacja Komendy Głównej Policji oraz wprowadzanie licznych 

zmian w różnych obszarach funkcjonowania Policji.

Nowe ramy organizacyjno-funkcjonalne Komendy Głównej Policji zostały określone 

w zarządzeniu nr 2 Komendanta Głównego Policji z 17 stycznia 2006 r. w sprawie regu-

laminu Komendy Głównej Policji [Dz.Urz. Nr 2, poz. 8]. Jedną z kluczowych zmian doty-

czącą bezpośrednio szkolnictwa policyjnego było odtworzenie z 1 lutego 2006 r. Biura 

Kadr i Szkolenia jako komórki odpowiedzialnej za realizację polityki kadrowo-szkole-

niowej. Pierwszym zadaniem, które otrzymało kierownictwo tego Biura, było dokona-

nie kompleksowej analizy wszystkich komponentów systemu szkolenia i doskonalenia 

zawodowego, z uwzględnieniem zgłaszanych postulatów, aby system ten odzyskał 

zdolność funkcjonalną.

1 Udział w debacie brali: nadinsp. Ireneusz Wachowski, nadinsp. Władysław Padło oraz nadinsp. Eugeniusz 
Szczerbak, insp. Mirosław Skonieczny, przewodniczący NSZZ Policjantów — Antonii Duda, komendant Szkoły 
Policji w Słupsku — insp. Stanisław Bukowski oraz słuchacz oficerskich studiów podyplomowych Piotr Walancik.
2 Komendantem Głównym Policji od 29 października 2003 r. do 3 listopada 2005 r. był gen. insp. Leszek Szre-
der, a od 3 listopada 2005 r. do 12 lutego 2007 r. stanowisko to zajmował p. Marek Bieńkowski.
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2. Szkolenie zawodowe podstawowe

Na szkolenie zawodowe podstawowe kierowani są policjanci, którzy przeszli pozytyw-

nie procedurę związaną z przyjęciem do Policji oraz złożyli ślubowanie policyjne, a także 

odbyli w jednostkach macierzystych Policji szkolenie z zakresu ochrony informacji nie-

jawnych i posiadają Poświadczenie Bezpieczeństwa upoważniające ich do dostępu do 

informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „Poufne”. Jest to jedyne obowiązkowe 

szkolenie dla każdego policjanta.

Jego celem jest przygotowanie słuchaczy (teoretyczne i praktyczne) do wykonywa-

nia zadań służbowych na poziomie podstawowym, na stanowisku policjanta w służbie 

prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo-interewncyjnych i oddziałach 

prewencji Policji. Absolwent szkolenia potrafi realizować m.in. poniższe zadania:

1) ustalić okoliczności zdarzenia i zabezpieczyć jego miejsce;
2) zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny w miejscu pełnienia służby oraz 
podejmować interwencje;
3) poszukiwać osób i rzeczy oraz ujawniać sprawców przestępstw w ramach wybra-
nych czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych;
4) podejmować czynności wobec uczestników ruchu drogowego3.

Każdemu zadaniu zawodowemu odpowiada tzw. jednostka modułowa. Oprócz 

nich program zawiera dwie dodatkowe jednostki mające walor praktycznej stosowal-

ności (techniki interwencji i szkolenie strzeleckie). Realizacja wszystkich treści meryto-

rycznych zawartych w programie szkolenia w pełnej wersji wymaga przeprowadzenia 

966 godzin lekcyjnych (jego czas trwania wynosi 124 dni). W tym miejscu trzeba dodać, 

iż rozwiązania organizacyjne dotyczące szkolenia mają na celu podnieść jego efektyw-

ność. Z tych względów wskazano m.in. optymalną liczebność grupy szkoleniowej, która 

nie powinna przekraczać 20 osób. Oprócz tego niektóre zajęcia programowe odbywają 

się w warunkach rzeczywistych w ramach pięciu służb w jednostkach organizacyjnych 

Policji. Kształcenie słuchaczy jest realizowane w systemie stacjonarnym, a szkolenie 

kończy się egzaminem końcowym.

Konkludując, szkolenie zawodowe podstawowe przygotowuje funkcjonariuszy do 

wykonywania ośmiu zadań służbowych na stanowiskach, na których są wymagane 

kwalifikacje zawodowe podstawowe [Szankin 2015, s. 265]. Program ten na przestrzeni 

ostatniej dekady był kilakrotnie zmieniany i dostosowywany do potrzeb służby. 

Szkolenie zawodowe podstawowe może być również relizowane w trzech szczegól-

nych formach:

3 Na podstawie załącznika do decyzji nr 244 Komendanta Głównego Policji z 9 lipca 2014 r. zmieniającej 
decyzję w sprawie programu zawodowego podstawowego (Dz.Urz. z 2014 r. poz. 49).
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1) dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką;

2) dla policjantów — absolwentów studiów wyższych o kierunku prawo, admini-

stracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;

3) dla policjantów, którzy przed rozpoczęciem szkolenia zawodowego podstawo-

wego z wynikiem pozytywnym zaliczą test wiedzy obejmujący swoim zakresem 

określony przez Komendanta Głównego Policji minimalny zakres treści kształcenia.

Szkolenie zawodowe podstawowe dla policjantów, którzy odbyli służbę kandy-

dacką, obecnie nie jest realizowane. Powodem tego stanu rzeczy jest zniesienie od 

2010 r. powszechnego obowiązku obrony Rzeczpospolitej, a co się z tym wiąże — rów-

nież wszelkich form zastępczych służby wojskowej4. Dlatego też analizę tego rodzaju 

szkolenia podstawowego ograniczę do kilku najistotniejszych faktów. 

Wcześniej każdy poborowy, który miał minimum średnie wykształcenie, mógł ubie-

gać się o przyjęcie do służby w Policji pod warunkiem odsłużenia (w ramach zasadniczej 

służby wojskowej) 12 miesięcy w oddziałach prewencji Policji. W ramach służby kan-

dydackiej poborowi kończyli pierwszą część szkolenia zawodowego podstawowego — 

jej czas realizacji wynosił 47 dni. Należy podkreślić, iż policjanci w służbie kandydackiej 

wykonywali jedynie czynności administracyjno-porządkowe. Spośród nich zaledwie 

około 30–40% było zainteresowanych związaniem swojej zawodowej przyszłości z Poli-

cją, pozostali po prostu odrabiali wojsko [Kacek 2009, s. 10]. Po przejściu uproszczonej 

procedury doboru do służby osoby te musiały odbyć uzupełniające szkolenie zawo-

dowe podstawowe (trwające około 77 dni) przed rozpoczęciem służby w jednostkach 

wykonawczych Policji.

Dwie pozostałe modyfikacje dotyczące rozwiązań systemowych w zakresie szko-

lenia zawodowego podstawowego zostały wprowadzone w 2010 r. Pierwsza polegała 

na włączeniu szkół wyższych w proces przygotowania kandydatów do służby w Policji 

[Dz.U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm., § 3 ust. 3]. Podstawę takiego współdziałania pomię-

dzy Policją a uczelniami wyższymi stanowi podpisanie stosownego porozumienia, które 

dotyczy jedynie szkół wyższych prowadzących studia na kierunku: prawo, administra-

cja, bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne. W ten sposób szkoły wyższe przyjmują 

na siebie zobowiązanie realizacji treści kształcenia (w wymiarze co najmniej 259 godzin) 

przede wszytskim o charakterze teoretycznym [Komenda Główna Policji 2016, ss. 6–7]. 

Absolwenci tych kierunków studiów na podstawie informacji o ukończeniu „Minimal-

nego zakresu treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego” 

umieszczonej w suplemencie stanowiącym załącznik do dyplomu ukończenia studiów 

wyższych będą uprawnieni do odbycia skróconego szkolenia podstawowego realizo-

4 Szerzej: Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 161, poz. 1278).
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wanego przez jednostki szkoleniowe Policji (trwającego około 92 dni). W trakcie tego 

szkolenia, na bazie treści o charakterze teoretycznym, kształcone będą przede wszyst-

kim umiejętności.

Z dostępnych danych wynika, że do tej pory podpisano 56 porozumień, największą 

ich liczbę, bo aż 40, zawarły szkoły wyższe, które realizowały kierunek studiów bez-

pieczeństwo wewnętrzne. Następnie uczelnie, które w swojej ofercie miały kierunek 

studiów administrację (22 uczelnie), bezpieczeństwo narodowe (19 podmiotów) i na 

ostatniej pozycji znalazło się prawo (zaledwie 9 szkół wyższych)5.

Druga innowacyjność polega na tym, iż policjanci, którzy zaliczą z wynikiem pozy-

tywnym test wiedzy obejmujący minimalny zakres treści kształcenia określony przez 

Komendanta Głównego Policji, będą mogli odbyć szkolenie zawodowe podstawowe 

w zakresie uzupełniającym różnice programowe między tymi treściami a pełnym szko-

leniem zawodowym podstawowym.

Realizatorami szkolenia zawodowego podstawowego są: Wyższa Szkoła Policji 

w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoła Policji w Słupsku, Szkoła 

Policji w Pile, Szkoła Policji w Katowicach, a także ośrodek szkolenia Policji w Łodzi z sie-

dzibą w Sieradzu. Wyjątkowo pierwszy etap szkolenia zawodowego podstawowego 

dla policjantów, którzy odbywali służbę kandydacką, był przeprowadzany w oddzia-

łach prewencji Policji.

3. Szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych

Z kolei uczestnikiem szkolenia dla absolwentów szkół wyższych może być funkcjona-

riusz, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym rów-

norzędnym tytułem;

2) złożył pisemny raport w tej sprawie;

3) ma zapewnione bezpośrednio po ukończeniu szkolenia stanowisko służbowe, 

na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe wyższe, lub pełni służbę na sta-

nowisku służbowym, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie 

oficerów Policji;

5 Współpraca Komendanta Głównego Policji ze szkołami wyższymi, Portal „Praca w Policji” [online], www.praca.
policja.pl/pwp/informacje/92985,Wspolpraca-Komendanta-Glownego-Policji-ze-szkolami-wyzszymi.html 
(dostęp: 7.11.2016 r.).
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4) najpóźniej w dniu ukończenia szkolenia spełni wymóg w zakresie stażu służby, 

od którego uzależnione jest mianowanie lub powołanie na stanowisko służbowe;
5) uzyskał pozytywną opinię służbową, o której mowa w przepisach w sprawie 
opiniowania służbowego policjantów [Dz.U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm., § 11 ust. 1].

W odniesieniu do powyższej procedury mogą wystąpić dwa wyjątki. Po pierw-

sze, opisanych warunków nie stosuje się do policjanta, który został przyjęty do służby 

i posiada stopień wojskowy — wówczas mianuje się go na odpowiedni stopień poli-

cyjny. Po drugie, ze spełnienia kryterium stażu służby jest zwolniony policjant, którego 

Komendant Główny Policji albo Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji miano-

wał na stanowisko służbowe przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych 

oraz stażu służby6. Oprócz tego przyjęcie każdego funkcjonariusza na ten rodzaj szko-

lenia następuje po zaliczeniu przez niego postępowania kwalifikacyjnego. 

Celem szkolenia jest przygotowanie policjanta do realizacji zadań służbowych na 

stanowiskach, na których są wymagane kwalifikacje zawodowe wyższe. Po jego ukoń-

czeniu jest on przygotowany do realizacji w szczególności poniższych zadań:

1) kierowania zespołami ludzkimi;

2) zarządzania sytuacją kryzysową oraz dowodzenia akcją i operacją policyjną;

3) taktyki działań operacyjno-rozpoznawczych;

4) zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej i ekonomicznej.

Analogicznie, jak w przypadku szkolenia zawodowego podstawowego, każdemu 

zadaniu zawodowemu odpowiada tzw. jednostka modułowa. Treści kształcenia o cha-

rakterze praktycznym należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, 

ze względu na efektywność stosowanych metod (technik) dydaktycznych, nie powinna 

przekraczać 25 osób. Całkowity czas trwania tego szkolenia wynosi 106 dni (tj. 842 

godziny dydaktyczne)7. Wyłącznym wykonawcą programu szkolenia jest WSPol.

Istotnym jest fakt, że po ukończeniu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych, 

funkcjonariusz, który zamierza zostać oficerem, musi przystąpić do egzaminu oficer-

skiego wymaganego do mianowania na pierwszy stopień oficerski w korpusie ofice-

rów młodszych8. Kryteria, jakie musi on łącznie spełnić, określa rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjan-

tów na stopnie policyjne [Dz.U. Nr 145, poz. 1017, z późn. zm.].

6 Należy dodać, że policjant w takiej sytuacji jest zobowiązany uzyskać wymagane kwalifikacje zawodowe 
przed mianowaniem na stałe. W Policji okres służby przygotowawczej, co do zasady, trwa trzy lata.
7 Na podstawie załącznika do decyzji nr 115 Komendanta Głównego Policji z 17 marca 2015 r. zmieniającej 
decyzję w sprawie programu zawodowego dla absolwentów szkół wyższych (Dz.Urz. z 2015 r. poz. 20).
8 Ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich w WSPol umożliwia funkcjonariuszowi również, po 
spełnieniu określonych warunków, przystąpienie do egzaminu oficerskiego.
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Opisując model szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji, warto podkreślić, 

iż programy szkolenia zawodowego podstawowego, jak i szkolenia dla absolwentów 

szkół wyższych — zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy o Policji [Dz.U. z 2015 r. poz. 355, 

z późn. zm.] — określa Komendant Główny Policji.

4. Doskonalenie zawodowe policjantów

Komplementarną rolę w stosunku do szkoleń zawodowych pełni doskonalenie zawo-

dowe. Jego celem jest nabywanie, aktualizowanie, rozszerzanie oraz pogłębianie wiedzy 

i umiejętności zawodowych policjanta, wymaganych przy wykonywaniu przez niego 

zadań i czynności służbowych, a także uzyskanie przez niego dodatkowych upraw-

nień, w tym uprawnień instruktorskich [Dz.U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm., § 48]. Zatem 

doskonalenie zawodowe realizuje funkcje dokształcające, kompensujące i zmieniające 

kompetencje zawodowe funkcjonariuszy. Przedsięwzięcia te stanowią najliczniejszą 

grupę propozycji edukacyjnych w formacji [Gawroński, Hryszkiewicz, Truchan 2015, 

s. 70]. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż o wiele większe trudności sprawiło opracowanie 

przepisów normujących doskonalenie zawodowe niż szkolenie zawodowe. Wynikało to 

z kilku powodów:

1) konstrukcji delegacji ustawowej, która uniemożliwiła zawarcie w rozporządze-

niu przepisów regulujących chociażby finansowanie przedsięwzięć realizowanych 

w ramach doskonalenia zawodowego;

2) oczekiwań policjantów, że przepisy nie będą utrudniały, m.in. przez wymogi 

w  zakresie dokumentowania, organizowania i przeprowadzania, akcji szkole-

niowych w różnych formach, począwszy od odprawy do służby, skończywszy na 

kursach;

3) świadomości, że Policja i jej zewnętrzne otoczenie ulega dynamicznym zmia-

nom i dlatego rozwiązania usankcjonowane w postaci norm prawnych powinny 

mieć na tyle ogólny charakter, żeby nie wymagały ciągłych modyfikacji dostoso-

wawczych do nowych uwarunkowań [Stawicki, Walancik 2008, s. 21].

Obecnie w Policji funkcjonują następujące rodzaje i formy doskonalenia zawodo-

wego (rys. 1):
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Rysunek 1. Doskonalenie zawodowe

Źródło: opracowanie własne.

Doskonalenia zawodowe są relatywnie krótkimi, ale intensywnymi, przedsięwzię-

ciami szkoleniowymi. W Policji prowadzone są one w systemie stacjonarnym i w nielicz-

nych przypadkach — elektronicznego kształcenia na odległość. 

Doskonalenie centralne organizowane jest w formie kursów specjalistycznych oraz 

innych przedsięwzięć przez: Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Poli-

cji w Legionowie, Szkołę Policji w Słupsku, Szkołę Policji w Pile oraz Szkołę Policji w Kato-

wicach. Inne przedsięwzięcia mogą mieć postać różnego rodzaju kursów (np. uzupeł-

niających, dokształcających, doskonalących), a także seminariów, konferencji albo 

warsztatów. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, iż kursy specjalistyczne prowadzi się na 

podstawie programów nauczania określonych przez Komendanta Głównego Policji, 

a ich ukończenie nie wiąże się z nabyciem kwalifikacji zawodowych w rozumieniu prze-

pisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 czerwca 2007 r. 

w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, 

jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych 

stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służ-

bowe [Dz.U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.].

Natomiast inne przedsięwzięcia prowadzi się na podstawie programu ustalonego 

przez komendanta szkoły policyjnej lub komendanta rektora Wyższej Szkoły Policji 

w Szczytnie. Termin ‘ustalony’ nie oznacza programu wyłącznie opracowanego przez 

aparat pomocniczy komendanta rektora lub komendanta szkoły. Określenie to może 

również oznaczać opracowanie programu przez jednostki szkoleniowe na podstawie 

zgłoszonych zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych przez jednostki wykonawcze 
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Policji lub akceptację programu opracowanego przez zainteresowaną jednostkę albo 

komórkę organizacyjną Policji.

Z kolei doskonalenie lokalne jest organizowane przez jednostki i komórki organi-

zacyjne Policji, co daje możliwość kształtowania rodzaju przedsięwzięć o charakterze 

szkoleniowym, ich treści, w zależności od rozpoznanych potrzeb szkoleniowych. Ten 

rodzaj doskonalenia ma na celu przede wszystkim utrzymanie, a gdy jest to niezbędne 

— również podnoszenie sprawności fizycznej oraz umiejętności strzeleckich funkcjona-

riuszy [Dz.U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm., § 62 ust. 2]. Ponadto często wykorzystuje się 

instruktaż w miejscu pełnienia służby, który pomaga w przygotowaniu policjantów do 

prawidłowego wykonywania zadań i czynności służbowych.

Doskonalenie zawodowe zewnętrzne prowadzone jest po zidentyfikowaniu 

potrzeb, których nie można zaspokoić w ramach doskonalenia centralnego lub lokal-

nego. Na ten rodzaj doskonalenia funkcjonariusza kieruje jego przełożony. Jednak ze 

względu na ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel z tej formy dosko-

nalenia korzysta się sporadycznie.

Poszukując pewnych analogii pomiędzy doskonaleniem zawodowym policjantów 

a szeroko rozumianym kształceniem, można stwierdzić, że stanowi ono formę kształce-

nia ustawicznego. Bowiem kształtuje schematy postępowania, które warunkują spraw-

ność działania i jakość aktywności zawodowej policjanta [Gawroński 2008, s. 29]. 

Zakończenie

W październiku 2006 r. ówczesny dyrektor Biur Kadr i Szkolenia zapowiedział wprowa-

dzenie następujących zmian o charakterze systemowym [Chojecki 2006, s. 5]:

1) dwa stopnie kwalifikacji zawodowych — podstawowy i oficerski;

2) w szczególnie uzasadnionych wypadkach Komendant Główny będzie mógł 

mianować na wyższe stanowisko także policjanta w służbie przygotowawczej;

3) nie będzie stażu aplikacyjnego;

4) szkolenia specjalistyczne zastąpi doskonalenie zawodowe na poziomie central-

nym i lokalnym;

5) wprowadzenie do doskonalenia zawodowego systemu kształcenia na odległość 

(e-learning);

6) opracowanie ścieżki kariery zawodowej nauczyciela policyjnego;

7) zatrudnienie na stanowiskach wykładowców praktyków z długoletnim stażem;
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8) zniesienie egzaminów na stopnie w korpusie sierżantów i aspirantów;
9) przy przejściu do innego pionu nie trzeba będzie kończyć żadnego dodatko-
wego kursu.

Z perspektywy czasu trzeba stwierdzić, że modyfikacje te zostały wdrożone poza 

jedną, tj. opracowaniem ścieżki kariery zawodowej nauczyciela policyjnego jako 

rozwiązania systemowego. Jednak na przestrzeni minionych 10 lat nie pokuszono 

się o  rzetelną ocenę całego systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego policjan-

tów — zwłaszcza jego sprawności i efektywności. Wprowadzane zmiany ograniczały 

się w  zasadzie do wielu modyfikacji programów szkolenia i nauczania. Ponadto nie 

podjęto nawet próby zdecydowanie szerszej refleksji dotyczącej oceny całego procesu 

kadrowego, którego szkolenie jest kluczowym komponentem.

Przeprowadzone badania potwierdziły zależność każdego elementu szkolenia 

i  doskonalenia zawodowego policjantów dla jakości współuczestnictwa w bezpieczeń-

stwie wewnętrznym. Rozwój przestępczości, pojawianie się nowych zjawisk krymino-

gennych, np. cyberprzestępczości, wręcz wymuszają na funkcjonariuszach konieczność 

poszerzania swojej wiedzy, umiejętności, a także zdobywanie nowych kompetencji.

Warto również zwrócić uwagę, iż polska Policja od wielu lat boryka się z problemem 

tzw. nawisów szkoleniowych, które są następstwem przede wszystkim braku zespole-

nia polityki szkoleniowej z kadrową. Duża swoboda migracji pomiędzy poszczególnymi 

rodzajami służb przyczynia się znacząco do ciągłego generowania potrzeb szkolenio-

wych. Policjanci, którzy kończą dane szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego, 

po zmianie specjalizacji czy rodzaju służby, nawet w bardzo krótkim czasie ponownie 

są wykazywani jako osoby do przeszkolenia.
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Wstęp

Polska Policja została utworzona na mocy uchwalonej 6 kwietnia 1990 roku ustawy 

o Policji, która była jedną z pierwszych ustaw w nowych warunkach ustrojowych Rze-

czypospolitej Polskiej [Pieprzny 2015, s. 21]. Głównym zadaniem Policji, jako umunduro-

wanej i uzbrojonej formacji służącej społeczeństwu, jest ochrona bezpieczeństwa ludzi 

oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Poczesne miejsce w katalogu 

działań tej formacji zajmuje również zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykro-

czeń oraz wszelkim zjawiskom kryminogennym [Kotowski 2012, s. 143].

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie diagnozy jednostek organizacyjnych 

Policji, które mają kluczowe znaczenie dla skuteczności i efektywności realizowanego 

procesu szkolenia. Z całą pewnością trzeba do nich zaliczyć: Komendę Główną Policji 

(KGP), Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie (WSPol) oraz szkoły policyjne1. Realizacji okre-

ślonego celu badań służą poniższe problemy badawcze:

1. Jakie były początki szkolnictwa resortowego i w jaki sposób kształtował się 

profil jednostek szkoleniowych przygotowujących funkcjonariuszy do zapewnienia 

porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego?

2. Które jednostki lub komórki organizacyjne oraz w jakim zakresie odpowiadają 

za nadzór albo koordynację szkolnictwa policyjnego?

3. Czy jednostki szkoleniowe Policji mają podobne zorganizowanie, a także zakres 

działalności edukacyjnej?

Podstawową metodą wykorzystywaną w przygotowaniu artykułu była analiza ilo-

ściowo-jakościowa dokumentacji oraz literatury naukowej. Przedmiotem badań objęto 

zmiany i funkcjonowanie podmiotów szkoleniowych od ich utworzenia do I półrocza 

2016 roku.

Organizacyjny wymiar jednostek szkoleniowych Policji zostanie ograniczony 

do przedstawienia struktury pionu dydaktycznego. Oczywiście należy pamiętać, iż 

komórki dydaktyczne bez wsparcia logistyki nie miałyby sprawności wykonawczej. 

Natomiast funkcjonalność zostanie zaprezentowana przez pryzmat oferty edukacyjnej 

placówek szkoleniowych.

1 Oprócz wskazanych podmiotów działalność szkoleniową (tj. przede wszystkim w zakresie szkolenia zawo-
dowego podstawowego) prowadzi również Ośrodek Szkolenia Policji z siedzibą w Sieradzu,  który jest komórką 
organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Roman Stawicki

34



1. Komenda Główna Policji

Na przestrzeni ostatnich 26 lat KGP była poddawana licznym zmianom organizacyjnym. 

Zasadniczo kierunki reorganizacji sprowadzały się do centralizacji lub decentralizacji 

zarządzania poszczególnymi obszarami funkcjonowania Policji. Zadania KGP we wpro-

wadzanym zarządzeniem komendanta głównego Policji regulaminie były najczęściej 

zagregowane w jednorodne, rozłączne obszary merytoryczne, będące przesłanką two-

rzenia biur — podstawowych komórek organizacyjnych [Letkiewicz 2007, s. 132].

Od 1990 roku do połowy 2004 roku nadzór i koordynację nad procesem szkolenia 

zawodowego policjantów sprawowało Biuro Kadr i Szkolenia. W tym okresie jego struk-

tura wewnętrzna kilkakrotnie ulegała przekształceniom. Dotyczyło to głównie komórek 

organizacyjnych w randze wydziału, które realizowały zadania w zakresie szkolnictwa 

policyjnego.

Z kolei w latach 2004–2005 przedmiotową problematyką zajmowało się Biuro 

Strategii Policji. W 2006 roku na skutek m.in. przeprowadzonej kontroli nr P/05/080 pt. 

„Organizacja i realizacja procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji” przez 

Najwyższą Izbę Kontroli doszło do odtworzenia Biura Kadr i Szkolenia, jako komórki 

organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację polityki kadrowo-szkoleniowej. Jednak 

w 2013 roku ponownie zostało ono zlikwidowane, a zadania związane z systemem szko-

lenia zawodowego policjantów przejął Gabinet Komendanta Głównego Policji. Wów-

czas rozważano też przekazanie większości zadań, poza tymi ustawowo zarezerwowa-

nymi dla szefa Policji do WSPol. Ostatecznie przejęła ona zadania o charakterze jedynie 

wykonawczym, czyli nadzór metodyczny nad szkoleniami, opracowywanie pakietów 

egzaminacyjnych oraz badanie potrzeb szkoleniowych policjantów [Maciejczak 2013, 

s. 3]. Kolejna reorganizacja KGP została przeprowadzona na początku 2016 roku. Wpro-

wadzone wtedy zmiany dotyczyły również szkolnictwa policyjnego, a ich skutki zostały 

opisane poniżej.

Na podstawie art. 7 ust. 4 cytowanej ustawy o Policji Komendant Główny Policji 

w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał zarządzenie nr 

2 z 1 kwietnia 2016 roku w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz.Urz. z 2016 r. 

poz. 13). W przedmiotowym akcie prawnym określono funkcje, strukturę organizacyjną, 

organizację i tryb kierowania KGP, jak również zadania jej komórek organizacyjnych.

Jedną z nich jest Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej realizujące zadania umożli-

wiające Komendantowi Głównemu Policji zarządzanie Policją i kierowanie KGP poprzez 

zapewnienie warunków do zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi w Policji. Biuro 

to prowadzi także obsługę prawną w zakresie pomocy prawnej, legislacji i informacji 

prawnej [Zarządzenie nr 2 z 1 kwietnia 2016, art. 26 ust. 1].
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Na podstawie decyzji nr 1 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej 

Komendy Głównej Policji z 18 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowej struktury 

organizacyjnej i schematu organizacyjnego Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej 

Komendy Głównej Policji, podziału zadań między dyrektorem a jego zastępcami oraz 

katalogu zadań komórek organizacyjnych zadania z obszaru szkolenia i doskonalenia 

zawodowego realizuje Zespół Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego znajdujący się 

w strukturze organizacyjnej Wydziału Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Do jego zadań należą przede wszystkim: koordynowanie planowania szkoleń zawo-

dowych i centralnego doskonalenia zawodowego przez jednostki szkoleniowe, koordy-

nowanie opracowywania programów szkolenia i nauczania, jak również nadzorowanie 

szkoleń zawodowych oraz realizacji centralnego doskonalenia zawodowego.

Aktualnie nadzór nad systemem szkoleń zawodowych w Policji sprawuje Komen-

dant Główny Policji za pośrednictwem Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej. Przy-

pisanie tej odpowiedzialności wprost Komendantowi Głównemu Policji jest potwier-

dzeniem wysokiej rangi i znaczenia szkolnictwa policyjnego w procesie zapewnienia 

bezpieczeństwa RP.

2. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 

Początki szkolnictwa policyjnego w Szczytnie związane są z Ośrodkiem Szkolenia Ofi-

cerów Milicji, który został utworzony 15 września 1954 roku. W 1958 roku Ośrodek ten 

został przekształcony w Szkołę Oficerską Milicji Obywatelskiej, dzięki czemu stał się cen-

tralną jednostką dydaktyczną MO [Płotek  2015, s. 54]. W 1972 roku został ukształtowany 

nowy system szkolnictwa resortu spraw wewnętrznych, który w zasadniczym kształcie 

przetrwał aż do 1989 roku. Wówczas powołano Wyższą Szkołę Oficerską Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych im. gen. Franciszka Jóźwiaka „Witolda” [Grabowski, Majer, Misiuk 

2012, s. 11].

Z 1 października 1989 roku Wyższa Szkoła Oficerska Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych została przemianowana na Wydział Porządku Publicznego Akademii Spraw 

Wewnętrznych. Natomiast we wrześniu 1990 roku powołano WSPol, jako jedyną jed-

nostkę szkoleniową przygotowującą do pełnienia służby przyszłych oficerów. W 2014 

roku obchodziła ona jubileusz 60-lecia swojego funkcjonowania i prowadzenia działal-

ności dydaktycznej.

Obecnie WSPol jest zawodową uczelnią publiczną służb państwowych w rozumie-

niu ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. r. Nr 164, poz. 

1365 z późn, zm.), nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
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oraz stanowi jednostkę organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z 6 kwietnia 1990 

roku o Policji (Dz.U. poz. 355 z późn. zm.) [Dworzecki 2011, s. 291].

Organizacja WSPol jest odmienna od pozostałych szkół policyjnych, gdyż ma ona 

status szkoły wyższej. W pionie dydaktycznym nadzorowanym przez Zastępcę Komen-

danta – Prorektora znajdują się: Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terro-

ryzmem, Instytut Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Instytut Prawa i Administra-

cji, Instytut Nauk Społecznych, Studium Edukacji Językowej, Dział Organizacji Szkolenia 

i Doskonalenia Zawodowego, a także Sekcja Dowodzenia2.

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu kadr kierowniczych, dowód-

czych Policji oraz oficerów wykonujących zadania służbowe na stanowiskach samo-

dzielnych. Jest wyłącznym realizatorem szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół 

wyższych3. Oprócz tego przeprowadza ona szkolenie zawodowe podstawowe, a także 

kursy doskonalenia zawodowego. W swojej ofercie edukacyjnej WSPol ma blisko 100 

różnego rodzaju kursów, adresowanych dla policjantów służby prewencyjnej, krymi-

nalnej, jak również ma możliwości organizowania licznych kursów ogólnopolicyjnych. 

Ich zakres merytoryczny dotyczy m.in.: wykonywania czynności na miejscu zdarzenia 

drogowego, przygotowywania dowódców akcji i operacji policyjnych, zwalczania prze-

stępczości gospodarczej, szkolenia kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów 

kryminalistycznych, kształtowania operacyjnej analizy kryminalnej, szkolenia instrukto-

rów strzelań policyjnych czy rzeczników dyscyplinarnych4.

Ważną rolę w obszarze organizacji procesu kształcenia w skali całej formacji 

odgrywa Dział Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego, który realizuje nie-

które zadania na rzecz wszystkich jednostek szkoleniowych Policji, a pozostałe wyłącz-

nie w odniesieniu do WSPol. Wśród zadań wykonywanych na potrzeby wszystkich 

jednostek szkoleniowych na szczególną uwagę zasługują: inicjowanie i pomoc przy 

organizacji doskonalenia nauczycieli policyjnych, koordynowanie działań w zakresie 

pomiaru efektywności szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji, a także wypra-

cowywanie procedur i narzędzi służących usprawnianiu systemu szkolenia i doskona-

lenia zawodowego5.

2  www.wspol.edu.pl/e/index.php/uczelnia/struktura-organizacyjna (dostęp: 17.11.2016 r.).
3 Decyzja nr 115 Komendanta Głównego Policji z 17 marca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie  programu 
zawodowego dla absolwentów szkół wyższych (Dz.Urz. z 2015 r. poz. 20). 
4 Na podstawie Wykazu kursów specjalistycznych – dokument niepublikowany Komendy Głównej Policji 
(stan na 18 maja 2016 r.).
5 www.wspol.edu.pl/e/index.php/uczelnia/struktura-organizacyjna/dzial-organizacji-szkolenia-i-doskona-
lenia-zawodowego.html (dostęp: 17.11.2016 r.).
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Ponadto WSPol jest jedyną szkołą policyjną posiadającą status wyższej uczelni. Dla-

tego realizuje też studia I i II stopnia na kierunku administracja, kryminologia oraz bez-

pieczeństwo wewnętrzne. Oprócz tego studia III stopnia na kierunku bezpieczeństwo 

wewnętrzne.

3. Centrum Szkolenia Policji

W związku z przekształceniem Milicji Obywatelskiej w Policję rozpoczęto prace nad 

nowym systemem szkolnictwa policyjnego. Centrum Szkolenia Policji (CSP) zostało 

utworzone na podstawie zarządzenia nr 85 Ministra Spraw Wewnętrznych z 27 sierp-

nia 1990 roku w sprawie utworzenia Centrum Szkolenia Policji6. Jednostka ta powstała 

na bazie materialnej i kadrowej czterech likwidowanych szkół: Wydziału Bezpieczeń-

stwa Państwa Akademii Spraw Wewnętrznych, Szkoły Ruchu Drogowego w Piasecz-

nie, Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Łodzi oraz Szkoły Chorążych Biura „B” 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie7. Inicjatywa utworzenia CSP, któremu 

przyznano rolę głównego ośrodka szkoleń specjalistycznych, była autorskim pomysłem 

ówczesnego Ministra Spaw Wewnętrznych Krzysztofa Kozłowskiego [Grochowska 2015, 

s. 60]. Zatem głównym zadaniem tej jednostki od samego początku było przygotowanie 

wyspecjalizowanych kadr do zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa obywateli 

oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego [25 lat Centrum Szkolenia 

Policji (1990–2015) 2015, s. 8]. W 2015 roku CSP miało swój jubileusz 25-lecia istnienia 

i działalności. Przez te lata przeszkolono blisko 100 tys. policjantów.

Struktura pionu dydaktycznego przedstawia się następująco: Zakład Służby Pre-

wencyjnej, Zakład Interwencji Policyjnych, Zakład Szkoleń Specjalnych, Zakład Kyno-

logii Policyjnej, Zakład Ruchu Drogowego, Zakład Służby Kryminalnej, Zakład Techniki 

Operacyjnej, Wydział Organizacji Dydaktyki i Dowodzenia oraz Studium Doradztwa 

Dydaktycznego i Psychologii. Wymienione komórki organizacyjne nadzoruje Zastępca 

Komendanta ds. dydaktycznych8.

Aktualnie CSP jest największą jednostką szkoleniową w kraju. W 2014 roku oprócz 

szkolenia zawodowego podstawowego powierzono jej realizację aż 73 programów 

kursów specjalistycznych (z czego 39 na wyłączność). Jednostka ta prowadzi przede 

wszystkim szkolenia zawodowe podstawowe oraz kursy specjalistyczny w ramach 

6 Zarządzenie nr 85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia  Centrum 
Szkolenia Policji (niepublikowane).
7 www.csp.edu.pl/csp/o-szkole/historia/93,Historia-CSP.html (dostęp: 21.11.2016r.).
8 www.csp.edu.pl/csp/o-szkole/struktura/12,Struktura-CSP.html (dostęp: 5.12.2016 r.).

Roman Stawicki

38



doskonalenia zawodowego centralnego. CSP specjalizuje się w zaspokajaniu potrzeb 

szkoleniowych w zakresie: ruchu drogowego, Policji wodnej, przewodników i tresury 

psów służbowych, minersko-pirotechnicznym, techniki kryminalistycznej, techniki 

operacyjnej oraz obserwacji, oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych i budowla-

nych, zwalczania przestępczości narkotykowej, zatrzymania niebezpiecznych przestęp-

ców, doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym i innych9.

4. Szkoła Policji w Słupsku

Po zakończeniu drugiej wojny światowej, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek 

publiczny należało m.in. przygotować nową kadrę milicji. Komendant Główny Milicji 

Obywatelskiej rozkazem nr 99 z 1 czerwca 1945 roku polecił utworzyć Centrum Wyszko-

lenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku (CWMO), w skład którego wchodziły Szkoła Oficer-

ska (1945–1954) i Szkoła Szeregowych (1945–1947)10.

20 września 1954 roku ukazał się rozkaz organizacyjny ministra bezpieczeństwa 

publicznego o rozwiązaniu CWMO. Głównym powodem tej decyzji była próba zorganizo-

wania w MO szkoły oficerskiej, ale o rysie akademickim [Szkoła Policji w Słupsku 2015, s. 80].

1 sierpnia 1957 roku Ośrodek Szkolenia Szeregowych w Słupsku został przemiano-

wany na Szkołę Podoficerską Milicji Obywatelskiej [Grabowski, Majer, Misiuk 2012, s. 211]. 

Fakt poszerzenia zakresu szkolenia spowodował, że w 1985 roku placówkę nazwano 

Szkołą Milicji Obywatelskiej (1985–1990). W 1990 roku jednostka została przekształcona 

w Szkołę Policji w Słupsku [Dworzecki 2011, s. 280]. W 2015 roku szkoła obchodziła jubi-

leusz 70-lecia kształcenia funkcjonariuszy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa 

wewnętrznego.

W skład komórek dydaktycznych wchodzą: Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego, 

Zakład Służby Kryminalnej, Zakład Wyszkolenia Strzeleckiego, Zakład Interwencji Poli-

cyjnych, Zakład Ogólnozawodowy, Wydział Organizacji i Dowodzenia, jak również 

Zespół Wsparcia Dydaktycznego11.

Szkoła Policji w Słupsku ma niewątpliwie profil prewencyjny. Obecnie realizuje 

ona szkolenie zawodowe podstawowe, a także około 29 kursów specjalistycznych. Do 

najbardziej charakterystycznych trzeba zaliczyć następujące kursy przeprowadzane 

w ramach doskonalenia zawodowego centralnego: dzielnicowych, służby dyżurnej jed-

9 Na podstawie Wykazu kursów specjalistycznych – dokument niepublikowany Komendy Głównej Policji 
(stan na 18 maja 2016 r.).
10 www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl/indexmain.php?act=his&det=h45 (dostęp: 5.12.2016 r.).
11 www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl/indexmain.php?act=str (dostęp: 5.12.2016 r.).
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nostek organizacyjnych Policji, średniej kadry dowódczej prewencji Policji i samodziel-

nych pododdziałów prewencji Policji, instruktorów technicznych środków wzmocnie-

nia oraz instruktorów strzelań policyjnych. Warto zaakcentować, iż w katalogu kursów 

powierzonych tej szkole do realizacji znajdują się tylko trzy z zakresu służby kryminal-

nej: taktyki i technik przesłuchań, współpracy z osobowymi źródłami informacji, jak 

również posługiwania się bronią palną podczas pełnienia służby w ubraniu cywilnym. 

Ponadto w niej przygotowywani są policjanci do pełnienia służby w Jednostce Specjal-

nej Policji w ramach misji pokojowych, a także funkcjonariusze doskonalą swoje kompe-

tencje na 15 kursach ogólnopolicyjnych (m.in. z zakresu taktyki i technik interwencji, dla 

instruktorów strzelań policyjnych, w zakresie udzielania pierwszej pomocy w warun-

kach specjalnych)12.

5. Szkoła Policji w Pile

Szkoła Podoficerska MO w Pile została utworzona na podstawie rozkazu organizacyj-

nego nr 022/M z 24 września 1954 roku i według etatu nr 020/81 Komendanta Głów-

nego Milicji Obywatelskiej. Cele i zadania szkół podoficerskich (w tym także szkoły pil-

skiej) zostały określone nieco później, bo dopiero 27 lipca 1955 roku, rozkazem nr 15 

Komendanta Głównego MO, który jednocześnie zatwierdził i wprowadził do użytku 

Statut Szkół Podoficerskich MO [Bogusz, Zielonka 2015, s. 80].

Kolejnym ważnym etapem w rozwoju dydaktycznym Szkoły był rok 1960. Dotych-

czas prowadzono w niej jedynie kursy posterunkowych. Od 1 kwietnia 1960 roku rozpo-

częło się także szkolenie referentów operacyjno-dochodzeniowych. Natomiast w 1978 

roku podjęto decyzję o rozpoczęciu prowadzenia przez Szkołę szkolenia na kolejnym, 

wyższym etapie rozwoju zawodowego policjantów. Wtedy zaczęto w niej kształcić 

przyszłych chorążych służby kryminalnej13.

W 1990 roku jednostka ta została przemianowana na Szkołę Policji w Pile. Dwa lata 

temu, tj. w 2014 roku, szkoła obchodziła 60 rocznicę utworzenia i prowadzenia działal-

ności szkoleniowej.

W obszarze dydaktycznym wykonują zadania następujące komórki organizacyjne: 

Zakład Służby Kryminalnej, Zakład Prewencji i Technik Interwencyjnych oraz Wydział 

Organizacji Szkolenia i Dowodzenia14.

12 Na podstawie Wykazu kursów specjalistycznych – dokument niepublikowany Komendy Głównej Policji 
(stan na 18 maja 2016 r.).
13 www.pila.szkolapolicji.gov.pl/spp/o-szkole/historia-szkoly/302,Historia-Szkoly.html (dostęp:  5.12.2016 r.).
14 www.pila.szkolapolicji.gov.pl/spp/o-szkole/struktura-szkoly/303,Struktura-Szkoly.html (dostęp:  5.12.2016 r.).
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Jednostka ta ma powierzonych do realizacji ogółem ponad 29 programów szkolenia 

i nauczania. Podkreślenia wymaga fakt, iż z obszaru prewencyjnego pojawiają się zale-

dwie dwa: szkolenie zawodowe podstawowe oraz kurs specjalistyczny dla policjantów 

pełniących funkcję oskarżyciela publicznego. Szkoła Policji w Pile zdecydowanie spe-

cjalizuje się w doskonaleniu zawodowym o profilu kryminalnym. Począwszy od kursów 

specjalistycznych dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności opera-

cyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze, poprzez kursy dla techników krymi-

nalistyki, dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi, na kursach z zakresu 

taktyki i technik przesłuchań metodą FBI kończąc. W ramach swojej oferty może też 

kształcić policjantów na 12 kursach ogólnopolicyjnych (np. w zakresie współpracy 

z  mediami, dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe, dla opiekunów 

realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby 

przygotowawczej)15.

6. Szkoła Policji w Katowicach

W okresie, gdy zaczęła funkcjonować Policja Województwa Śląskiego, której podlegał 

cały teren autonomicznego województwa, baza szkoleniowa obejmowała aż 4 jednostki. 

Wszyscy nowo przyjęci funkcjonariusze byli zobowiązani do ukończenia kursów policyj-

nych w jednej ze szkół zlokalizowanych: w Bielsku, Katowicach, Królewskiej Hucie (Cho-

rzów) i Świętochłowicach. Z 1 grudnia 1926 roku Szkoła w Świętochłowicach została 

przeniesiona do nowych obiektów przy ul. Bartosza Głowackiego w Katowicach i prze-

kształcona w Szkołę Policji Województwa Śląskiego w Katowicach [Kaleta 2015, s. 68].

Pomimo pewnych zmian organizacyjnych dokonywanych w ramach Policji Woje-

wództwa Śląskiego w dalszym ciągu kontynuowano kształcenie szeregowych oraz 

funkcjonariuszy w różnych specjalnościach. Sytuacja taka trwała do wybuchu II wojny 

światowej, kiedy to zakończył się przedwojenny okres historii szkolnictwa śląskiego.

Szkoła Policji w Katowicach została utworzona na mocy zarządzenia nr 1 Komen-

danta Głównego Policji z 6 stycznia 1999 roku, a uroczyste jej otwarcie miało miejsce 

8 lutego 1999 roku. Główną przesłanką umiejscowienia jednostki szkoleniowej w Kato-

wicach był fakt, iż na południu Polski pełni służbę 1/3 policjantów naszego kraju16.

15 Na podstawie Wykazu kursów specjalistycznych – dokument niepublikowany Komendy Głównej Policji 
(stan na 18 maja 2016 r.).
16 www.katowice.szkolapolicji.gov.pl/informacje-o-szkole/ (dostęp: 6.12.2016 r.).
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Jest to najmłodsza szkoła spośród wszystkich funkcjonujących w ramach Poli-

cji. W  roku 2014 obchodziła 15 rocznicę powołania do prowadzenia działalności 

edukacyjnej.

Zorganizowanie pionu dydaktycznego obejmuje: Zakład Prewencji i Ruchu Drogo-

wego, Zakład Służby Kryminalnej, Zakład Wyszkolenia Specjalnego, Zakład Ogólnoza-

wodowy oraz Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia17.

Szkoła Policji w Katowicach jest również placówką edukacyjną o profilu prewencyj-

nym. Podobnie jak pozostałe szkoły policyjne realizuje ona szkolenie zawodowe pod-

stawowe, a oprócz niego 31 kursów specjalistycznych. W zakresie prewencji przygo-

towuje policjantów przede wszystkim do pełnienia służby w warunkach aglomeracji 

miejskich. Do najważniejszych przedsięwzięć tego rodzaju należy zaliczyć kursy specja-

listyczne dla: dzielnicowych, służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji, w zakre-

sie ruchu drogowego — część szczególna, czy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Jednostka posiada też możliwości przeprowadzania 12 kursów specjalistycznych dedy-

kowanych służbie kryminalnej, w tym z zakresu: czynności zmierzających do zabezpie-

czenia majątkowego, taktyki i technik przesłuchania oraz zapobiegania przestępstwom 

związanym z podatkiem pośrednim i ich zwalczania. Z kategorii przedsięwzięć ogól-

nopolicyjnych szkoła realizuje 14 kursów specjalistycznych (m.in. z zakresu metodyki 

nauczania, udzielania pierwszej pomocy w warunkach specjalnych, a także dla rzeczni-

ków dyscyplinarnych)18.

7. Statystyczne przesłanki porównania szkół policyjnych

Poniżej dokonano analizy porównawczej szkół policyjnych pod względem m.in.: liczby 

miejsc kwaterunkowych, kadry dydaktycznej czy liczby sal wykładowych. Szczegółowe 

dane dotyczące kluczowych zasobów, którymi dysponują jednostki szkoleniowe Policji, 

ilustruje poniższa tabela.

17 www.katowice.szkolapolicji.gov.pl/struktura-organizacyjna/struktura-graficzna-2/ (dostęp: 6.12.2016 r.).
18 Na podstawie Wykazu kursów specjalistycznych – dokument niepublikowany Komendy Głównej Policji 
(stan na 18 maja 2016 r.).
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Tabela nr 1. Analiza porównawcza jednostek szkoleniowych Policji

Wyższa 
Szkoła 
Policji 

w Szczytnie

Centrum 
Szkolenia 

Policji 
w Legionowie

Szkoła 
Policji 

w Słupsku

Szkoła 
Policji 
w Pile

Szkoła Policji 
w Katowicach 

Ogólna liczba miejsc 
kwaterunkowych 1489/650 1433 1020 667 740

Ogólna liczba etatów 
policyjnych i pracowniczych 641 617 304 231 263

Kadra dydaktyczna 211 200 118 79 110

Wykształcenie
Kadry 

dydaktycznej

Wyższe 191 164 101 72 92

Inne 20 36 17 7 18

Kwalifikacje 
zawodowe

Podstawowe 19 92 28 24 51

Wyższe 192 108 90 55 59

Sale do zajęć w grupach
(do 25 osób) 40 43 35 18 17

Sale wykładowe
(min. na 2 grupy szkolne) 25 9 6 7 3

Gabinety specjalistyczne 27 27 12 8 4

Sale symulacyjne 12 18 6 5 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania ze szkolenia zawodowego oraz doskonalenia 
centralnego zorganizowanego i przeprowadzonego w Policji w 2015 roku.

Zestawione liczby obrazują zróżnicowanie prezentowanych podmiotów szkolenio-

wych. Szkoły Policji posiadają różną liczbę miejsc kwaterunkowych, a także zasobów 

ludzkich i materiałowych. Kwestia ta była przedmiotem wielu analiz bez wypracowania 

stosownych algorytmów naliczeń.

Zakończenie

Nadzór nad szkolnictwem policyjnym sprawuje Komendant Główny Policji za pomocą 

swojego aparatu pomocniczego. W ramach zorganizowania KGP różne komórki orga-

nizacyjne zajmowały się koordynacją procesu szkolenia policjantów. W analizowanym 

okresie zmieniał się nie tylko podmiot właściwy w sprawach kształcenia funkcjonariuszy, 

ale również zakres nadzoru i koordynacji. Najdłużej funkcję tą sprawowało Biuro Kadr 

i Szkolenia, które wydaje się być najbardziej predysponowanym podmiotem do realiza-

cji zadań z tego obszaru.
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Struktura organizacyjna jednostek szkoleniowych Policji w okresie ostatnich 26 lat 

była co najmniej kilkukrotnie modyfikowana. Powody wdrażanych zmian organiza-

cyjnych były różne. Modyfikacje te wynikały m.in. z konieczności dostosowania zor-

ganizowania tych jednostek do realizacji nowych zadań, tj. powierzanych kolejnych 

kursów doskonalenia zawodowego centralnego. Należy też przypomnieć, iż w latach 

2008–2009 ze względu na trwający kryzys ekonomiczny przeprowadzono reorganiza-

cje szkół Policji polegającą na znaczącym zmniejszeniu ich stanów etatowych (ok. 18%), 

co spowodowało konieczność łączenia niektórych komórek organizacyjnych. Kolejną 

przyczyną podejmowanych działań organizacyjnych była inna wizja kierowników tych 

jednostek dotycząca podziału zadań lub sposobu ich realizacji w stosunku do wizji ich 

poprzedników. Analizując wymiar organizacyjny szkolnictwa policyjnego, należałoby 

również zwrócić uwagę na wielkość poszczególnych podmiotów edukacyjnych pod 

kątem odpowiedniego zaplanowania ich rozbudowy.

Zarys przedstawionej oferty szkoleniowej ilustruje szeroki zakres realizowanych 

kursów specjalistycznych, które są ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji zawo-

dowych przez policjantów. Ponadto szkoły przeprowadzają wiele innych przedsięwzięć 

szkoleniowych, które stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez jednostki 

wykonawcze Policji.

Reasumując, przeprowadzona diagnoza szkolnictwa policyjnego pozwala na przy-

jęcie tezy, że to szkolnictwo ma dobry wymiar organizacyjny i funkcjonalny, o czym 

świadczą dane zawarte w różnych raportach. Zatem przygotowuje ono profesjonalnie 

policjantów do pełnienia swoich ról społecznych na rzecz bezpieczeństwa RP. Kolejny 

artykuł dotyczący tej problematyki będzie miał charakter projektujący.
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„Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem”

Arystoteles

Wstęp

Postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza jej art. 5, wyznaczają 

ważne interesy narodowe i cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa, między 

innymi:

 · utrzymywanie i demonstrowanie gotowości zintegrowanego systemu bezpieczeń-

stwa narodowego do wykorzystywania szans, podejmowania wyzwań, redukowania 

ryzyka i przeciwdziałania zagrożeniom,

 · pogłębianie świadomości społecznej w sferze bezpieczeństwa oraz zwiększanie 

kompetencji obywateli pozwalających na właściwe reagowanie w powstałych sytu-

acjach nadzwyczajnych,

 · konieczność rozwijania potencjału obronnego i ochronnego [Strategia Bezpieczeń-

stwa Narodowego… 2014, s. 13],

 · zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania RP w cyberprzestrzeni,

 · troska o poprawność funkcjonowania systemu teleinformatycznego RP,

 · prowadzenie działań prewencyjnych i profilaktycznych w odniesieniu do zagrożeń 

w cyberprzestrzeni [Doktryna cyberbezpieczeństwa… 2015, s. 9].

Wraz z pojawieniem się nowych technologii teleinformatycznych oraz rozwojem 

internetu pojawiły się nowe zagrożenia, takie jak cyberprzestępczość, cyberterroryzm, 

cyberszpiegostwo, cyberkonflikty z udziałem podmiotów niepaństwowych i cyber-

wojna rozumiana jako konfrontacja w cyberprzestrzeni między państwami, mająca 

istotny wpływ na bezpieczeństwo ogólne kraju, a przez to mogąca poważnie zakłócić 

funkcjonowanie społeczeństw i państw [Strategia Bezpieczeństwa Narodowego… 2014, 

s. 16]. Współcześnie techniki komputerowe, jak i zwykłe możliwości komunikacyjne 

społeczeństw, zrewolucjonizowały ich funkcjonowanie niemal we wszystkich obsza-

rach poprzez wykorzystywanie różnego rodzaju urządzeń do gromadzenia, przecho-

wywania, przetwarzania i przesyłania informacji stanowiących o człowieku oraz jego 

instytucjonalnym działaniu. W tym też obszarze nie poślednią rolę odgrywają media, 

które permanentnie dostarczają informacji o świecie i zagrożeniach związanych 

z cyberprzestrzenią. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż informacja stała się 

towarem jako dobro materialne, zatem cyberprzestrzeń, cyberprzestępczość i cyber-

terroryzm ściśle ze sobą korespondują. Współczesny świat w swoim rzeczywistym glo-

balnym wymiarze stał się podobny do świata wirtualnego, w którym przestępczość, jak 

i terroryzm, znalazły swoje groźne i niepodważalne miejsce. Przeto w końcu XX wieku 
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weszliśmy w sferę frontalnych ataków na instytucje państwowe, banki, urządzenia oso-

biste, komputery oraz ich oprzyrządowanie. Znane są również powszechne akty wyłu-

dzania informacji [Domański 2013, ss. 79–80]. Cyfrowe przemiany w państwie pociągają 

za sobą nie tylko wzrost możliwości rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ale sta-

nowią także istotne źródło zagrożeń związanych z naruszaniem praw do prywatności 

oraz bezpieczeństwa, w tym także zasad, które uznajemy jako szczególnie istotne dla 

ochrony interesu publicznego w rozumieniu bezpieczeństwa narodowego [Karpiuk, 

Walczuk 2013, s. 265].

1. Zakres pojęciowy bezpieczeństwa informacyjnego 
w strukturze BN

1.1. Bezpieczeństwo narodowe

Dynamiczne zmiany w obecnym systemie bezpieczeństwa mogą powodować powsta-

wanie nowego ładu międzynarodowego wywołanego przez np. zmiany doktrynalne 

czy zmiany w układzie sił na arenie międzynarodowej. Zatem system bezpieczeństwa 

międzynarodowego, a i narodowego, nabiera wyraźnego przyspieszenia, tak kształtu-

jąc swoją strukturę, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom tego systemu, obronę 

praw człowieka, utworzenie mechanizmów rozwiązywania problemów globalnych, 

regionalnych, jak i lokalnych o różnym charakterze. Zadbać musi też o: kodyfikację 

praw mniejszości etnicznych i innych; kontrolę nad produkcją i proliferacją wszelkiego 

rodzaju uzbrojenia; możliwości korzystania z przestrzeni kosmicznej oraz bezpieczne 

poruszanie się w cyberprzestrzeni [Pokruszyński 2012, s. 47]. Brak poprawnej oceny 

różnorodności zdarzeń w tym obszarze, które decydują o kształcie ładu międzynaro-

dowego, może wywoływać obawy o skuteczność i zasadność dalszego funkcjonowania 

instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo międzynarodowe (sojusze), jak i  naro-

dowe (państwo), bowiem państwo, jako złożona struktura społeczna zbudowana na 

podstawach prawa, swoje działanie realizuje na podstawie wyznaczonych celów w dłu-

gim horyzoncie czasowym, jak średniookresowym czy krótkookresowym.

Największą wartością ludzkości jest bezpieczeństwo, które w swojej istocie zapew-

nia stabilizację, pewność oraz zrównoważony rozwój. Należy jednak zadać pytania, 

czy człowiek w XXI wieku jest bezpieczny oraz czy na takich fundamentach możemy 

budować bezpieczną przyszłość. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa jakże znanego 

polskiego pisarza futurysty, Stanisława Lema: „przesadą jest mówienie, że świat wszedł 
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w nową fazę historii, ale z pewnością wszedł w fazę wielkiego strachu… obawiam się, że 

to dopiero początek” [za: Pokruszyński 2012, s. 145]. Idąc tym tropem rozważań, można 

przywołać definicję bezpieczeństwa narodowego za prof. Łepkowskim: 

Bezpieczeństwo narodowe to proces i stan zapewniające funkcjonowanie (aktywność) 
państwa w podstawowych dziedzinach, umożliwiające przetrwanie, rozwój i swobodę re-
alizacji interesów narodowych w konkretnym środowisku (warunkach) bezpieczeństwa, 
poprzez podejmowanie wyzwań, wykorzystywanie szans, eliminowanie różnego rodzaju 
zagrożeń, przez co zmniejsza się ryzyko ich występowania, przez co zwiększa się ochrona 
żywotnych interesów państwa i narodu [Łepkowski 2008, s. 13].

Schemat 1. Struktura bezpieczeństwa państwa

Źródło: Pokruszyński 2012, s. 151.
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Jak wcześniej zauważono dla tworzenia bezpieczeństwa narodowego konieczne 

są odpowiednie instytucje i struktury bądź system bezpieczeństwa narodowego (SBN), 

dlatego w znaczeniu strukturalnym bezpieczeństwo narodowe to całościowe organizo-

wanie państwa do wypełniania podstawowych funkcji w tym zakresie.

Człowiek, który aktywnie działa w światowych oraz lokalnych uwarunkowaniach, 

ma prawo czuć się bezpiecznym, zatem bezpieczeństwo jest wartością pożądaną, która 

ujawnia się w sytuacjach braku jego poczucia. Jak wynika z przedstawionego powyżej 

schematu bezpieczeństwo dotyczy wielu obszarów działalności człowieka, w tym także 

życia codziennego przez co gwarantuje istnienie danego podmiotu, jak i możliwość 

jego rozwoju. Ważnym zauważeniem na tym schemacie jest troska o trwały i zrówno-

ważony rozwój w taki sposób, aby przyszłe pokolenie mogły bezpiecznie żyć i twórczo 

się rozwijać.

1.2. Bezpieczeństwo informacyjne
Dynamiczny rozwój technik informatycznych w końcu XX wieku i obecnego stule-

cia, które znalazły zastosowanie w komunikacji informacyjnej i systemach militarnych, 

doprowadził do tego, iż przewagę w szybkim i skutecznym podejmowaniu decyzji 

zdobędą ci i tylko ci, którzy będą dysponowali wszechstronną i wiarygodną informa-

cją. W zależności od celu, w jakim będziemy wykorzystywali informacje, każda z nich 

(fałszywa, wiarygodna, użyteczna, nieużyteczna itp.) powinna być poddana wnikliwej 

ocenie pod kątem jej przydatności. Ważną rolę w tym obszarze odgrywają i odgrywać 

będą media informacyjne, które to nowe osiągnięcia techniczne wyposażyły w kompu-

ter, internet, telefon komórkowy, przez co zmieniło się w sposób zasadniczy funkcjo-

nowanie człowieka. Media te niosą wiele dobrego, ale budzą też obawy i kontrowersje. 

Pomimo to nazywamy je epokowym wynalazkiem ułatwiającym komunikowanie się 

wszystkich i ze wszystkimi. Dzięki dostępowi do internetu człowiek może funkcjono-

wać w dwóch alternatywnych światach — realnym i wirtualnym. Cyberświat rządzi się 

liberalnymi prawami, daje swobodę wypowiedzi, sprzyja swobodnym zachowaniom, 

odmiennie niż w świecie realnym. Dodać do tego należy, że postrzegane są one jako 

przestrzeń informacji, poznania, komunikacji, jako środowisko interakcji, jako światowy 

rynek gospodarczy, czy społeczno-ekonomiczny i wreszcie — jako miejsce rozrywki. 

Nowe media, w tym internet, stwarzają nieznane dotychczas możliwości, ale mogą też 

stać się przyczyną wielu kłopotów i nieszczęść. Papież Jan Paweł II przyrównał internet 

do starożytnego forum, „na którym realizowała się polityka i handel, na którym speł-

niano obowiązki religijne, na którym działała znaczna część życia publicznego i gdzie 

ujawniały się najlepsze i najgorsze cechy ludzkiej natury, podobnie jak nowe granice 
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w  dawniejszych czasach, także i ta — pisał papież — pełna jest niebezpieczeństw 

i obietnic, i nie brak jej posmaku przygody, który charakteryzował inne wielkie okresy 

przemian, internet zmienił postrzeganie czasu i przestrzeni” [Jan Paweł II 2002, ss. 5–6].

Gwałtowny wzrost liczby użytkowników internetu powoduje to, że coraz trudniej 

wyznaczyć linię dzielącą życie wirtualne od życia realnego [Bębas, Plis, Bednarek 2012, 

ss. 12–13]. Informacyjne oddziaływanie na zachowania i postawy podmiotów międzyna-

rodowych, narodowych czy lokalnych, a także ochrona interesów państwowych przed 

negatywnymi skutkami oddziaływań tych podmiotów powinny być koordynowane 

przez czynniki państwowe w ramach własnej polityki i strategii rządów. Natomiast 

w sferze wykonawczej koordynacja musi zachowywać charakter zdecentralizowany, 

jako że będzie związana z bezpieczeństwem narodowym, a zwłaszcza z ochroną jego 

porządku konstytucyjnego. Informacja stanowiąca podstawę systemu wiedzy staje się 

ważnym elementem, który warunkuje sukces, a tym samym daje przewagę nad prze-

ciwnikiem z dziedziny, którą jesteśmy żywotnie zainteresowani, dlatego też informacja 

nabiera szczególnego znaczenia w każdej dziedzinie działalności współczesnego czło-

wieka [Bączek, 2005, ss. 45–47]. Realny system bezpieczeństwa jest dokumentowany 

przez liczne opracowania i publikacje obejmujące m.in. politykę bezpieczeństwa tele-

informatycznego, plany i instrukcje takiego bezpieczeństwa [Skonieczny, Kroik 2010, 

s. 115]. Bezpieczeństwo teleinformatyczne oznacza stopień uzasadnionego zaufania, że 

nie zostaną poniesione straty wynikające z przypadkowego lub świadomego ujawnia-

nia przetwarzania informacji przechowywanej, przetwarzanej i przesyłanej za pomocą 

systemów teleinformatycznych, należy dodać, iż pojęcie ‘bezpieczeństwa informacyj-

nego’, nazywane również zamiennie ‘bezpieczeństwem informacji’, jest często mylnie 

zawężane do zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacyjnym. Tymczasem 

bezpieczeństwo informacji, wbrew powszechnemu myśleniu, nie odnosi się tylko 

i wyłącznie do procesów związanych z cyfrową obróbką i przechowywaniem danych, 

obejmuje ono ogół działań, w trakcie których dochodzi do generowania i przetwarzania 

informacji. W tym też kontekście zagrożeniami mogą być m.in. szpiegostwo, dezinfor-

macja prowadzona przez obce państwa, przestępstwa komputerowe, cyberterroryzm 

czy walka informacyjna [Wojtaszczyk, Materska-Sosnowska, 2009, ss. 193–219]. Istotą 

bezpieczeństwa informacyjnego jest wyobrażenie o konieczności ochrony informacji 

będącej treścią, parametrów technicznych urządzeń, kodów dostępu, zastosowanych 

konfiguracji komputerów i ich oprzyrządowania. Zatem bezpieczeństwo informacyjne 

staje się obszarem bazowym, a w konsekwencji obszarem strategicznego zaintereso-

wania. W szerszym znaczeniu bezpieczeństwo informacyjne obejmuje zabezpieczenie 

przed atakami sieciowymi, które wnosiłyby destrukcję w funkcjonowanie określonych 

instytucji czy też nowoczesnego państwa. Tak pojmowane bezpieczeństwo informa-
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cyjne dotyczy wielości podmiotów wewnątrzpaństwowych, które wyrażają obawy 

przed naruszeniami ich zasobów. W konsekwencji państwo staje przed koniecznością 

koordynacji systemu zabezpieczeń adresowanego do osób fizycznych, przedsiębior-

ców, zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, a nade wszystko sektora militarnego. 

Tak definiowane bezpieczeństwo informacyjne mieści w sobie antywirusową osłonę 

komputerów prywatnych i służbowych oraz ich zasobów; zabezpieczenie techniczne 

danych osobowych; procedury reagowania na ataki hakerskie czy cyberterrorystyczne; 

a także monitoring sieci, systemów informacyjnych i nośników informacji oraz gwaran-

tuje dochowanie tajemnicy korespondencji sieciowej i zapewnia karalność przestęp-

ców działających nielegalnie w tejże przestrzeni [Maciążek 2006, s. 13]. 

Wraz z rozwojem technologii informatycznej środki umożliwiające łamanie prawa 

w  sieci są coraz bardziej dostępne, dostrzec można nieznane dotąd formy łamania 

prawa za pośrednictwem komputera i internetu oraz skalę tego zjawiska. Przestępczość 

komputerowa okazuje się w tym przypadku naturalną konsekwencją rozwoju techno-

logicznego oraz faktu pojawienia się nowych usług świadczonych tą drogą [Hołyst, 

Pomykała 2013, s. 111]. Wzrost znaczenia informacji powoduje, że wąskie, jednoaspek-

towe traktowanie bezpieczeństwa w ujęciu znaczeniowym jest niewystarczające dla 

zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, gdyż każda dziedzina bezpieczeństwa 

narodowego jest coraz bardziej zależna od swobodnego przepływu informacji i  od 

poprawności funkcjonowania systemów bazujących na tych informacjach poprzez: 

zdefiniowanie problemów związanych z wytwarzaniem, gromadzeniem, przechowy-

waniem i transformowaniem tychże informacji; określenie nowych zagrożeń informa-

cyjnych; przygotowanie nowych jakościowo systemów przeciwdziałających tym zagro-

żeniom; koordynację działań odpowiednich służb państwowych, które poprzez swoją 

działalność będą zapewniały odpowiedni poziom tegoż bezpieczeństwa w państwie 

[Liedl 2008, ss. 35–36]. Należy podkreślić, iż wraz z rozwojem i budową państwa infor-

macyjnego, konieczne staje się stworzenie takich warunków i środków zrównoważo-

nego bezpieczeństwa informacyjnego, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie 

tegoż państwa.

2. Cyberprzestępczość — istota i definicje

W marcu 2000 roku Rada Europy zainicjowała utworzenie Europejskiej Przestrzeni 

Cybernetycznej (EPC). Sprostanie temu wyzwaniu było możliwe dzięki dynamicznemu 

rozwojowi technologii informacyjnych ICT (Information & Communication Tehnology), 

takich jak: cybernetyka, elektronika, informatyka, telekomunikacja itp., a także dzięki 

Cyberprzestępczość i jej wpływ na bezpieczeństwo człowieka

53



dobrej woli politycznej oraz kooperacyjnej współpracy państw Unii Europejskiej 

i  innych uczestników tego spotkania na rzecz inicjatywy mającej na celu wspólne 

przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa, jawiących się jako cyberprzestępstwa 

w cyberprzestrzeni.

Ważnym dokumentem UE jest Strategia Bezpieczeństwa Cybernetycznego UE pod 

hasłem – otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń z 7 stycznia 2015 roku. W Polsce 

dokumentami obowiązującymi są: Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP z 25 czerwca 

2013 roku, Doktryna Cyberbezpieczeństwa RP z 22 stycznia 2015 roku.

2.1. Cyberprzestrzeń — definicja
Cyberprzestrzeń (Cybespace) to technosystem globalnej komunikacji społecznej cha-

rakteryzujący się interaktywnością i multimedialnością, ukształtowany przez proces 

integracji podstawowych form przekazu informacji (data + texts + pictures + voices + 

movies), który to przyniósł ucyfrowienie infosfery, jak i ikonosfery, przez co ukształto-

wała się globalna zintegrowana przestrzeń teleinformatyczna [Sienkiewicz, Świeboda 

2012, s. 75].

Na początku lat 90. XX wieku dostęp do internetu posiadało około 3 mln osób, dzie-

sięć lat później liczba użytkowników wzrosła do 370 milionów osób. Po upływie kolej-

nej dekady szacuje się, że na świecie jest prawie dwa miliardy użytkowników internetu, 

ponad pięć miliardów telefonów komórkowych, 260 milionów stron internetowych, 

a dziennie wysyła się ponad 310 milionów wiadomości pocztą elektroniczną oraz ponad 

5 miliardów SMS-ów [World Mapper b.r.]. Obecnie społeczeństwo stało się uzależnione 

od niezakłóconego funkcjonowania nowoczesnych technologii informacyjnych.

Zagrożenia w cyberprzestrzeni dotyczą głównie: infrastruktury krytycznej pań-

stwa, operatorów świadczących usługi teleinformatyczne, usług finansowych (w tym 

operacji bankowych), wysokich technologii, systemów energetycznych, różnych form 

świadczonych usług transportowych, zdrowia publicznego, zakłóceń funkcjonowania 

instytucji państwowych (głównie stanowisk kierowania bezpieczeństwem państwa, 

a także sektora prywatnego) oraz wszystkiego tego, co narusza żywotne interesy pań-

stwa i jego obywateli.

2.2. Cyberprzestępstwa
W początkowym okresie wykorzystywania komputera jako narzędzia pracy można było 

spotkać w światowej literaturze przedmiotu pojęcia [Siwicki 2013, ss. 10–12]:

 · przestępczość komputerowa lub przestępstwa z wykorzystaniem komputera, co 

w tym rozumieniu określało przestępstwo jako grupę czynów z wykorzystaniem kom-

putera w celu naruszania jakiegokolwiek dobra chronionego przez prawo,
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 · przestępstwa popełniane przez osoby wysokowykwalifikowane z dziedziny infor-

matyki bądź też elektroniki. 

Na X Kongresie ONZ w Sprawie Zapobiegania Przestępczości i Traktowania Prze-

stępców (Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of 

Offenders) zaproponowano podział na:

 · cyberprzestępstwo w wąskim sensie (przestępstwo komputerowe) obejmujące za-

machy przeciwko bezpieczeństwu systemów komputerowych i elektronicznie prze-

twarzanych przez nie danych, popełnione przy użyciu operacji elektronicznych;

 · cyberprzestępstwo w szerokim sensie (przestępstwo dotyczące komputerów) obej-

mujące czyny popełnione przy użyciu lub skierowane przeciwko systemowi kompu-

terowemu lub sieci komputerowej, takie jak nielegalne posiadanie i udostępnianie 

lub rozpowszechnianie informacji za pomocą komputera lub sieci.

Natomiast Komisja Wspólnot Europejskich pod hasłem ‘cyberprzestępstwa’ rozu-

mie „czyny przestępcze dokonane przy użyciu sieci łączności elektronicznej i systemów 

informatycznych lub czyny skierowane przeciwko tym systemom” [Siwicki 2013, s. 17].

Ponieważ wykazane określenia nie do końca ze sobą korespondują, zapropono-

wano definiowanie wykroczeń z opisywanej dziedziny jako przestępczości informa-

tycznej (crime in information science) — dziedziny przetwarzania informacji.

W polskiej literaturze przedmiotu można było spotkać inne kategorie przestępstwa 

[Fischer 2000, s. 26]:

 · komputer w przestępstwie (obiekt czy narzędzie),

 · komputer jako źródło i środek dowodowy. 

W literaturze anglojęzycznej pojawiają się inne określenia: przestępczość sieciowa 

(net crime), wirtualna (virtual crime), elektroniczna (electronic crime), e-przestępczość 

(e-crime), przestępstwa informacyjne (information crim). W języku naukowym częściej 

używamy określenia cyberprzestępczość (cybercrime) jako hasła wywoławczego nie-

mającego istotnej treści.

Do cyberprzestępstw zaliczamy także różnego rodzaju zamachy [Hołyst, Pomykała 

2013, ss. 197–198]:

 · zamachy tradycyjne, które obejmują przestępstwa typu: oszustwo, fałszerstwo po-

pełnione przy wykorzystaniu elektronicznych sieci lub systemów informatycznych;

 · publikacje nielegalnych, zabronionych prawem treści w mediach elektronicznych;

 · przestępstwa typowe np. ataki na systemy informatyczne, sabotaż informatyczny.
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Ze względu na trudności terminologiczne postanowiono używać określeń:

 · przestępstwa multimedialne związane z naruszaniem dóbr prawnych, w tym rów-

nież w postaci informacji szczególnie zakazanych przez prawo, np. pornografia dzie-

cięca, propaganda rasistowsko-faszystowska,

 · przestępstwa z instrumentalnym wykorzystaniem środków komunikacji elektro-

nicznej w tym także internetu [Bremer 2000, ss. 61–63].

3. Cyberprzestępczość

Aby można mówić o cyberprzestępczości, musimy znać obszar, w którym dokonywane 

są lub dokonywane będą czyny zabronione, a miejscem tym jest cyberprzestrzeń dająca 

możliwość przetwarzania i wymiany informacji poddanej obróbce elektronicznej w sie-

ciach powiązanych różnorakimi relacjami z użytkownikami. Cyberprzestrzeń stała się 

obszarem kooperacji:

 · pozytywnej — prowadzącej do rozwoju:
 Ð edukacji, 
 Ð doskonalenia form komunikacji społecznej,
 Ð doskonalenia zarządzania gospodarką i ekonomią, 

 Ð doskonalenia bezpieczeństwa powszechnego itp.;

 · negatywnej — przyjmującej postać:

 Ð cyberinwigilacji (obostrzonej kontroli społeczeństwa),

 Ð cyberprzestępczości z wykorzystywaniem cyberprzestrzeni do celów 

kryminalnych, 

 Ð cyberterroryzmu (wykorzystania cyberprzestrzeni w działaniach 

terrorystycznych),

 Ð cyberwojny (użycia cyberprzestrzeni jako piątego, obok ziemi, morza, powietrza 

i kosmosu, obszaru prowadzenia działań wojennych),

 Ð cyberstalkingu (prześladowania),

 Ð cyberbuyllingu (znęcania się nad słabszym).

 Ð groomingu (uwodzenia),

 Ð phishingu (pozyskiwania w sposób oszukańczy danych osobistych).

Podkreślenia wymaga fakt, iż atak na jeden z elementów systemu może zakłócić 

funkcjonowanie pozostałych systemów (efekt domina) ze względu na ich funkcjonalne 

powiązanie. Można powiedzieć, iż codziennie komputery stają się obiektem przeróż-

nych ataków, różnych osób realizujących interesy określonych grup przestępczych 
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[Adamski  2001, s. 35]. Uogólniając, cyberprzestrzeń jest wykorzystywana przez organi-

zacje terrorystyczne przede wszystkim do:

 · komunikacji,

 · zdobywania informacji,

 · manipulowania danymi (dezinformacji),

 · pozyskiwania środków na działalność terrorystyczną,

 · prowadzenia bezpośrednich ataków na określone serwery, zwłaszcza rządowe,

 · przechwytywania transmisji danych pomiędzy systemami,

 · blokowania pojedynczej usługi sieciowej bądź blokowanie pracy całego serwera,

 · wysyłania programów wykonujących działania niezależnie od woli użytkownika,

 · zdobywania informacji dostępnych tylko dla administratora.

Grupy terrorystyczne dążą do korzystania bez ograniczeń z internetu w celu uzyska-

nia rozgłosu, jak i rozpowszechniania fałszywych informacji mających na celu dotarcie 

do jak największej liczby odbiorców i wykazanie swojej słuszności w tym terrorystycz-

nym działaniu [Ścibiorek, Wiśniewski, Kuc i in. 2015, ss. 200–205].

4. Instytucje właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa

Podmioty państwowe i organizacje międzynarodowe, a także instytucje niepaństwowe, 

doszły do wniosku, że stabilność funkcjonowania i rozwój społeczeństwa informa-

cyjnego są uzależnione od otwartej, niezawodnej i przede wszystkim — bezpiecznej 

cyberprzestrzeni, gdyż jej światowy zasięg sprawił, że coraz więcej podmiotów (rządów, 

instytucji i firm), a także osób indywidualnych decyduje się przenosić różne elementy 

swojej codziennej aktywności do cyberprzestrzeni. Zachodzi tym samym konieczność 

wspólnego działania tychże instytucji w celu ograniczenia i przeciwdziałania czynom 

zabronionym w obszarze cyberprzestrzeni, w tym też celu zwrócono uwagę na organi-

zacje, które w swoich zapisach regulaminowych mają określone zadania w tym zakresie:

 · na arenie międzynarodowej: Organizacja Narodów Zjednoczonych, UE, OBWE, OECD, 

Rada Europy, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), Wspólnota Gospo-

darcza Azji i Pacyfiku (APEC), Organizacja Państw Amerykańskich (OAS), G8, Interpol, 

Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Za-

chodniej (ECWAS), Unia Afrykańska (AU), Szanghajska Organizacja Współpracy (SCO), 

Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej (ADC), Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Po-

łudniowej (COMESA), Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), 

Globalne Forum zwalczania Terroryzmu (GCTF);
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 · w Polsce: organy doradcze Prezydenta RP wraz z Biurem Bezpieczeństwa Narodo-

wego, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, Rada Gabinetowa, Rada Ministrów wraz 

z jej Premierem, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Wywiadu, Mini-

sterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo 

Obrony Narodowej, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowe-

go, Publiczne i Niepubliczne Ogniwa Wsparcia.

Zakończenie

Chcąc określić z dużym przybliżeniem skalę zjawiska cyberprzestępczości, natrafia się 

na niezwykłe trudności ze względu na niedostatek badań, które pozwoliłoby stwierdzić 

rzeczywiste rozmiary tego przestępczego procederu, a przy tym zjawisko to cechuje 

duża dynamika. Polska, tak jak i inne kraje, nie jest wolna od takich ocen, gdyż nie dys-

ponuje wystarczającą statystką w tym obszarze działalności państwa, zatem potencjał 

strategiczny w tej dziedzinie nie został w sposób wystarczający rozeznany. Odróżnienie 

interesów państwa od interesów jednostki jest bardzo trudne. 

Powstałe zależności pomiędzy człowiekiem i cyfrowym światem stwarzają każ-

demu nowe szanse i wyzwania, pojawiają się procesy automatyzacji, robotyzacji, kom-

puteryzacji jak i informatyzacji, co powoduje powstawanie nowych konfliktów lub 

podziałów — niekiedy trudnych do przezwyciężenia w drodze negocjacji. Ważnym ele-

mentem w tej dziedzinie jest skuteczność oddziaływania prawa na zaistniałe nadzwy-

czajne sytuacje, gdyż wraz z rozwojem nowych technologii informatycznych powstają 

sprzyjające okoliczności do jego łamania. Nadrzędnym zadaniem powinno być unika-

nie chaosu informacyjnego, ponieważ w swojej istocie przyczyniał się on będzie do 

manipulowania działaniami, które będą godziły w bezpieczeństwo naszego państwa, 

a także naszych sojuszników i krajów współpracujących dla wspólnego dobra.

Jerzy Zawisza
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„Nie ma bezpieczeństwa za darmo i obrony za małe pieniądze”

G. Robertson 

Wprowadzenie

Obronność to najistotniejszy element bezpieczeństwa narodowego, jak i priorytetowy 

cel działania państwa na każdym etapie jego rozwoju. Troska państwa wyraża się w dzia-

łaniach skierowanych na modernizację i rozwój potencjału obronnego RP, gdyż otacza-

jąca nas rzeczywistość jest w ciągłym ruchu, tzn. procesy, jakie zachodzą w tym obsza-

rze, są coraz bardziej złożone, co nie pozostaje bez przyczyny na proces zarządzania, 

kierowania czy dowodzenia bezpieczeństwem państwa [Kitler 2011, s. 68]. Problema-

tyka ta jest przedmiotem wielu narad, konferencji oraz rozważań naukowych zmierzają-

cych do wypracowania projektów nowych rozwiązań gotowych do wdrożenia. Jednym 

z działań organów państwa w tym zakresie jest nadanie odpowiedniej rangi ustawowej 

obronie terytorialnej RP, która będzie stanowić podstawowy komponent nowoczesnej 

struktury wojskowej Sił Zbrojnych RP oraz we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi 

i cywilnymi strukturami ochrony i obrony będzie skutecznie przeciwdziałać militarnym, 

jak i niemilitarnym zagrożeniom bezpieczeństwa powszechnego [Jakubczak, Marczak 

2011, ss. 370–372]. W wyniku tych rozważań i analiz Ministerstwo Obrony Narodowej 

powołało do czynnego działania Wojska Obrony Terytorialnej. Wojska Obrony Teryto-

rialnej w myśl uchwalonej przez Sejm RP znowelizowanej ustawy o powszechnym obo-

wiązku obrony kraju przeznaczone są do realizacji zadań obrony militarnej rejonów 

i  obiektów na całym terytorium kraju oraz wsparcia władz lokalnych w realizacji zadań 

obrony niemilitarnej w wyznaczonych im stałych rejonach odpowiedzialności [Łepkow-

ski 2002, s.  83]. Należy zatem uznać, iż Wojska Obrony Terytorialnej realizować będą 

przedsięwzięcia operacyjno-taktyczne, techniczno-obronne i szkoleniowe, mające na 

celu przygotowanie określonych sił i  środków do realizacji zadań wsparcia i zabezpie-

czenia wojsk operacyjnych, prowadzenia samodzielnych działań bojowych oraz zadań 

ratowniczych. Nie wyklucza się przy tym użycia Wojsk Obrony Terytorialnej do działań 

poza granicami kraju na zasadach ogólnie przyjętych porozumień i ustaleń międzypań-

stwowych, a także tych obowiązujących w NATO.
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1. Historyczne uwarunkowania Obrony Terytorialnej

Przyczyn nieszczęść narodowych można i należy doszukiwać się w niczym nieuzasad-

nionej bezbronności I Rzeczypospolitej (od końca XV wieku do III rozbioru Polski), jako 

że władca terytorialny nie tylko był administratorem ziem księstwa (dzielnicy), lecz 

także dowódcą wszystkich organizacji wojskowych stacjonujących na administrowa-

nym przez niego obszarze. Pierwszą próbę budowania polskiej OT podjął generał Tade-

usz Kościuszko po powrocie z amerykańskiej misji, gdzie brał czynny udział w walce 

Amerykanów o niepodległość. Po tych doświadczeniach gen. Kościuszko uwierzył w to, 

że mało wyszkolony, ale świadomy celów walki w tym czasie, milicjant amerykański 

(współcześnie — żołnierz OT) może pokonać dobrze wyszkolonego żołnierza zawodo-

wego (2 poprawka do Konstytucji USA). Tadeusz Kościuszko w czasie Sejmu Czterolet-

niego nakreślił projekt zorganizowania w poszczególnych ziemiach i powiatach milicji 

(współcześnie OT) złożonej z przedstawicieli wszystkich grup społecznych, a dowodzo-

nej przez oficerów wybieranych na sejmikach. Niestety, w owych warunkach jawiących 

się brakiem tradycji, kadr, uzbrojenia i czasu, nie udało się zrealizować nawet w części 

tej koncepcji [Szyndler 1991, ss. 234–235]. Drugą, choć spóźnioną, próbę utworzenia 

nowoczesnej Obrony Terytorialnej podjęła II RP tuż przed wojną w 1939 roku, w formie 

brygad i batalionów (50) będących składową częścią Obrony Narodowej. Według znaw-

ców historii wojskowości Obrona Narodowa przewyższała jakościowo rozwiązania nie-

mieckie, ponieważ stanowiła realną siłę do natychmiastowego użycia, będącą w stałej 

gotowości bojowej. Była też systematycznie szkolona w ramach prowadzonych ćwiczeń, 

przez to i system dowodzenia zapewniał sprawne ich dowodzenie [Pindel 1979, s. 311]. 

Niestety brak powszechnej Obrony Terytorialnej widzianej poprzez pryzmat strategii 

obronnej stanowił główną przyczynę klęski wrześniowej, gdyż same wojska operacyjne 

nie miały odpowiednio przygotowanej infrastruktury dla działań nieregularnych będą-

cych istotnym wsparciem walczących wojsk operacyjnych z najeźdźcą. Idąc tym tokiem 

rozważań, za powszechną Obronę Terytorialną można by uznać działania Armii Krajowej 

po klęsce wrześniowej w warunkach okupacyjnego terroru. Niepowodzenia spowodo-

wane były dotkliwym dotkliwym brakiem kadry dowódczej, która w tragicznych oko-

licznościach została zdziesiątkowana (Katyń, niewola), oraz brakiem broni i wyposażenia 

wojskowego [Jakubczak 2016, s. 357].
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2. Współczesna obrona terytorialna

W formowaniu Obrony Terytorialnej wzięto za przykład dewizę Gwardii Narodowej USA 

(Always Ready and Always There — „Zawsze gotowi i zawsze na miejscu”), jako wyróż-

nik sensu istnienia OT w Polsce. Oddaje ona istotę gotowości do działania nowoczesnej 

Obrony Terytorialnej w niesieniu pomocy społeczeństwu, zgodnie z postanowieniami 

litery prawa obowiązującego w naszym kraju. Wartością szczególną OT jest zdolność do 

natychmiastowego wsparcia wojskowego władz i społeczeństwa w warunkach zagro-

żeń (klęsk żywiołowych, katastrof przemysłowych czy innych nieszczęść wynikłych 

z beztroskiego i nieodpowiedzialnego działania człowieka). Obrona terytorialna istotnie 

wpływa na skuteczność oddziaływania obrony narodowej poprzez wykorzystywanie 

własnych atutów na własnym terytorium, przez co potrafi zapewnić przewagę w walce 

z wielokrotną przewagą przeciwnika. Przykładem może być narodowa i jakże skuteczna 

obrona Finlandii w wojnie zimowej 1939–1940 roku z Armią Sowiecką.

2.1. Przeznaczenie Obrony Terytorialnej
Wojska OT przeznaczone są do realizacji pięciu podstawowych rodzajów działań:

1. militarnych działań bojowych związanych bezpośrednio z prowadzeniem walki 

zbrojnej, szczególnie działań defensywnych, jak i we współdziałaniu z wojskami 

operacyjnymi;

2. militarnych działań wspierających w trakcie konfliktu, głównie poprzez przeciw-

działanie pododdziałom dywersyjnym, desantom, grupom rozpoznawczym;

3. niemilitarnych działań o charakterze policyjno-prewencyjnym związanych 

z  przeciwdziałaniem nieoznakowanym grupom specjalnym przeciwnika, nielegal-

nej migracji, zorganizowanej przestępczości kryminalnej; działania te realizowane 

mają być we współdziałaniu ze Strażą Graniczną, Policją i innymi formacjami MSWiA;

4. niemilitarnych działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywioło-

wych, głównie to działania poszukiwawczo-ratownicze, przeciwpożarowe, pomoc 

dla poszkodowanych w różnego rodzaju katastrofach;

5. społeczno-promocyjnych związanych z przygotowaniem ludności do powszech-

nej obrony kraju, co ma istotnie wpływać na podniesienie poziomu świadomości 

społeczeństwa i powinności w proobronnym obszarze bezpieczeństwa [Paszyn, 

Kordowski, Zalewski 2016, ss. 24–16].
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Schemat 1. Ogólne funkcje obrony terytorialnej w RP 

Źródło: opracowanie własne.

Schemat 2. Wykaz właściwości WOT w obszarze zagrożeń zewnętrznych RP

Źródło: opracowanie własne.

Zbrojna napaść, zagrożenie zewnętrzne 
lub sojusznicze zobowiązanie 
do wspólnej obrony

Wymiar militarny OT
/zagrożenia zewnętrzne/

Szkolenie rezerw osobowych dla potrzeb 
wojsk operacyjnych SZ

Współpraca z niemilitarnymi elementami 
systemu obronnego państwa  

w wymiarze lokalnym

Wspieranie działań militarnych na kierunkach 
pomocniczych wojsk operacyjnych

Rozpoznanie TDW dla potrzeb działań wojsk 
operacyjnych SZ

Rozpoznanie i monitorowanie skażeń 
w wymiarze lokalnym oraz wykonywanie 

zabiegów specjalnych dla wojsk operacyjnych

Ochrona i obrona infrastruktury krytycznej 
oraz udział w jej odbudowie w swoim 

obszarze odpowiedzialności

Przygotowanie umocnień oraz obiektów  
dla potrzeb wojsk operacyjnych SZ

Wspieranie przedsięwzięć mobilizacyjnego 
rozwinięcia wojsk operacyjnych SZ

Uzupełnianie strat sanitarnych wojsk 
operacyjnych SZ 

Prowadzenie działań nieregularnych w swoim 
obszarze odpowiedzialności 

Przygotowanie umocnień  
oraz obiektów obronnych 

dla potrzeb wojsk operacyjnych

Ochrona ludności cywilnej 
oraz jej dobytku 

w swoim obszarze odpowiedzialności
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Schemat 3. Właściwości działań WOT w obszarze zagrożeń wewnętrznych RP

Źródło: opracowanie własne.

Schemat 4. Właściwości działań WOT w obszarze zagrożeń naturalnych 

i cywilizacyjnych

Źródło: opracowanie własne.
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Ważnymi atutami Obrony Terytorialnej są:

 · powszechne i jakościowe przygotowanie społeczeństwa do obrony ojczyzny 

w ramach struktur wojskowych tychże wojsk,

 · gotowość do podjęcia działań nieregularnych na szeroką skalę,

 · wsparcie moralne walczących,

 · możliwości skutecznego odstraszania wroga i obrony własnego terytorium,

 · tworzenie warunków do pełnego wykorzystania zdolności manewrowych 

i operacyjnych wojsk własnych i wzmocnienia działań wojsk NATO,

 · wsparcie wojskowe władz i społeczeństwa w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, 

mienia i ochrony środowiska,

 · wypełnianie misji orężnych, jak i nieorężnych,

 · tworzenie wiarygodnego wizerunku o niepokonalności RP. 

Z przykrością należy stwierdzić, iż z końcem XX wieku i na początku XXI wieku 

rządy lewicowe, a później liberalne, doprowadziły do unicestwienia tworzonej od pod-

staw nowoczesnej obrony terytorialnej, przyjmując błędne założenie o braku zagro-

żenia naszego bezpieczeństwa. Do tych destrukcyjnych działań odniósł się w 2008 

roku Zwierzchnik Sił Zbrojnych, nieżyjący Prezydent RP, Jego Ekscelencja prof. Lech 

Kaczyński, na dorocznej odprawie kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej, 

oświadczając „strategią budowania polskiej armii winno być wzmacnianie jej zdolności 

do obrony własnego terytorium oraz wypełnianie zobowiązań sojuszniczych wynikają-

cych z członkostwa NATO, nie ma zgody na rozwój Sił Zbrojnych opartych na polityce 

misji ekspedycyjnej”.

2.2. Struktura Systemu Obrony Terytorialnej
Strategicznym celem obrony Polski jest zachowanie suwerenności, niepodległości i inte-

gralności terytorialnej państwa. Integracja z NATO zasadniczo wzmacnia nasze bezpie-

czeństwo, ale równocześnie oznacza konieczność zbudowania przez Polskę wiarygodnej 

siły obronnej, zdolnej współuczestniczyć w realizacji celów i zadań wspólnej obrony, w tym 

zadań w ramach „HNS”. Utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej należy uznać za wydarze-

nie o fundamentalnym znaczeniu w wojskowym systemie obronnym odpowiedzialnym 

za zapewnienia skutecznego i trwałego bezpieczeństwa narodowego RP. Sejm RP 16 

listopada 2016 roku uchwalił nowelizację Ustawy o powszechnym obowiązku obrony, 

normującą działania Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowelizacja przewiduje, że Wojska 

Obrony Terytorialnej będą piątym rodzajem sił zbrojnych — obok sił lądowych, powietrz-

nych, morskich i specjalnych. Ich dowódca będzie powoływany przez Prezydenta z kon-

trasygnatą Premiera i na co dzień będzie podlegał bezpośrednio szefowi MON. WOT będą 

mogły współdziałać w ramach ogólnie przyjętych i obowiązujących porozumień z NATO. 67



Zatem państwo broniące się przed agresją powinno oprócz wojsk operacyjnych 

przygotować i wykorzystać do obrony również inne, nie mniej ważne środki, takie jak:

 · wojska obrony terytorialnej — zdolne do obrony nie tylko swoich stron rodzinnych,

 · obronnie przygotowane społeczeństwo do wsparcia działań Sił Zbrojnych oraz pro-

wadzenia walki obronnej,

 · umiejętność prowadzenia działań nieregularnych polegających na unikaniu frontal-

nego starcia z przeważającym przeciwnikiem oraz atakowaniu z zaskoczenia i przy 

wykorzystaniu walorów obronnych własnego terytorium.

Schemat 5. Organizacja kierowania i dowodzenia w resorcie Obrony Narodowej

Źródło: opracowanie własne.

Wymagania stawiane przed strukturami kierowania i dowodzenia OT

 · Struktury winny stanowić integralną część jednolitego systemu kierowania obron-

nością państwa (jeden z jego podsystemów), wkomponowaną w ogólny system obro-

ny narodowej oraz dostosowaną do podziału administracyjnego kraju.

 · System winien zapewnić:

 Ð sprawną realizację zadań na wszystkich szczeblach kierowania i dowodzenia 

wojskami wraz z zabezpieczeniem logistycznym działań,
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 Ð wykorzystanie potencjału obronnego układu pozamilitarnego na rzecz SZ RP 

podczas planowania, organizowania i prowadzenia działań bojowych,

 Ð zdolność do realizacji zadań na korzyść wojsk sojuszniczych działających na 

obszarze RP,

 Ð poprawność kontaktów z administracją terenową działających wojsk NATO, 

w tym także zobowiązań wynikających z postanowień HNS.

Zorganizowanie podsystemu kierowania obroną terytorialną jest przedsięwzięciem 

bardzo złożonym, który winien zwiększyć potencjał obronny państwa poprzez zapla-

nowanie, terminowe uruchomienie i wprowadzenie do działań poszczególnych kom-

ponentów obronnych. 

Aby można było realizować postawione zadania przed Wojskami Obrony Tery-

torialnej ich struktura wymaga odpowiedniej konstrukcji systemowej, prawnej, jak 

i strukturalnej. 

3. Etapy formowania Wojsk Obrony Terytorialnej SZ RP

Struktura Wojsk Obrony Terytorialnej czasu kryzysu, jak i wojny, powinna uwzględniać 

charakter działań wojsk operacyjnych [Groszek 2016, s. 64]. Formowanie Wojsk rozpo-

częto w bieżącym roku, podzielone ono zostało na cztery etapy:

Etap I — do końca 2017 roku:

 Ð utworzenie Dowództwa Obrony Terytorialne z siedzibą w Warszawie,

 Ð utworzenie 6 Brygad Obrony Terytorialnej w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, 

Olsztynie i dwóch Brygady na terenie województwa mazowieckiego.

Etap II — do 2018 roku: utworzenie 5 Brygad Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy, 

Gdańsku, Kielcach, Krakowie i Łodzi.

Etap III — do 2019 roku: utworzenie 6 Brygad Obrony Terytorialnej w Opolu, 

Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze, na Śląsku i Szczecinie.

Etap IV — do końca 2021 roku: ocena funkcjonowania WOT wraz z osiągnięciem ich 

gotowości do działań.

Zakończenie formowania ostatnich związków taktycznych z końcem 2021 roku nie 

będzie równoznaczne z zakończeniem rozwoju i doskonalenia tych wojsk, gdyż proces 

trwać ma nieprzerwanie.

Wojska Obrony Terytorialnej będą funkcjonowały na trzech poziomach, ściśle 

powiązanych z podziałem administracyjnym: kraju, województwa, powiatu.

Obrona terytorialna wsparciem bezpieczeństwa powszechnego państwa
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Schemat 6. Etapy formowania WOT w formie graficznej

Źródło: opracowanie własne.

Struktura kierowania Obroną Terytorialną obejmuje:

 · centralne organy kierowania Obroną Terytorialną,

 · terytorialne organy dowodzenia OT,

 · siły Wojsk Obrony Terytorialnej,

 · wypracowane relacje i procedury współpracy i współdziałania terytorialnych 

organów dowodzenia i Wojsk OT z organami administracji, pozamilitarnymi ogniwami 

obronnymi i społeczeństwem.
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Schemat 7. Siły WOT w strukturze administracji publicznej

Źródło: opracowanie własne.

Na poziomie krajowym powołane zostanie dowództwo obrony terytorialnej. Na 

poziomie województwa powołuje się: brygadę OT i dowództwo brygady, natomiast 

w każdym mieście wojewódzkim — batalion obrony terytorialnej. Natomiast w powie-

cie będącym podstawą systemu tworzona będzie jedna kompania obrony terytorialnej. 

Biorąc pod uwagę możliwość prowadzenia działań w rejonach zurbanizowanych więk-

szych niż dwadzieścia tysięcy mieszkańców i rozmiar zagrożeń naruszający żywotne 

interesy tych aglomeracji, nie wyklucza się przekształcania istniejących struktur 

w struktury forteczne do obrony tych miast, a mianowicie:

 · pułki forteczne, 

 · brygady forteczne,

 · dywizje forteczne,

 · korpusy forteczne. 
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W okresie pokoju struktury te nie istnieją w tak przestawionej budowie, dopiero 

w  razie zaistnienia sytuacji kryzysowej lub wojny. Po pełnym ich rozwinięciu będzie 

gotowych do użycia blisko pół miliona żołnierzy obrony terytorialne [Jakubczak 2016, 

s. 300]. Wydaje się także zasadne, że dowódca wojsk obrony terytorialnej powinien dys-

ponować odwodem sił i środków bezpośrednio mu podporządkowanych.

Schemat 8. Koncepcja struktury organizacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej w SZ RP

Źródło: opracowanie własne.

Zarówno koncepcja, jak i postanowienia znowelizowanej ustawy o powszechnym 

obowiązku obrony nie uwzględniają takiego wariantu organizacji i użycia sił obrony 

terytorialnej. W pracach nad koncepcją powołania wojsk obrony terytorialnej Minister 

Obrony Narodowej między innymi mówił o wykorzystaniu potencjału Aeroklubu Pol-

skiego, jednak twórcy ustawy pominęli tę dość interesującą propozycję. Na etapie for-

mowania wojsk obrony terytorialnej od podstaw powinno się wrócić do tej koncepcji, 

jednocześnie poszerzając ją o nowe elementy, przykładowo morskich sił obrony tery-

torialnej. To te dodatkowe elementy organizacyjno-strukturalne można wkomponować 

Jerzy Zawisza, Janusz Sztanc
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w potencjał wojsk obrony terytorialnej, wykorzystując świadczenia osobiste i rzeczowe 

wymienione w stosownych dokumentach ustawodawczych i wykonawczych RP. Wycho-

dząc naprzeciw tej propozycji, struktura organizacyjna wojsk obrony terytorialnej bar-

dziej wpisywałaby się w zakres ustawowych właściwości określonych dla tego rodzaju 

Sił Zbrojnych RP. Należy zauważyć, iż według koncepcji Ministerstwa Obrony Narodowej 

Wojska Obrony Terytorialnej będą ważnym ogniwem obrony narodowej w swojej istocie:

 · po pierwsze, zwielokrotnią potencjał odstraszania Sił Zbrojnych RP poprzez wsparcie 

wojsk operacyjnych i stworzenie optymalnych warunków do pełnego wykorzystania 

ich zdolności bojowych,

 · po drugie, osiągnięta zostanie przez WOT zdolność do prowadzenia działań niere-

gularnych, w tym szczególne wsparcie terenowych organów administracji państwo-

wej i samorządów oraz społeczeństwa przy realizacji działań antykryzysowych,

 · po trzecie, wspomogą odbudowę patriotycznych fundamentów systemu obron-

nego państwa poprzez ochronę społeczeństwa przed dezinformacją i propagandą, 

a  także współudział w powszechnym wychowaniu patriotycznym i obywatelskim 

dzieci oraz młodzieży,

 · po czwarte, współodpowiedzialność władz lokalnych za bezpieczeństwo miejsco-

wych społeczności.

4. Struktura i zadania poszczególnych formacji organizacyjnych 
obrony terytorialnej

1. Drużyna Obrony Terytorialnej (dOT)
Drużyna Obrony Terytorialnej to najmniejszy pododdział przeznaczony do prowadzenia 

walki albo zabezpieczenia działań bojowych (patrz schemat 9).

2. Pluton Obrony Terytorialnej (plOT)
Zadaniem Plutonu Obrony Terytorialnej jest obrona i ochrona obiektów oraz prowadze-

nie działań obronnych. W zależności od sytuacji może też prowadzić działania nieregu-

larne, mające na celu obezwładnianie działań przeciwnika (patrz schemat 10).

Obrona terytorialna wsparciem bezpieczeństwa powszechnego państwa
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3. Kompania Obrony Terytorialnej (kOT)

Schemat 11. Przykładowa struktura kompanii Wojsk Obrony Terytorialnej 

Źródło: opracowanie własne.

Kompania obrony terytorialnej działa w strukturze batalionu w składzie do czte-

rech plutonów, prowadzi działania na zawczasu przygotowanych rubieżach (obiektach), 

doraźnie może prowadzić działania poza wyznaczonymi rubieżami czy obiektami.

Kompanie w strukturze batalionu mogą (powinny) występować jako:

 · kompania piesza, która działa w zawczasu przygotowanych punktach obrony,

 · kompania manewrowa prowadząca działania w rejonie odpowiedzialności z możli-

wością prowadzenia działań poprzez organizowanie manewru na niewielkie odległo-

ści od bronionego obiektu (rubieży).

4. Batalion Obrony Terytorialnej (bOT)
Batalion Obrony Terytorialnej jest taktycznym elementem zdolnym do samodzielnego 

prowadzenia działań bojowych w rejonie swojej odpowiedzialności, może też podjąć 

krótkotrwałe działania poza nim (rejon interwencji).

Batalion może być wzmacniany doraźnie siłami brygady obrony terytorialnej lub 

siłami wojsk operacyjnych jeżeli działa na ich korzyść i w rejonie swojej odpowiedzial-

ności (patrz schemat 12).

Sekcja dowodzenia
/3/

Dowódca kompanii WOT
/1/

Zastępca dowódcy
/1/

1 Pluton WOT
/40/

2 Pluton WOT
/40/

Pluton wsparcia ogniowego WOT
/28/

Dróżyna zabezpieczenia 
logistycznego

/9/
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Schemat 12. Przykładowa struktura batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej 

Źródło: opracowanie własne.

5. Brygada Obrony Terytorialnej (BOT)
BOT jest związkiem taktycznym Wojsk Obrony Terytorialnej o strukturze batalionowej, 

doraźnie mogą być jej podporządkowane bataliony forteczne lub pułk forteczny, jeżeli 

taki został utworzony i działa w rejonie odpowiedzialności brygady. Brygada posiada 

siły i środki do prowadzenia działań regularnych, jak i nieregularnych, może prowadzić 

działania samodzielnie lub we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi, jeżeli ich dzia-

łania prowadzone są w jej rejonie odpowiedzialności.

Sztab batalionu
/5/

Dowódca batalionu WOT
/1/

Zastępca dowódcy
/1/

1 Kompania  WOT
/122/

2 Kompania  WOT
/122/

4 Kompania wsparcia ogniowego WOT
/90/

Pluton dowodzenia
/20/

3 Kompania  WOT
/122/

Pluton zabezpieczenia logistycznego
/17/
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Schemat 13. Przykładowa struktura brygady Wojsk Obrony Terytorialnej 

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku gdy uwzględnimy potrzeby wykorzystania BOT w czasie kryzysu 

i wojny, nieodzownym byłoby, aby w strukturach Brygady znajdowały się pododdziały 

lub oddziały specjalistyczne o różnorakich możliwościach działań, mogące prowadzić 

działania nie tylko samodzielnie, lecz także we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi. 

Przedstawiona struktura Brygady nie jest ostateczna, gdyż każda struktura powinna 

odpowiadać warunkom i możliwościom wykonania zadania wynikającego z planu ope-

racyjnego szczebla nadrzędnego, jak i planu operacyjnego obrony państwa [Jakubczak 

2016, s. 312]. Z kolei analizując wyposażenie oraz uzbrojenie wojsk obrony terytorial-

nej, powinno się uwzględniać możliwości produkcyjne przemysłu polskiego. Wydaje 

się, że kwestie uzbrojenia i wyposażenia osobistego żołnierzy OT pozostają w pełni 

oczywiste. Nasz przemysł zbrojeniowy dostarcza na wskroś nowoczesnego uzbrojenia 

strzeleckiego oraz wyposażenia pola walki dla pojedynczego żołnierza. Podobnie ma 

się kwestia wyposażenia wojsk OT w uniwersalne środki transportu stosownie do wła-

ściwości określonych dla wojsk obrony terytorialnej. W tym obszarze zwracamy uwagę 

na pojazdy terenowe Hooker produkowane w Lublinie, czy też bardziej zaawansowane 

technologicznie pojazdy opancerzone TUR z AMZ Kutno.
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5. Formy pełnienia służby oraz szkolenie żołnierzy Wojsk Obrony 
Terytorialnej 

Schemat 14. Formy wykonywania służby przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej 

Źródło: opracowanie własne.

Szkolenie WOT prowadzone będzie:

 · w systemie weekendowym,

 · raz do roku na poligonie,

 · oprócz ćwiczeń o charakterze stacjonarnym (polowym) proces szkoleniowy zosta-

nie uzupełniony o moduł kursów e-learningowych, zadaniem którego będzie wyja-

śnienie jej uczestnikom, w jaki sposób ta formacja wpłynie na bezpieczeństwo Polski,

 · w przypadku, gdy kandydat nie posiada podstawowego przeszkolenia wojskowe-

go, jest on kierowany na 16 dni szkolenia jako służba przygotowawcza dla korpusu 

szeregowych OT, po jej odbyciu następuje podpisanie kontraktu oraz przydział do 

jednostki wojskowej [Sabak 2016]. 79
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Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż optymalna skuteczność i wiarygodność wojsk 

OT uwarunkowana jest splotem kilku istotnych czynników, które muszą być spełnione 

przez państwo równocześnie:

 · po pierwsze, systematyczna edukacja obronna w szkołach, 

 · po drugie, organizacja i egzekwowanie w skali państwa obowiązku powszechnego 

przeszkalania rezerw osobowych (przynajmniej jego części),

 · po trzecie, posiadanie narodowych zdolności do produkcji różnego rodzaju 

uzbrojenia, 

 · po czwarte, przekonanie Polaków, że narodowy wysiłek posiadania profesjonalnie 

przeszkolonych pod względem wojskowym współobywateli jest warunkiem koniecz-

nym zachowania ich wolności i niepodległości,

 · po piąte, posiadanie odpowiednich zasobów materialnych w postaci środków 

do walki, które skutecznie pozwoliłyby bronić się przed potencjalnym agresorem 

[„Zawsze gotowi, zawsze blisko”… 2016].

Zakończenie

Tworzenie powszechnej Obrony Terytorialnej Polska III RP realizuje w oparciu o dążenia 

twórców Konstytucji 3 maja o „sile zbrojnej narodu”. Historia państwa polskiego uczy 

nas, że po wielu doświadczeniach powinniśmy w pierwszej kolejności kształtować wła-

sną, narodową siłę militarną, a dopiero w dalszej kolejności szukać wsparcia sojuszni-

ków. W  tej materii zawsze powinien nam przyświecać głęboki sens rozwoju lokalnej, 

jak i światowej myśli obronnej w świetle otaczającej nas rzeczywistości [Williams 2012, 

s. 426]. Niezaprzeczalnym faktem jest to, iż Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło 

się organizacji wojsk obrony terytorialnej jako oddzielnego rodzaju wojsk, nadając im 

rangę równoprawnej formacji wojskowej na równi z wojskami operacyjnymi. Celem OT 

jest ciągłe budowanie wiarygodnej siły i wizerunku o niepokonalności Polski będącej 

podstawą skutecznego odstraszania, ochrony i obrony oraz współudział w zapewnie-

niu ochrony ludności, mienia i  środowiska w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof 

technicznych i innych nieprzewidywalnych zdarzeń. Powołane do życia wojska w nowej 

strukturze zapewnią pozytywne wsparcie wojskom operacyjnym, przez co wzmocni się 

cały system obronny państwa, szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych [Wiśniewski 

2013, s. 63]. Polska, tak jak inne państwa, poprzez uczestnictwo w  obronie wspólnej 

NATO, zwiększa własne narodowe zdolności ochrony i obrony, włączając się jednocze-

śnie w tworzenie i współodpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu europej-
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skiego. Obowiązująca doktryna obronna nakazuje siłom obrony terytorialnej prowadzić 

działania w wyznaczonych uprzednio rejonach odpowiedzialności, jako że zapis ten 

wynika z europejskiej zasady działań Wojsk Obrony Terytorialnej [Jakubczak 2016, s. 379]. 

Wnioski:

1. Wojsk Obrony Terytorialnej nie należy traktować jako uzupełnienie lub rezerwy 

wojsk operacyjnych, należy je widzieć jako pełnoprawnego partnera na polu walki, 

a niekiedy dawać im pierwszeństwo w działaniu;

2. tworzone formacje Wojsk Obrony Terytorialnej mające działać w ramach Sys-

temu Obrony Terytorialnej RP powinny być na tyle liczne, aby były zdolne do pod-

jęcia skutecznych działań obronnych jednocześnie na całym terytorium państwa 

polskiego;

3. polska Obrona Terytorialna powinna tu i teraz stanowić decydujący czynnik 

bytu oraz przyszłości państwa i narodu;

4. nie jest jednoznacznie uregulowany udział Wojsk Obrony Terytorialnej w misjach 

zagranicznych, a to wymaga pilnego unormowania;

5. Wojska Obrony Terytorialnej winny stanowić wojskową reprezentację społecz-

ności lokalnych [Szweda 2016, s. 144] w walce przeciw zbrojnej napaści lub innych 

zagrożeń, od których żadna społeczność we współczesnym świecie nie jest wolna;

6. aby tworzyć nowe organizacje, nie tylko wojskowe, należy posiłkować się 

doświadczeniami uznanych autorytetów w danej dziedzinie — niekwestionowa-

nym w tematyce obrony terytorialnej jest prof. Ryszard Jakubczak.

Obrona terytorialna wsparciem bezpieczeństwa powszechnego państwa
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Postępujący rozwój technologiczny doprowadził do powstania i rozwoju społeczeń-

stwa informacyjnego. Pojęcie to jest używane na określenie społeczeństwa, w którym 

kluczową rolę pełni informacja. Chociaż w literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele 

definicji określających ten typ społeczeństwa, ich wspólnym mianownikiem jest rola, 

jaką przypisuje się informacji, która w XXI w. zyskała szczególnie na znaczeniu, stając się 

dobrem równie cennym co pieniądz.

Rozwój społeczeństw informacyjnych jest szczególnie dostrzegalny w społeczeń-

stwach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego, gdzie bardzo szybko upowszech-

niły się nowoczesne rozwiązania technologiczne. Bezsprzecznie wpływ na to ma 

powstanie i upowszechnienie na szeroką skalę internetu. Za jego sprawą możliwe stało 

się szybkie i tanie przesyłanie danych, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. 

Informacja zawsze stanowiła ważny element funkcjonowania społeczeństwa, nie mniej 

jednak, nigdy dotąd nie było możliwe tak szybkie, łatwe i tanie ich przekazywanie.

Aktywność podmiotów w cyberprzestrzeni

Wirtualny świat umożliwia przetwarzanie i gromadzenie nieokreślonej liczby informacji, 

które stają się siłą napędową we wszystkich dziedzinach życia: gospodarczego, politycz-

nego, czy społecznego. Obecnie 40% ludzkości użytkuje internet, w tym ponad 81% 

gospodarstw domowych w UE ma do niego stały dostęp [Eurostat Statistic Explained 

2015]. Dane te potwierdzają, iż coraz częściej przenosimy swoją aktywności w świat wir-

tualny. Jest to szczególnie widoczne na portalach społecznościowych. 

W 2014 roku za najpopularniejszy został uznany Facebook, który miał 1,39 mld użyt-

kowników [Czechowicz 2015]. Portale społecznościowe umożliwiają użytkownikom 

aktywne życie towarzyskie bez potrzeby wychodzenia z domu, co w dzisiejszych cza-

sach stanowi niewątpliwy atut. Nie mniej jednak nie jest to jedyna cecha przesądza-

jąca o ich sukcesie. Portale społecznościowe dają również użytkownikowi możliwość 

szybkiego i łatwego nawiązania kontaktu z osobami o podobnych zamiłowaniach czy 

doświadczeniach. Z tych powodów coraz częściej zastępujemy bezpośrednie kontakty 

interpersonalne kontaktami w sieci. Za pośrednictwem portali dzielimy się informa-

cjami dotyczącymi prywatnych aspektów naszego życia oraz życia naszych najbliższych. 

Zamieszczamy zdjęcia z wakacji, dzielimy się zawodowymi sukcesami i porażkami. Na 

niespotykaną dotąd skalę ujawniamy je, nie zawsze mając świadomość konsekwencji 

z tym związanych. A przecież prawo do prywatności jest fundamentalnym prawem 

przysługujących każdej osobie fizycznej, i podlega ochronie zarówno na płaszczyź-

nie międzynarodowej, jak i krajowej. Tymczasem coraz częściej zamiast chronić swoją 
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prywatność, sami narażamy się na jej utratę. Skale popularności portali społecznościo-

wych najlepiej obrazuje „arabska wiosna” z 2011 roku, kiedy uczestnicy protestów orga-

nizowali się właśnie za ich pośrednictwem.

Bez wątpienia XXI wiek został zdominowany nowoczesnymi rozwiązaniami tech-

nologicznymi (telefon komórkowy, GPS, robotyka, automatyka, poczta elektroniczna). 

Rozwój internetu doprowadził do powstania wielu nowych, nieznanych dotąd aplikacji, 

które nie tylko ułatwiają codzienną pracę, ale także skracają jej czas. Większość z nas 

nie wyobraża sobie pracy bez dostępu do sieci. Obecnie, bez potrzeby wychodzenia 

z domu, możemy zrobić zakupy czy zapłacić rachunki. Z dostępnych danych wynika, iż 

ponad 50% europejskich użytkowników dokonuje transakcji handlowych przez inter-

net [Eurostat Statistic Explained 2015]. Aktywność użytkowników jest widoczna także 

na innych płaszczyznach życia. W związku ze wzrostem znaczenia roli cyberprzestrzeni 

coraz częściej wysuwa się tezę, iż jest to piąty, obok przestrzeni lądowej, morskiej, 

powietrznej i kosmicznej obszar, na którym państwo sprawuje jurysdykcję [Sienkiewicz 

2001, ss. 89–102]. Oznacza to, iż państwa zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeń-

stwa także w tym obszarze. Przestrzeń ta coraz częściej staje się obszarem zaintereso-

wania nie tylko państw, ale także innych podmiotów, w tym również hakerów.

Atuty, które zdecydowały o sukcesie cyberprzestrzeni, stały się jednocześnie czyn-

nikami determinującymi powstanie nowych, nieznanych dotąd zagrożeń. Wśród naj-

częstszych wymienia się kradzież i niszczenie danych, używanie nielegalnego oprogra-

mowania czy wirusy. Cyberprzestrzeń jest także coraz częściej wykorzystywana przez 

służby wywiadowcze w celu pozyskania danych dotyczących innych państw. Stanowi-

sko w tej sprawie zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy okazji pytania 

prejudycjalnego skierowanego przez irlandzki sąd, wobec skargi, którą wniósł austriacki 

obywatel Maximillian Schrems [Wyrok C362/14]. W przekonaniu skarżącego jego prawa 

jako użytkownika Facebooka nie są w odpowiedni sposób chronione i dostęp do nich 

mogą mieć nieuprawnione podmioty, w tym także służby wywiadowcze USA. W ocenie 

skarżącego porozumienie „Bezpieczna Przystań” regulujące transfer danych osobowych 

pomiędzy państwami należącymi do EOG a USA nie chroniło we właściwy sposób jego 

danych [Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego… 2013, s. 6]. Trybunał stwierdził, 

iż decyzja Komisji z 26 lipca 2000 roku regulująca transfer danych pomiędzy USA a EOG 

jest nieważna. W ocenie organu orzekającego „amerykański system bezpiecznej przy-

stani umożliwia uzyskanie dostępu do danych osobowych przekazywanych z państw 

członkowskich do tego państwa i je przetwarzać w sposób niezgodny w szczególności 

z celami ich przekazywania i wykraczając poza to, co jest ściśle niezbędne i propor-

cjonalne do zapewnienia ochrony bezpieczeństwa narodowego” [Komunikat Komisji 

do Parlamentu Europejskiego… 2013, s. 3]. W USA łatwy dostęp do danych jest możliwy 85



dzięki przepisom regulującym bezpieczeństwo narodowe, interes publiczny i obo-

wiązek przestrzegania amerykańskich ustaw [Analiza programu „Bezpieczna przystań” 

w zakresie… 2014, s. 7]. Dodatkowo od niedawna w USA obowiązuje zarządzenie, na 

podstawie którego istnieje możliwość wykorzystywania informacji dostępnych m.in. na 

forach społecznościowych, w przypadku weryfikacji osób ubiegających się o prawo do 

dostępu do informacji niejawnych [PAP 2016].

Rozwój zagrożeń w cyberprzestrzeni

Konsekwencją rozwoju cyberprzestrzeni jest powstanie nowej, nieznanej dotąd kate-

gorii zagrożeń obejmującej ataki w cyberprzestrzeni, wojnę informacyjną, cyberprze-

stępczość, czyberwojnę czy cyberszpiegostwo, a także przenoszenie w wirtualny świat 

działalność o charakterze przestępczym, jak handel ludźmi.

Trudno jest przedstawić zamknięty katalog zagrożeń, bowiem każdego dnia poja-

wiają się nowe, ulepszone rozwiązania technologiczne, które stymulują powstawanie 

kolejnych niebezpieczeństw. Eskalacja tych zjawisk doprowadziła do uznania ich jako 

jedne z najpoważniejszych współczesnych zagrożeń obok terroryzmu czy zagrożeń 

naturalnych. Specyfika środowiska, w jakim się rozwijają, pozwala wysunąć tezę, iż 

zagrożenia w cyberprzestrzeni różnią się od tradycyjnych. Przede wszystkim znacznie 

trudniej jest wykryć sprawcę ataku cybernetycznego. Nowoczesne rozwiązania tech-

nologiczne umożliwiają podejrzanym szybkie „przemieszczanie się” w sieci. Wykrycie 

sprawcy niejednokrotnie związane jest ze znacznymi kosztami finansowymi, dyspono-

waniem nowoczesnym sprzętem oraz wyspecjalizowanym personelem. Nie oznacza 

to jednak, wbrew powszechnej opinii, iż cyberprzestrzeń pozwala jej użytkownikom 

na pełną anonimowość. Coraz powszechniej wykorzystywane są bowiem programy 

umożliwiające zidentyfikowanie IP komputera, a następnie jego użytkownika. Sku-

teczne przeprowadzenie ataku w cyberprzestrzeni nie wymaga obecności wojska czy 

ciężkiego sprzętu. Wystarczy dobra znajomość środowiska, w którym się poruszamy, 

obszaru. który ma stać się przedmiotem ataku, oraz odpowiedni sprzęt komputerowy. 

Pozornie tak niewiele, a straty związane z takim atakiem są niewyobrażalne. Najlepszy 

przykład stanowi atak hakerów przeprowadzony w 2007 roku w Estonii. Konsekwen-

cją jego był ponad trzytygodniowych paraliż najważniejszych instytucji państwowych, 

doprowadzający tym samym do paraliżu państwa. Tego typu ataki, które zdarzają się 

coraz częściej, udowadniają, iż zagrożenia w cyberprzestrzeni stanowią poważny pro-

blem dla całej społeczności międzynarodowej. Ponadto warto zauważyć, iż społecz-

ność międzynarodowa bardzo długo nie zdawała sobie sprawy ze skali tego zjawiska 
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i konsekwencji związanych z rozprzestrzenianiem się zagrożeń w cyberprzestrzeni. Nie-

ograniczony zasięg cyberprzestrzeni sprawia także, iż wrogie ataki osiągają niespoty-

kane dotąd rozmiary oraz przynoszą nieoczekiwane straty.

Przeszkodą w skutecznej walce z zagrożeniami w cyberprzestrzeni jest również brak 

przepisów prawa regulujących tę problematykę. Jest to powód, dla którego przestrzeń 

ta staje się atrakcyjna dla wielu przestępców. Na tym tle pojawia się także problem 

związany z właściwym rozpoznawaniem i definiowaniem przestępstw popełnianych 

w wirtualnej przestrzeni. Jeżeli bowiem brak jest określenia znamion przestępstwa 

oraz kary za jego popełnienie, ściganie na tej podstawie staje się bezprzedmiotowe. 

Ponadto większość państw tworzy własne przepisy w tym obszarze, które w różny spo-

sób definiują, czym jest cyberprzestępstwo oraz wysokość kary. Dodatkowo brak jest 

przepisów obligujących do zgłaszania wystąpienia incydentu, dlatego tak trudno jest 

mówić o skali tego zjawiska.

Najczęściej dowiadujemy się o przeprowadzonym ataku po zaistnieniu faktu. 

W przypadku mniejszych ataków informacje te w ogóle nie są ujawniane. Nie oznacza 

to jednak, że na gruncie prawa nie obowiązują w tym zakresie żadne przepisy. Wypra-

cowywane są one głównie na forach organizacji międzynarodowych (zwłaszcza NATO, 

ONZ, UE). Wadą takiego podejścia jest to, że mają one niezwykle ogólny charakter i sta-

nowią raczej drogowskaz, inicjatywę do dalszego działania nie zaś konkretne próby 

walki z cyberzagrożeniami czy rozwiązania prawne. Ponadto każda organizacja wypra-

cowuje własne standardy, co dodatkowo może utrudniać realizację dążenia do zapew-

nienia bezpieczeństwa.

Z uwagi na fakt, iż zapewnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jest zainte-

resowana cała społeczność międzynarodowa, a także mając na uwadze, iż każdy może 

stać się ofiarą cyberataków, niezbędne jest wypracowanie jednolitych standardów 

w  tym obszarze. Aktywność pojedynczych aktorów sceny międzynarodowej z  całą 

pewnością nie przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa w skali globalnej. Wyłania 

się więc potrzeba podejmowania wspólnych inicjatyw zwłaszcza przez pryzmat działal-

ności organizacji międzynarodowych. To właśnie one wykazują największą aktywność 

w walce z cyberzagrożeniami. Na ich forach państwa członkowskie aktywnie współpra-

cują, dążąc do wypracowania wspólnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych umoż-

liwiających walkę z cybrezagrożeniami. Prowadzone są także liczne warsztaty, szkolenia 

i ćwiczenia. W ramach struktur NATO już w 2002 roku został przyjęty program obrony 

cybernetycznej (The Cyber Defense Program). Wskutek wydarzeń w Estonii, a  także 

rosnącej liczby podobnych incydentów, państwa członkowskie doprowadziły do 

powstania w 2008 roku Strategii Obrony Cebernetycznej (The Policy on Cyber Defence). 

Dodatkowo na szczycie w Lizbonie w 2010 roku została przyjęta Koncepcja Strategiczna 
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NATO, w której dostrzeżono eskalację cyberzagrożeń. Współpraca członków jest oparta 

głównie na organizowaniu szkoleń, warsztatów oraz wymiany informacji w tym obsza-

rze. Nie ulega wątpliwości, że Sojusz odgrywający kluczową rolę w utrzymania bezpie-

czeństwa, powinien uwzględniać w swych pracach również cyberzagrożenia. On sam 

bowiem może stać się ofiarą ataków hakerów. Działania skierowane przeciwko Soju-

szowi skupić się mogą chociażby na atakach na programy komputerowe, kradzieżach 

lub niszczeniu danych, a także zakłócaniu pracy sprzętu, którym dysponuje Sojusz.

Istotny wkład w walkę z cyberzagrożeniami stanowi także Konwencja Rady Europy 

o cyberprzstępczości. Dokument został podpisany przez przedstawicieli z 53 państw, 

w  tym także Polskę (ratyfikowany 1.06.2015 r.). W Konwencji została uwzględniona 

odpowiedzialność karna za popełnienie czynów zabronionych przy wykorzystaniu 

technologii informatycznej. Wśród czynów zabronionych znalazły się m.in.: przestęp-

stwa komputerowe oraz przestępstwa przeciwko poufności, integralności i dostęp-

ności danych informatycznych i systemów. Ponadto stworzono przepisy dotyczące 

współpracy państw w celu ścigania sprawców przestępstw oraz sposobu prowadzenia 

postępowań dotyczących przestępstw związanych z systemami informatycznymi.

Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jest także przedmiotem 

zainteresowania Unii Europejskiej. Liczne inicjatywy podejmowane w tym obszarze 

mają głównie na celu wypracowanie jednolitych standardów w walce z tym global-

nym zagrożeniem. Działania obejmują dążenie do wypracowania lepszej współpracy 

w zakresie wymiany informacji organów ścigania, współpracę prawną, a także wspólne 

stanowisko wobec kluczowych aspektów bezpieczeństwa w tym obszarze. Kwestia 

bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni od wielu już lat pozostaje kluczowym obsza-

rem w  polityce bezpieczeństwa UE. W związku z tym wielokrotnie wypracowywano 

wspólne stanowiska (np. Europejska Agenda Cyfrowa, liczne komunikaty KE). Wśród 

nich jest także dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z 12 sierpnia 

2013 roku dotycząca ataków na systemy informatyczne i zastępująca decyzję ramową 

Rady 2005/222WSiSW [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013]. Dodatkowo 

pracę państw wspiera powołane w 2013 roku Europejskie Centrum Walki do spraw 

Cyberprzestępczości [Komisja Europejska 2014]. Do podstawowych zadań Centrum 

należy walka z przestępczością zorganizowaną działającą w sieci oraz walka z cybera-

takami. Działania te są realizowane przede wszystkim poprzez wspieranie krajowych 

organów ścigania [Komisja Europejska 2014].

Należy mieć świadomość, iż dokumenty wypracowywane na forach organizacji cha-

rakteryzują się dużym stopniem ogólności, niemniej jednak trzeba uznać, iż inicjatywy 

te dyscyplinują państwa i stymulują do dalszego działania. W ocenia autorki działania 

te w obliczu coraz częściej występujących ataków okazują się niewystarczające i pań-
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stwa zobowiązane są do podejmowania dalszych prac w tym zakresie. Niezbędne jest 

również zintensyfikowanie działań na rzecz zapobiegania, wykrywania, a także prze-

ciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni [Komisja Europejska 2014].

Pomimo szerokiego spektrum oddziaływania organizacji międzynarodowych na 

cyberprzestrzeń trudno mówić o „bezpieczeństwie” w cyberprzestrzeni. W dalszym 

ciągu proponowane rozwiązania nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony, co 

potwierdzają kolejne incydenty. Działania w tym obszarze wymagają szerszego współ-

działania podmiotów prawa międzynarodowego oraz większej aktywności państw.

Polska

W obliczu rosnącej liczby incydentów w cyberprzestrzeni problematyka ta zyskała 

na znaczeniu także w Polsce. Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa w tym obszarze, 

a  także mając na uwadze zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych, któ-

rych Polska jest stroną, opracowano wiele dokumentów z tym związanych. Podobnie jak 

na płaszczyźnie międzynarodowej, tak i na płaszczyźnie krajowej nie ma jednego doku-

mentu kompleksowo regulującego zagadnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 

Powstałe w tym obszarze dokumenty stanowią uszczegółowienie standardów wypra-

cowywanych na forach organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem. 

Jest to odpowiedź na rosnące zagrożenie cyberatakami występującymi także w Polsce. 

Celem projektodawców było zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 

w kraju. Niestety, przy tak dużym rozproszeniu przepisów w tym obszarze nie jest to 

zadanie łatwe. Dlatego też wydaje się, iż najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby wypra-

cowanie jednego dokumentu, którego adresatami staną się podmioty sektora publicz-

nego i prywatnego (zwłaszcza teleinformatycznego). Obecnie dostrzegalny jest brak 

współpracy pomiędzy tymi środowiskami. Jest to niezrozumiałe zwłaszcza wobec faktu, 

iż atak może być skierowany przeciwko podmiotom z obu sektorów.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa RP w cyberprzestrzeni duży nacisk kładzie 

się na wypracowanie mechanizmów umożliwiających zwiększenie zdolności do zapo-

biegania i przeciwdziałania zagrożeniom, a także zmniejszenia skutków incydentów 

[Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ABW 2013]. Niezależnie od rozwiązań prawnych 

w tym obszarze zapewnienie bezpieczeństwa wymaga jasnego określenia kompeten-

cji i zadań poszczególnych podmiotów.

Pomimo licznych inicjatyw w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprze-

strzeni, a także aktywnego uczestnictwa Polski na forach organizacji międzynarodo-

wych, poziom cyberbezpieczeństwa w Polsce należy oceniać negatywnie. Z raportu 
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przygotowanego w czerwcu 2015 roku przez NIK, który przeanalizował stan cyberbez-

pieczeństwa w 8 organach administracji rządowej, wynika, iż decydenci nie są świa-

domi niebezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni [NIK 

2015, s. 66]. Pomimo licznych inicjatyw w tym zakresie do tej pory nie wypracowano 

spójnych standardów mających na celu monitorowanie i przeciwdziałanie zagroże-

niom. W tworzonych dokumentach widoczny jest raczej brak jasnej wizji co do sposobu 

zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Brak jest także procedur reagowa-

nia w przypadku powstania zagrożenia. Brak także spójnych działań organów admini-

stracji rządowej oraz komunikacji pomiędzy podmiotami państwowymi a prywatnymi 

w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń.

We wspomnianym raporcie krytycznie odniesiono się do poziomu cyberbezpie-

czeństwa RP. W ocenie NIK przedstawiciele administracji publicznej nie zdają sobie 

sprawy z niebezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni [NIK 

2015]. Nie dostrzega się, że zagrożenia te są realne i wpływają na bezpieczeństwo pań-

stwa. Główne zarzuty NIK dotyczą braku spójnego działania przez ograny administracji 

państwowej. Każdy z nich podejmował własne inicjatywy, które nie wpływały na pod-

niesienie poziomu bezpieczeństwa. Jak się wydaje, wynika to z braku odpowiednich 

przepisów oraz wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Poza 

ogólnymi wytycznymi brak jest aktów prawnych regulujących kluczowe kwestie doty-

czące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Co za tym idzie, nie zdefiniowano podsta-

wowych uprawnień i obowiązków podmiotów. Brak także jednego organu wiodącego 

odpowiedzialnego za zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni [NIK 2015, s. 9].

Tymczasem od 2010 roku odnotowujemy stale rosnącą liczbę incydentów. W 2014 

roku było ich już ponad 7000 [NIK 2014]. Dostrzegalny jest nie tylko wzrost liczby ata-

ków, ale także ich rozwój jakościowy [NIK 2014]. Wobec tego stanu rzeczy niezbędne 

jest jak najszybsze podjęcie systemowych, wielopłaszczyznowych działań prowadzą-

cych do wypracowania mechanizmów ochrony cyberprzestrzeni RP z uwzględnieniem 

standardów wypracowywanych przez organizacje międzynarodowe, których Polska 

jest członkiem.

Celem państwa powinno być dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa w tym 

obszarze. Działania powinny mieć charakter wielopłaszczyznowy obejmujący aspekt 

prawny, techniczny oraz edukacyjny. Ten ostatni aspekt jest szczególnie istoty, bowiem 

wszyscy jesteśmy narażeni na zagrożenia cybernetyczne. W związku z tym niezbędne 

staje się uświadamianie użytkowników, w jaki sposób korzystać z sieci. Nie bez znacze-

nia jest także podnoszenie świadomości użytkowników poprzez kampanie obrazujące 

zagrożenia niesione z niewłaściwego wykorzystywania internetu. Niezbędne jest także 

zbudowanie silnego i dobrze wyposażonego technicznie zespołu specjalistów, którzy 
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dysponują uprawnieniami umożliwiającymi im monitorowanie środowiska interneto-

wego. Nieodzowna okazuje się także wymiana doświadczeń ze specjalistami z innych 

państw [NIK 2014].

Pomimo licznych inicjatyw jesteśmy na początku długiej i krętej drogi do bezpie-

czeństwa RP w cyberprzestrzeni. Trudności w zapewnieniu odpowiedniego poziomu 

wynikają przede wszystkim z faktu, iż jest to przestrzeń, która nie ma wymiaru 

terytorialnego.

Coraz częściej występujące incydenty udowadniają, iż państwa nie zapewniają 

odpowiedniego poziomu swego bezpieczeństwa w tym obszarze. Niestety na grun-

cie prawa międzynarodowego brak jest jednej, spójnej definicji określającej, czym jest 

cyberprzestrzeń. Przeniesienie aktywności człowieka w cyberprzestrzeń stanowi nie-

wątpliwie wyzwanie dla państw zwłaszcza w zakresie właściwego zabezpieczenia oby-

wateli w tym obszarze. A przecież dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa stanowi 

podstawę funkcjonowania i priorytet każdego państwa. Dotychczasowe modele bez-

pieczeństwa okazały się niewystarczające wobec powstania nowej kategorii zagrożeń. 

Należy mieć nadzieję, iż coraz częściej występujące incydenty zmotywują społeczność 

międzynarodową do większej aktywności w tym obszarze.

Bezpieczeństwo w erze cyfryzacji
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On May 25th, 2015 the new regulation has been adopted which will be obligatory for all 

member states for two years. Now there is time to prepare and change the regulations 

in this area (also those functioning in our country). For most of us the next two years will 

be very busy because the general data protection regulation introduces many changes.

Personal data protection in the directive 95/46

The functioning directive 95/46 has shown that the margins of freedom for national 

regulations are not good [Dyrektywa 95/46 WE]. Very often were there situations where 

different regulations became a reason for different interpretations. It was not safe for 

the stability of law. The conflict of laws occurred.

But it was not the only reason why member states decided to work on a new act. 

The main reason was that technical developments and globalization make it an imper-

ative to revise the current regulations. The first version of the new regulation was pro-

posed in 2011. Since then the document has undergone many changes. Finally on May 

2015 the document was accepted as a result of compromise. The act consists of eleven 

chapters. Among them there are many new areas such as the right to be forgotten, risk 

assessment. Moreover, some new areas like biometric data or data health have been 

defined. The new regulation is concentrated not only on harmonising the rules of law, 

but also development of the rights of personal subject.

The fact is that the majority of people is not interested in respecting their rights. 

Some of them do not know about their rights. Functioning in the Internet showed 

our rights are exposed to infringement that more than ever. The rise of the Internet 

leads to development of new dangers which include the ones associated with personal 

data. Identity theft and information warfare are just some examples of the new dan-

gers. Their development was a result of the lack of awareness that the virtual world is 

a space where we are exposed more than in reality. Most of us think that this space is 

safe. A sense of anonymity gives a sense of security. Nothing more illusory. Being active 

on community forums allow other to know more about us than we think. Putting some 

information on other web sites is a source which may be used differently. The virtual 

world is much more dangerous than we expect.
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Personal Data Protection — Barriers and Challenges to Research

Personal data in social network 

The population on social network has passed the wildest expectations. Till now it has 

more than 150 million users, and this number still is growing [“Bloomberg” online].

For most of us this is also a place where we can put every piece of information about 

us or others without consequence. The virtual world becomes the space of unlimited 

information. An obstacle to ensure security is also the fact that this is a space without 

regulations. The main source are regulations created by national governments. Unfor-

tunately, it is not sufficient. It is a fact that we are very often victims of crime and we 

do not know it, or someone offends us and we do not know who it is. Public persons 

are exposed more often to those dangers. It has become a reason of many violations. 

Identity theft has become frequent more than ever. This crime consists of stealing our 

personal data to achieve financial benefit. Functioning in virtual world provides a space 

to develop this crime. Many of us put photographs there, contact friends. This way the 

attacker can contact us by creating a new fictional account. Recently we heard that 

someone impersonated the victim’s friend to swindle some money. The social network 

is an excellent space to violate the law because of information that we can find there. 

The problem is not only compliance with the law but also its enforcement.

New regulations

The new institution in the EU law, namely the right to be forgotten, is provided for all 

those whose rights have been violated. This procedure allows to submit an application 

to administrator to remove or change untrue or offensive information.

Art 17 (2) GDPR requires the controller in cases where data has been made pub-

lic to “take all reasonable steps, including technical measures, in relation to data for 

the publication of which the controller is responsible, to inform third parties which are 

processing such data, that a data subject requests them to erase any links to, or copy 

or replication of that personal data” [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679].

The personal data protection law time did not function as we wished for a long. For 

most of us it is still an area where regulations do not work and we do not expect com-

pliance with law. The reason of this approach is that the stipulations of the directive 

95/46 were not in line with technical development. It was also the main reason why it 

was decided to create new regulations. The new regulation is more modern than the 

directive but we should know that no one will protect us better than ourselves. Because 95



of this we should put information about us more carefully. We should use the Internet in 

a smart way. For this purpose the state should organize social campaigns more often. It 

should be obligatory to teach about dangers in the virtual world since high school. The 

best example is a case of 12-year-old boy whose photo and telephone number were 

put on website for paedophiles. It was a stupid joke which cost the whole family a lot of 

stress. It is the best example that education since the youngest years is very important.

The new regulation is concentrated on the protection of personal data even more 

than ever. And it gives more rights and ensures easier enforceability. New regulations 

also give more attention to effective compliance and give competence for national 

organs to impose financial penalties. This has contributed to greater effectiveness of 

law. It is a challenge for all administrators to choose how to protect the data subjects.

One of the most important changes is designation of the data protection officer. He 

should be designated in any case where:

 · the processing is carried out by a public authority or body, except for courts acting 

in their judicial capacity,

 · the core activities of the controller or the processor consist of processing operations 

which by virtue of their nature, their scope and their purposes, require regular and 

systematic monitoring of data subjects on a large scale, or

 · the core activities of the controller or the processor consist of processing on a large 

scale of special categories of a data pursuant to article 9 and personal data relating to 

criminal convictions and offences referred to in Article 10.

For most administrators the regulations of the data protection officer are not new. 

The method of appointment, the requirements for knowledge and their experience are 

similar to regulations functioning today in our law. The main difference is that the data 

protection officers have much more obligations than ABI. Nobody knows what kind 

of relations there will be between ABI and inspectors, whether every ABI will become 

inspector or be subject to registration.

The new thing is also the possibility to appoint a single data protection officer for 

a group of undertakings. Till now the rule was one controller, one ABI.

Personal data protection law is the biggest challenge for the upcoming years. It is 

important to ensure the most comprehensive protection on the one side and ensure 

free movement of data.

But in my opinion the most important change is associated with the rights of per-

sonal data subject which has been clarified. The document has put greater emphasis on 

the guarantee of better protection of data subject rights. In this area the most impor-

tant change is the extension of the information obligation. It means that the personal 

data subject will know much more about the controller who processes their data. In the 
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document it has been also specified that the controller takes appropriate measures to 

provide any information relating to the data subject in a concise, transparent, intelligi-

ble and easily accessible form, using clear and plain language.

The new thing is also the procedure of data protection impact assessment, where 

a type of processing in particular using new technologies and taking into account the 

nature, scope, context and purposes of the processing, is likely to result in a high risk to 

the rights and freedoms of personal nature, the controller shall, prior to the processing, 

carry out an assessment of the impact of the envisaged processing operations on the 

protection of personal data. Additionally, the controller should seek the advice of the 

data protection officer where designated. This procedure should additionally guaran-

tee the better protection to the data subject.

A new thing is also informing a supervisory authority about any incident. Till now 

information in this area was not commonly used. That is why sometimes it was very 

hard to counteract it. New regulation that is to be applied will provide that in the case 

of personal data breach, the controller shall notify the personal data breach to the 

supervisory authority unless the personal data breach is unlikely to result in a risk to the 

rights and freedoms of natural persons without undue delay and where feasible, not 

later than 72 hours after having become aware of it.

This way we will know better to what extent the violations are made. Today no one 

knows about their occurrence. It is a reason why we are thinking about this abstractly. 

This procedure being applied will help to build procedures providing higher level of 

security.

Development of new technology is growing very fast. No provision of law guaran-

tees a full protection. People functioning in virtual world are then exposed to violations. 

There is no doubt that we do not care about our data. Without thinking we share them 

with banks, Internet shops or private subjects. Very often we participate in various kinds 

of competitions where we must put our personal data. Lured with high win, we do not 

think about consequence of our proceedings.

Of course administrators are obliged to protect our data, but there are no smoothly 

functioning procedures in the case of violation.

Danger for our privacy also poses the increasing use of video monitoring. It is diffi-

cult to find places where it is not used. Most often the main reason is connected with 

ensuring security. However, we should analyse it also in relation to the right to privacy. 

In the context of personal data protection video monitoring is connected with process-

ing of data protection. The main problem in this area is the fact that it is not regulated 

by law. It such case the best solution is to use the principle of proportionality. According 

to it, we can use monitoring if other methods cannot be used or will not be effective. 
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The second important problem is connected with realisation of obligation to provide 

information to data subject. Most often this obligation is realised by information on 

the front shop doors or windows by a label with camera. All of this is to inform that this 

object is monitored. A very problematic area is using monitoring in our workplace. Very 

often the need to ensure security is only one reason. The second and more important is 

connected with controlling employees. In this case it is also important to ensure balance 

between law to privacy and employee permissions. Because by design these relations 

are directed to subordination of employees. In this case the question is whether the 

employer can use monitoring to control us. Can employer check our business e-mails? 

The answer is not simple but we must remember that during our work our employer can 

check what we are doing . He can be interested in what kinds of website we visit. He can 

also check our business e-mail but he cannot check our private e-mails. He can also use 

monitoring but only in situations when he cannot ensure safety in any other way. The 

new regulation should help answer all these problematic questions.

New technology enters our lives very fast. Not only the big corporations or govern-

ments but also our private lives, our houses, enterprises. The main reason why it hap-

pens is globalisation. New technology for sure makes our lives easier. But the other side 

is always the problem with protection of our rights. This problem is clearly seen in using 

biometry. This is the most precise method to check or confirm identity of a person. But 

before we choose or decide to introduce this method in our company we should think 

about consequences for privacy connected with this. For most of us there is no differ-

ence if a guard checks our ID or gets a fingerprint. But deeper analysis leads to conclu-

sion that it is not good for us if someone can use our biometric data. Very often we do 

not know who has access to them, how they are stored. Meanwhile, the consequences 

of losing them are more dangerous then we can imagine. Thing that we could see few 

years ago on cinema screen as a science fiction becomes a true situation. Not for all of 

us, but soon it will be possible to create. The main problem is to balance the new tech-

nological development and guarantee person rights on the one hand and freedoms on 

the other. Very often a restrictive law is not a good way to guarantee development. On 

the other hand the lack of regulations is a source of threats and risk of abuse. No doubt 

the efforts of international community are not enough.
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Polish experience

Functioning for 20 years, the data protection in Poland has proved that protecting our 

rights is an important part of our lives. It is unfortunately true that these rights are not 

respected not only by others but especially by ourselves. To ensure better respect of 

obligations in the regulation, the right to impose administrative fines has been guar-

anteed. Administrative fines shall depend on the circumstances of each individual case. 

Each time the nature, gravity and duration of the infringement is taken into account, 

the nature, scope or purpose of the processing concerned as well as the number of 

data subjects affected and the level of damage suffered by them, any relevant previous 

infringements by the controller or processor, the categories of personal data affected 

by the infringements shall be given. In my opinion the amount of penalty should make 

us think, whether it is worth to violate the regulation [art. 83]. Additionally, any person 

who has suffered material or non-material damage as a result of any infringement of the 

regulation should have a right to receive compensation from the controller or processor 

for the damage suffered. They will be exempt from liability if they prove that they are not 

responsible in any way for the event giving rise to the damage.

It is true that this regulation changes the functioning personal data protection in the 

UE. The same regulation entering into force for all members will help to respect rights 

better. Directive 95/46 guaranteed only general rules giving members right to create 

own regulations. It did not work in any case. We should remember also that personal 

data protection in the EU law includes also relations with third countries. In this area 

there was a problem recently. The complaint by Schrems causes core tensions between 

the UE and the US law regulating data transfer [Sprawa C-362/14]. Mr Schrems claims 

that the US law did not ensure adequate protection for personal data as the EU law does. 

In 2000 the European Commission decided that the US provides adequate safeguards 

for data protection. It was called “Safe Harbour”. Analysing these decisions confirmed 

many times that these relations did not work well but nobody decided to make any 

changes. The Schrems violation and in consequence Court of Justice for the European 

Union ruled that Safe Harbour framework was invalid. Now there are consultations, obli-

gating the US and the EU to work out a common compromise. In new regulation there 

are also some rules concentrated on transferring data to third countries. According to 

art. 45 a transfer of personal data to a third country or an international organization 

may take place where the Commission has decided that the third country, a territory or 

one or more specified sectors within that third country or international organisation in 

question ensure an adequate level of protection.

Personal Data Protection — Barriers and Challenges to Research

99



As we can see the new regulation puts attention to guarantee as much as possible 

of the best protection to personal data subject. We do not know what the adaptation of 

this regulation will look like. There is no doubt that the EU citizens should feel safer. But 

as I noticed regulation is only one point, the second much more important is how we 

care about our rights and how we care about our security. A hope that we will pay more 

attention to personal data protection and our government will guarantee realization of 

this rights.
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Ochrona danych osobowych nadal nie jest priorytetem wielu jednostek organizacyj-

nych. W polskim systemie prawnym zagadnienie to reguluje ustawa z 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922). Brak restrykcyjnych kar finan-

sowych za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych spowodował, że wiele 

podmiotów nie stosuje się do postanowień tej ustawy lub realizuje je w minimalnym 

stopniu. Sytuacja jednak ulegnie zmianie, bowiem od 25 maja 2018 r. będzie obowią-

zywało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-

bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.). Państwa członkowskie mają za zadanie w ww. 

terminie dostosować swoje przepisy krajowe do tego aktu prawnego. 

Rozporządzenie wprowadza wiele nowych konstrukcji prawnych, terminów oraz 

obowiązków dla administratorów danych. Jednym z takich zagadnień jest tzw. prawo 

do „bycia zapomnianym”, które gwarantuje każdej osobie możliwość żądania nie-

zwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w ściśle określonych sytu-

acjach wskazanych w rozporządzeniu. Inne zagadnienie, to certyfikacja oraz kodeksy 

postępowania, których zadaniem będzie pomoc grupie podmiotów we właściwym sto-

sowaniu zapisów rozporządzenia.

Wiele podmiotów będzie musiało dokonać przeglądu i audytu dotychczasowych 

narzędzi i rozwiązań funkcjonujących w zakresie ochrony danych w ich jednostkach. 

Dostosowania będą wymagać zarówno regulacje wewnętrzne, jak i narzędzia służące 

do zabezpieczenia danych osobowych, w tym zwłaszcza informatyczne. 

Obecnie większość danych osobowych przetwarza się w systemach informatycz-

nych. Takie zmiany dla wielu jednostek organizacyjnych będą wiązały się z dodatko-

wymi kosztami. Warto zauważyć, że w rozporządzeniu przewidziano wysokie kary 

finansowe za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. Kary są tak dotkliwe, 

że mogą doprowadzić do zakończenia działalności niejednego podmiotu. Jednostki 

organizacyjne chcąc uniknąć tych kar, powinny już dziś podjąć działania mające na 

celu przygotowanie się do wdrożenia systemu ochrony danych osobowych, zgodnego 

z powołanym rozporządzeniem.

Jowita Sobczak
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1. Wybrane zagadnienia

Certyfikacja oraz wdrażanie kodeksów postępowania

Artykuł 40 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. stanowi, że państwa członkowskie, organy nadzorcze, Europejska Rada 

Ochrony Danych oraz Komisja zachęcają do sporządzania kodeksów postępowania 

mających pomóc we właściwym stosowaniu powołanego rozporządzenia. Podczas 

opracowywania kodeksów należy uwzględnić specyfikę różnych sektorów, do któ-

rych należą podmioty dokonujące przetwarzania danych oraz szczególnych potrzeb 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Celem kodeksów postę-

powania jest wsparcie tych podmiotów we właściwym realizowaniu postanowień roz-

porządzenia. Mogą one określać bardziej szczegółowo zasady ochrony danych osobo-

wych w poszczególnych sektorach. Dodatkowo takie kodeksy wprowadzają jednolite 

zasady oraz wyższe standardy ochrony danych osobowych w jednostkach. Przykładowo 

grupa przedsiębiorców branży zbrojeniowej może wprowadzić — pod pewnymi warun-

kami, o których mowa w rozporządzeniu — wspólne kodeksy do stosowania. Wówczas 

ochrona danych osobowych w tych przedsiębiorstwach będzie ujednolicona, co ułatwi 

zarządzanie ochroną danych osobowych całej grupie. Kodeksy postępowania mogą być 

także przyjmowane przez zrzeszenia i inne podmioty reprezentujące określone katego-

rie administratorów lub podmioty przetwarzające.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 „Zrzeszenia i inne podmioty reprezentujące określone kate-

gorie administratorów lub podmioty przetwarzające mogą opracowywać lub zmieniać 

kodeksy postępowania lub rozszerzać ich zakres, aby doprecyzować zastosowanie roz-

porządzenia, między innymi w odniesieniu do:

a)  rzetelnego i przejrzystego przetwarzania;

b)  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów w okre-

ślonych kontekstach;

c)  zbierania danych osobowych;

d)  pseudonimizacji danych osobowych;

e)  informowania opinii publicznej i osób, których dane dotyczą;

f)  wykonywania przez osoby, których dane dotyczą, przysługujących im praw;

g)  informowania i ochrony dzieci oraz sposobu pozyskiwania zgody osoby sprawu-

jącej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem;

h)  środków i procedur, o których mowa w art. 24 i 25, oraz środków zapewniających 

bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32;
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i)  zgłaszania organowi nadzorczemu naruszeń ochrony danych osobowych oraz 

zawiadamiania o takich naruszeniach osób, których dane dotyczą;

j)  przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzyna-

rodowych lub

k)  postępowań pozasądowych oraz innych trybów rozstrzygania sporów w celu 

rozstrzygania sporów między administratorami a osobami, których dane dotyczą, 

w zakresie przetwarzania, bez uszczerbku dla praw osób, których dane dotyczą, na 

mocy art. 77 i 79”.

Treść kodeksów postępowania będzie weryfikowana przez organ nadzorczy, ponie-

waż wymagane jest jej zatwierdzenie przez ten organ. Dlatego też treść kodeksów nie 

może być przypadkowa, powinna być przemyślana i oparta na stosownych przepisach 

i realiach, w których będzie miała zastosowanie. Obecnie funkcję organu nadzorczego 

w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce pełni Generalny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych (GIODO).

Ponadto zgodnie z art. 40 ust. 5 rozporządzenia, zrzeszenia i inne podmioty planu-

jące opracowanie kodeksu postępowania, jego zmianę lub rozszerzenie zakresu aktu 

już obowiązującego, zobligowane będą do przedłożenia projektu kodeksu, zmiany lub 

rozszerzenia organowi nadzorczemu, który wyda opinię o zgodności projektu kodeksu, 

zmiany lub rozszerzenia z rozporządzeniem. Ponadto organ nadzorczy zatwierdzi pro-

jekt kodeksu, zmiany lub rozszerzenia, jeżeli uzna, że dokument stanowi odpowiednie 

zabezpieczenie dla ochrony danych osobowych.

Organ nadzorczy zatwierdzając taki kodeks, będzie mógł lepiej i sprawniej pełnić 

kontrolę nad określoną grupą podmiotów. Będzie też miał częściowy wpływ na kształ-

towanie polityki zasad ochrony danych osobowych w poszczególnych sektorach. Zaletą 

dla określonej grupy podmiotów, które wprowadzą kodeks postępowania, będzie 

zapewne korzyść wizerunkowa. Podmiot stosujący zapisy takiego kodeksu pokazuje, 

że przestrzega przepisów prawa, a także utrzymuje wysokie standardy ochrony danych 

osobowych swoich pracowników, współpracowników i kontrahentów. Postrzegany jest 

jako wiarygodny partner biznesowy. Ma to zapewne duże znaczenie dla wielu przedsię-

biorstw, które zabiegają o pozycję lidera na bardzo konkurencyjnym rynku usług. 

Kodeksy postępowania będą swego rodzaju gwarancją, że określona grupa pod-

miotów przestrzega zasad ochrony danych osobowych. 

Warto dodać, że zgodnie z art. 42 ust. 1 monitorowaniem przestrzegania kodeksu 

postępowania na mocy art. 40 może zajmować się podmiot, który dysponuje odpo-

wiednim poziomem wiedzy fachowej w dziedzinie będącej przedmiotem kodeksu i ma 

stosowną akredytację właściwego organu nadzorczego.
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Oprócz kodeksów postępowań rozporządzenie wprowadza mechanizmy certyfi-

kacji oraz znaków jakości i oznaczeń w zakresie ochrony danych, mających świadczyć 

o zgodności operacji przetwarzania prowadzonych przez administratorów i podmioty 

przetwarzające z przepisami prawa. Zgodnie z art. 42 certyfikacja jest dobrowolna, 

a proces jej uzyskania musi być przejrzysty. Ponadto certyfikacja nie wpływa na spo-

czywający na administratorze obowiązek przestrzegania rozporządzenia.

Certyfikacja może być wykonywana przez podmioty certyfikacyjne lub organy 

nadzorcze na podstawie kryteriów określonych przez te organy lub Europejską Radę 

Ochrony Danych. W świetle art. 42 ust. 7 rozporządzenia certyfikacji administratora lub 

podmiotu przetwarzającego udziela się na maksymalny okres 3 lat. Certyfikację można 

przedłużyć na tych samych warunkach, o ile nadal spełnione są stosowne wymogi. 

W takim przypadku organy certyfikujące lub właściwy organ nadzorczy cofają certyfi-

kację, jeżeli jej wymogi przestały być spełniane. 

Prawo do bycia zapomnianym

Rozporządzenie zakłada wiele zmian, które muszą być wprowadzone przez ustawo-

dawcę polskiego. Określa także nowe obowiązki i zadania dla administratorów danych. 

Jedną z ważniejszych zmian jest zastosowanie w rozporządzeniu konstrukcji prawnej 

„prawa do bycia zapomnianym”. Artykuł 17 osobie, której dane dotyczą, daje prawo do 

żądania niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, m.in. w sytuacji, gdy:

 · dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane,

 · osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie 

ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 · osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują 

nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

 · dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 · dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa in-

formacyjnego.

Ponadto, jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a miał obowiązek je usu-

nąć, to — biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji — podejmuje 

rozsądne działania, by poinformować administratorów przetwarzających te dane, że 

osoba, której dane dotyczą, żąda usunięcia wszelkich łączy, kopii tych lub replikacji 

danych osobowych [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z  27 kwietnia 2016 r. art. 17]. Zapis ten może budzić wiele wątpliwości co do jego 105



Jowita Sobczak

realnego i praktycznego zastosowania. Brak jest bowiem wskazania jednoznacznej 

odpowiedzialności administratora danych osobowych. Ponadto rozporządzenie nie 

formułuje wprost, w jaki sposób administrator danych powinien poinformować inne 

podmioty będące administratorami danych osobowych oraz w jaki sposób interpre-

tować „rozsądne działania” mające na celu poinformowanie innych administratorów.

Warto przypomnieć, że prawo do „bycia zapomnianym” w internecie stosowano 

przed wejściem w życie ww. rozporządzenia, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawie-

dliwości Unii Europejskiej (TS UE). W orzeczeniu z 13 maja 2014 roku w sprawie pomię-

dzy Google Spain SL i Google Inc. a Agencia Espanola de Protecctón de Datos (hiszpań-

ska agencja ochrony danych) i M. Costeją Gonzalezem, sygn. C-131/12. TS UE przyznał 

każdej osobie prawo do żądania usunięcia jej imienia i nazwiska z wyszukiwarki (prawo 

do „bycia zapomnianym”). Trybunał orzekł, że operator wyszukiwarki internetowej jest 

odpowiedzialny za dane, które pojawiają się na stronach internetowych publikowanych 

przez osoby trzecie. Ponadto stwierdził, że operator wyszukiwarki może być zobowią-

zany, po spełnieniu określonych warunków, do usunięcia z wyników wyszukiwania lin-

ków na temat danej osoby. Podstawą odmowy zablokowania wyników wyszukiwania 

przez operatora nie może być ocena, że publikowane informacje nie są dla wnioskodawcy 

krzywdzące ani nie wyrządzają mu żadnej szkody [zob. także: Krzysztofek 2014, s. 168].

Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że przepisy art. 12 lit. b) oraz art. 14 akapit 1. lit. 

a) dyrektywy1 wymagają, aby operator wyszukiwarki internetowej był zobowiązany do 

usunięcia z wyświetlanej listy wyników wyszukiwania, mającego za punkt wyjścia imię 

i nazwisko danej osoby, linków do publikowanych przez osoby trzecie stron interneto-

wych zawierających informacje dotyczące tej osoby, również w przypadku, gdy imię 

i nazwisko lub informacje nie zostały uprzednio czy jednocześnie usunięte z tych stron 

internetowych, nawet jeśli ich publikacja na danych stronach jest zgodna z prawem.

Zgodnie ze stwierdzeniem TS UE, w rozumieniu art. 2 lit. b) dyrektywy, działalność 

prowadzoną przez wyszukiwarki internetowe, polegającą na zlokalizowaniu informacji 

opublikowanych lub zamieszczonych w internecie przez osoby trzecie, indeksowaniu 

ich w sposób automatyczny, czasowym przechowywaniu takich informacji i wreszcie 

ich udostępnianiu internautom w sposób uporządkowany, zgodnie z określonymi pre-

ferencjami, w sytuacji gdy takie informacje zawierają dane osobowe, należy uznać za 

przetwarzanie danych osobowych. Trybunału Sprawiedliwości wskazał, że operator 

1 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych już nie obowią-
zuje. Została zastąpiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DzU. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
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takiej wyszukiwarki musi zostać uznany za administratora danych, w rozumieniu art. 2 

lit. d) dyrektywy, odpowiedzialnego za ich przetwarzanie.

W ocenie Trybunału należało w szczególności poddać analizie kwestię, czy 

osoba, której dotyczą dane, ma prawo do tego, aby dotycząca jej informacja, nie była 

już, w  aktualnym stanie rzeczy, powiązana z jej imieniem i nazwiskiem poprzez listę 

wyświetlającą wyniki wyszukiwania mającego za punkt wyjścia imię i nazwisko, przy 

czym stwierdzenie takie pozostaje bez związku z tym, czy zawarcie na tej liście wyni-

ków wyszukiwania danej informacji wyrządza szkodę tej osobie.

Przepisy art. 17 rozporządzenia niewątpliwie podnoszą jakość ochrony danych oso-

bowych. Ponadto prawo do „bycia zapomnianym” pozwala realnie egzekwować prawo 

osoby do prywatności. Skuteczność realizacji ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych w obszarze prawa do „bycia zapomnianym” będzie uzależniona w znacznym 

stopniu od zaangażowania organów krajowych, które zobowiązane zostaną do opraco-

wania skutecznej procedury w tym zakresie.

Instytucja współadministratora

Kolejnym istotnym elementem, wprowadzonym przez rozporządzenie, jest instytucja 

współadministratora. Zgodnie z art. 26 rozporządzenia „jeżeli co najmniej dwóch admi-

nistratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni współadministratorami”. 

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, organ 

publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala 

cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Sytuacja wygląda inaczej w świetle 

polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, bowiem w myśl tego aktu prawnego 

administratorem jest „osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny 

podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarza-

nia danych osobowych”. W obowiązującej obecnie ustawie o ochronie danych osobo-

wych nie występuje element decydowania o celach i środkach przetwarzania wspólnie 

z innym podmiotem. Ustawa nie wyjaśnia także, na jakich warunkach ma się odbywać 

wspólne administrowanie zbiorem. Można wymienić wiele przypadków przetwarzania 

danych osobowych w praktyce, zawartych w jednym zbiorze przez wielu administra-

torów danych osobowych, będą to m.in.: organizowanie szkoleń, konferencji czy też 

wspólne inicjatywy spółek z grup kapitałowych itp.

Instytucja współadministratorów będzie miała duże znaczenie zwłaszcza dla spółek 

grup kapitałowych, które w ramach jednej grupy podejmują wspólne inicjatywy oraz 

łącznie realizują działania. Grupę kapitałową tworzą co najmniej dwa przedsiębiorstwa 107
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pozostające ze sobą w związku kapitałowym. Aktem prawnym, który częściowo regu-

luje zagadnienia formy działania grupy kapitałowej, jest ustawa z 29 września 1994 roku 

o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). Zapisy przywołanej 

ustawy jako grupę kapitałową określają jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależ-

nymi i jednostkami współzależnymi, które nie są spółkami handlowymi. Warto dodać, 

że z punktu widzenia ochrony danych osobowych, spółki grupy kapitałowej są odręb-

nymi administratorami tych danych. Mimo zależności kapitałowej każdy z podmiotów, 

który ją tworzy, osobno odpowiada za ochronę danych osobowych w swoim zakresie. 

Powszechną praktyką w grupach kapitałowych jest standaryzacja określonych obszarów, 

np.: IT, kadry i płace, administracja czy obszar bezpieczeństwa. Wiąże się to z wprowa-

dzeniem jednolitych narzędzi i dokumentów w całej grupie [Sobczak 2016, s. 9]. Wpro-

wadzenie do polskich przepisów instytucji współadministratorów będzie ułatwieniem 

w realizowaniu przepisów o ochronie danych osobowych przez wspomniane podmioty.

Warto przypomnieć, że dyrektywa 95/46/WE dopuszczała możliwość zaistnienia 

sytuacji, w której co najmniej dwóch administratorów wspólnie decyduje o celach 

i sposobach przetwarzania danych osobowych. Artykuł 2 lit. d) dyrektywy zakładał — 

podobnie jak rozporządzenie — że pod pojęciem administratora danych należy rozu-

mieć osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samo-

dzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych.

Polski ustawodawca również wprowadził element wspólnego przetwarzania 

danych. Zgodnie z art. 23 ust. 2a2 ustawy o ochronie danych osobowych „Podmioty, 

o których mowa w art. 3 ust. 13, uważa się za jednego administratora danych, jeżeli 

przetwarzanie danych służy temu samemu interesowi publicznemu”. W powołanym 

przepisie polski ustawodawca nie wprowadził pojęcia współadministratorów, tylko 

przewiduje traktowanie różnych administratorów jako jednego. Według Katarzyny 

Witkowskiej taką niejasną i nieostrą regulację, z której nie wynika podział obowiązków 

i zadań ani konieczność zastosowania takiego podziału przez podmioty dokonujące 

przetwarzania we wspólnym interesie publicznym, należy ocenić krytycznie [2016, s. 13]. 

Rozporządzenie kładzie nacisk na uzgodnienie, jak wykonywane mają być obowiązki 

w odniesieniu do korzystania przez osobę, której dane dotyczą, z przysługujących jej 

praw i wypełniania obowiązków w odniesieniu do prawa do informacji. Artykuł 26 ust. 

1 stanowi, że (…) „W drodze wspólnych uzgodnień współadministratorzy w przejrzysty 

sposób określają odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnia-

nia obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odnie-

2 Obowiązujący od 1 kwietnia 2016 r.
3 Art. 3 ust. 1 stanowi, że ustawę stosuje się do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego 
oraz do państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych.108
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sieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, 

oraz ich obowiązków w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 

i 14, chyba że przypadające im obowiązki i ich zakres określa prawo Unii lub prawo pań-

stwa członkowskiego, któremu administratorzy ci podlegają. W uzgodnieniach można 

wskazać punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą”. Ponadto zgodnie z art. 26 

ust. 2 „uzgodnienia, o których mowa powyżej, powinny odzwierciedlać odpowiednie 

zakresy obowiązków współadministratorów oraz relacje pomiędzy nimi a podmiotami, 

których dane dotyczą. Zasadnicza treść uzgodnień jest udostępniana podmiotom, któ-

rych dane dotyczą”.

Zgodnie z powyższym zapisem bardzo ważne jest, aby administratorzy wyraźnie 

określili odpowiedzialność każdego z administratorów związaną z obowiązkami wyni-

kającymi z rozporządzenia. W szczególności dotyczy to następujących obowiązków:

 · zabezpieczenia danych;

 · prowadzenia rejestru czynności przetwarzania;

 · oceny skutków;

 · uprzednich konsultacje;

 · obowiązku zawiadamiania organu nadzorczego o naruszeniach ochrony danych;

 · realizacji pozostałych zadań wynikających z rozporządzenia i innych aktów prawa 

w tym temacie.

Właściwy podział zadań między współadministratorami danych osobowych będzie 

miał ogromne znaczenie dla zarządzających zbiorami, ponieważ w przypadku pocią-

gnięcia do odpowiedzialności będą mogli wykazać się określonym podziałem obo-

wiązków. Należy jednak pamiętać, że osoba, której dane dotyczą, może wykonywać 

przysługujące jej prawa wynikające z niniejszego rozporządzenia wobec każdego 

z administratorów [Rozporządzenie… z 27 kwietnia 2016, art. 26 ust. 3].

Nowe obowiązki administratorów danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 nakłada na administra-

torów szereg obowiązków. Jednym z nich jest zastosowanie środków bezpieczeństwa 

odpowiednich do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Artykuł 32 

stanowi, że administrator danych, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdraża-

nia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagroże-

nia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpie-

czeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku: 109
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 · pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych;

 · zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności systemów 

i usług przetwarzania;

 · zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do 

nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

 · regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych 

i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Administrator danych, oceniając czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, 

uwzględnia w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, zwłaszcza wyni-

kające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, 

nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych 

przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych [Rozporządze-

nie… z 27 kwietnia 2016, art. 32 ust. 2].

W rozporządzeniu wielokrotnie podkreślono podejście do przetwarzania danych 

oparte na ryzyku. Każda jednostka w zależności od realizowanych zadań musi zdefi-

niować i określić typy ryzyka, związane z realizacją jej zadań, które wiążą się z prze-

twarzaniem danych. Ważne jest także, aby wskazać źródło i przyczynę zagrożeń. Przy-

kładowo — inne zagrożenia będą w małym przedsiębiorstwie, w którym prowadzone 

są tylko dwa zbiory danych osobowych i występują dwa systemy informatyczne prze-

twarzające dane, a inne w przedsiębiorstwie, w którym występuje kilkadziesiąt zbiorów 

danych osobowych oraz systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe. 

Dlatego bardzo ważne jest aby administratorzy danych przeprowadzali analizy zagro-

żeń i ryzyka, a następnie zastosowali odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organi-

zacyjne, o których mowa w rozporządzeniu.

Administrator powinien dokładnie przeanalizować wybór podmiotu, który będzie 

w jego imieniu dokonywał przetwarzania danych osobowych, bowiem rozporządze-

nie stanowi, że administrator powinien korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów, 

które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków tech-

nicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporzą-

dzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Tak sformułowany zapis powoduje, 

że administratorzy danych, korzystając z usług podmiotu zewnętrznego, które wiążą 

się z przetwarzaniem danych osobowych, muszą wykazać się dużą starannością pod-

czas wyboru takiego podmiotu. Rozporządzenie jednak nie wskazuje, jakie działania 

i środki powinien podjąć administrator danych, dokonując takiego wyboru. Ważne 

jest, aby w umowie z podmiotem zewnętrznym zawarte były wszystkie niezbędne ele-

menty dotyczące warunków przetwarzania danych osobowych. Treść umowy powie-

rzenia powinna być dostosowana do konkretnego przypadku przetwarzania danych, 110
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uwzględniając elementy gwarantujące prawidłowe zabezpieczenie i przetwarzanie 

danych [Sobczak, Wociór 2016, s. 63]. Rozporządzenie przewiduje także możliwość 

podpowierzenia danych osobowych pod pewnymi warunkami określonymi w rozpo-

rządzeniu. Należy przypomnieć, że termin podpowierzenie nie został uregulowany 

w  polskim systemie prawnym. Artykuł 31 ustawy o ochronie danych osobowych sta-

nowi o powierzeniu danych osobowych, nie reguluje jednak kwestii podpowierzenia 

danych osobowych. Natomiast przepisy rozporządzenia nie zabraniają takich działań. 

Zgodnie z art. 28 rozporządzenia podmiot przetwarzający nie powinien korzystać 

z  usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogól-

nej pisemnej zgody administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot 

przetwarzający zobowiązany jest poinformować administratora o wszelkich zamie-

rzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwa-

rzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec 

takich zmian. Ponadto Grupa Robocza Art. 29 wskazała, że jako wykonawców i pod-

wykonawców przetwarzania danych można wyznaczyć wiele podmiotów, wskazując 

jednak podział ich zadań [WP169, s. 29; WP196, s. 12]. W praktyce najczęściej mówi się 

o „podpowierzeniu danych”. Przykładowo usługi świadczenia pomocy technicznej czy 

teleinformatycznej często wymagają zastosowania formuły podpowierzenia, bowiem 

dostawcy usługi korzystają z usług innych podmiotów. Administrator powierza dane 

celem prowadzenia obsługi kadrowej przez wykonawcę, wykonawca zaś, aby obniżyć 

koszty, podpowierza dane innemu podmiotowi [Sobczak, Wociór 2016, s. 67].

Administrator danych dokonując wyboru podmiotu, który będzie wykonywał prze-

twarzanie danych w jego imieniu, powinien w szczególności zadbać, aby w umowie były 

zawarte zapisy dotyczące zobowiązania wykonawcy i podwykonawcy do przestrzega-

nia instruktarzy w zakresie ochrony danych osobowych zgodnych z rozporządzeniem.

Rozporządzenie nakłada na administratora danych także istotne obowiązki zwią-

zane z wyznaczeniem oraz współpracą z inspektorem ochrony danych osobowych. 

Artykuł 37 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że administrator i podmiot przetwarzający 

wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy: 

a)  „przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów 

w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

b)  główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na 

operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wyma-

gają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na 

dużą skalę;
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c)  główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na 

przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych4, o których 

mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących 

i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10”.

„Główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego”, o którym 

mowa w ww. artykule, została częściowo wyjaśniona w motywie 97 rozporządzenia. 

Według powołanego motywu przetwarzanie danych osobowych jest główną działal-

nością administratora, jeżeli oznacza jego zasadnicze, a nie poboczne czynności. Tak 

więc „główną działalnością” będzie działalność kluczowa z punktu widzenia osiągania 

celów administratora albo podmiotu przetwarzającego dane. W świetle motywu 97 

preambuły rozporządzenia za „główną działalność” można uznać taką, która została 

wskazana w statucie administratora danych, a przetwarzanie danych osobowych jest 

niezbędne do jej realizacji [Sobczak 2017, s. 15].

Według Grupy Roboczej Art. 29 [ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY 

16/EN WP 243 2016, ss. 6–7] „głównej działalności” nie należy interpretować w sposób 

wyłączający działalność w zakresie przetwarzania danych nierozerwalnie związaną 

z działalnością główną. Grupa podaje przykład szpitala, którego główną działalnością 

jest zapewnianie opieki medycznej. Natomiast prowadzenie efektywnej opieki medycz-

nej nie byłoby możliwe bez przetwarzania danych medycznych, jak np. historii choroby 

pacjenta. W związku z tym działalność polegająca na przetwarzaniu historii choroby 

pacjenta również powinna zostać zaklasyfikowana jako działalność główna. Oznacza to, 

że szpitale będą miały obowiązek powołania inspektora ochrony danych osobowych.

Kolejnym terminem wskazanym w art. 37 wymagającym doprecyzowania jest „duża 

skala przetwarzania”, bowiem rozporządzenie uzależnia obowiązek powołania inspek-

tora ochrony danych osobowych od przetwarzania danych na „dużą skalę”. 

Według Grupy Roboczej Art. 29 nie jest możliwe wskazanie konkretnej wartości: 

rozmiaru zbioru danych czy liczby osób, których dane dotyczą, która determinowałaby 

„dużą skalę”. Nie wyklucza to sytuacji, w której wraz z rozwojem praktyki ukształtują 

się standardy umożliwiające kwantytatywne określenie „dużej skali” w odniesieniu 

do określonych rodzajów przetwarzania. Grupa Robocza zamierza wspierać ten pro-

ces poprzez rozpowszechnianie przykładów odpowiednich progów dla wyznaczenia 

inspektora ochrony danych osobowych. 

4 Zgodnie z art. 9 rozporządzenia są to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglą-
dy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane 
genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub 
dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. 
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Grupa Robocza Art. 29 zaleca uwzględnianie następujących czynników przy okre-

ślaniu, czy przetwarzanie następuje na „dużą skalę”:

 · liczba osób, których dane dotyczą — konkretna liczba albo procent określonej grupy 

społeczeństwa; 

 · zakres przetwarzanych danych osobowych; 

 · okres, przez jaki dane są przetwarzane; 

 · zakres geograficzny przetwarzania danych osobowych. 

Do przykładów „przetwarzania na dużą skalę” można zaliczyć: 

 · przetwarzanie danych pacjentów przez szpital w ramach prowadzonej działalności;

 · przetwarzanie danych osób korzystających ze środków komunikacji miejskiej 

(np. śledzenie za pośrednictwem „kart miejskich”);

 · przetwarzanie danych geolokalizacyjnych w czasie rzeczywistym przez wyspecjali-

zowany podmiot na rzecz międzynarodowej sieci fast food do celów statystycznych;

 · przetwarzanie danych klientów przez banki albo ubezpieczycieli w ramach prowa-

dzonej działalności;

 · przetwarzanie danych do celów reklamy behawioralnej przez wyszukiwarki;

 · przetwarzanie danych (dotyczących treści, ruchu, lokalizacji) przez dostawców 

usług telefonicznych lub internetowych.

Przykłady przetwarzania niemieszczącego się w definicji „dużej skali”: 

 · przetwarzanie danych pacjentów (klientów), dokonywane przez pojedynczego 

lekarza;

 · przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących lub naruszeń prawa 

przez adwokata lub radcę prawnego.

Warto nadmienić, że w trakcie prac legislacyjnych w Parlamencie Europejskim nad 

ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych zaproponowano, aby jedną 

z przesłanek wyznaczenia inspektora ochrony danych było przetwarzanie danych, 

które dotyczą co najmniej 5000 osób średniorocznie. W ostatecznej wersji zrezygno-

wano z tego zapisu, zastępując go pojęciem „duża skala” [Heimes, Pfeifle 2017]. Mając 

na uwadze wyżej zaproponowany termin, można przypuszczać, że wprowadzenie skali 

ilościowej przetwarzania danych w polskim systemie prawnym byłoby niemiarodajnym 

wyznacznikiem. Skupienie na miarach ilościowych będzie miało różne odzwierciedle-

nia w jednostkach organizacyjnych, tj.:

 · przetwarzanie danych osobowych w jednym procesie (np. zakłady opieki zdrowotnej),

 · przetwarzanie danych w wielu procesach (np. banki) [Sobczak 2017, s. 16].
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Innymi obowiązkami administratora danych, wynikającymi z rozporządzenia, są:

 · obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych osobo-

wych i zawiadomienie o nich organu nadzorczego,

 · zapewnienie, by inspektor ochrony danych był właściwie i niezwłocznie włączany 

we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych,

 · wspieranie inspektora ochrony danych w wypełnianiu przez niego zadań, zapew-

nianie mu zasobów niezbędnych do wykonania tych zadań oraz dostęp do danych 

osobowych i operacji przetwarzania, a także zasobów niezbędnych do utrzymania 

jego wiedzy w tym obszarze,

 · zapewnienie podległości inspektora ochrony danych bezpośrednio najwyższemu 

kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego.

Zakończenie 

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia, które wprowadza rozporządzenie Par-

lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-

nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wiele z zapisów 

budzi wątpliwości, w zakresie możliwości realnego ich zastosowania. Duże znaczenie 

będzie miała tu interpretacja przepisów przez krajowe organy nadzorcze. 

Rozporządzenie wprowadza wiele nowych obowiązków dla administratorów 

danych, którzy chcąc sprostać wymaganiom prawnym, będą musieli odpowiednio 

wcześniej podjąć działania przygotowawcze do wdrożenia zapisów w swoich jed-

nostkach organizacyjnych. Wiele podmiotów nie przestrzegało zasad ochrony danych 

osobowych lub traktowało te zagadnienia bardzo marginalnie. Kierownicy tych jedno-

stek będą musieli przewartościować swoje podejście, bowiem rozporządzenie oprócz 

sankcji administracyjnych, nakładanych przez organy nadzorcze w ramach ich kompe-

tencji, wprowadza także możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Pol-

ska ustawa nie zawiera tego rodzaju sankcji, dlatego wiele podmiotów nie traktowało 

ochrony danych osobowych jako priorytetu. Z pewnością administratorzy powinni roz-

począć działania, które zweryfikują stan ochrony danych osobowych w ich jednostkach, 

a następnie rozpocząć proces dostosowywania zabezpieczeń organizacyjnych i tech-

nicznych do wymogów rozporządzenia.
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Wstęp

Realizowana nieprzerwanie od 2014 roku polityka destabilizacji sytuacji na Ukrainie 

przez Rosję zwróciła uwagę różnych kręgów eksperckich na zjawisko tzw. wojny hybry-

dowej. Często działania Federacji Rosyjskiej na Krymie oraz we wschodniej Ukrainie 

zaczęto określać mianem nowej strategii wojskowej, przy pomocy której kierownictwo 

Kremla próbuje osiągnąć swoje cele polityczne. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia 

pojęcia i istoty zjawiska tzw. wojny hybrydowej — odwołując się przy tym do przykła-

dów z historii odzwierciedlających tę formę walki. Ma to na celu wykazanie, że działania 

hybrydowe nie są żadnym nowym zjawiskiem i nie jest to „oryginalny wynalazek” rosyj-

skich myślicieli wojskowych.

Pojęcie i istota wojny hybrydowej

Z materiałów źródłowych wynika, że pojęcie wojny hybrydowej pojawiło się po raz 

pierwszy w związku z wojną w Czeczenii i zostało ono wprowadzone przez amerykań-

skiego majora Williama J. Nemetha [Nemeth 2002]. Jest to termin pochodzenia łaciń-

skiego, który oznacza koncentrację, skrzyżowanie lub działalność mieszaną. Zdaniem 

Nemetha odnosi się on do specyficznych działań wojennych, które stanowią kombina-

cję regularnej i nieregularnej taktyki działania połączonej z nowoczesnymi środkami 

komunikacji. Dlatego też wojny hybrydowej nie należy utożsamiać z regularnymi dzia-

łaniami wojennymi, ponieważ w tym drugim przypadku stoją naprzeciw siebie armie 

krajów, których działania mają legitymizację zaangażowanych w konflikt stron i działają 

w oparciu o określony zestaw reguł w zgodzie z prawem międzynarodowym.

W 2008 roku pojęcie wojny hybrydowej zostało rozszerzone przez Johna McCuena 

w oparciu o doświadczenia z wojen z Wietnamu, Afganistanu i Iraku. Stwierdził on, że 

wojna hybrydowa prowadzona jest na trzech różnych frontach. Pierwszy — odnosi 

się do konwencjonalnych bitew. Drugi — dotyczy opinii publicznej i ludności kraju 

dotkniętego wojną. Natomiast trzeci — do ludności państw i społeczności międzyna-

rodowej [McCuen 2008]. Z kolei w 2007 roku Frank G. Hoffman w swojej analizie doty-

czącej wojny w Libanie i taktyki działania Hezbollahu doszedł do wniosku, że wojny 

hybrydowe obejmują szerokie spektrum różnego rodzaju działań wojennych. Należą 

do nich m.in. tradycyjne formy walki, nieregularne taktyki i formacje, a także ataki ter-

rorystyczne i rozruchy kryminalne. Podkreślając przy tym, że wojny hybrydowe anga-

żują zarówno aktorów państwowych, jak i niepaństwowych. Te multimodalne działania 
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prowadzone na poziomie operacyjnym i taktycznym zorientowane są na osiągnięcie 

efektu synergii w fizycznych i psychologicznych wymiarach konfliktu [Hoffman 2007].

Zjawisko to doprecyzowuje Glenn Russem, mówiąc o jednoczesnej kombinacji 

środków politycznych, społecznych i medialnych z konwencjonalnymi, nieregularnymi, 

terrorystycznymi i kryminalnymi metodami działań wojennych [Glenn 2009]. Oznacza 

to, że wojna hybrydowa charakteryzuje się zarówno wykorzystaniem tradycyjnych, jak 

i nieregularnych sposobów walki, i to nie tylko pod względem wojskowym, lecz także 

ekonomicznym przy zmasowanym wykorzystaniu mediów do prowadzenia wojny 

informacyjnej [Tamminga 2015, s. 1]. Do nieregularnych metod walki można zaliczyć 

ukrywane w tajemnicy wsparcie dla ruchów powstańczych i rebelii lub aktorów niepań-

stwowych w danym państwie [Ehrhart 2014, ss. 26–27]. Komponenty wojny informacyj-

nej, do których należy bez wątpienia propaganda, służą przede wszystkim złamaniu 

morale sił zbrojnych oraz silnemu oddziaływaniu na ludność cywilną przeciwnika. Rów-

nocześnie z prowadzoną na szeroką skalę propagandą mogą być wykonywane cybera-

taki na systemy teleinformatyczne wroga. Przykładem tego rodzaju działań jest cybe-

ratak przeprowadzony w 2007 roku na Estonię, kiedy, mimo iż nie znaleziono sprawcy, 

to z dużym prawdopodobieństwem ustalono, że odpowiada za niego strona rosyjska 

[Evron 2008, ss. 121–126].

András Rácz w swojej analizie działań rosyjskich na Ukrainie wypracował model 

wojny hybrydowej składający się z trzech następujących po sobie faz. Pierwsza — 

przygotowawcza, w ramach której dokonywane są ustalenia i podejmowane decyzje 

na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym. Druga — faza ataku, w któ-

rej wykorzystywane są napięcia w celu osłabienia i uderzenia z regionu docelowego 

w kwestionowaną władzę centralną i ustanowienie alternatywnej władzy politycznej. 

Natomiast trzecia i ostatnia — to faza stabilizacji, w której skonsolidowane zostają 

rezultaty polityczne. Opanowany obszar zostaje oddzielony od kraju będącego celem 

ataku, a strategiczna swoboda manewru zaatakowanego kraju zostaje trwale ograni-

czona [Rácz 2015, ss. 57–67].

W tym kontekście Hoffman sugeruje, że działania wojenne w XXI wieku będą cha-

rakteryzowały się wzrostem hybrydowych konfliktów zbrojnych. Jego zdaniem wojny 

hybrydowe będą wykorzystywane do osiągania ograniczonych celów politycznych 

takich jak: destabilizacja danego kraju, zmiana reżimów lub tworzenie stref swoich 

wpływów [Ehrhart 2014, s. 27].

Podkreślenia przy tym wymaga, że wojna hybrydowa ma duże zalety dla strony 

atakującej, ponieważ jest stosunkowo prosta i tania do uruchomienia. W celu uniknię-

cia potencjalnych sankcji jest także możliwe, że atakujący „aktor” wobec społeczności 

międzynarodowej będzie zaprzeczał swoim działaniom wojskowym w danym kraju, by 119
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przedstawić się jako strona neutralna. Zasadę tzw. wiarygodnego zaprzeczenia (ang. 

plausible deniability) stosuje się w przypadku, jeśli agresor chce „zaciemnić” swój udział. 

Obrońcy bardzo trudno jest odeprzeć atak hybrydowy, jeśli nie można jednoznacznie 

zidentyfikować agresora. Przykładem jest użycie rosyjskich sił specjalnych na Krymie, 

które operowały bez odznak wojskowych — co nie pozwalało na jednoznaczne stwier-

dzenie, że agresorem jest Federacja Rosyjska. W szczególności społeczeństwa liberal-

no-demokratycznych państw bardzo jest trudno przekonać do podjęcia działań, gdy 

nie może zostać jednoznacznie zdefiniowane państwo agresora przy wszechobecnej 

prowadzonej przez niego na szeroką skalę propagandzie. W przypadku Krymu zostały 

zastosowane klasyczne mechanizmy odstraszające (np. jak w okresie zimnej wojny) 

w celu zamazania obrazu rodzaju prowadzonych działań wojennych. W związku z tym 

ciężko jest nakreślić czerwoną linię i mówić o jej możliwym przekroczeniu.

Wojna hybrydowa nie jest nową koncepcją

Z przeprowadzonych analiz i ocen jednoznacznie wynika, że ten rodzaj działań wojen-

nych nie jest żadną rewolucyjną nowością, ponieważ w przeszłości wiele państw sięgało 

po różne elementy wojny hybrydowej. Klasycznym przykładem mieszania regularnych 

i nieregularnych jednostek wojskowych w celu wsparcia i podżegania do zamieszek 

były poczynania Rzymian podczas II wojny punickiej (218–201 p.n.e.), a także amery-

kańska wojna o niepodległość, kombinacja angielskiej armii i hiszpańskiej partyzantki 

podczas wojen napoleońskich lub brytyjskie finansowanie arabskiej rewolty podczas 

I wojny światowej [Hoffman 2007, ss. 20–22]. Podobne przykłady możemy znaleźć pod-

czas II wojny światowej np. na froncie włoskim, gdzie Brytyjczycy i Amerykanie ściśle 

współpracowali z włoskim ruchem partyzanckim. Wówczas to brytyjskie i amerykańskie 

służby wywiadowcze dostarczały broń i szkoliły partyzantów. Działalność rozpoznawcza 

różnych zgrupowań partyzanckich oraz walka ich sił nieregularnych z Wehrmachtem 

stanowiły ważną pomoc dla przegrupowania brytyjskich i amerykańskich wojsk regu-

larnych [Tompkins 2007, ss. 95–103].

Ponadto już w okresie międzywojennym została wypracowana radziecka koncepcja 

prowadzenia wojny hybrydowej tzw. sztuki maskowania (maskirowki), która pozwalała 

na znaczne rozszerzenie obszaru wpływu. Bardzo dobrym przykładem jest zainicjo-

wana przez członków sowieckiej tajnej służby i komunistów estońskich próba zamachu 

stanu w Estonii (1924). Głównym jego celem było przejęcie władzy przez komunistyczny 

rząd, który zwrócił się o pomoc do Związku Radzieckiego o interwencję sił regularnych. 

W tym celu jednostki Armii Czerwonej zostały skoncentrowane na estońskiej granicy 120



Czy wojna hybrydowa stanowi nowe wyzwanie?

tak, by po otrzymaniu „zaproszenia” od rządu rewolucyjnego móc zająć ważne ze stra-

tegicznego punktu widzenia obiekty w stolicy Estonii. Po zakończeniu operacji Esto-

nia jako nowa sowiecka republika miała sie zjednoczyć z ZSRR. Jednak próba zamachu 

nie powiodła się ze względu na brak wsparcia ze strony estońskiego społeczeństwa 

obywatelskiego i szybką reakcję demokratycznego rządu [Maigre 2015, s. 2]. Po udanej 

obronie przed zamachem stanu estoński rząd zakazał działalności partii komunistycz-

nej i utworzył paramilitarny związek obrony (Ligę Obrony), która miała stanowić uzu-

pełnienie siły bojowej wojsk regularnych [Rosche 2012, s. 11].

Również strona amerykańska z powodzeniem stosowała elementy wojny hybry-

dowej zarówno w okresie zimnej wojny, jak i w późniejszych konfliktach. Przykładem 

może być zdecydowane poparcie dla ruchu afgańskich Mudżahedinów w ich wojnie 

partyzanckiej przeciw sowieckim najeźdźcom. Także współcześnie w ramach operacji 

pk. „Trwała Wolność” (ang. Enduring Freedom) prowadzonej w Afganistanie Amerykanie 

udzielali wsparcia wojskowego Sojuszowi Północnemu i włączyli się do walki przeciw 

Talibom [Popescu 2015, s. 1]. Ponadto podczas wojny w Bośni w 1990 roku Ameryka-

nie potajemnie wspierali militarnie jednostki chorwackie. Podobne metody stosowane 

były również dla potrzeb koalicji pod przywództwem USA w Iraku, czy też brytyjsko-

-francuskiego wsparcia udzielanego rebeliantom w Libii.

Powyższe wskazuje więc, że dzisiejsza wojna hybrydowa bazuje na tych samych korze-

niach historycznych przykładów, ale jednak wykracza poza ich ramy, ponieważ obecnie 

posiada ona potencjał, który pozwala na zmianę planów strategicznych aktorów wojen-

nych. Współcześnie wojna hybrydowa coraz to bardziej zyskuje na znaczeniu, angażu-

jąc dużą liczbę podmiotów niepaństwowych, wykorzystując najnowsze technologie 

informacyjne, zaawansowane systemy uzbrojenia oraz nowe metody walki [Deep 2015].

Ten nowy wymiar został opisany już w 1999 roku przez chińskich oficerów sił 

powietrznych Qiao Liang i Wang Xiangsui. W swojej analizie stwierdzają, że moment 

rozpoczęcia ataków terrorystycznych wymierzonych przeciwko Stanom Zjednoczo-

nym Ameryki stanowił początek nowej gamy zagrożeń dla klasycznego myślenia 

wojskowego Amerykanów. Dotychczas w swoich rozważaniach brali oni pod uwagę 

wyłącznie tradycyjne formy prowadzenia wojny, a taki sposób myślenia jest niewystar-

czający i nieadekwatny w kontekście wojen przyszłości, ponieważ ich charakter jest 

nieograniczony — wszystkie granice zostają przekroczone, a ograniczenia zniesione. 

Środki niemilitarne zostają w nich połączone z militarnymi, a wojna może być prowa-

dzona na wielu frontach [Liang, Xiangsui 1999]. Chińczycy w swojej analizie dotyczącej 

przyszłych konfliktów zwracają szczególną uwagę na bardzo ważne znaczenie glo-

balnej i technologicznej integracji świata. Dlatego też klasyczne myślenie o państwie, 

w  którym tradycyjnie polega się wyłącznie na zaufaniu do sił zbrojnych i systemów 121
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uzbrojenia, jest już niewystarczające dla efektywnego zapewnienia bezpieczeństwa 

narodowego. Zamiast tego badaniom muszą zostać poddane różne formy i metody 

prowadzenia działań wojennych. Niestety jak dotychczas żadni autorzy nie przedstawili 

żadnej spójnej strategii działania pozwalającej sprostać przyszłym, niczym nieograni-

czonym wojnom [Messel 2004].

Wojna hybrydowa w strategiach wojskowych Zachodu

W amerykańskim dokumencie Wizja i Strategia Korpusu Piechoty Morskiej 2008 wskazuje 

się, że w przyszłości co raz to bardziej będą zanikały granice pomiędzy różnymi formami 

wojen i konfliktów zbrojnych. Miejsce tradycyjnych form walki zajmą kombinacje taktyk 

regularnych i nieregularnych, działań terrorystycznych i przestępczych. Zgodnie z tym 

dokumentem tego rodzaju działania hybrydowe będą stanowiły największe wyzwanie 

dla państw, organizacji oraz formacji zbrojnych. Głównym celem działań prowadzonych 

w ramach wojny hybrydowej jest nałożenie na przeciwnika ogromnych nakładów ludz-

kich, materialnych i politycznych, by w ten sposób złamać jego determinację oraz goto-

wość i zdolność do efektywnego działania. W wizji i strategii Piechoty Morskiej podkre-

śla się, że konflikty hybrydowe stanowią wyzwanie w sferze bezpieczeństwa, z którym 

w przyszłości najczęściej będą konfrontowane Stany Zjednoczone Ameryki. To właśnie 

ze względu na ich ogromną przewagę, w zakresie wojskowych sił konwencjonalnych, 

przeciwnik będzie kładł główny nacisk na prowadzenie wojen hybrydowych [Marine 

Corps 2008, ss. 12–13].

Ponadto także Pentagon w swoim Narodowym Przeglądzie Obronnym z 2008 roku, 

zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z działań hybrydowych. Stwierdza się w nim, 

że wrogie podmioty państwowe i niepaństwowe mogą zaatakować USA zarówno 

przy wykorzystaniu konwencjonalnych, jak niekonwencjonalnych systemów uzbro-

jenia. W związku z tym możliwe jest, że przeciwnik wykorzysta zarówno operacje ter-

rorystyczne, jak przedsięwzięcia z obszaru walki radioelektronicznej. „Cel określony 

w Narodowym Przeglądzie Obronnym zmusza nas do prowadzenia walki z przeciwni-

kami, którzy swoje działania opierają na zestawie (szeregu) środków hybrydowych…” 

[Department of Defense 2008, s. 11–12].

Urzędujący w okresie prezydentury Busha i Obamy amerykański Sekretarz Obrony, 

Robert Gates, w artykule opublikowanym w czasopiśmie Spraw Zagranicznych w 2009 

roku, stwierdza, że siły zbrojne USA ze względu na prognozowany wzrost konfliktów 

hybrydowych powinny poprawić swoje zdolności w zakresie prowadzenia działań nie-

regularnych i asymetrycznych. Jego zdaniem w tym celu koniecznym jest odpowied-122
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nie dostosowanie zarówno wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy, jak i systemu szkolenia 

[Gates 2009]. Koncepcja wojny hybrydowej była od dłuższego okresu czasu przed-

miotem amerykańskich rozważań i w konsekwencji została ona uznana za wyzwanie 

i zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Ponadto także NATO w swoim Capstone Concept z 2010 roku podkreśla zagroże-

nia wynikające z wojskowych działań hybrydowych. W dokumencie tym pod pojęciem 

‘zagrożeń hybrydowych’ rozumie się równoczesne zastosowanie przez przeciwnika 

wojskowych metod konwencjonalnych i pozamilitarnych. Natomiast zdolne do wszczę-

cia wojny hybrydowej są tzw. zbójeckie państwa (ang. rogue states), podmioty niepań-

stwowe oraz organizacje terrorystyczne.

Z powyższego wynika, że zagrożenia hybrydowe mogą, zatem obejmować zróżni-

cowane formy działań wojennych — włącznie z wykorzystaniem działań dotyczących 

aspektów społecznych, ekonomicznych i politycznych, a także angażować różne pod-

mioty wojskowe. Przy efektywnym zastosowaniu środków wojny hybrydowej można 

stosunkowo łatwo osiągnąć pozytywne rezultaty, także w stosunku do przeciwnika, 

który posiada przewagę militarną i technologiczną. Zgodnie z Capstone Concept naj-

bardziej prawdopodobnym miejscem prowadzenia działań hybrydowych będą tereny 

zurbanizowane, skupiające szeroką gamę różnych grup etnicznych i kultur, ponieważ 

w takim środowisku trudno jest odróżnić wrogiego bojownika od miejscowej ludności 

cywilnej [NATO 2010, ss. 2–5]. Capstone Concept NATO w przeciwieństwie do amery-

kańskich dokumentów wojskowych1 zakłada, że także organizacje stricte terrorystyczne 

mogą prowadzić działania hybrydowe. Organizacje takie jak Hezbollah, czy też tzw. 

państwo islamskie, można określić mianem ‘aktorów hybrydowych’, ponieważ jako 

podobne do państw formacje dysponują zdolnościami, które pozwalają im zarówno na 

stosowanie metod konwencjonalnych, jak i nieregularnych. Przykładem jest tzw. pań-

stwo islamskie, które posiada możliwości tworzenia i utrzymywania konwencjonalnych 

jednostek przy zachowaniu jednoczesnej zdolności do prowadzenia działań nieregu-

larnych, jakimi są ataki terrorystyczne. Ponadto wykorzystuje działalność przestępczą 

do samofinansowania, np. poprzez sprzedaż ropy naftowej i zrabowanych dzieł sztuki 

na czarnym rynku.

Podkreślenia przy tym wymaga, że wojna hybrydowa zarówno w dokumentach 

amerykańskich, jak i NATO nigdy nie jest rozpatrywana jako instrument własnych 

działań, lecz zawsze jest postrzegana jako zagrożenie i podstawa do opracowania 

odpowiednich strategii działania, które pozwolą na skuteczne przeciwdziałanie temu 

zjawisku.

1 Takich jak: Marine Corps Vision and Strategy, National Defense Review. 123
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Zakończenie

Z przedstawionych w artykule rozważań jednoznacznie wynika, że wojna hybrydowa 

nie jest żadnym „fenomenem”, jednak w XXI wieku występuje ona w nowej, zaktualizo-

wanej i groźniejszej formie. Współcześnie niekonwencjonalna wojna hybrydowa cha-

rakteryzuje się wzmocnionym działaniem przy wykorzystaniu technologii komunikacyj-

nych, które pozwalają na prowadzenie operacji informacyjnych w skali globalnej, nie 

będąc przy tym jednoznacznie przypisane do cyberataków. Ponadto w coraz większym 

niż dotychczas stopniu pokrywają się one z innymi metodami działań nieregularnych — 

przy rosnącym znaczeniu cywilnych dziedzin i aktorów. W związku z tym należy przy-

puszczać, że w przyszłości bezpośrednie konflikty zbrojne pomiędzy państwami będą 

należały do rzadkości i raczej nastąpi rozszerzenie niejasnych, trudnych do jednoznacz-

nego zdefiniowania obszarów działań niekonwencjonalnych. Z tego też względu w dzi-

siejszej „globalnej wiosce”, w której żyjemy wojny hybrydowe staną się preferowanym 

środkiem do osiągnięcia swoich celów przez podmioty państwowe. Wynika to z faktu, 

że współcześnie wojny hybrydowe utrudniają klasyczne mechanizmy rozwoju kon-

fliktu, ponieważ kluczowi „aktorzy” starają się ukryć swoją faktyczną rolę a organizacjom 

regionalnym przypada coraz bardziej pośrednia rola, która nie jest „obsługiwana” przez 

jedyną globalną organizację międzynarodową, jaką jest ONZ, ze względu na tzw. struk-

turalną blokadę (sprzeczne interesy stałych członków Rady Bezpieczeństwa). Dotyczy 

to szczególnie hybrydowych sytuacji konfliktowych, w których rozmyciu i zaciemnieniu 

ulegają takie kategorie, jak: „przyjaciel”, „wróg”, czy też „neutralny”.
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Wstęp

W drugiej dekadzie XXI wieku jesteśmy świadkami pojawienia się nowych, jak uważają 

niektórzy eksperci, a moim zdaniem powrotu do starych, lecz w zmienionej formie, 

zagrożeń, które dotknęły w ostatnim czasie bezpośrednio Europę. Skutki prowadzonej 

przez Moskwę tzw. wojny hybrydowej, czy też bardziej poprawnie działań nieregu-

larnych na terytorium Ukrainy, doprowadziły do wywołania niepokoju w państwach 

bałtyckich, a także w Polsce. Przykładem tego może być wzrost grup straży obywatel-

skiej w państwach bałtyckich, które przygotowują się do obrony przed potencjalnym 

hybrydowym atakiem Rosji [Häussler 2015]1. Ponadto w odpowiedzi na „zamaskowane” 

działania ze strony Federacji Rosyjskiej — Stany Zjednoczone Ameryki przegrupowały 

do państw bałtyckich trzy tysiące żołnierzy swojej 3 Dywizji Piechoty wraz z 750 pojaz-

dami bojowymi. Głównym celem przegrupowania amerykańskich sił było wzmocnienie 

przebywających tam od 2014 roku wojsk NATO, a także zademonstrowanie solidarności 

z Litwą, Łotwą i Estonią przed potencjalną agresją ze strony Rosji [Musch-Borowka 2015]. 

W kręgach NATO ze względu na nowo powstałą sytuację konfliktową rozpoczął się pro-

ces tworzenia nowej strategii działania, która ma pozwolić z jednej strony na skuteczną 

ochronę i obronę wschodnich państw członkowskich, a z drugiej — nie doprowadzi do 

eskalacji konfliktu. Jest to szczególnie ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Putin 

od czasu swojej trzeciej kadencji forsuje model konserwatywny i autokratyczny, który 

ma zapewnić Rosji pozycję niezależnego mocarstwa na świecie, stanowiącego alterna-

tywę dla liberalno-demokratycznych państw zachodnich [Spanger 2014, s. 44].

W artykule poszukuje się odpowiedzi na pytania: Czy wojna hybrydowa stanowi 

nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa transatlantyckiego w drugiej dekadzie XXI wieku? 

Czy decyzje podjęte podczas ostatniego szczytu NATO w Newport są wystarczające 

w odniesieniu do zagrożeń hybrydowych? W jakim stopniu i jak zamierza działać 

NATO pod naciskiem transformacji, kiedy to Rosja nie jest już partnerem w dziedzinie 

bezpieczeństwa?

1 Por.: Winterbauer J., So bereiten sich Polens Bürgerwehren auf Krieg vor, 13.03.2015 [online], http://www.welt.de/ 
/politik/ausland/article138346725/So-bereiten-sich-Polens-Buergerwehren-auf-Krieg-vor.html, (30.04.2015 r.).
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Rosyjska koncepcja działań nieregularnych i jej wdrożenie 
w praktyce podczas konfliktu na Ukrainie

Z przeprowadzonych analiz wynika, że na przestrzeni ostatniej dekady XXI wieku dia-

metralnej zmianie uległo wojskowe planowanie strategiczne Sił Zbrojnych Federacji 

Rosyjskiej. Zmiany te zostały przeprowadzone pod wpływem tzw. kolorowych rewolucji 

w byłych republikach ZSRR, które doprowadziły do zmiany reżimu władzy na Ukrainie 

w 2003 roku, w Gruzji w 2004 roku oraz w Kirgistanie w 2005 roku [Forbrig, Demes 2015]. 

Powyższe rewolucje Kreml postrzegał jako świadome wywieranie wpływu polityki 

zagranicznej USA i Unii Europejskiej mające doprowadzić do izolacji Rosji w otoczeniu 

wrogo nastawionych sąsiadów lub strefie niestabilności. Z punktu widzenia najwyż-

szych władz Federacji Rosyjskiej tzw. kolorowe rewolucje służyły Zachodowi jako środek 

do wytworzenia w jej regionalnym otoczeniu „kontrolowanego chaosu” w celu osłabie-

nia pozycji Rosji na arenie międzynarodowej [Johnson 2015, s. 5].

Natomiast w odniesieniu do zmian w zakresie strategicznego myślenia w obszarze 

techniki wojskowej największy wpływ wywarły doświadczenia z wojny rosyjsko-gruziń-

skiej w 2008 roku [Beckhusen 2014]. Wówczas to wysoce mobilne gruzińskie zgrupowa-

nia bojowe wyposażone w broń przeciwpancerną miały przewagę nad dużymi rosyj-

skimi formacjami pancernymi. Te przemyślenia stanowiły podstawę do teoretycznych 

rozważań dla Walerija Gerasimowa — szefa sztabu SZ Federacji Rosyjskiej i  zastępcy 

Ministra Obrony. W artykule opublikowanym w czasopiśmie wojskowym z  lutego 

2013 roku stwierdza on jednoznacznie, że wygenerowane przez świat Zachodu kolo-

rowe rewolucje „Arabskiej Wiosny” mogą w relatywnie krótkim czasie przekształcić się 

w strefę konfliktu zbrojnego i paść ofiarą militarnej interwencji NATO [Gerasimow 2013]. 

Jego zdaniem rewolucje mające miejsce zarówno w państwach postsowieckich, jak 

i arabskich Zachód celowo wykorzystuje do obalenia niechcianych arabskich reżimów 

przy pomocy ukrytej agresji, a tym samym wyeliminowania aktorów politycznych 

[Johnson 2015, s. 6].

Gerasimow uważa, że kolorowe rewolucje w przestrzeni postsowieckiej mają 

jeden zasadniczy cel, którym jest izolacja i ograniczenie wpływów Federacji Rosyjskiej. 

W  związku z tym w nowej rosyjskiej doktrynie wojskowej z 2014 roku rządy państw 

powstałych w przestrzeni postsowieckiej, które zagrażają interesom Federacji Rosyjskiej, 

określa się mianem zagrożeń militarnych. Dlatego też Rosja zastrzega sobie prawo do 

decydującego głosu w sprawach dotyczących kształtowania sytuacji politycznej w tym 

regionie — postrzegając go jako wyłączną strefę swoich wpływów [Klein 2015, s. 2]. 

Zdaniem Kremla narzędziami Zachodu do inicjowania kolorowych rewolucji jest wspar-

cie i finansowanie wewnętrznych ruchów opozycyjnych, organizacji pozarządowych, 
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tworzenie wewnętrznych podziałów, a także inicjowane i kierowane z zewnątrz kampa-

nie nawołujące do demokratyzacji i westernizacji. Z punktu widzenia Kremla kolorowe 

rewolucje w przestrzeni postsowieckiej stanowią dla Rosji poważne zagrożenie, ponie-

waż w konsekwencji ona sama może stać się ich celem, a to może z kolei doprowadzić 

do obalenia reżimu [Klein 2015].

W odpowiedzi Federacja Rosyjska zainicjowała ruchy rebeliantów na Krymie i we 

wschodniej Ukrainie skierowane przeciw prozachodniemu rządowi w Kijowie, które 

należy rozumieć jako antykolorową rewolucję [Klein 2015]. Szef Sztabu Generalnego 

SZ Federacji Rosyjskiej kierowane rzekomo przez Zachód działania postrzega jako 

zjawisko charakterystyczne dla działań wojennych w XXI wieku, w których wyraźnie 

wzrosło znaczenie środków pozamilitarnych dla osiągnięcia celów politycznych i stra-

tegicznych. Jego zdaniem przyszła wojna musi, zatem koncentrować się na szerokim 

zastosowaniu przedsięwzięć politycznych, ekonomicznych i informacyjnych w połą-

czeniu z potencjałem protestującej ludności cywilnej. Powyższe działania środków 

pozamilitarnych powinny zostać skorelowane ze skrytą operacją sił specjalnych. W ten 

sposób możliwe jest utworzenie i utrzymanie stałego frontu na terytorium wrogiego 

państwa. W tym kontekście Gierasimow odnosi się do wagi i znaczenia w pełni mobil-

nych oraz samodzielnych zgrupowań wojskowych i broni precyzyjnej [Gerasimow 

2013]. Z kolei otwarte użycie wojsk regularnych w myśl Gierasimowa może mieć miejsce 

dopiero w późniejszej fazie wojny hybrydowej, np. w formie misji pokojowej — w celu 

jej pomyślnego zakończenia [Tamminga, s. 2]. Jego zdaniem najlepszym przykładem 

wojny hybrydowej była interwencja NATO przeciw reżimowi Kadafiego w Libii w 2011 

roku. W początkowej fazie konfliktu państwa zachodnie utworzyły strefę zakazu lotów 

i  wprowadziły blokadę morską w akwenie Morza Śródziemnego. W następnej kolej-

ności zostali użyci do działania prywatni przedsiębiorcy wojskowi, którzy ściśle współ-

pracowali z uzbrojonymi formacjami wojskowymi libijskiej opozycji, która ostatecznie 

obaliła reżim dyktatora [Gerasimow 2013]. Ten pogląd podzielał także Szef Centralnego 

Okręgu Wojskowego SZ Federacji Rosyjskiej, generał pułkownik Władimir Zarudnicki. 

Podczas konferencji bezpieczeństwa w Moskwie (2014) podkreślał, że użycie siły mili-

tarnej będzie kluczową cechą wszystkich kolorowych rewolucji. W związku z tym kolo-

rowe rewolucje należy postrzegać jako formę walki, która została zaplanowana i realizo-

wana przez Stany Zjednoczone Ameryki w celu obalenia i zniszczenia niepopularnego 

reżimu, wykorzystując jako środek wewnętrzny rozłam polityczny (by eskalował od 

wewnątrz na zewnątrz). Według generała Zarudnickiego operacja wojskowa podczas 

kolorowych rewolucji przebiega w kilku etapach. W pierwszym państwa, które planują 

zmianę reżimu wykorzystują swój potencjał militarny w celu wywarcia nacisku na nie-

popularny rząd. W ten sposób uniemożliwiają mu wprowadzenie środków niezbędnych 

Bogdan Panek, Mirosław Banasik

130



do przywrócenia porządku wewnętrznego. Następnie ruch opozycyjny może rozpo-

cząć działania militarne skierowane przeciwko rządowi i będzie chciał uzyskać pomoc 

wojskową i gospodarczą ze strony obcych państw. W przypadku jeśli metoda ta nie 

zadziała, będzie miał nadal możliwość bezpośredniej interwencji w celu wsparcia sił 

opozycyjnych w przejęciu władzy. Zdaniem Zarudnickiego celem kolorowych rewo-

lucji są przede wszystkim rządy państw, które mają ważną pozycję strategiczną lub 

sprzeczną z interesami państw Zachodu politykę zagraniczną [Gol’c 2014].

Generał Gierasimow w swoim artykule opublikowanym w 2013 roku stwierdził, że 

także Federacja Rosyjska musiała osiągnąć zdolności do prowadzenia wojny nieline-

arnej2, ponieważ w zaistniałej sytuacji postrzegała ją jako środek do wyrównania (zre-

kompensowania) braków w obszarze sił konwencjonalnych. Równocześnie z rozwojem 

zdolności w zakresie prowadzenia działań nielinearnych bardzo ważne znaczenie dla 

rosyjskiego Szefa Sztabu Generalnego miał rozwój odpowiednich środków obronnych 

przed atakiem hybrydowym ze strony Zachodu [Riesinger, Gol’c 2015, s. 120]. Podob-

nie jak w zachodnim procesie planowania wojskowego rosyjski generał unika stoso-

wania pojęcia „wojna hybrydowa”, jeśli przedstawia własne podejście. Rzeczywiście ta 

etykieta, która w dużej mierze bazowała na charakterystyce działania rosyjskiego na 

Ukrainie została następnie wprowadzona 24 kwietnia 2014 roku przez holenderskiego 

generała Franka van Kappena. Wraz z ukazaniem się wideo Przeglądu NATO 3 lipca 2014 

roku zatytułowanego Hybride War — Hybride Response pojęcie to stało się oficjalnym 

określeniem dla prowadzenia tego rodzaju wojny [NATO 2015].

Z przeprowadzonych analiz i ocen wynika, że przygotowaniu Federacji Rosyjskiej 

do prowadzenia hybrydowych operacji wojskowych służyła rozpoczęta w 2008 roku 

reforma jej sił zbrojnych, w ramach której główny wysiłek został skupiony na stworze-

niu małych, w pełni mobilnych i elastycznych zgrupowań bojowych, które mogą być 

bardzo szybko przerzucone do regionalnych punktów zapalnych. Ponadto możliwości 

i zdolności sił specjalnych zostały znacznie rozszerzone. W ten sposób kierownictwo 

Kremla stworzyło instrumenty wojskowe, by móc skutecznie interweniować w  prze-

strzeni postsowieckiej [Klein, Peter 2013, ss. 2–3]. Temu celowi służyło m.in. ćwiczenie 

rosyjskiej armii pk. „ZAPAD 2013”, które zostało przeprowadzone w Obwodzie Kalinin-

gradzkim na zachodniej granicy Federacji Rosyjskiej przy udziale białoruskich oddzia-

łów wojskowych. Według oficjalnych danych podanych do publicznej wiadomości głów-

nym celem ćwiczeń było powstrzymanie ataku nielegalnych zgrupowań bojowych na 

terytorium Białorusi. Jednak dokonana przez Rosjan w 2014 roku aneksja Krymu bardzo 

uderzająco przypominała scenariusz ćwiczeń, jakie miały miejsce w 2013 roku [Malek 

2 Gierasimow w swoim artykule unika określenia „wojna hybrydowa”.

Rosyjska „wojna hybrydowa” i jej praktyczny wymiar podczas konfliktu na Ukrainie

131



2014, ss. 99–100]. W związku z tym należy z bardzo dużym stopniem prawdopodobień-

stwa stwierdzić, że rzeczywistym celem ćwiczenia pk. „ZAPAD” było przygotowanie 

Federacji Rosyjskiej do interwencji na obszarze postsowieckim.

KRYM
Sytuacja zaistniała po rewolucji ruchu opozycyjnego Euromajdan na początku 

2014 roku, bardzo odpowiadała opracowanej przez Gerasimowa i przećwiczonej przez 

SZ Federacji Rosyjskiej w praktyce koncepcji wojny hybrydowej. Moskwa wykorzystu-

jąc niezadowolenie i krytyczną postawę większości ludności cywilnej zamieszkującej 

Półwysep Krymski wobec nowego rządu, rozpoczęła realizację przedsięwzięć, których 

celem było wsparcie sił prorosyjskich w dokonaniu rozłamu i odłączeniu się od Ukrainy. 

Równolegle do rozpoczętych na wschodzie Ukrainy przedsięwzięć na Krymie pojawiły 

się bez insygniów wojskowych rosyjskie siły specjalne (Specnaz), które zajęły kluczowe 

ze strategicznego punktu widzenia pozycje. Użycie sił specjalnych, które poprzez brak 

insygniów wojskowych nie mogły być jednoznacznie zidentyfikowane, stanowiło ważny 

moment zaskoczenia dla strony ukraińskiej, ponieważ stacjonujące tam ukraińskie jed-

nostki wojskowe nie wiedziały, w jaki sposób powinny zareagować na zaistniałą sytuację 

[Riesinger, Gol’c 2014, s. 123]. W konsekwencji dzięki militarnemu wsparciu tzw. zielo-

nych ludzików prorosyjski ruch na Krymie mógł nieskrępowanie kontynuować działania 

związane z przyłączeniem Krymu do Federacji Rosyjskiej, które ostatecznie doprowa-

dziły do przeprowadzenia w warunkach represji referendum. W budzącym wiele kontro-

wersji bezprawnym referendum większość zamieszkującej Półwysep Krymski ludności 

opowiedziało się za przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej. Obecność wojskowa Rosji na 

Krymie bardzo szybko wzrosła dzięki wykorzystaniu personelu wywiadu wojskowego, 

sił powietrzno-desantowych oraz kozackich zgrupowań [Malek 2014, s. 101].

Podkreślenia przy tym wymaga, że Moskwa początkowo konsekwentnie zaprze-

czała obecności swoich sił regularnych i nieregularnych na Krymie oraz zamiarowi włą-

czenia Półwyspu do Federacji Rosyjskiej, stosując zasadę „wiarygodnego zaprzeczenia”. 

Dzięki temu nie ponosiła ona politycznej odpowiedzialności za działania określanych 

przez nią tzw. lokalnych sił samoobrony, które w rzeczywistości były rosyjskimi siłami 

specjalnymi (Specnaz). Dopiero po raz pierwszy w kwietniu 2014 roku prezydent Putin 

przyznał, że rosyjskie oddziały wspierały ruch prorosyjski na Półwyspie Krymskim, by 

uniknąć rzekomej przemocy, która mogła mieć miejsce wobec mieszkających tam 

Rosjan [Malek 2014, s. 103].

Z przeprowadzonych analiz wynika, że rosyjskiej aneksji Krymu towarzyszyła pro-

wadzona na szeroką skalę kampania propagandowa, która została wykorzystana jako 

środek do celowej manipulacji informacjami. 
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W bezprecedensowej pod względem skali kampanii dezinformacji na temat sytuacji na 
Ukrainie uruchomiono wszystkie federalne kanały telewizyjne, radiowe, gazety, mnóstwo za-
sobów internetowych. Front informacyjny wsparli dyplomaci, politycy, politolodzy, eksperci, 
elita nauki i kultury. Front ten został rozwinięty wiele lat wcześniej. Na początku kryzysu ukra-
ińskiego (Euromajdan) sprzęgnięto go z dywersją ideologiczną, polityczną, socjokulturową 
prowokacją, aktywnością dyplomacji. Słowem — uruchomiono działania wielokierunkowe 
i masowe. Po wojskowym zajęciu i inkorporacji Krymu do Rosji mechanizmy dezinformacji 
miały uwiarygodnić intencje Moskwy i ukryć braki w argumentacji co do działań wojskowych 
oraz samego wcielenia Krymu. Argumentacja ta była absurdalna: obawiano się wtargnięcia 
banderowców na Krym, zajęcia baz Floty Czarnomorskiej przez NATO, derusyfikacji obywa-
teli Ukrainy itd., itp. [Darczewska 2015, s. 5].

Ponadto rosyjskie media państwowe przedstawiały rewolucję na Majdanie jako 

ruch faszystowski i ekstremalnie rusofobiczny. Stworzona przez nie narracja stała się 

ważnym instrumentem w prowadzonej przez Moskwę wojnie hybrydowej na wscho-

dzie Ukrainy, który odegrał bardzo ważną rolę w mobilizacji lokalnych sił prorosyjskich 

[Riesinger, Gol’c 2014, s. 125]. Wojna informacyjna została ukierunkowana na zamieszku-

jącą Ukrainę ludność rosyjskojęzyczną i połączona z zakrojoną na szeroką skalę kampa-

nią — w celu wywarcia jak największego wpływu za granicą. W tym celu rosyjska stacja 

telewizyjna Russia Today, czy też internetowy portal informacyjny Sputnik, prowadziły 

zorientowane na opinię publiczną działania dezinformacyjne. Dodatkowo Moskwa pró-

bowała tworzyć prorosyjskie, zagraniczne ośrodki badawcze, które w mediach społecz-

nościowych reprezentowały polityczne poglądy Kremla [Shekovtsow 2014]. Ponadto 

władze Kremla nawiązały kontakty z populistycznymi i skrajnie prawicowymi partiami 

w Europie, takimi jak: Jobbik czy Front Narodowy, które reprezentują poglądy bliskie 

antyliberalnej ideologii [Spanger 2014, s. 53].

Powyższe wskazuje więc jednoznacznie, że generalnie wszystkie działania podjęte 

przez Federację Rosyjską na Krymie prowadzone były w ramach zakrojonej na szeroką 

skalę wojny hybrydowej.

DONBAS
Początkowo charakter rosyjskich działań w regionie Donbasu był bardzo podobny do 

wcześniejszych na Krymie. W celu przygotowania działań hybrydowych w tej części 

Ukrainy Moskwa przegrupowała na swoją granicę zachodnią wojska regularne. W ten 

właśnie sposób Kreml stworzył warunki do bezpośredniego konwencjonalnego wspar-

cia sił prorosyjskich na wschodzie Ukrainy. Ponadto dzięki przegrupowaniu wraz z woj-

skami w rejon przygraniczny ciężkiej artylerii możliwe stało się także bezpośrednie 

wsparcie działań sił prorosyjskich separatystów [Malek 2014, s. 104].
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Z analizy wydarzeń mających miejsce na przestrzeni 2014 roku wynika, że strona 

rosyjska zawsze podejmowała działania konwencjonalne, w sytuacji gdy siły proro-

syjskich separatystów były zmuszone przez wojska ukraińskie do przejścia do działań 

defensywnych. Tak było między innymi podczas ofensywy wojsk ukraińskich w sierp-

niu 2014 roku, kiedy to wspólnie z separatystami przeciw siłom ukraińskim walczyło od 

3500 do 6500 rosyjskich żołnierzy — a w tym i zgrupowania pancerne [Sutyagin 2015, 

ss. 3–4]. Plany Kremla wykluczały jednak całkowite pobicie wojsk ukraińskich, ponieważ 

Moskwa chciała za wszelką cenę uniknąć sytuacji, w której zostałaby uznana przez spo-

łeczność międzynarodową za stronę konfliktu. Zamiast tego w dalszym ciągu przedsta-

wia siebie jako stronę neutralną w konflikcie na Ukrainie i konsekwentnie odrzuca poli-

tyczną odpowiedzialność za swoje działania wojskowe — nieprzerwanie powtarzając, 

że wojna na Ukrainie jest wyłącznie konfliktem w wymiarze wewnętrznym [Riesinger, 

Gol’c 2014, ss. 124–125]. W konsekwencji reżim Putina realizuje „politykę maskowania”, 

która jest ważnym elementem koncepcji wojny hybrydowej i częścią składową wojny 

informacyjnej. Ponadto Federacja Rosyjska podobnie jak w przypadku działań na Kry-

mie wykorzystuje potencjał protestującej populacji rusofilów3 w Donbasie. Demonstra-

cje ludności prorosyjskiej prowadzone wraz z zajmowaniem budynków administracji 

rządowej odbywają się przy silnym wsparciu sił specjalnych i oficerów wywiadu Fede-

racji Rosyjskiej. W konsekwencji z dotychczasowych stanowisk urzędniczych zostają 

zdjęci dotychczasowi pro-ukraińscy przedstawiciele administracji rządowej i publicznej, 

a ich miejsce zajmują tzw. reprezentanci republiki ludowej — np. prezydenci Ługańskiej 

i Donieckiej Republiki Ludowej czy burmistrzowie poszczególnych miast obwodów4. 

Podkreślenia przy tym wymaga, że zajęcie budynków ukraińskich sił specjalnych oraz 

policji pozwoliło prorosyjskim siłom separatystycznym na poważne ich dozbrojenie, 

a także naruszyło w tym regionie monopol na użycie siły rządu centralnego w Kijowie. 

Z kolei wojskowe wyposażenie i uzbrojenie rebeliantów było i jest nadal stale ulepszane 

dzięki regularnym dostawom zaopatrzenia materiałowego z Rosji — przez jej granicę 

zachodnią. W ten sposób „militarne ramię Noworosji”, czyli tzw. Doniecka i Ługańska 

Republika Ludowa, często posiada lepsze systemy uzbrojenia niż ukraińskie wojsko. 

Dodatkowo siły zbrojne „Noworosji” mają przewagę w zakresie rozpoznania i wsparcia 

logistycznego [Tamminga 2015, s. 3]. Podkreślenia przy tym wymaga, że kierownictwo 

Kremla wykorzystuje nie tylko instrumenty militarne i medialne, lecz duży nacisk kła-

3 Rusofil – określenie odnoszące się do zamieszkującej Ukrainę ludności prorosyjskiej, która popiera autono-
mię Rosji i najchętniej stałaby się częścią Federacji Rosyjskiej.
4 Działania rosyjskich sił specjalnych bez oznak wojskowych na szeroką skalę oraz wykorzystanie wewnętrz-
nego potencjału konfliktu należy bez wątpienia zaliczyć do nieregularnych metod działania.
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dzie też na aspekty społeczne — nagradzając artykułami spożywczymi prorosyjską lud-

ność, która współpracuje z rebeliantami [Riesinger, Gol’c 2014, s. 122].

Z przeprowadzonych analiz wynika, że, podczas gdy zastosowana przez Federa-

cję Rosyjską strategia wojny hybrydowej na Krymie okazała się wielkim sukcesem, to 

w przypadku ludności rosyjskojęzycznej zamieszkującej wschodnie regiony Ukrainy nie 

przyniosła tak szybkich i oczekiwanych przez Kreml rezultatów. Szczególnie zaś rosyj-

skim środkom masowego przekazu nie udało się zdominować całego regionu — tak 

jak miało to miejsce w przypadku Krymu. W konsekwencji doprowadziło to do sytu-

acji, w której nie udało się odciąć większości rosyjskojęzycznej ludności zamieszkującej 

wschodnie regiony od rządu centralnego w Kijowie [Kofman, Rojansky 2015]. Wymaga 

to szczególnej uwagi, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że wojna hybrydowa Rosji prze-

ciw Ukrainie uległa wzmocnieniu przez czynniki wynikające z błędów popełnionych 

przez nowe władze na Ukrainie, dotyczące m.in. mogącej mieć katastrofalne skutki poli-

tyki wobec rosyjskiej mniejszości narodowej na Ukrainie. Obszary z większością rosyj-

skojęzycznej ludności znalazły się w niekorzystnej sytuacji przy silnym oddziaływaniu 

czynników ekonomicznych i społecznych. W rzeczywistości tylko na Krymie znajduje 

się zdecydowana większość ludności rosyjskojęzycznej, podczas gdy na Ukrainie jest 

ona bardziej zróżnicowana. Ponadto nie ma wyraźnych granic pomiędzy rosyjskimi 

i ukraińskimi obszarami językowymi.

Z różnych badań socjologicznych wynika, że wyłącznie lub głównie jednym z języ-

ków posługuje się od 35% do 40% ludności regionu, a 20% mówi w takim samym stop-

niu językiem rosyjskim, jak ukraińskim [Portnov 2014, s. 4]. W związku z tym Moskwie 

w rzeczywistości udało się zachwiać zamieszkującą region ludnością rusofilów — jed-

nak nie w stopniu pozwalającym na całkowite wsparcie działań prorosyjskich separa-

tystów. Nie mniej jednak zaniedbywanie przez Kijów regionu Donbasu doprowadziło 

do sytuacji, w której jest on podatny na destabilizujące działania ze strony Federacji 

Rosyjskiej [Portnov 2014, s. 124].

Podkreślenia przy tym wymaga, że także brak lojalności stacjonujących na Krymie 

i w Donbasie ukraińskich sił bezpieczeństwa ułatwił w dużym stopniu zajęcie teryto-

rium i utworzenie przez prorosyjskich separatystów tzw. Republik Ludowych Doniecka 

i Ługańska. Brak lojalności lokalnych ukraińskich organów bezpieczeństwa jest często 

przypisywana skorumpowanym strukturom oraz sympatiom dla Rosji i prorosyjskiej 

partii byłego prezydenta Janukowycza [Klein 2014, ss. 150–151]. Poza tym armia ukraiń-

ska była bardzo słabo przygotowana do obrony zarówno przed zagrożeniami ze strony 

działań konwencjonalnych, jak i hybrydowych. Po długich latach nie dofinansowania 

armii i braku gotowości do przeprowadzenia niezbędnych reform arsenał militarny 

bazuje na przestarzałym sprzęcie i uzbrojeniu radzieckim z czasów ZSRR. Ukraińskiej 
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armii brakuje nowoczesnych systemów łączności i nawigacji, a także częściowo nawet 

indywidualnego wyposażenia żołnierza (hełmy, kamizelki kuloodporne czy urządzenia 

noktowizyjne). Słaby poziom wyszkolenia ukraińskiej armii doprowadził do sytuacji, 

w której podczas operacji antyterrorystycznej prowadzonej w 2014 roku, została ona 

przytłoczona i częściowo niezdolna do realizacji kompleksowych zadań związanych ze 

zdławieniem rebelii prorosyjskich separatystów [Klein 2014, ss. 148–149].

Z przeprowadzonych analiz i ocen trwającego konfliktu na Ukrainie wynika, że Federa-

cja Rosyjska w rezultacie prowadzonej przez nią wojny hybrydowej osiągnęła tylko część 

wcześniej założonych celów. Oczywiście w konsekwencji realizowanej przez Moskwę 

polityki destabilizacji Ukrainy jej członkostwo w Unii Europejskiej oraz NATO zostało 

oddalone, ponieważ konflikt na terytorium Ukrainy nie został rozwiązany. Ponadto 

Ukraina ze względu na napiętą sytuację w obszarze bezpieczeństwa musi przeznaczać 

znacznie więcej pieniędzy na wydatki obronne i nie może skupiać się tylko i wyłącznie 

na bardzo ważnych oraz pilnych reformach strukturalnych. Dodatkowo ze względu na 

wspomnianą powyżej niestabilność kraju atrakcyjność gospodarcza Kijowa dla inwesto-

rów zagranicznych uległa wyraźnemu zmniejszeniu [Malek 2014, s. 104, 115–116]. Jednak 

mimo zakrojonej na szeroką skalę wojnie hybrydowej Moskwie nie udało się z powrotem 

przyciągnąć Ukrainy do polityki zagranicznej opierającej się na jej wschodnim sąsiedzie, 

a tym samym włączyć do strefy wpływów Kremla. Inaczej niż zamierzała to Moskwa — 

rosyjska interwencja doprowadziła do konsolidacji ukraińskiej świadomości narodowej 

i zwiększenia gotowości do integracji z zachodnią częścią kraju zarówno w samym rzą-

dzie centralnym, jak i dużej części ludności poza Donbasem [Riesinger, Gol’c 2014, s. 131].

Potencjalne zagrożenia wynikające z wojny hybrydowej 
i możliwości obrony

Zdaniem państw członkowskich NATO5 podjęta przez Federację Rosyjską wojna hybry-

dowa stanowi duże zagrożenie dla całego europejskiego ładu bezpieczeństwa. Istnieje 

uzasadniona obawa, że Moskwa spróbuje wykorzystać metody, które zastosowała 

w praktyce na Ukrainie wobec państw bałtyckich w celu osiągnięcia maksymalnego 

wpływu politycznego, np. poprzez wykonanie ataku hybrydowego doprowadzić do 

destabilizacji Unii Europejskiej i NATO [Menkiszak 2014, s. 7]. W uzasadnieniu powyż-

szych działań Rosja z całą pewnością wykorzystałaby „dowody” na temat rzekomej dys-

kryminacji rosyjskiej mniejszości narodowej żyjącej w tych państwach [Katz 2015, s. 58]. 

5 W szczególności pogląd ten wyrażany jest przez Polskę oraz kraje bałtyckie (Litwę, Łotwę i Estonię).
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Podkreślenia przy tym wymaga, że potencjalna aneksja terytoriów NATO przez 

Federację Rosyjską mogłaby poważnie uszkodzić i podważyć wiarygodność Sojuszu 

Północnoatlantyckiego [Kroenig 2015, s. 50]. Kreml mógłby zdecydować się na zaini-

cjowanie ataku hybrydowego, ponieważ społeczność zachodnia znajduje się obecnie 

w bardzo trudnej sytuacji, będąc dotknięta z jednej strony zagrożeniami wynikającymi 

z masowych migracji, a z drugiej — międzynarodowym terroryzmem. Aby osiągnąć 

ten cel jako instrument kierownictwo Kremla może wykorzystać mniejszości narodowe 

żyjące w państwach bałtyckich. W konsekwencji stabilność polityczna tych krajów może 

zostać poważnie zagrożona [Maigre 2015, s. 6]. Marginalizowana latami, zaniedbana 

i odsunięta na „boczny tor” polityka edukacji oraz mniejszości narodowych w  pań-

stwach bałtyckich stworzyła bardzo podatny grunt dla potencjalnych działań Federa-

cji Rosyjskiej. Dotychczasowa wykładnia praw obywatelskich w państwach bałtyckich 

doprowadziła do sytuacji, kiedy to wielu etnicznych Rosjan nie posiada obywatelstwa 

państwa, w którym od wielu lat żyją (nadano im status tzw. nie obywatela). Sytuacja ta 

powoduje bardzo duże ograniczenia dotyczące ich praw obywatelskich, ponieważ nie 

mają oni aktywnego, ani też biernego prawa do udziału w wolnych i demokratycznych 

wyborach [Urdze 2012, ss. 197–216]. Niemniej jednak wydaje się bardzo wątpliwe, by 

rosyjska mniejszość narodowa żyjąca w krajach bałtyckich uległa w takim samym stop-

niu radykalizacji, jak miało to miejsce na Ukrainie [Deep 2015].

Z analiz i ocen wynika, że kolejnymi potencjalnymi przedsięwzięciami, których 

może się podjąć Federacja Rosyjska, są akty sabotażowe wymierzone w infrastrukturę 

krytyczną oraz cyberataki mające na celu zakłócenie zdolności do sprawowania władzy. 

Natomiast część analityków, obawiając się rosyjskiego ataku hybrydowego, prognozuje, 

że Federacja Rosyjska po zabezpieczeniu zdobyczy terytorialnych państw bałtyckich 

w późniejszym czasie dokona inwazji przy wykorzystaniu sił konwencjonalnych — co 

moim zdaniem jest mało prawdopodobne i wydaje się być raczej niemożliwe. Jednak 

z  całą pewnością prowadzona przez Rosję wojna hybrydowa wykorzystująca „zama-

skowane działania” zrodziła w kręgach NATO wiele pytań, a w tym dotyczące określenia 

jasnych i przejrzystych kryteriów członkostwa dla państw ubiegających się o przyna-

leżność w Sojuszu Północnoatlantyckim [Hackett, Nichol 2015, s. 36]. Istnieje poważna 

obawa, że Moskwa poprzez strategię „wiarygodnego zaprzeczenia” będzie starała się 

zrzucić z siebie odpowiedzialność — zapobiegając w ten sposób szybkiej i silnej woj-

skowej odpowiedzi NATO [Kroenig 2015, s. 54]. W związku z tym potencjalne zagrożenie 

hybrydowe musi zostać rozpoznane przez Sojusz we wczesnym jego stadium, by móc 

je skutecznie zażegnać.
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W celu zapewnienia bezpieczeństwa wschodnich państw członkowskich podczas 

szczytu NATO w Walii (Newport 2014) — szefowie państw i rządów Sojuszu podjęli 

decyzję o wdrożeniu planu działań podwyższającego stopień gotowości bojowej sys-

temu obrony kolektywnej (ang. Readiness Action Plan). Plan ten zakłada utworzenie sił 

szybkiego reagowania utrzymywanych w bardzo wysokim stopniu gotowości (ang. 

Very High Readiness Joint Task Force — VJTF) w ramach istniejących Sił Szybkiego Reago-

wania (ang. NATO Response Forces). W skład powyższych sił wchodzi 5000 żołnierzy, 

z których niektóre jednostki w czasie od dwóch do pięciu dni będą zdolne do działania 

na obszarze operacji w celu obrony przed potencjalną agresją sił Federacji Rosyjskiej. 

W fazie początkowej w 2015 roku, na etapie ich tworzenia, trzon sił głównych stano-

wiły zgrupowania bojowe z Niemiec, Holandii i Norwegii. Pierwsze dowództwo nad 

nowo tworzonymi siłami przypadło Republice Federacyjnej Niemiec. Przyjęty przez 

państwa NATO plan działania (ang. Readiness Action Plan) jest na bieżąco uaktualniany 

przy uwzględnianiu doświadczeń z ćwiczeń i manewrów prowadzonych przez siły 

zbrojne państw członkowskich na wschodniej „flance” NATO — w myśl artykułu 5 Trak-

tatu Waszyngtońskiego [Major, Mölling 2015 ss. 2–3]6. W tym kontekście na znaczeniu 

zyskały realizowane cyklicznie raz w roku ćwiczenia pod kryptonimem „Operacje Bał-

tyckie — BALTOPS”, które są prowadzone w akwenie Morza Bałtyckiego. W 2015 roku 

odbyły się one przy udziale 5600 żołnierzy wojsk lądowych, sił powietrznych i morskich, 

którzy ćwiczyli elementy bojowe w zakresie obrony powietrznej, zwalczania okrętów 

podwodnych oraz desantu morskiego [NATO 2015]. Ponadto już latem 2015 roku ame-

rykańskie siły zbrojne zapowiedziały przegrupowanie bojowej brygady zmechanizo-

wanej w region państw bałtyckich — Bułgarii, Rumunii i Polski [CNN 2015]7. Niemniej 

jak do tej pory nie udało się uzgodnić długoterminowego stacjonowania wojsk innych 

sojuszników na obszarze państw bałtyckich Polski i Rumunii, a to głównie ze względu 

na obawy niektórych państw członkowskich (m.in. RFN), które nie chcą prowokować 

Rosji do zerwania umowy pomiędzy NATO i Federacją Rosyjską z 1997 roku [Nünlist, 

Zapfe 2014, s. 2].

Generalnie Readiness Action Plan można uznać za ważne przedsięwzięcie w kon-

tekście politycznego zaangażowania NATO w ramach obrony kolektywnej. Jednak jego 

słabością jest to, że jest on głównie zorientowany pod kątem potencjalnych działań 

konwencjonalnych ze strony Rosji i nie uwzględnia wszystkich działań prowadzonych 

w ramach wojny hybrydowej [Major, Mölling 2015, s. 48]. Dużo wątpliwości budzi też 

6 Pierwsze wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń wykazały konieczność wzmocnienia nadzoru (ochrony) lot-
niczego i morskiego na Bałtyku.
7 Por. US Department of Defense, Operation Atlantic Resolve, http://www.defense.gov/News/ Special-Re-
ports/0514_Atlantic-Resolve. 
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pytanie: Czy tzw. szpica NATO może być w rzeczywistości tak szybko zmobilizowana, 

by zapobiec zajęciu części obszaru traktatowego NATO przez regularne siły konwen-

cjonalne Federacji Rosyjskiej? [Kroenig 2015, s. 51]. Z tego też względu uzasadnione 

wydają się obawy niektórych państw członkowskich — m.in. krajów bałtyckich, Rumu-

nii i Polski, że w przypadku agresji na swoje terytorium nie będą one mogły liczyć na 

wystarczającą solidarność swoich sojuszników [Grygiel, Mitchell 2015]. W celu uniknię-

cia potencjalnego ataku hybrydowego ze strony Federacji Rosyjskiej NATO powinno 

wypracować jasne kryteria, w ramach których może nastąpić wdrożenie w życie arty-

kułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, zobowiązującego wszystkie państwa członkowskie 

do obrony zbiorowej.

Natomiast w odniesieniu do zagrożenia atakami hybrydowymi państw bałtyc-

kich NATO zasadnym jest, by podjęły one działania zmierzające do poprawy integra-

cji z mniejszością rosyjską. W związku z tym oprócz priorytetów wojskowych w tych 

państwach główny nacisk powinien zostać położony na politykę gospodarczą, spo-

łeczną i edukacyjną, a także na reformę spraw związanych z prawami obywatelskimi. 

W tym względzie mogą być bardzo pomocne programy Unii Europejskiej dotyczące 

wsparciach finansowego w ramach funduszy regionalnych, społecznych i programów 

edukacyjnych.

Zakończenie

Reasumując rozważania przedstawione w artykule, należy skonstatować, że w dzisiej-

szej „globalnej wiosce”, w której żyjemy, wojny hybrydowe staną się preferowanym środ-

kiem do osiągnięcia swoich celów przez podmioty państwowe. Wynika to z faktu, że 

współcześnie wojny hybrydowe utrudniają klasyczne mechanizmy rozwoju konfliktu, 

ponieważ kluczowi „aktorzy” starają się ukryć swoją faktyczną rolę, a organizacjom 

regionalnym przypada coraz bardziej pośrednia funkcja, która nie jest „obsługiwana” 

przez jedyną globalną organizację międzynarodową, jaką jest ONZ ze względu na tzw. 

strukturalną blokadę (sprzeczne interesy stałych członków Rady Bezpieczeństwa). Doty-

czy to szczególnie hybrydowych sytuacji konfliktowych, w których rozmyciu i zaciem-

nieniu ulegają takie kategorie, jak: „przyjaciel”, „wróg” czy „neutralny”.
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Wstęp

Obecnie liczba negatywnych zjawisk w świecie, ich zakres oraz amplituda jest tak duża, 

że trudno nie tylko jednoznacznie oceniać i przewidywać ich konsekwencje, ale przede 

wszystkim szybko podejmować wyzwania z nich wynikające. Globalizacja sprawia, że 

świat staje się coraz bardziej współzależny i wrażliwy na zakłócenia, co w konsekwencji 

prowadzi do tego, że środowisko bezpieczeństwa jest coraz bardziej dynamiczne, wie-

lowymiarowe i nieprzewidywalne. Kluczowym determinantem bezpieczeństwa, a zara-

zem czynnikiem mającym wpływ na podejmowane decyzje polityczne, jest obecnie 

kryzys ekonomiczny połączony ze zjawiskiem globalnej migracji ludności. Wyzwania 

i zagrożenia dla NATO pojawiają się nie tylko w związku z dezintegracją państw, ale 

przede wszystkim są związane z ekstremizmem, terroryzmem, Państwem Islamskim 

i wojną hybrydową.

Wojna hybrydowa nie jest nowym zjawiskiem dla NATO, gdyż na szczycie w Walii 

w 2014 roku zdecydowano o zaimplementowaniu pakietów przedsięwzięć prewencyj-

nych, adaptacyjnych i mających podnieść odporność na nowe zagrożenia hybrydowe. 

Sam szczyt jednak niczego nie zmienił. W dalszym ciągu obserwujemy konfrontacyjny 

charakter podejmowanych przez Federację Rosyjską (FR) działań o charakterze mili-

tarnym i niemilitarnym w wymiarze lądowym, powietrznym, morskim, informacyj-

nym i  cybernetycznym, mających na celu zastraszanie, prowokowanie i wymuszanie 

reagowania, co odbierać można jako swoisty test dla Sojuszu. Rosyjska polityka zmierza 

wyraźnie do osłabienia architektury bezpieczeństwa euroatlantyckiego i destabilizacji 

sytuacji międzynarodowej. Niepokój może też budzić militaryzacja Arktyki, zaanga-

żowanie Federacji Rosyjskiej w Syrii czy prowadzenie na ogromną skalę ćwiczeń woj-

skowych i niezapowiedzianych sprawdzianów gotowości sił zbrojnych [Reuters 2016]. 

Obawy związane z odbudowywaniem mocarstwowości Rosji, a przede wszystkim 

z rewizjonizmem i praktyką rozwiązań siłowych, szczególnie mocno były i są uwidocz-

nione w państwach bałtyckich i w Polsce. Kraje te słusznie uważają rosyjski militaryzm 

i neoimperializm za realne zagrożenie wykraczające potencjalnie poza perspektywę 

agresji na Ukrainie. Oczekiwano, że szczyt w Warszawie będzie obfitował w nowe ini-

cjatywy i zapadną kluczowe decyzje gwarantujące skuteczne odstraszenia FR a NATO 

pozostanie silnym gwarantem bezpieczeństwa międzynarodowego. Niektórzy poli-

tyczni liderzy z wyprzedzeniem postrzegali szczyt jako historyczny, wierząc, że w obli-

czu rosyjskiego zagrożenia NATO jest gotowe do wzmocnienia wschodniego obszaru 

odpowiedzialności traktatowej. Zastanawiano się jednak, jak duże koszty po brexicie 

będzie w stanie ponieść NATO w aspekcie wyzwań i zagrożeń, które równolegle z wojną 

hybrydową pojawiły się na Bliskim wschodzie i w Afryce Północnej.
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Celem artykułu jest ocena działań podejmowanych przez NATO w aspekcie zagrożeń 

hybrydowych płynących z Federacji Rosyjskiej. Treści artykułu są rezultatem rozwiąza-

nia następujących problemów badawczych: 1) jak należy postrzegać wojnę hybrydową 

i jakie niesie ona konsekwencje dla NATO; 2) Jak decyzje podjęte na szczycie w Walii 

wpłynęły na możliwości przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym; 3) Jakie kontro-

wersje wojna hybrydowa wywołuje w odniesieniu do artykuł 5 Traktatu Waszyngtoń-

skiego? 4) Jakie konsekwencje dla powstrzymania rosyjskiej agresji mają decyzje pod-

jęte na szczycie w Warszawie?

Wojna hybrydowa prowadzona przez Federację Rosyjską

Koncepcję wojny hybrydowej, powstałą w rezultacie doświadczeń konfliktów postzim-

nowojennych, po raz pierwszy w zachodniej literaturze zaprezentował Frank Hoffman. 

Idea wojny hybrydowej dobrze dopasowywała się do analitycznego konstruktu wyjaśnia-

jącego istotę sukcesów stosunkowo słabego oponenta — aktora pozapaństwowego — 

reprezentującego Hezbollah, Taliban i Al-Kaidę w wojnie Hezbollah z Izraelem, w Afgani-

stanie i Iraku. W tamtym czasie wojna hybrydowa rozumiana była jako „skoordynowane 

użycie różnorodnych modeli prowadzenia walki zbrojnej przez siły zbrojne i podmioty 

niemilitarne stosujące nieregularną taktykę, działalność kryminalną i terrorystyczną dla 

osiągnięcia efektu synergii w fizycznym i psychologicznym wymiarze konfliktu” [Hof-

fman 2007, s. 8]. Definicja nie obejmowała oddziaływania niekinetycznego, aczkolwiek 

uwzględniała niekinetyczne efekty odnoszące się do sfery behawioralnej. Wydawało się, 

że wojna hybrydowa stanowi jedynie nową formułę odnoszenia zwycięstw. Idea wojny 

hybrydowej jako nowego podejścia do prowadzenia wojny, rozumiana w możliwościach 

osiągania stanu końcowego, dzięki zdolnościom posiadanym przez siły zbrojne, prowa-

dziła do rozumienia jej w kategoriach strategicznych. Nie była strategią samą w sobie, ale 

dzięki zoperacjonalizowanym działaniom postrzegana była jako środek prowadzący do 

stanu końcowego rozumianego jako osiągnięcie zdefiniowanego celu strategicznego 

[Strachan 2013, s. 13]. Czy zatem wojna hybrydowa może być rozumiana jako militarna 

koncepcja strategiczna? W aspekcie doświadczeń na Krymie i w Donbasie na pewno 

nie, gdyż zastosowanie na szeroką skalę oddziaływania niemilitarne wyrażające się uży-

ciem wszystkich instrumentów będących w dyspozycji atakującego państwa świadczy 

o wykroczeniu wojny hybrydowej poza tę kategorię pojęciową. Słuszny zatem wydaje 

się pogląd Alexandra Lanoszki, który twierdzi, że jest to strategia osiągania celów poli-

tycznych poprzez „podstępne użycie na polu walki sił zbrojnych” i osadza się na wykorzy-

staniu własnych mocnych stron oraz słabości strony przeciwnej [Lanoszka 2016, s. 176]. 
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Należy sądzić, że wojna hybrydowa stanowi strategię, gdyż celowo są wykorzy-

stywane wszystkie instrumenty siły narodowej dla osiągania celów polityki zagranicz-

nej z uwzględnianiem zdolności posiadanych przez oponenta. Potwierdzenie tej tezy 

można znaleźć w rosyjskim definiowaniu wojny. Wojna osadza się „na społeczno-po-

litycznym fenomenie radykalnych zmian w charakterze relacji pomiędzy państwami 

i narodami i przejściem strony opozycyjnej od użycia niemilitarnych i nie siłowych form 

i metod rywalizacji do bezpośredniego zastosowania środków walki zbrojnej dla osią-

gnięcia określonych celów politycznych i ekonomicznych” [Рогозин]. Niemilitarne i nie 

siłowe formy rywalizacji odpowiadają koncepcji wojny hybrydowej, która prawie zawsze 

jest prowadzona poniżej granicy otwartego konfliktu zbrojnego. Poziom oddziaływa-

nia i  przemocy stale wzrasta, ale nie przekracza czerwonej linii decydującej o stanie 

wojny, określonym prawem międzynarodowym. Działanie pomiędzy binarną granicą 

wojny a pokoju prowadzą do dwuznaczności i nie powodują zdemaskowania agresora, 

co w konsekwencji pomaga uniknąć pewnej kary, np. wymierzonej przez organizacje 

międzynarodowe [What Russia wants…, s. 4]. Istnieje jednak stałe zagrożenie użycia 

regularnych sił zbrojnych, co wzmacnia efekty oddziaływania innych instrumentów.

W aspekcie konfrontacji Federacji Rosyjskiej z Zachodem wojna hybrydowa ma 

wymiar polityczny. Moskwa od lat z powodzeniem stosuje wojnę informacyjną. Poprzez 

oficjalne wystąpienia na arenie międzynarodowej, użycie mass mediów i mediów spo-

łecznościowych wywiera wpływ nie tylko na opinię społeczną, ale również stosuje 

polityczną presję na inne państwa. Coraz częściej do osiągania własnych interesów 

wykorzystuje cyberprzestrzeń, stosuje szantaż energetyczny i wykupuje strategiczne 

obiekty infrastruktury państw, na które zamierza oddziaływać.

 FR w ciągu ostatnich lat znacząco poprawiła mobilność sił zbrojnych, co demon-

struje prowadzeniem na wielką skalę prowokujących ćwiczeń woskowych, w których 

bierze udział zazwyczaj ponad 100 000 żołnierzy, a także swoim zaangażowaniem 

w Syrii. W rejonie Morza Bałtyckiego i Czarnego z użyciem samolotów myśliwsko-bom-

bowych prowadzi niebezpieczne praktyki, zbliżając się na kilka metrów do okrętów 

sojuszniczych celem zastraszania i ograniczania im swobody manewru [Burns, Jones 

2016, s. 8]. FR pozyskuje i doskonali zdolności powstrzymujące i zabraniające dostępu 

do określonych rejonów nazywane w literaturze anglojęzycznej zdolnościami anti-ac-

cess i area denial1. Poprzez użycie na przykład zaawansowanej broni przeciwlotniczej 

1 Wielopoziomowy system anti-access/area denial (A2AD) może poważnie skomplikować ewentualne ope-
racje sojusznicze. System A2AD polega na sprzężeniu zdolności wykrywania, zakłócania elektronicznego syste-
mów naprowadzających, orientacji przestrzennej i komunikacji oraz zestrzeliwania środków lotniczych w tym 
samolotów, pocisków manewrujących i dronów [Kumor 2015].
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S-400 czy rakiet ziemia-ziemia Iskander może skutecznie uniemożliwić sojusznicze 

wzmocnienie zagrożonego agresją lub sytuacją kryzysową terytorium NATO2.

W dążeniu do dominacji w regionie oraz realizacji własnych interesów, nie tylko 

w strefie poradzieckiej, Władimir Putin preferuje zastosowanie wojny hybrydowej, która 

łączy ze sobą soft i hard power. Rosyjska wersja soft power jest jednak niewiele warta 

bez zastosowania siły militarnej. Konstytutywne aspekty wojny hybrydowej zwiększają 

ryzyko zastraszania oraz przeprowadzenia co najmniej ograniczonej agresji przeciwko 

sojusznikom w oczekiwaniu, że nie wywoła to żadnej reakcji NATO, bynajmniej w sferze 

militarnej [What Russia wants…, s. 4]. Kombinacja niektórych instrumentów militarnych 

i niemilitarnych oraz wszechobecne dwuznaczności i niepewności prowadzą do zasko-

czenia i osłabienia jedności sojuszników. Wojna hybrydowa staje się narzędziem, które 

FR wykorzystuje do zmiany obowiązującego porządku świata. Komunikuje o regional-

nych i globalnych ambicjach FR oraz odsłania wielkie wyzwania dla społeczności mię-

dzynarodowej [Kudors 2015]. Wojna hybrydowa wymusza na NATO i sojusznikach doko-

nanie przewartościowania problemów zapewnienia bezpieczeństwa, a szczególnie 

zastanowienie się nad tym, co Sojusz powinien zrobić, aby pozostał silny, jednomyślny, 

przygotowany do nowych wyzwań i zdolny do adaptacji w nowych uwarunkowaniach.

Wojna Hybrydowa i szczyt NATO w Walii 

Jeszcze kilka lat temu uważano Rosję za kraj zdolny do skutecznej transformacji ustro-

jowej i europeizacji. W 2014 roku po aneksji Krymu i zaangażowania się FR w konflikt na 

wschodzie Ukrainy w NATO nastąpił zwrot w myśleniu strategicznym, co wymusiło zwe-

ryfikowanie polityki we wschodnim obszarze odpowiedzialności traktatowej. Okazało 

się, że celem politycznym Moskwy jest odbudowanie strefy wpływów na poradzieckim 

terytorium. Rosja zaczęła zaspakajać swoje strategiczne ambicje przy pomocy wojny 

hybrydowej. Stosując szeroką gamę działań niemilitarnych i militarnych w ramach wcze-

śniej przemyślanej, szeroko zakrojonej, wieloaspektowej kampanii, osiągała polityczne 

korzyści. Odbywało się to zgodnie z rozumieniem przez strategów rosyjskich wojny 

hybrydowej jako działań w sferze operacji specjalnych, połączonych z działaniami sił 

opozycyjnych, a także wykorzystaniem doświadczeń walki z ekstremizmem państwo-

2  Koncepcja A2AD to połączenie działań przeciwnika, które ograniczają możliwości militarnego dostępu 
do danego obszaru, z działaniami, które ograniczają możliwość operowania w obszarze kontrolowanym przez 
przeciwnika. W tym wypadku chodzi o rozbudowane rosyjskie instalacje, na które składają się przede wszyst-
kim systemy radarowe i pociski obrony powietrznej, pociski rakietowe przeznaczone do uderzania w cele lądo-
we i morskie, a także lotnictwo i marynarka. Najważniejsze, że system ten tworzy rodzaj klosza, który utrudnia 
czy wręcz uniemożliwia operacje NATO w obszarze jego zasięgu [Michta: odpowiedź na rosyjski system… 2016].
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wym i aktorami niepaństwowymi [Бартош 2015, s. 73]. Stosowano ponadto zastraszanie 

użyciem sił nuklearnych, co spowodowało niepokój całej Europy. Poprzez oddziaływa-

nie w cyberprzestrzeni próbowano zdestabilizować społeczeństwo Sojuszu, a poprzez 

nacisk ekonomiczny doprowadzić do złamania jedności politycznej państw członkow-

skich NATO i Unii Europejskiej. Masowa propaganda i dezinformacja w strategicznej 

komunikacji zamazywały obraz podejmowanych rzeczywistych wysiłków dyplomatycz-

nych Sojuszu i jego członków [Lindley-French 2015, s. 4]. Wykreowana przez Moskwę 

sytuacja napięcia spowodowała zmiany w relacjach NATO–Rosja i przejście od koopera-

cji do rywalizacji. NATO zmuszone zostało do zapewnienia sojuszników o podjęciu dzia-

łań zmierzających do skutecznego odstraszania Rosji w przypadku zamiarów kreowania 

zagrożeń dla integralności terytorialnej państw członkowskich, szczególnie na wscho-

dzie. Era wojny hybrydowej wymaga podniesienia stopnia świadomości strategicznej 

oraz ściślejszego współdziałania pomiędzy Brukselą, a poszczególnymi członkami Soju-

szu. Nowe realia w podejmowaniu strategicznych wyzwań wymagają też kolektywnej 

wiarygodności politycznej [Calha 2015, s. 2].

Tak zarysowane drastyczne zmiany w strategicznym środowisku bezpieczeństwa 

międzynarodowego spowodowały, że na szczycie w Walii w 2014 roku zdecydowano 

o podjęciu konkretnych przedsięwzięć w odpowiedzi na nowe wyzwania i zagrożenia. 

Podkreślono potrzebę solidarności i jedności, zapewniając państwa rozmieszczone 

w  pobliżu FR o prowadzeniu prac nad militarną i polityczną adaptacją Sojuszu do 

nowych uwarunkowań [NATO’s roadmap… 2016, s. 4]. Przyjęto Plan Działań na rzecz 

Gotowości, tzw. Readines Action Plan (RAP), obejmujący zwiększenie obecności i aktyw-

ności NATO we wschodniej części terytorium traktatowego, celem zapewnienia człon-

ków o gotowości do obrony oraz odstraszania FR3. Środki adaptacyjne4 miały na celu 

głównie pozyskanie nowych zdolności w dłuższym czasie. Zapowiedziano utworzenie 

brygady sił bardzo szybkiego reagowania5 w sile około 5000 żołnierzy w celu podniesie-

nia gotowości NATO do reagowania na zagrożenia, w tym o charakterze hybrydowym 

3 Zwiększono ilość samolotów zaangażowanych w misję Air Policing w rejonie Państw Bałtyckich, lotów rozpo-
znawczych prowadzonych wzdłuż granicy z FR, w tym samolotów wczesnego ostrzegania Awacs, oraz okrętów 
patrolowych. Zaplanowano również dużą liczbę szkoleń i ćwiczeń prowadzonych we wschodnim obszarze od-
powiedzialności traktatowej na zasadzie rotacji pododdziałów państw członkowskich [NATO’s Readiness… 2014].
4 Zaplanowano: podniesienie zdolności i gotowości Sił Odpowiedzi NATO do reagowania; utworzenie ele-
mentów struktur dowodzenia NATO i baz logistycznych na terytorium państw wschodniej flanki; podniesienie 
gotowości Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ–Wschód; podniesienie zdolności Stałych Sił Mor-
skich; rozbudowę infrastruktury do przyjęcia wojsk sojuszniczych w państwach tzw. wschodniej flanki [NATO’s 
Readiness… 2014].
5 Zaplanowano, że siły bardzo wysokiej gotowości bojowej, tzw. The Very High Readiness Joint Task Force 
(VJTF), nazywane potocznie szpicą, będą w ciągu kilku dni gotowe do podjęcia działań operacyjnych. Będą 
one wchodziły w skład sił odpowiedzi NATO, tzw. the NATO Response Force (NRF), a ich trzon stanowiła bę-
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[Defence Ministers agree… 2015], co poprzez nowe możliwości miało uczynić siły odpo-

wiedzi silniejszymi i szybszymi. W konsekwencji dzięki lepszym możliwościom reago-

wania w przypadku pojawiania się sytuacji kryzysowych miało to wzmocnić obronę 

kolektywną i prowadzenie działań odstraszających. Do tej pory siedem państw podjęło 

się roli liderowania VJTF, jednak pełne wdrożenie tej koncepcji uzależnione będzie od 

skłonności członków Sojuszu do wydzielania sił zbrojnych wraz z wymaganymi zdol-

nościami oraz do ponoszenia kosztów. Wciąż nierozwiązanym problemem jest sfinan-

sowanie kosztów ponoszonych na osiąganie zdolności bojowej poprzez ćwiczenia 

zgrywające i certyfikujące. Kluczowe pytanie dotyczy balansu pomiędzy polityczną soli-

darnością i determinacją do wykorzystania wspólnego budżetu NATO a generalnymi 

wymaganiami, aby to poszczególne kraje wydzielające siły pokrywały własne koszty 

i alokowały środki finansowe na poziomie zadeklarowanym w czasie szczytu w Walii 

[NATO’s roadmap… 2016, s. 6]. Ważnym elementem przygotowania się do wzmocnienia 

wschodniego obszaru odpowiedzialności traktatowej była decyzja podjęta we wrze-

śniu 2015 roku o utworzeniu jednostek integracyjnych NATO (ang. NATO Force Integra-

tion Units — NFIUs), rozmieszczonych na terytorium Estonii, Litwy, Polski, Rumunii i Buł-

garii, a także na Węgrzech i na Słowacji. Stanowią one ważny element logistycznego 

przygotowania przyjęcia pododdziałów VJTF, harmonizują procesy planistyczne i jed-

nocześnie podnoszą świadomość sytuacyjną NATO [NATO Response Force…].

Ważnym elementem przygotowania się do obrony kolektywnej i jej wzmocnienia 

przez jednostki sojusznicze jest planowanie wyprzedzające. Jest ono nierozerwalnie 

związane z dyskusją na temat prewencyjnego rozmieszczenia pododdziałów sojuszni-

czych na najbardziej zagrożonych kierunkach. Chodzi głównie o pododdziały, ich sprzęt 

i zabezpieczenie. Przemieszczenie choćby 20 000 żołnierzy VJTF/NRF wraz ze sprzętem 

jest niezwykle skomplikowanym przedsięwzięciem logistycznym i zajmuje wiele czasu, 

co z drugiej strony jest kluczowe w przypadku niespodziewanej agresji ze wschodu. 

Ze względu na koszty żaden kraj oprócz USA nie zgodzi się na stałą dyslokację w Pań-

stwach Bałtyckich czy w Polsce dużych jednostek typu brygada. Najbardziej korzystne 

byłoby na stałe rozlokowanie baz ze sprzętem i wyposażeniem. Każdy plan, jeśli ma 

być pomocny w efektywnej odpowiedzi na zagrożenia, wymaga przecież regularnego 

sprawdzenia poprzez przećwiczenia ze stanem osobowym i sprzętem wszystkich jego 

elementów składowych.

dzie wielonarodowa brygada ogólnowojskowa, posiadająca około 5000 żołnierzy wojsk lądowych wspierana 
komponentem wojsk specjalnych oraz komponentem powietrznym i morskim. W sumie może liczyć do 20 000 
żołnierzy [NATO Response Force…]
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Ważną inicjatywą na szczycie w Walii było też podniesienie gotowości wielonaro-

dowego dowództwa korpusu Północ–Wschód rozmieszczonego w Szczecinie, w celu 

pełnienia koordynacyjnej roli w regionie, i zapewnienie dowodzenia w przypadku pro-

wadzenia operacji w ramach artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego [NATO’s roadmap… 

2016, s. 7].

Kontrowersje w deklaracji artykułu 5

Plan Działań na rzecz Gotowości oraz koncepcję VJTF należy postrzegać w szerszej per-

spektywie zmian w podejściu do obrony kolektywnej Sojuszu i modernizacji zapisów 

artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Kluczową rolę w tej obronie odgrywać będą siły 

bardzo wysokiej gotowości bojowej, zdolne do szybkiego przerzutu i działań w całym 

możliwym spektrum operacyjnym. Możliwości szybkiej generacji zasadniczych sił NATO 

wsparte efektywnym dowodzeniem będzie kluczowe dla przyszłego reagowania na 

zagrożenia. 

Ale kiedy tak naprawdę nastąpi autoryzacja użycia sił zbrojnych do przeprowadze-

nia działań o charakterze kinetycznym? Wojna hybrydowa generuje nowe wyzwania 

w siedmiu wymiarach walki, tj. powietrznym, morskim, lądowym, kosmicznym, cyber-

netycznym, informacji i wiedzy [Lindley-French 2015, s. 10]. Zacierają się w niej granice 

pomiędzy działaniami militarnymi a niemilitarnymi, kinetycznymi a niekinetycznymi, 

z użyciem przemocy lub bez, pomiędzy działaniami bezpośrednimi a pośrednimi. 

Poziom agresji podlega nieustannym zmianom, ale nigdy nie przekracza granicy prze-

widywanej Artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych (ONZ)6 i artykułu 5 Traktatu 

Waszyngtońskiego. 

Wojna hybrydowa kreuje dwuznaczności i niepewności, bo nie wiadomo tak 

naprawdę, kto stoi za określonymi działaniami, jakie są intencje i przeciwko komu są 

wymierzone, szczególnie gdy agresor twierdzi, że działa w obronie zasad określonych 

w Karcie ONZ [Fedyk 2016, s. 4]. Scenariusz wojny hybrydowej opierający się na niskiej 

intensywności działaniach (a czasami wirtualnych zagrożeniach), asymetryczne zaanga-

żowanie podmiotów niepaństwowych, zagrożenia w cyberprzestrzeni, a także huma-

nitarne interwencje lub inne (ale pod ich nazwą) rodzą określone wątpliwości co do 

6 Karta Narodów Zjednoczonych dopuszcza użycie siły zasadniczo w jednym wypadku, jedynie w sytuacji, 
gdy państwo stanie się przedmiotem zbrojnej napaści. Zgodnie z regulacjami zawartymi w Karcie żadne jej 
postanowienie nie narusza naturalnego prawa każdego członka Organizacji Narodów Zjednoczonych, na któ-
rego dokonano zbrojnej napaści, do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, zanim Rada Bezpieczeństwa 
zastosuje środki konieczne dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa [Karta Narodów Zjed-
noczonych].
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zastosowania obowiązującej strategii i doktryny, w odniesieniu do legalności użycia sił 

zbrojnych w obronie własnej. Odpowiedź na tego typu zagrożenia rodzi wyzwania dla 

prawa międzynarodowego. Sytuacje nowego typu, odmienne od klasycznego zaanga-

żowania sił zbrojnych agresora, do tej pory nie były dyskutowane, szczególnie w aspek-

cie ich wpływu na sposób definiowania wojny czy pokoju oraz podejmowania działań 

zbrojnych w ramach indywidualnej lub zbiorowej obrony [Bachmann, Kemp 2011].

W ramach obrony kolektywnej w NATO praktykuje się użycie sił zbrojnych, w przy-

padku ataku na jednego z członków, tylko po ich autoryzacji przez Radę Północno-

atlantycką. Autoryzacja może być dokonana wyłącznie w sytuacji jednogłośnej zgody 

wszystkich państw członkowskich. Wojna hybrydowa rodzi określone problemy dla 

jednoznacznej detekcji i poprawnego zdefiniowania zagrożeń, dlatego też raczej wąt-

pliwe jest jednogłośne głosowanie. Mając tę świadomość, FR celowo utrzymuje poziom 

agresji poniżej czerwonej linii wytyczającej granicę wojny. Świadomie unika pogwał-

cenia artykułu 5, gdyż w interesie Rosji jest unikanie bezpośredniej konfrontacji z prze-

ciwnikiem posiadającym globalną przewagę sił konwencjonalnych. W konsekwencji 

strategiczna rywalizacja przenoszona jest w sferę politycznych, ekonomicznych i spo-

łecznych wrażliwości Zachodu. Wydaje się, że opcja unikania bezpośredniej konfronta-

cji jest obecnie jedyną w osiąganiu celów FR. W takiej sytuacji należy sądzić, że Sojusz 

może podejmować działania jedynie w ramach artykułu 4. Praktyka jednak pokazuje, 

że wspólne konsultacje napotykają na znaczne trudności ze względu na odmienną per-

cepcję postrzegania zagrożeń [Calha 2015, s. 3].

Obecnie w NATO jedynie zagrożenia cybernetyczne w pewnych okolicznościach są 

traktowane na tych samych zasadach co atak zbrojny. Ale w zderzeniu z ograniczonym 

atakiem wątpliwym jest, aby natychmiast i jednogłośnie został zadeklarowany artykuł 

5. Jeśli nawet okaże się, że za cyberatakiem stoi FR, to i tak należy oczekiwać, że co 

najmniej kilka państw zawaha się przed podjęciem ostatecznej decyzji, gdyż w konse-

kwencji może to doprowadzić do stanu wojny z Kremlem lub co najmniej spowodować 

masową propagandę ukierunkowaną na opinię publiczną [Tertrais 2016, s. 5]. 

Czy zatem NATO jest przygotowane do współczesnej wojny nowej generacji, jaką 

często w publikacjach jest określana wojna hybrydowa? Aneksja Krymu nie była prze-

cież rezultatem prowadzonej walki zbrojnej, a raczej odbyła się poprzez operacjonali-

zację nowego rodzaju wojny. Jānis Bērziņš stawia słuszne pytanie: czy obecnie NATO 

posiada ramy prawne i instrumenty do skutecznego reagowania w sytuacji, kiedy 

hipotetycznie FR powołując się na demokratyczne prawo do samostanowienia, podob-

nie jak w Kosowie czy Krymie, dokonałaby aneksji jednego z Państw Bałtyckich? Czy 

w sytuacji naruszenia integralności terytorialnej jednego z państw członkowskich bez 

użycia siły NATO zadeklarowałoby artykuł 5 i czy konflikt byłby rozstrzygany na drodze 
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politycznej czy poprzez użycie sił zbrojnych [Bērziņš 2014, s. 8]? Z pewnością zarówno 

w gremiach politycznych, jak i wojskowych trudno jest znaleźć jednoznaczną odpo-

wiedź na to pytanie. Skoro tak, to należy jak najszybciej podjąć działania zmierzające 

do przedefiniowania pojęcia zbrojnego ataku na Sojusz7.

Konsekwencje szczytu w Warszawie

Szczyt NATO w Warszawie był drugim spotkaniem realizowanym w formule przywód-

ców państw członkowskich od momentu aneksji Krymu w 2014 roku i rozpoczęcia 

operacji militarnej na wschodzie Ukrainy. Zmiana priorytetów strategicznych NATO 

i odejście od koncepcji globalnego zapewniania bezpieczeństwa na rzecz odstraszania 

i obrony kolektywnej wywołały napięcia w Sojuszu, szczególne pomiędzy państwami 

Europy Wschodniej odczuwającymi realne zagrożenia wojny hybrydowej a państwami 

posiadającymi bliskie relacje z FR. W aspekcie raportu przygotowanego przez Rand 

Corporation, który jednoznacznie stwierdzał, że obecnie NATO nie jest w stanie obronić 

wschodniego terytorium traktatowego [Shlapak, Johnson 2016, s. 1]. Wydaje się, że naj-

ważniejszym celem szczytu było zagwarantowanie skutecznego odstraszania poprzez 

obecność wielonarodowych sił zbrojnych na kierunkach najbardziej zagrożonych rosyj-

ską agresją [Vershbow 2015].

Przywódcy państw członkowskich NATO podjęli decyzje, które będą miały kon-

sekwencje dla kolejnych dwóch lat funkcjonowania Sojuszu. Uzgodnili, że obniżenie 

poziomu bezpieczeństwa regionalnego i kreowanie niestabilności spowodowane jest 

zagrożeniami płynącymi ze wschodniego kierunku i może wyrażać się w przyszłości 

„działaniami regularnych sił zbrojnych, hybrydowymi, terrorystycznymi i cybernetycz-

nymi”. W komunikacie końcowym wyraźnie artykułuje się, że to Federacja Rosyjska 

„podejmuje agresywne inicjatywy” i to ona „pogwałciła suwerenność Ukrainy, nasila dzia-

łania militarne, niszczy euro-atlantycki porządek bezpieczeństwa oraz stanowi zagroże-

nie dla pokoju w Europie i wolności jej obywateli” [Warsaw Summit Communiqué… 2016]. 

Podjęto decyzję, że na początku 2017 roku na terytorium Polski, Łotwy, Litwy i Estonii 

7 „Przemoc zbrojna” i „agresja zbrojna” oznaczają użycie broni, uzbrojenia. W akcie przemocy, jakim był atak 
terrorystyczny na Stany Zjednoczone, 11 września 2001 roku, za uzbrojenie posłużyły agresorom samoloty pa-
sażerskie. Atak ten został potraktowany jako agresja zbrojna (akt przemocy zbrojnej), choć zdarzenie nie mie-
ściło się w żadnym z kilkunastu przykładów agresji zbrojnej wyszczególnionych w przyjętej przez ONZ w 1974 
roku definicji [Balcerowicz s. 4]. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego definiuje ‘przemoc 
zbrojną’ jako rodzaj przemocy realizowanej przy użyciu sił zbrojnych lub zorganizowanych i uzbrojonych grup, 
mającą na celu narzucenie przeciwnikowi swojej woli. Zastosowanie kryterium form i sposobów wykorzystania 
przemocy zbrojnej pozwala wyróżnić konflikt zbrojny, interwencję zbrojną, przewrót wojskowy, demonstrację 
siły, incydent zbrojny [Łepkowski 2002, s. 21].

Bogdan Panek, Mirosław Banasik

152



rozmieszczone zostaną cztery międzynarodowe batalionowe grupy bojowe8 operujące 

wspólnie z siłami narodowymi dla zapewnienia zagrożonych państw o jedności Sojuszu 

i ponoszeniu wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Polska zadeklarowała 

dowództwo dywizji do pełnienia roli dowództwa międzynarodowego w kierowaniu 

działaniami sił rozmieszczanych na wschodnim obszarze odpowiedzialności traktato-

wej, a Rumunia na południowym [Warsaw Summit Communiqué… 40]. Niestety wbrew 

oczekiwaniom Państw Bałtyckich, Polski i Rumunii pododdziały sojusznicze nie będą 

rozmieszczane na stałe, ale w sposób rotacyjny. Wielu analityków uważa, że zwiększona 

obecności wojsk wzdłuż północno-wschodniej flanki Rosji, sygnalizująca zobowiązanie 

do wspólnej obrony, jest działaniem ograniczonym i niewystarczającym [Michta 2014]. 

W sumie jest to pozytywne zjawisko, ale naiwnością byłoby przyjmowanie za pewnik, 

że taka obecność wojsk będzie dla odstraszania wystarczająca. Zwolennicy rotacyjnego 

rozwiązania argumentują, że odstraszanie FR będzie skuteczniejsze, jeśli sojusznicy będą 

regularnie rozmieszczali swoje pododdziały na zagrożonym agresją terytorium i anga-

żowali całą paletę posiadanych zdolności, włącznie z tymi do przeciwdziałania rosyj-

skim zdolnościom powstrzymywania i wzbraniania dostępu tj. A2AD [Belkin 2016, s. 4].

Wydaje się, że stała infrastruktura wojskowa i rozmieszczenie w niej wojsk ze sprzę-

tem spowodowałoby lepsze efekty odstraszania. Wciąż jednak nie ma na to zgody ani 

USA, ani niektórych państw Europy Zachodniej, ze względu na obawy o naruszenie 

zapisów Aktu Stanowiącego o Wzajemnych Stosunkach, Współpracy i Bezpieczeństwie 

NATO–Rosja9 z 1997 roku [Henzel 2016]. W sytuacji jednak pogwałcenia przez FR Aktu 

Helsińskiego z 1975 roku i naruszenie suwerenności Gruzji, aneksji Krymu, odmowy 

wycofania wojsk z Naddniestrza i prowadzenia tzw. wojny zastępczej na Ukrainie, a więc 

głębokich, negatywnych zmian w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, 

otwartym pozostaje pytanie: czy jednostronne zobowiązanie NATO do nierozmiesz-

czania na terytoriach nowo przyjmowanych państw stałych, znaczących sił militarnych 

jest wciąż obowiązujące? Niestety, ani w formule Rady Północnoatlantyckiej, ani przy-

wódców państw, do tej pory nic nie zrobiono, aby wyjaśnić interpretację zobowiązania 

w obecnych uwarunkowaniach [Alberque 2016, s. 16].

Obecnie filozofia konwencjonalnego odstraszania osadza się na tzw. ciągłej rotacji 

wojsk ze sprzętem. Wpisuje się w nią zapowiedź prezydenta Obamy o rozmieszczeniu 

w przyszłym roku w Europie pancernej brygadowej grupy bojowej, która będzie stacjo-

8 Rolę państw wiodących zadeklarowała Kanada, Niemcy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.
9 NATO podjęło jednostronne zobowiązanie, że nie ma zamiaru i powodu do rozmieszczania broni jądrowej 
na terytorium nowych członków ani żadnej potrzeby zmiany jakiegokolwiek aspektu postawy nuklearnej NATO. 
Ponadto zobowiązało się do przestrzegania traktatu CFE o rozmieszczeniu sił konwencjonalnych w Europie. 
Nic nie wspomina się o liczbie sił NATO bądź bazach tych sił na terytorium nowych członków [Founding Act on 
Mutual Relations… 1997].
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nowała w Polsce. Brygada będzie liczyła około 4500 żołnierzy oraz około 1000 pojazdów, 

w tym 250 czołgów Abrams, bojowych wozów piechoty Bradley i haubic Paladin10. Jej 

obecność nie będzie jednak miała trwałego charakteru, gdyż w ramach prowadzonych 

ćwiczeń cała jednostka będzie przemieszczana do innego państwa naszego regionu. 

Ponadto w Niemczech, Belgii i Holandii ma zostać rozmieszczony sprzęt dla kolejnej 

brygady pancernej, brygady artylerii i dowództwa dywizji. Umożliwi to szybszy prze-

rzut tych jednostek w razie konfliktu [Kacprzyk 2016]. Amerykańska aktywność sił zbroj-

nych w Europie prowadzona w ramach operacji Atlantic Resolve ma zapewnić sojuszni-

ków o solidarności i odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskie. Jej celem jest 

zwiększenie militarnej obecności w Europie, prowadzenie bilateralnych i multilateral-

nych ćwiczeń z sojusznikami i krajami partnerskimi, poprawa infrastruktury dla zagwa-

rantowania szybszego reagowania na zagrożenia, ułatwienie przebazowania sprzętu 

wojskowego i intensyfikacja działań mających poprawić relacje z nowymi członkami 

NATO i państwami partnerskimi [Belkin 2016]. W ramach tej operacji i wzmocnienia 

wschodniej flanki 194 ekspedycyjny dywizjon myśliwski Powietrznej Gwardii Narodo-

wej stanu Kalifornia wyposażony w samoloty F-15C Eagle od września 2016 roku będzie 

wykonywał zadania ochrony przestrzeni powietrznej nad terytorium Bułgarii [Samoloty 

USA wspierają… 2016].

Wielonarodowe jednostki wojskowe znajdujące się w pobliżu granicy z FR na 

pewno pozytywnie wpłyną na polityczną wartość odstraszania. Ważne jest jednak, aby 

przybywające pododdziały sił zbrojnych były dobrze wyszkolone, a także wyposażone 

w sprzęt bojowy i zdolności odpowiadające zagrożeniom oraz stanowiły uzupełnienie 

zdolności posiadanych przez państwa, na których przebywają. Ich liczba powinna być 

na tyle duża, aby można zapewnić prowadzenie samodzielnej operacji obronnej, co 

najmniej do czasu przybycia jednostek wzmocnienia.

Cenna jest inicjatywa Polski utworzenia sojuszniczego, regionalnego centrum analiz 

wywiadowczych, tym niemniej ważne dla przeciwdziałania rosyjskim systemom A2AD 

jest posiadanie środków obrony przeciwrakietowej, wywiadu i dalekiego rozpoznania, 

nadzoru przestrzeni powietrznej i walki elektronicznej. Wydaje się, że na obecną chwilę 

niewystarczająca jest liczba lotów nad Polską samolotów AWACS, szczególnie w obli-

czu zagrożeń występujących w basenie Morza Czarnego. Celowym byłoby również 

rozmieszczenie na terytorium Polski wysuniętego bazowania bezzałogowych samolo-

tów Global Howks realizujących misje w ramach systemu Air Ground Surveillance [Bara-

nowski, Lété 2016, s. 11]. Ważnym jest też, aby NATO dokonało weryfikacji, a w zasadzie 

10 Prawdopodobnie w lutym 2017 roku rozpocznie się pierwszy okres rotacji amerykańskiej pancernej bryga-
dowej grupy bojowej. Rotacje będą trwały dziewięć miesięcy.
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opracowało nowe plany operacyjne co najmniej w odniesieniu do krajów bezpośrednio 

graniczących z FR, które uwzględniałyby zdolności jednostek rotacyjnych.

Ocenia się, że w aspekcie prowokacyjnych i agresywnych działań FR, zarówno na 

wschodnim, jak i południowym kierunku strategicznym NATO, odstraszanie bronią 

konwencjonalną jest niewystarczające. Skuteczniejsze staje się odstraszanie bronią 

jądrową, szczególnie w sytuacji braku zgody na stałe stacjonowanie pokaźnych sił na 

terytorium nowych członków. Wydaje się, że w obecnych uwarunkowaniach politycz-

nych najlepsze efekty przyniesie odstraszanie konwencjonalne zintegrowane z odstra-

szaniem nuklearnym. Sygnałem do zmian w polityce nuklearnej było uczestniczenie 

polskich samolotów F-16, po raz pierwszy w historii, w ćwiczeniach nuklearnych NATO 

w 2014 roku oraz pod koniec ubiegłego roku nieformalna propozycja zastępcy MON 

Tomasza Szatkowskiego o rozmieszczeniu w Polsce amerykańskiej taktycznej broni 

nuklearnej [Sauer 2016, s. 2]. Komunikat ze szczytu w Warszawie w § 53 wyraźnie pod-

kreśla konieczność bazowania broni nuklearnej (USA) na terytorium Europy i potrzebę 

dostarczenia przez sojuszników zdolności wspierających wraz z infrastrukturą [Warsaw 

Summit Communiqué 53]. Nic nie mówi się o gotowości sił nuklearnych, ale przecież 

dostępna jest wiedza o możliwościach wykonywania taktycznych uderzeń nuklearnych 

przez samoloty wielozadaniowe. Uderzenia takie bierze się pod uwagę, co prawda 

w ostateczności, tym niemniej z komunikatu można wyczytać, że NATO posiada zdol-

ności do narzucenia potencjalnemu agresorowi takich kosztów, które byłyby nieopła-

calne z punktu widzenia korzyści, jakie mógłby uzyskać. Ze względu na to, że niektóre 

państwa poddają w wątpliwość angażowanie się przeciwko FR w komunikacie nie mówi 

się wprost o akcjach i reakcjach pomiędzy NATO a Rosją w sferze nuklearnej [Warsaw 

Summit Communiqué 53]. Z pewnością nieuchronna jest potrzeba dyskusji o alternatyw-

nej postawie NATO wobec użycia broni nuklearnej, a szczególnie dotyczącej zmiany jej 

dyslokacji, tj. przybliżenia do potencjalnego agresora, modernizacji samolotów służą-

cych do jej przenoszenia i infrastruktury zabezpieczającej. Należałoby poważnie zasta-

nowić się, w jaki sposób ustanowić bezpieczną, ale bardziej wiarygodną postawę NATO. 

Przemyśleć wspólne ponoszenie kosztów przez kraje europejskie, co w konsekwencji 

mogłoby wyeliminować potrzebę przechowywania amerykańskich bomb w Europie. 

Wydaje się, że w odpowiedzi na wyzwania płynące z FR należałoby powtórnie, bardzo 

dokładniej zbadań i ocenić zagrożenia, a następnie uwzględniając priorytety podej-

mowanych własnych działań konwencjonalnych, skonfrontować je z możliwościami sił 

zbrojnych FR oraz zapisami doktrynalnymi i filozofią użycia broni nuklearnej potencjal-

nego agresora [Andreasen 2016]. W konkluzji można stwierdzić, że w Warszawie NATO 

nie pozostawiło rosyjskich działań prowokacyjnych bez odpowiedzi oraz wysłało silny 

i wiarygodny sygnał odstraszania nuklearnego.
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Wnioski

NATO w ciągu dwóch ostatnich lat boryka się z antagonizmami, prowokacjami, zastra-

szaniem i destabilizacją państw członkowskich, co jest konsekwencją podejmowanych 

przez FR działań hybrydowych. Pojęcie wojny hybrydowej nie jest nowe, ale jej charak-

ter, zakres, dynamika i intensywność stanowią wyzwania na nienotowaną do tej pory 

skalę. Duży problem stanowią dla NATO działania prowadzone poniżej progu wojny, 

a dwuznaczności co do zamiaru działania i ich atrybutów wywołują ryzyko użycia zdol-

ności odpowiadających wojnie konwencjonalnej, a nawet nuklearnej. W przeciwdziała-

niu zagrożeniom hybrydowym i zapewnieniu bezpieczeństwa transatlantyckiego NATO 

podjęło i podejmuje wieloaspektowe działania. Obejmują one adaptację do nowych 

wyzwań i zagrożeń, zwiększenie odporności Sojuszu oraz zapewniają o solidarności 

i gotowości do prowadzenia obrony kolektywnej, a także pozyskiwanie zdolności do 

szybkiego reagowania i prowadzenia zintegrowanego odstraszania klasycznego i nukle-

arnego we wschodnim obszarze odpowiedzialności traktatowej. W dalszej perspektywie 

wydaje się, że celowym jest prowadzenie dyskusji wśród sojuszników o dostosowaniu 

zapisów artykułu 5 do zagrożeń niemilitarnych i agresji, również aktorów pozapaństwo-

wych, utrzymującej się poniżej granicy otwartego konfliktu zbrojnego, a także zajęcie 

oficjalnego stanowiska NATO wobec jednostronnego zobowiązania się do nie rozmiesz-

czania na stałe na terytorium nowych członków dużych zgrupowań wojskowych.

Wielowymiarowe zagrożenia hybrydowe wymuszają na Sojuszu posiadanie zdol-

ności do szybkiego ich wykrywania, podejmowania decyzji i reagowania. Wydaje się, 

że kluczowe dla procesu decyzyjnego jest podnoszenie strategicznej świadomości 

sytuacyjnej poprzez integrację cywilnych i wojskowych elementów wywiadowczych 

NATO i  państw członkowskich. Poszczególne elementy architektury wywiadowczej 

i rozpoznania wojskowego powinny kooperatywnie pracować na rzecz detekcji i oceny 

zagrożeń hybrydowych. Efektywność odstraszania wymaga usprawnienia procesu poli-

tyczno-militarnej oceny sytuacji i wypracowania decyzji Sojuszu o reagowaniu, w tym 

wykorzystania zdolności VJTF. Wydaje się, że szybkość reagowania można zwiększyć 

poprzez przekazanie kompetencji dla dowódcy strategicznego, który mógłby samo-

dzielnie podejmować decyzję o przemieszczeniu i rozmieszczeniu sił wchodzących 

w skład VJTF. Przeciwstawienie się kompleksowym w swoim charakterze zagrożeniom 

hybrydowym wymagać będzie również zastosowania niemilitarnych środków reago-

wania kryzysowego, co wymusza współdziałanie z innymi organizacjami międzynaro-

dowymi. Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie byłoby posiadanie wspólnej z Unią 

Europejską doktryny przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, co z drugiej strony 

stanowiłoby szansę na zbliżenie do siebie tych organizacji.
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Celowym jest również podejmowanie przez Sojusz dalszych kroków zmierzających 

do podniesienia efektywności do obrony w cyberprzestrzeni. Wydaje się, że cyberprze-

strzeń powinna być wyodrębnionym, operacyjnym wymiarem prowadzenia walki, dla-

tego też sugeruje się, aby traktowana była na równi z innymi wymiarami i była na stałe 

włączana do ćwiczeń wojskowych, a także uwzględniana w procesie dowodzenia, opra-

cowywania rozwiązań doktrynalnych i proceduralnych oraz prowadzenia szkolenia.

Szczyt NATO w Warszawie potwierdził determinację do prowadzenia obrony kolek-

tywnej i zapewnienia bezpieczeństwa poza granicami odpowiedzialności traktatowej 

oraz zniechęcania FR do podejmowania agresywnych działań. Zgodzono się także co 

do potrzeby prowadzenia wiarygodnego odstraszania nuklearnego, w sytuacjach poja-

wiających się zagrożeń na i dla terytorium NATO. Obecnie należałoby przeprowadzić 

dyskusję w związku z dalszą strategią nuklearną, a szczególnie określić przyszłą rolę 

tego rodzaju broni w osiąganiu celów strategicznych w sytuacjach zagrożeń. Należa-

łoby zastanowić się, w jaki sposób komunikować o nuklearnym odstraszaniu i w jaki 

sposób wysyłać wyraźne sygnały w kierunku agresora. Przemyśleć, jak rozszerzyć 

zdolności nuklearne USA na kraje Europejskie, a szczególnie na te najbardziej zagro-

żone agresją ze wschodu. A może podjąć decyzję o rozmieszczeniu na ich terytorium 

broni nuklearnej wraz ze środkami jej przenoszenia? Jednym z możliwych rozwiązań 

mogłoby być pozyskanie nowej generacji niestrategicznej broni nuklearnej, aby można 

było skutecznie odpowiadać na nuklearną agresję na poziomie taktycznym z bezpo-

średniego sąsiedztwa z FR. W konkluzji można stwierdzić, że bez wiarygodnego odstra-

szania nuklearnego wzmocnione odstraszanie konwencjonalne we wschodnim obsza-

rze odpowiedzialności traktatowej nie przyniesie oczekiwanych efektów.
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Wstęp

Utrzymanie bezpieczeństwa międzynarodowego wymaga zgodnych działań społecz-

ności międzynarodowej w celu ochrony ustalonych wartości i interesów państwowych 

i pozapaństwowych. Działania te są podejmowane na podstawie uzgodnionych norm 

prawa międzynarodowego i państwowego przez instytucje o zasięgu globalnym (ONZ), 

regionalnym (np. OBWE, UE, NATO) i narodowym, wyposażone w odpowiednie instru-

menty zapewniające przeciwdziałanie i eliminowanie powstałych zagrożeń. Ważnym 

elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego zawsze były i chyba 

jeszcze długo pozostaną siły zbrojne, ponieważ podejmowane próby rozwiązywania 

sytuacji konfliktowych za pomocą środków dyplomatycznych i politycznych bardzo czę-

sto nie przynoszą pożądanych efektów, szczególnie gdy istnieje potrzeba szybkiej reak-

cji na pojawiające się zagrożenia. Należy podkreślić, że użycie sił zbrojnych ma miejsce 

wówczas, kiedy sytuacja międzynarodowa umożliwia lub wymusza ich zastosowanie, 

a siły zbrojne pozostają w dalszym ciągu znaczącym atrybutem pod względem oddzia-

ływania na stan bezpieczeństwa międzynarodowego.

Siły Zbrojne RP także aktywnie uczestniczyły i uczestniczą w przywracaniu i utrzy-

maniu pokoju i bezpieczeństwa, zarówno w skali regionalnej — na Bałkanach, jak 

i globalnej — na Dalekim i Bliskim Wschodzie, wypełniając założenia polityki bez-

pieczeństwa narodowego oraz zobowiązania Polski w obszarze bezpieczeństwa 

międzynarodowego.

Zatem nasuwa się pytanie: w jakim zakresie, kiedy i jak Wojsko Polskie uczestni-

czyło i uczestniczy w procesie przywracania i utrzymania bezpieczeństwa między-

narodowego na Dalekim i Bliskim Wschodzie oraz na Bałkanach?

Prawne podstawy udziału Sił Zbrojnych RP w procesie 
przywracania i utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego

Udział Sił Zbrojnych RP w utrzymaniu bezpieczeństwa międzynarodowego, poprzez 

uczestnictwo w misjach i operacjach pokojowych oraz reagowania kryzysowego, powi-

nien być postrzegany przede wszystkim w kontekście interesu narodowego z uwzględ-

nieniem zobowiązań międzynarodowych. Decyzje podejmowane przez władze pań-

stwowe w tym zakresie, zdaniem Sławomira Olearczyka i Anety Nowakowskiej-Krystman 

[2016, ss. 104–105], powinny stanowić element świadomie wybranego przez organy 

władzy państwowej celu strategicznego.
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Decyzje o udziale Sił Zbrojnych RP w wyżej wymienionych misjach i operacjach są 

każdorazowo suwerennymi decyzjami państwa. Władze państwowe biorą pod uwagę 

różnorodne czynniki oraz kierują się odpowiednimi kryteriami, spośród których jako 

najważniejsze wymienia się [Sroka 2004, s. 67]: kryteria polityczne, wśród których 

głównym kryterium jest zgodność udziału sił zbrojnych w danej operacji z interesem 

narodowym Polski (racją stanu); kryteria społeczno-ekonomiczne, wśród których prio-

rytetowymi czynnikami są — poziom akceptacji przez społeczeństwo udziału wojska 

w określonej operacji, a także koszty udziału Polski w takiej operacji; kryteria wojskowe, 

do których zalicza się szanse powodzenia misji, mandat do przeprowadzenia takiej 

operacji oraz poziom jej akceptacji przez strony konfliktu.

Podstawowe dokumenty polityczne określające zasady zaangażowania sił zbroj-

nych w misje lub operacje pokojowe (reagowania kryzysowego, humanitarne) pod 

auspicjami organizacji międzynarodowych, które były i powinny być każdorazowo 

brane pod uwagę w procesie wypracowania decyzji o użyciu Sił Zbrojnych RP w tych 

operacjach, to Karta Narodów Zjednoczonych i rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ, 

Koncepcja strategiczna NATO (2010) i Europejska strategia bezpieczeństwa (2003). 

Natomiast podstawowymi dokumentami narodowymi w tym zakresie obecnie są: Kon-

stytucja RP (1997), ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, 

a także Strategia bezpieczeństwa narodowego (2014), Strategia rozwoju systemu bez-

pieczeństwa narodowego 2022 (2013). 

W okresie PRL-u podstawą prawną udziału Wojska Polskiego w zagranicznych 

misjach i operacjach pokojowych była Konstytucja PRL z 1952 roku oraz ustawa z 30 

czerwca 1970 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Ustawa ta miała tak 

uniwersalny charakter, że mimo zmian ustrojowych w kraju w 1989 roku czy wstąpie-

nia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego obowiązywała do 2004 roku [Ciechanowski 

2010, s. 49].

Od 1997 roku zaangażowanie Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa było i jest 

realizowane na podstawie Konstytucji RP, zgodnie z art. 9 mówiącym, że Polska prze-

strzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Art. 87 Konstytucji RP stwierdza, że 

źródłem prawa obok samej Konstytucji są ustawy, ratyfikowane umowy międzynaro-

dowe oraz rozporządzenia. Art. 91 Konstytucji RP szczegółowo opisuje sposób trakto-

wania umowy międzynarodowej, która po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw stanowi 

część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana. Do użycia sił zbroj-

nych poza granicami kraju odnosi się bezpośrednio art. 117 Konstytucji RP, w myśl któ-

rego zasady użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa 

ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa [Jóźwiak, Marcinkowski 2002, s. 49].
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W myśl Konstytucji RP kolejnym źródłem prawa stanowiącym podstawę udziału 

Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach pokojowych i reagowania kryzysowego poza 

granicami kraju są ustawy. Jednym z podstawowych aktów prawnych w tym zakresie 

jest ustawa z 17 grudnia 1998 roku o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza 

granicami państwa [Dz.U. z 1998 r. nr 162, poz. 1117]. W rozumieniu tej ustawy użycie Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa oznacza obecność jedno-

stek wojskowych poza granicami państwa w celu udziału w: konflikcie zbrojnym lub dla 

wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych; misji pokojowej; akcji zapobieże-

nia aktom terroryzmu lub ich skutkom.

O użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa w celu udziału w konflik-

cie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych oraz udziału 

w misji pokojowej postanawia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady 

Ministrów. Natomiast o użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa w celu 

udziału w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom Prezydent RP postana-

wia na wniosek Prezesa Rady Ministrów. O podjętym postanowieniu Prezydent RP nie-

zwłocznie informuje Marszałków Sejmu i Senatu. W myśl art. 7 niniejszej ustawy osoby 

wchodzące w skład jednostek wojskowych wykonujących zadania poza granicami pań-

stwa podlegają na terytorium państwa obcego przepisom dyscyplinarnym, karnym 

i porządkowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również są obowiązani 

do przestrzegania prawa państwa przyjmującego oraz wiążącego Rzeczpospolitą Pol-

ską prawa międzynarodowego.

Dokumentem, który stanowił wytyczne do kierowania jednostek Sił Zbrojnych RP 

do udziału w misjach i operacjach pokojowych oraz reagowania kryzysowego orga-

nizacji międzynarodowych, była do 2013 roku Strategia udziału Sił Zbrojnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych (2009)1. Określała ona wyzwania 

i zagrożenia dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; strategiczne cele i założe-

nia udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach międzynarodowych; podmiot prowadzący 

operację; zdolności operacyjne, jakie powinny być rozwijane w Siłach Zbrojnych RP; 

sposoby finansowania operacji. Zgodnie z tą strategią głównym celem udziału Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych była: obrona 

interesów narodowych przed zewnętrznymi zagrożeniami przez likwidowanie źródeł 

kryzysów oraz wygaszanie konfliktów w bliższym i dalszym otoczeniu strategicznym 

Rzeczypospolitej Polskiej; budowa stabilnego środowiska bezpieczeństwa; umacnianie 

instytucji i organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego; wypełnianie zobowiązań 

1 Strategia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych przestała obo-
wiązywać z chwilą wejścia w życie Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022 (2013).
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sojuszniczych przez zacieśnianie dwustronnej i wielostronnej współpracy wojskowej 

i pozawojskowej z sojusznikami, koalicjantami oraz partnerami; zapobieganie katastro-

fom humanitarnym i powstrzymywanie naruszeń praw człowieka.

Dokumentem o podobnym charakterze jest obecnie Strategia rozwoju systemu 

bezpieczeństwa narodowego RP 2022 (2013), w której, w ramach celu nr 1 ukierunko-

wanego na kształtowanie stabilnego międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa 

w wymiarze regionalnym i globalnym, ważnymi zadaniami, z punktu widzenia udziału 

Sił Zbrojnych w utrzymaniu bezpieczeństwa międzynarodowego, jest wspieranie 

zwiększenia skuteczności ONZ poprzez udział w operacjach pokojowych realizowa-

nych przez tą organizację, a także rozwijanie zdolności szybkiego reagowania Unii Euro-

pejskiej poprzez zwiększenie gotowości do użycia grup bojowych w ramach Wspólnej 

Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE.

Strategia bezpieczeństwa narodowego RP (2014) jest również tym dokumentem, 

w którym zawarte są wytyczne w zakresie udziału Sił Zbrojnych RP w międzynarodo-

wych misjach i operacjach pokojowych i reagowania kryzysowego. Określono w niej, 

że jednym z trzech priorytetów polityki bezpieczeństwa RP jest wspieranie i selek-

tywny udział w działaniach społeczności międzynarodowej, realizowanych na podsta-

wie norm prawa międzynarodowego, mających na celu zapobieganie powstawaniu 

nowych źródeł zagrożeń, reagowanie na zaistniałe kryzysy oraz przeciwdziałanie ich 

rozprzestrzenianiu się. Ważną formą udziału Polski w działaniach społeczności mię-

dzynarodowej w tym zakresie jest uczestnictwo Sił Zbrojnych RP w operacjach poza 

granicami kraju. Podkreśla się także, że działania wojskowe powinny być wzmacniane 

poprzez zaangażowanie cywilne, w tym poprzez pomoc rozwojową. Ponadto jedną 

z misji określonych w tej strategii dla Sił Zbrojnych RP jest ich udział w procesie stabi-

lizacji sytuacji międzynarodowej, w tym w międzynarodowych działaniach z dziedziny 

zarządzania kryzysowego, poprzez realizację takich zadań, jak udział w działaniach 

antyterrorystycznych w kraju i poza granicami oraz udział w operacji obronnej poza 

obszarem państwa odpowiednio do zobowiązań sojuszniczych w ramach artykułu 

5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

W Siłach Zbrojnych RP dokumentem, który określa zasady użycia i działania sił zbroj-

nych z uwzględnieniem treści strategii, norm prawa międzynarodowego i krajowego, 

jest Doktryna narodowa — operacje połączone (OP/01) opracowana w 2002 roku wraz 

z jej pochodnymi dokumentami [Paszkowski 2016, s. 46].
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Użycie Sił Zbrojnych RP w rozwiazywaniu konfliktów na Dalekim 
i Bliskim Wschodzie oraz na Bałkanach

Bezpośrednie użycie sił zbrojnych w rozwiązywaniu konfliktów w różnych rejonach 

świata było, jest i jeszcze długo będzie ważnym instrumentem w zapewnieniu bezpie-

czeństwa światowego. Polska ma w tej dziedzinie bardzo bogate doświadczenie. Minęło 

już ponad 60 lat od momentu, gdy żołnierze Wojska Polskiego po raz pierwszy uczest-

niczyli w charakterze obserwatorów wojskowych w Komisji Nadzorczej Państw Neutral-

nych w Korei w 1953 roku. Rok później żołnierze polscy rozpoczęli służbę w Międzynaro-

dowych Komisjach Nadzoru i Kontroli w Indochinach (Kambodża, Laos, Wietnam), a od 

1973 r. taka sama komisja działała z udziałem naszych żołnierzy na terenie Wietnamu 

Południowego.

Komisję Nadzorczą Państw Neutralnych w Korei tworzyli przedstawiciele czte-

rech państw: Polski, Czechosłowacji, Szwajcarii i Szwecji. Zadaniami tej komisji mię-

dzy innymi było: „sprawowanie funkcji związanych z nadzorem, obserwacją, inspekcją 

i  dochodzeniami dotyczącymi wymiany personelu wojskowego, uzbrojenia i sprzętu, 

a także w związku z sygnalizowanymi incydentami w strefie zdemilitaryzowanej oraz 

(…) składanie Wojskowej Komisji Rozejmowej sprawozdań o wynikach tego nadzoru, 

obserwacji, inspekcji i dochodzeń” [Gaj, Zuziak 2011, s. 24]. W pracach tej komisji żoł-

nierze Wojska Polskiego uczestniczyli w latach 1953–1995. Pomimo tego, że stan wojny 

pomiędzy dwoma państwami koreańskimi do dziś nie został zakończony i nadal pozo-

staje źródłem potencjalnego konfliktu zbrojnego w tym rejonie świata, to udział Polski 

w pracach tej komisji był znaczącym wkładem naszego państwa i przedstawicieli Woj-

ska Polskiego w umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Podobny charakter miała działalność przedstawicieli Wojska Polskiego w między-

narodowych komisjach nadzoru i kontroli w Indochinach w latach 1954–1973 oraz 

w Wietnamie Południowym w latach 1973–1975. Na mocy postanowień konferencji 

genewskiej, podpisanych 21 lipca 1954 roku, dla każdego z trzech krajów indochiń-

skich, tj. Wietnamu, Laosu i Kambodży, zostały powołane odrębne międzynarodowe 

komisje nadzoru i kontroli, które miały ze sobą ściśle współdziałać. W skład tych komisji 

wchodzili przedstawiciele Indii, Kanady i Polski. Do najważniejszych ich zadań należało: 

kontrolowanie realizacji planu przegrupowania oddziałów wojskowych lub kontrola 

wycofania obcych wojsk; czuwanie nad bezpieczeństwem wojsk w czasie ich ewakuacji 

i przegrupowania; nadzorowanie akcji zwalniania jeńców wojennych oraz internowa-

nych osób cywilnych; nadzorowanie tymczasowych wojskowych linii demarkacyjnych; 

nadzorowanie strefy zdemilitaryzowanej; nadzorowanie portów, lotnisk oraz granic 

w związku z wykonywaniem postanowień dotyczących wyprowadzenia wojsk, perso-
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nelu wojskowego, materiału wojennego i broni; przeprowadzanie dochodzeń na pod-

stawie materiałów dowodowych w terenie. Mocą podpisanego w Paryżu 27 stycznia 

1973 roku porozumienia w sprawie zakończenia wojny i przywrócenia pokoju w Wietna-

mie powołano kolejną Międzynarodową Komisję Kontroli i Nadzoru obejmującą jedy-

nie terytorium Wietnamu Południowego. W jej skład weszli przedstawiciele Indonezji, 

Węgier, Polski i Kanady, a w późniejszym okresie Iranu, po wycofaniu się przedstawicieli 

Kanady. Najważniejszymi zadaniami tej komisji była kontrola i nadzór nad wykonywa-

niem przez strony konfliktu ustaleń porozumień paryskich, szczególnie zaprzestania 

ognia na całym obszarze Wietnamu Południowego, wycofania z jego terytorium wojsk 

amerykańskich i sprzymierzonych ze Stanami Zjednoczonymi i Republiką Wietnamu, 

demontażu amerykańskich baz wojskowych, wymiany jeńców i osób internowanych. 

Ponadto do jej zadań należały m.in.: nadzór nad faktycznym przerwaniem ognia na 

całym obszarze Wietnamu Południowego; nadzorowanie przestrzegania przez obie 

strony południowowietnamskie zakazu wprowadzania obcych wojsk i doradców woj-

skowych, uzbrojenia, amunicji, sprzętu i wyposażenia wojskowego; nadzór nad reduk-

cją stanów osobowych wojsk obu stron południowowietnamskich i demobilizacją redu-

kowanych oddziałów, a także czuwanie nad przygotowaniami i przebiegiem wolnych, 

demokratycznych i powszechnych wyborów w Wietnamie Południowym. W latach 

1954–1975 w czterech komisjach działających na terenie Indochin udział wzięło ogółem 

około 2000 żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego. Ta kilkudziesięcioletnia działal-

ność naszych żołnierzy w znaczący sposób przyczyniła się do zaprzestania działań mili-

tarnych i uregulowania niezwykle skomplikowanej sytuacji w tym zapalnym regionie 

[Gaj, Zuziak 2011, ss. 29–41].

Bliski Wschód

Od 1973 roku Wojsko Polskie zwartymi jednostkami, głównie logistycznymi, uczest-

niczyło w misjach pokojowych pod auspicjami ONZ na Biskim Wschodzie. Na mocy 

rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 340 z 25 października 1973 roku zostały utwo-

rzone Doraźne Siły Zbrojne ONZ na Bliskim Wschodzie (UNEF II), których zadaniem było 

nadzorowanie procesu rozdzielenia wojsk izraelsko-egipskich na półwyspie Synaj, po 

rozpoczętej 6 października czwartej wojnie izraelsko-arabskiej2. Przez cały okres funk-

cjonowania Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ UNEF II ich stan osobowy oscylował w grani-

cach 4000 żołnierzy i pracowników cywilnych, w tym około 900 w Polskiej Wojskowej 

2 Pierwsza wojna izraelsko-arabska miała miejsce w latach 1948–49, druga zwana „kampanią sueską” w roku 
1956, trzecia „wojna sześciodniowa” w roku 1967, a czwarta „Jom Kippur” w 1973 roku.
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Jednostce Specjalnej (PWJS). Do zadań tej jednostki należało [Bielewicz 2016, ss. 67–68]: 

zabezpieczenie transportu drogowego osób, towarów, wody, żywności i paliw z por-

tów i baz zaopatrzeniowych do poszczególnych kontyngentów narodowych realizują-

cych zadania w strefie buforowej; sprawdzanie pod względem zaminowania terenów 

na potrzeby sił UNEF II; opracowywanie planów i założeń technicznych poszczególnych 

działań w  zakresie inżynieryjno-saperskim; obsługa techniczna własnych pojazdów 

i pojazdów pochodzących z Europy Wschodniej będących w wyposażeniu innych kon-

tyngentów; uzdatnianie wody pitnej; zabezpieczenie służby sanitarnej całych sił UNEF II, 

w tym prowadzenie szpitala poliklinicznego; udział kilkunastoosobowego pododdziału 

w ramach międzynarodowej żandarmerii wojskowej ONZ; udział w pracach Kwatery 

Głównej UNEF II. Ogółem przez blisko sześć lat w Polskiej Wojskowej Jednostce Spe-

cjalnej służyło 11 699 osób, zarówno żołnierzy, jak i personelu cywilnego [Gągor, Pasz-

kowski 1999, s. 151]. Misja sił pokojowych UNEF II zakończyła się w lipcu 1979 roku po 

podpisaniu porozumienia pokojowego między Egiptem i Izraelem w marcu tego roku 

w Camp David. Układ pokojowy z Camp David nie był bezpośrednią zasługą sił pokojo-

wych ONZ, lecz w dużym stopniu ich obecność miała wpływ na ustanowienie trwałego 

pokoju na półwyspie Synaj. Warto zauważyć, że udział PWJS w UNEF II rozpoczął okres 

udziału zwartych kontyngentów Wojska Polskiego w operacjach pokojowych. 

W latach 1974–1979 wydzielone siły z PWJS UNEF II realizowały zadania w powoła-

nych rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ numer 350 z 31 maja 1974 roku Siłach Naro-

dów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgórzach Golan (UNDOF) na 

pograniczu Syrii i Izraela. Początkowo kontyngent polski, na wzór działalności w UNEF 

II, był odpowiedzialny za przedsięwzięcia logistyczne, a w późniejszym okresie, także 

za rozpoznanie minowe i rozminowanie w strefie rozdzielenia wojsk. Od 1979 roku 

polski kontyngent stanowił już oddzielną jednostkę (POLLOG), która liczyła od 90 do 

150 członków personelu wojskowego i cywilnego. Do jej zadań należało m.in. oczysz-

czanie terenu z min i niewybuchów, prace fortyfikacyjne oraz transport osób, sprzętu, 

żywności, wody i paliwa, naprawy pojazdów, prowadzenie usług sanitarno-epidemio-

logicznych oraz zabezpieczenie medyczne. Do 1993 roku, to jest do momentu zakoń-

czenia tej misji, służbę w POLLOG-u pełniło 3662 żołnierzy i pracowników cywilnych. Po 

zmianie organizacji UNDOF w grudniu 1993 roku na miejsce batalionu fińskiego, do peł-

nienia służby na wzgórzach Golan, skierowano polski batalion operacyjny (POLBATT). 

Liczył on średnio 350–360 żołnierzy i pracowników wojska rozmieszczonych w strefie 

rozdzielenia wojsk po obu stronach granicy izraelsko-syryjskiej. Jego głównym zada-

niem było utrzymywanie i nadzorowanie przerwania ognia w strefie odpowiedzialności 

poprzez prowadzenie obserwacji, utrzymywanie pozycji i posterunków, prowadzenie 

patroli oraz meldowanie o naruszeniach porozumienia [Lotarski 2016, s. 80]. Polscy żoł-
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nierze zakończyli udział w siłach pokojowych UNDOF w 2009 roku. Ogółem w latach 

1993–2009 w operacji na wzgórzach Golan w polskim batalionie operacyjnym uczest-

niczyło ponad 11 000 żołnierzy i pracowników wojska. Była to dotychczas najdłuższa 

misja pokojowa żołnierzy Wojska Polskiego. Żołnierze sił pokojowych UNDOF nadzo-

rują do dziś strefę buforową rozdzielającą Syrię i Izrael.

Kolejną misją pokojową na Bliskim Wschodzie, w której uczestniczyli żołnierze 

Wojska Polskiego, była misja w Tymczasowych Siłach Zbrojnych ONZ w Libanie (UNI-

FIL), prowadzona od 1978 roku na południu tego kraju po wkroczeniu wojsk izraelskich 

na ten teren w ramach operacji „Litani”, której celem było zniszczenie baz Organizacji 

Wyzwolenia Palestyny oraz stworzenie strefy bezpieczeństwa przy granicy z Izraelem. 

Po tej bezprawnej operacji Rada Bezpieczeństwa ONZ rezolucją nr 425 z 19 marca 1978 

roku wezwała Izrael do przerwania działań i wycofania się z Libanu. Głównym zadaniem 

UNIFIL było nadzorowanie wycofania wojsk izraelskich, przywrócenie pokoju i bezpie-

czeństwa oraz udzielenie pomocy rządowi libańskiemu w odtworzenie administracji 

na okupowanych terenach [Lotarski 2016, ss. 82–83]. Polski Kontyngent Wojskowy roz-

począł wykonywanie zadań mandatowych dopiero w kwietniu 1992 roku. W jego skład 

początkowo wchodziła tylko 60-osobowa kompania medyczna, na bazie której utwo-

rzono szpital polowy. W późniejszym okresie w latach 1994–1996 PKW UNIFIL został 

wzmocniony kompanią inżynieryjną i kompanią remontową. Kontyngent ten liczył 630 

żołnierzy. Jego główne zadania polegały na [Gągor, Paszkowski 1999, s. 154]: zapewnie-

niu transportu personelu i różnego rodzaju materiałów do kontyngentów operacyjnych; 

zabezpieczeniu funkcjonowania centralnych magazynów; dokonywaniu remontów 

pojazdów mechanicznych i innego sprzętu występującego w siłach UNIFIL; rozmino-

waniu terenu oraz pracach budowlanych i fortyfikacyjnych w obozach i posterunkach; 

zapewnieniu opieki medycznej całemu personelowi sil w ramach szpitala polowego; 

udzielaniu pomocy humanitarnej miejscowej ludności. W kwietniu 2007 roku PKW 

UNIFIL został rozszerzony o kompanię manewrową, która weszła w skład polsko-hisz-

pańskiego batalionu piechoty zmotoryzowanej. Ich zadaniem było wsparcie operacji 

sił UNIFIL w Libanie. Misja PKW UNIFIL zakończyła się w 2009 roku. W trwającej 17 lat 

misji PKW UNIFIL pełniło służbę ponad 11 000 żołnierzy Wojska Polskiego i pracowni-

ków cywilnych. Misja UNIFIL w Libanie jest do dziś kontynuowana [Bielewicz 2011, s. 29]. 

Analiza i ocena sytuacji polityczno-militarnej na Bliskim Wschodzie wskazuje, że 

działalność sił pokojowych ONZ pozytywnie wpływała i wpływa na proces stabilizacji 

w tym regionie. Determinacja i wysiłek tysięcy żołnierzy w niebieskich hełmach, w tym 

żołnierzy Wojska Polskiego i personelu cywilnego, na rzecz pokoju na Bliskim Wscho-

dzie znacząco wzmocnił proces stabilizacji w tym niespokojnym rejonie świata.
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Bałkany

Bardzo ważny, z punktu widzenia przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa między-

narodowego, był i w dalszym ciągu jest udział jednostek operacyjnych Sił Zbrojnych 

RP w operacjach pokojowych i reagowania kryzysowego na Bałkanach, gdzie w latach 

1991–1992 doszło do rozpadu Jugosławii i wybuchu wojny domowej. Pierwszą jed-

nostką operacyjną SZ RP, która rozpoczęła działania w tym rejonie w ramach sił pokojo-

wych ONZ — UNPROFOR, był batalion piechoty. Przystąpił on do wykonywania zadań 

mandatowych w kwietniu 1992 roku. Do jego zadań należało: prowadzenie obserwa-

cji w wyznaczonych rejonach odpowiedzialności, patrolowanie, kontrolowanie ruchu 

pojazdów i ludzi na wyznaczonych odcinkach dróg w swojej strefie oraz eskortowanie 

konwojów z pomocą humanitarną. Batalion ten składał się z pięciu kompanii piechoty, 

kompanii zaopatrzenia i kompanii remontowej. W okresie swojego funkcjonowania 

w siłach pokojowych UNPROFOR (1992–1995) jego skład osobowy wynosił od 890 do 

1300 osób. Siły pokojowe UNPROFOR, ze względu na zbyt mały skład i słabe uzbroje-

nie oraz wznowienie działań wojennych, nie były w stanie wymóc na stronach konfliktu 

przestrzegania porozumień pokojowych. Na mocy porozumienia z Dayton oraz układu 

pokojowego, podpisanego 14 grudnia 1995 roku w Paryżu przez prezydentów Bośni 

i Hercegowiny, Chorwacji i Serbii, utworzono Międzynarodowe Siły Implementacyjne 

IFOR, które zastąpiły siły pokojowe UNPROFOR. W grudniu 1995 roku Polska została ofi-

cjalnie zaproszona do udziału w operacji „Wspólny Wysiłek” sił IFOR pod dowództwem 

wojskowym NATO. Polski kontyngent w sile batalionu wszedł w skład Brygady Nordyc-

ko-Polskiej, której przydzielono rejon odpowiedzialności w północnej Bośni. Jednostka 

ta (POLBAT) liczyła około 650 żołnierzy. Do jej głównych zadań należało: nadzorowanie 

strefy rozdzielenia, patrolowanie strefy odpowiedzialności, zapewnienie możliwości 

przemieszczania się siłom pokojowym, utrzymanie punktów kontrolnych na głównych 

drogach do strefy rozdzielenia, kontrola broni i sprzętu wojsk stron konfliktu oraz wspie-

ranie działalności humanitarnej [Kozerawski 2011, ss. 90–93]. 

Zadania sił IFOR przejęły utworzone w grudniu 1996 roku Siły Stabilizacyjne NATO 

SFOR. Ich zasadniczym celem było utrzymanie porozumienia z Dayton. Polska do 

uczestniczenia w tej operacji przeznaczyła także batalion operacyjny, którego skład 

ograniczono do około 440–500 żołnierzy. Do jego zadań należało: nadzorowanie dzia-

łalności stron konfliktu poprzez kontrolę zadeklarowanych miejsc dyslokacji wojsk 

i sprzętu, monitorowanie zaaprobowanej przez SFOR aktywności wojskowej stron, 

utrzymywanie stałej łączności ze stronami konfliktu, współdziałanie z Centrum Koor-

dynacji Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC), patrolowanie strefy odpowiedzialno-

ści, utrzymywanie pododdziału szybkiego reagowania (w sile plutonu), nadzorowanie 
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i monitorowanie oznaczania i rozminowywania pól minowych [Kozerawski 2011, s. 94]. 

W 2004 roku NATO zdecydowało o zakończeniu operacji w Bośni i Hercegowinie i prze-

kazaniu jej Unii Europejskiej.

Unia Europejska przejęła odpowiedzialność za tę operację w grudniu 2004 roku. 

Operacja „Althea” miała za zadanie przestrzeganie porozumienia pokojowego z Day-

ton, tworzenie bezpiecznego środowiska, wspieranie władz lokalnych i zwalczanie 

przestępczości zorganizowanej, wspieranie działań Międzynarodowego Trybu-

nału Sprawiedliwości dla Byłej Jugosławii. Zadania te wykonywały siły EUFOR, które 

w początkowym okresie operacji liczyły około 7000 żołnierzy. Siły te były kilkakrotnie 

redukowane, a ich zadania zmieniane. Obecnie liczą one około 600 żołnierzy. Składają 

się na nie: wielonarodowy batalion manewrowy oraz zespoły łącznikowo-obserwacyjne 

(Liaison and Observation Teams — LOTs) rozmieszczone w miejscowościach, które mogą 

się stać „punktami zapalnymi” lub były nimi w przeszłości. Od początku tej operacji 

brali w niej udział żołnierze Sił Zbrojnych RP. Zadania polskiego kontyngentu oraz jego 

stan osobowy również ulegały zmianom w czasie trwania operacji. Początkowo stan 

osobowy PKW wynosił około 500 żołnierzy, a ich główne zadania obejmowały: współ-

pracę z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji publicznych i organizacji 

pozarządowych w strefie odpowiedzialności, utrzymywanie obecności wojskowej oraz 

budowę zdolności wojskowych Sił Zbrojnych Bośni i Hercegowiny. Ponadto PKW stano-

wił odwód strategiczny sił KFOR. Do 2010 roku PKW liczył ok. 200 żołnierzy i realizował 

zadania operacyjne. W kolejnych latach zadania zmieniły się na doradczo-szkoleniowe, 

a stan osobowy zmniejszył się do ok. 50 żołnierzy i pozostał do dziś na tym samym 

poziomie. Obecnie w skład PKW EUFOR/MTT wchodzą: cztery zespoły treningowe roz-

lokowane w instytucjach wojskowych na terenie BiH oraz dwa LOTs-y. Polscy żołnierze 

pełnią także służbę w dowództwie operacji [Smolarek 2016, ss. 133–136]. 

Kolejnym skonfliktowanym rejonem na Bałkanach jest Kosowo, gdzie brak zainte-

resowania społeczności międzynarodowej problemami muzułmańskich Albańczyków 

zamieszkujących rejon Kosowa i dążących do uzyskania autonomii, doprowadził do 

rozpoczęcia walk przez Armię Wyzwolenia Kosowa (UCK), wymierzonych przeciwko 

serbskim władzom i siłom porządkowym. Walki pomiędzy (UÇK) a wojskowymi i poli-

cyjnymi oddziałami Serbii i Czarnogóry, w czasie których obie strony dopuszczały się 

aktów przemocy wobec ludności cywilnej (niejednokrotnie o cechach ludobójstwa), 

wywołały falę emigracji miejscowej ludności do państw ościennych, co z kolei spowodo-

wało poważną katastrofę humanitarną. Działania dyplomatyczne podejmowane przez 

społeczność międzynarodową, mające na celu powstrzymanie serbskiej ofensywy 

i czystek etnicznych, nie przyniosły pożądanych efektów. W tej sytuacji NATO rozpo-

częło w marcu 1999 roku operację „Allied Force” polegającą na wykonywaniu uderzeń 
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z powietrza na cele militarne w Kosowie oraz Federalnej Republice Jugosławii, by zmu-

sić Serbów do zaprzestania działań oraz do przyjęcia ultimatum ONZ, do czego doszło 

w czerwcu 1999 roku. W celu utrzymanie pokoju w Kosowie, na mocy mandatu ONZ, 

powołano siły KFOR (Kosovo Force) liczące ok. 50 000 żołnierzy, którym postawiono 

następujące zadania: pomoc w powrocie lub relokacji uchodźców; ochrona mniejszości 

narodowych; odbudowa prowincji i rozminowywanie; zapewnienie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego; ochrona miejsc dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwo 

granic oraz wymuszenie zakazu transgranicznego przemytu broni; niszczenie zdepo-

nowanej broni, amunicji i materiałów wybuchowych; wspieranie tworzenia instytucji 

cywilnych, prawa i porządku publicznego, wymiaru sprawiedliwości; nadzorowanie 

wyborów i innych aspektów politycznych, gospodarczych i społecznych w regionie. 

Polska do sił KFOR wydzieliła kontyngent wojskowy, którego trzon stanowili żołnierze 

18. batalionu desantowo-szturmowego z Bielska Białej (ok. 750 żołnierzy). Wszedł on 

w skład Międzynarodowej Grupy Bojowej Wschód. Polski kontyngent miał charakter 

wielonarodowy, gdyż w jego skład weszła również kompania ukraińska, pluton litewski 

oraz trzy sekcje amerykańskie: łącznikowa, łączności oraz analizy i kontroli. Od 2000 

roku nosił on nazwę Polsko-Ukraiński Batalion Sił Pokojowych. Składał się z 600 żołnie-

rzy polskich, 280 ukraińskich oraz 30 żołnierzy litewskich. Wchodził w skład Wielonaro-

dowej Brygady Wschód. Do zadań polskich żołnierzy w KFOR należało m.in.: monitoro-

wanie, weryfikacja oraz wymuszanie przestrzegania porozumień przez strony konfliktu; 

wspieranie działań w zakresie pomocy humanitarnej; wspieranie działań lokalnej admi-

nistracji; nadzorowanie granicznych punktów kontrolnych; prowadzenie patroli rozpo-

znawczych; działania w zakresie rozminowania [Smolarek 2016, ss. 128–130; Gaj, Zuziak 

2011, ss. 66–67]. 

Zadania PKW KFOR oraz liczebność sił zmieniała się wraz ze zmianą środowiska 

bezpieczeństwa w Kosowie. Obecnie polski kontyngent liczy ok. 250 żołnierzy. Jego 

główny wysiłek skupiony jest na przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości, 

przemytowi, korupcji oraz na wspieraniu władz lokalnych i organów porządkowych 

w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa. Do zadań, które wcześniej wykonywał, 

należy także zapewnianie bezpieczeństwa członkom organizacji międzynarodowych 

pracującym w  rejonie przejść granicznych oraz przeciwdziałanie próbom przemytu 

towarów pomiędzy Serbią a Kosowem.

Poza opisanymi wyżej długotrwałymi operacjami ONZ, NATO i UE na Bałkanach żoł-

nierze Sił Zbrojnych RP brali również udział w operacjach, których zasięg i czas trwa-

nia były niewielkie. Były to operacje ONZ UNCRO w Chorwacji w 1995 roku i UTAES 

we Wschodniej Slawonii, Baranji i Zachodnim Śremie w 1997 roku, a także operacje 

NATO AFOR w Albanii w 1999 roku, „Amber Fox” i „Allied Harmony” oraz UE „Concordia” 
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w Macedonii w latach 2001–2003. Polskie kontyngenty liczyły od 30 do 140 żołnierzy, 

a  ich zadania polegały na niesieniu pomocy humanitarnej, ochronie międzynarodo-

wych obserwatorów, monitorowaniu ruchu granicznego oraz ochronie konwojów3.

Zakończenie 

Udział żołnierzy Wojska Polskiego w operacjach przywracania oraz utrzymania pokoju 

i bezpieczeństwa na Dalekim i Bliskim Wschodzie oraz na Bałkanach był zauważalny 

i  doceniony zarówno na arenie międzynarodowej, jak i dostrzegany i akceptowany 

przez ludność lokalną. Udział polskich żołnierzy w misjach i operacjach w omawianych 

rejonach świata miał zróżnicowany charakter. W misjach nadzoru i kontroli w Korei 

i Indochinach polscy żołnierze uczestniczyli w charakterze obserwatorów. W operacjach 

pokojowych na Bliskim Wschodzie brały udział już zwarte jednostki Wojska Polskiego 

wykonujące zadania o charakterze logistycznym. Natomiast w operacjach reagowania 

kryzysowego na Bałkanach uczestniczyły polskie kontyngenty wojskowe realizujące 

zadania operacyjne. Polscy żołnierze służyli w najbardziej niebezpiecznych regionach, 

wykazując się profesjonalizmem, doświadczeniem, a także zrozumieniem problemów 

życia codziennego ludności lokalnej. Dzięki tego typu działaniom Wojsko Polskie kreuje 

pozytywny wizerunek naszego kraju i jest ambasadorem Polski na świecie, która dzia-

łając w złożonym i rozbudowanym środowisku międzynarodowym, jest coraz bardziej 

liczącym się parterem współpracy międzynarodowej.

3 Szerzej: Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ na: http://skmponz.szczecin.pl.

Siły Zbrojne RP w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w Korei, na Półwyspie… 

175



Bibliografia

Bielewicz M. (2011), Polskie kontyngenty wojskowe w misjach ONZ na Bliskim Wschodzie 

w latach 1973–1999 [w:] D.S. Kozerawski (red.) (2011), Wojsko Polskie w międzynarodowych 

operacjach pokojowych i stabilizacyjnych. Konflikty, spory, bezpieczeństwo, AON, Warszawa.

Bielewicz M. (2016), Kontyngenty Wojska Polskiego w misjach pokojowych na Bliskim Wschodzie 

w okresie PRL [w:] D.S. Kozerawski (red.) (2016), Międzynarodowe operacje pokojowe i stabili-

zacyjne w polskiej polityce bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, AON, Warszawa.

Ciechanowski G. (2010), Polskie kontyngenty wojskowe w operacjach pokojowych 1990–1999, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Gaj K., Zuziak J. (2011), Wojsko Polskie w międzynarodowych misjach pokojowych (1953–2011), 

„Przegląd historyczno-wojskowy” nr 5.

Gągor F., Paszkowski K. (1999), Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP, 

Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.

Jóźwiak A., Marcinkowski Cz. (2002), Wybrane problemy współczesnych operacji pokojowych, 

AON, Warszawa.

Kozerawski D.S. (red.) (2011), Wojsko Polskie w międzynarodowych operacjach pokojowych i sta-

bilizacyjnych. Konflikty, spory, bezpieczeństwo, AON, Warszawa.

Lotarski P. (2016), Jednostki wojskowe Wojska Polskiego w operacjach pokojowych na Bliskim 

Wschodzie po 1990 roku [w:] D.S. Kozerawski (red.) (2016), Międzynarodowe operacje poko-

jowe i stabilizacyjne w polskiej polityce bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, AON, Warszawa.

Olearczyk S., Nowakowska-Krystman A. (2016), Udział Sił Zbrojnych RP w operacjach poza gra-

nicami kraju – podejście metodologiczne [w:] M. Wrzosek (red.), Praktyczne i teoretyczne kon-

teksty wykorzystywania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa 

międzynarodowego, AON, Warszawa.

Paszkowski M. (2016), Misje pokojowe i stabilizacyjne jako element funkcjonowania i działania 

Sił Zbrojnych RP [w:] D.S. Kozerawski (red.) (2016), Międzynarodowe operacje pokojowe i sta-

bilizacyjne w polskiej polityce bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, AON, Warszawa.

Smolarek M. (2016), Udział Wojska Polskiego w operacjach pokojowych na Bałkanach [w:] 

D.S. Kozerawski (red.) (2016), Międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne w polskiej 

polityce bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, AON, Warszawa.

Sroka J. (2004), Czynniki wpływające na zakres zaangażowania Polski w operacje pokojowe, 

„Myśl Wojskowa” nr 5.

Zbigniew Groszek

176



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2017
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XVIII | Zeszyt 5 | Część II | ss. 177–190

Zbigniew Groszek | zgroszek@wp.pl

Społeczna Akademia Nauk

Siły Zbrojne RP w procesie utrzymania bezpieczeństwa 
międzynarodowego w Afganistanie, Iraku 
i na kontynencie afrykańskim

Polish Armed Forces in the Process of Maintaining the International 
Security in Afghanistan, Iraq and on the African Continent

Abstract: Despite the existence and functioning a number of institutions guaranteeing 
international security, such as the UN, OSCE, EU and NATO, solving conflict situations in 
the world by means of diplomatic and political is difficult, and sometimes impossible, es-
pecially when there is a need for a rapid response to emerging threat. Therefore, the direct 
use of military force was, is and will remain an important instrument in ensuring global 
security. The Polish Armed Forces for more than sixty years are involved in the restoration 
and maintenance of international security, taking part in various missions and peacekeep-
ing operations and crisis response in many parts of the world under the banner of the UN, 
OSCE, NATO and the EU, confirming the credibility of our country as a responsible member 
of the international community.

This article is an attempt to answer the question to what extent, when and how the 
Polish Armed Forces have participated and participate in the process of restoration and 
maintenance of international security in Afghanistan, Iraq and on the African continent?

key words: armed forces, peacekeeping operations, peacekeeping missions, international 
security, crisis management



Wstęp

Pomimo istnienia i funkcjonowania szeregu instytucji stojących na straży bezpieczeń-

stwa międzynarodowego, takich jak ONZ, OBWE, UE czy NATO, rozwiązywanie sytu-

acji konfliktowych w świecie za pomocą środków dyplomatycznych i politycznych jest 

trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe, szczególnie gdy istnieje potrzeba szybkiej reak-

cji na pojawiające się zagrożenia. Dlatego bezpośrednie użycie siły militarnej było, jest 

i pozostanie ważnym instrumentem w zapewnieniu bezpieczeństwa światowego. Siły 

Zbrojne RP od ponad sześćdziesięciu lat uczestniczą w procesie przywracania i utrzyma-

nia bezpieczeństwa międzynarodowego, biorąc udział w różnych misjach i operacjach 

pokojowych i reagowania kryzysowego w wielu rejonach świata pod sztandarami ONZ, 

OBWE, NATO i UE, potwierdzając wiarygodność naszego państwa jako odpowiedzial-

nego członka wspólnoty międzynarodowej.

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań1 na temat roli Sił Zbrojnych RP w utrzy-

mania bezpieczeństwa i pokoju na świecie. Pokazuje, że zdobyte doświadczenia przez 

nasze siły zbrojne w misjach i operacjach pokojowych na Dalekim i Bliskim Wschodzie 

oraz na Bałkanach, przyczyniły się do efektywniejszego ich użycia w kolejnych opera-

cjach pokojowych w Azji i na kontynencie afrykańskim. Jest próbą odpowiedzi na pyta-

nie w jakim zakresie, kiedy i jak Siły Zbrojne RP uczestniczyły i uczestniczą w proce-

sie przywracania i utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w Afganistanie, 

Iraku i na kontynencie afrykańskim?

Użycie Sił Zbrojnych RP w rozwiązywaniu konfliktów 
w Afganistanie i Iraku

W ramach walki z międzynarodowym terroryzmem, która nabrała rozmachu po ataku 

terrorystycznym przeprowadzonym przez Al-Kaidę 11 września 2001 roku na terytorium 

USA, armie wielu państw, w tym Siły Zbrojne RP uczestniczyły w operacjach wojsko-

wych prowadzonych w Afganistanie i Iraku.

1 Zob. Z. Groszek, Udział Sił Zbrojnych RP w utrzymaniu bezpieczeństwa międzynarodowego na Dalekim i Bli-
skim Wschodzie oraz na Bałkanach.
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Afganistan

Już 20 września 2001 roku prezydent USA, George W. Bush, przedstawił talibom sprawu-

jącym władzę w Afganistanie ultimatum, którego głównymi żądaniami było zaprzestanie 

wspierania terroryzmu, wydanie terrorystów z Osamą bin Ladenem na czele oraz uwol-

nienie porwanych obcokrajowców. Talibowie odrzucili to ultimatum, co spowodowało, 

że 7 października 2001 roku amerykańskie i brytyjskie samoloty rozpoczęły bombar-

dowania wyznaczonych celów oraz wojsk w Afganistanie, rozpoczynając w ten sposób 

interwencję militarną USA pod kryptonimem „Enduring Freedom” (OEF). 20 grudnia 2001 

roku Rada Bezpieczeństwa ONZ rezolucją nr 1386 usankcjonowała utworzenie przez 

NATO Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF). Amerykanie postanowili 

kontynuować OEF w ramach „koalicji chętnych” i jednocześnie uczestniczyć w operacji 

ISAF. Po zakończeniu interwencji i przejęciu władzy wojska przeszły do działań stabili-

zacyjnych. Żołnierze Sił Zbrojnych RP brali udział w obu ww. operacjach. W marcu 2002 

roku w rejon misji została skierowana pierwsza, ok. 100-osobowa grupa żołnierzy pol-

skiego kontyngentu wojskowego PKW Afganistan, który wszedł w skład sił sojuszniczych 

w ramach OEF dowodzonej przez Amerykanów i został rozmieszczony w bazie Bagram. 

W skład pierwszej zmiany PKW weszli saperzy, logistycy i żołnierze JW GROM. Dodat-

kowo od lipca 2002 roku do września 2003 roku w rejon Morza Arabskiego skierowano 

okręt „Kontradmirał Xawery Czernicki”. W latach 2002–2007 obszar odpowiedzialności, 

liczebność i zadania realizowane przez kolejne zmiany PKW Afganistan w ramach OEF 

pozostawały bez zmian. Zadania związane były ze wsparciem inżynieryjno-saperskim 

i zabezpieczeniem logistycznym w zakresie: rozbudowy fortyfikacyjnej obozowisk sił 

koalicyjnych w Bagram; oznakowania pól minowych, rozminowania terenu oraz oczysz-

czenia go z niewypałów i niewybuchów; udziału w akcjach ewakuacyjno-ratowniczych 

z terenów zaminowanych; niszczenia metodą wybuchową konstrukcji stalowych, beto-

nowych i żelbetonowych; dystrybucji paliwa. PKW Afganistan odpowiadał również za 

ochronę i obronę swojej bazy w Bagram, bezpieczeństwo konwojów saperskich i logi-

stycznych, delegacji krajowych i zagranicznych wizytujących PKW, a także konwojów 

z pomocą humanitarną Polskiej Akcji Humanitarnej [zob. Błazeusz 2016, ss. 137–143].

W kwietniu 2007 roku zakończyła wykonywanie zadań X zmiana PKW w ramach OEF 

i rozpoczęła funkcjonowanie I zmiana PKW w ramach operacji NATO ISAF. Wcześniej 

Polska wydzielała tylko od kilku do kilkudziesięciu żołnierzy do ISAF, głównie w ramach 

dowództwa NATO. Nastąpił wzrost liczebności PKW i zmiana charakteru wykonywa-

nych zadań, Zasadnicze elementy PKW zostały rozlokowane w ośmiu bazach. Głównym 

komponentem był batalion manewrowy w składzie dwóch polskich i jednej amery-

kańskiej kompanii manewrowych, podporządkowany dowództwu amerykańskiemu. 
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Do jego głównych zadań należało: prowadzenie działań przeciw rebeliantom; wspie-

ranie operacji afgańskich sił bezpieczeństwa; wspieranie akcji humanitarnych w pro-

wincjach Ghazni i Paktika; prowadzenie działań rozpoznawczych; utrzymywanie współ-

pracy z  lokalnymi władzami i przywódcami oraz afgańskim społeczeństwem. Druga 

zmiana PKW ISAF w Afganistanie, w składzie ok. 1500 żołnierzy, realizowała takie same 

zadania i z tych samych baz co poprzednia. Zmiana zadań i rejonu odpowiedzialności 

nastąpiły podczas III zmiany. PKW przejęła odpowiedzialności za prowincję Ghazni. Roz-

poczęła też działalność polska grupa specjalistów w ramach amerykańskiego Zespołu 

Odbudowy Prowincji (PRT) Ghazni, która realizowała projekty pomocowe. Od paździer-

nika 2008 roku PKW występował w strukturach ISAF jako Polskie Siły Zadaniowe „White 

Eagle”. Zgodnie z decyzją podjętą w marcu 2009 roku V zmiana PKW została zwiększona 

do 2000 żołnierzy z 200-osobowym odwodem w kraju. Poza dotychczasowymi zada-

niami od kwietnia do września 2009 r. PKW odpowiadał za funkcjonowanie Między-

narodowego Portu Lotniczego w Kabulu. Ponadto polscy żołnierze zapewniali spokój 

podczas wyborów prezydenckich oraz kontynuowali szkolenie i doradzanie afgańskim 

siłom bezpieczeństwa. Podczas VII zmiany stan osobowy PKW zwiększono do 2600 

żołnierzy z 400 osobowym odwodem w kraju. Przeprowadzono wiele operacji bojo-

wych mających na celu poprawienie sytuacji bezpieczeństwa w prowincji. We wrześniu 

2010 roku PSZ wsparł amerykański batalion piechoty, który został podporządkowany 

polskiemu dowódcy „White Eagle”. 

O skali i rodzaju prowadzonych działań przez PKW w Afganistanie niech świadczą 

efekty VIII zmiany, która przeprowadziła 14 operacji brygadowych, prawie 450 batalio-

nowych i kompanijnych, 4200 patroli, 260 lotniczych zadań transportowo-rozpoznaw-

czych, 500 konwojów i eskort. Przechwycono ponad 15 ton materiałów do produkcji 

i  100 podłożonych improwizowanych ładunków wybuchowych (IED), 130 granatów 

moździerzowych, 270 różnych granatów, 42 miny, 120 sztuk broni strzeleckiej, prawie 

200 kg narkotyków. Zrealizowano 32 projekty pomocowe w ramach współpracy cywil-

no-wojskowej — CIMIC na łączną kwotę ponad 16 mln zł. Kolejne zmiany PKW realizo-

wały zadania o podobnej skali i charakterze.

Uogólniając rolę PKW w misji ISAF, można stwierdzić, że po przejęciu odpowiedzial-

ności za prowincję Ghazni do głównych zadań polskich żołnierzy należało: prowadzenie 

w przydzielonym sektorze odpowiedzialności działań operacyjnych przeciwko rebe-

liantom w celu zapewnienia bezpieczeństwa afgańskiemu społeczeństwu i stworzenia 

warunków do umocnienia się władz, afgańskich sił bezpieczeństwa (ASB) i rozwoju eko-

nomicznego; szkolenie, współpraca, doradzanie oraz wspieranie realizacji zadań przez 

ASB; wsparcie i współpraca z lokalnymi władzami, przywódcami religijnymi, starszyzną, 

nieformalnymi liderami oraz społecznością afgańską; przygotowanie władz i ASB do 
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przejęcia odpowiedzialności; wspieranie operacji sił specjalnych; dążenie do likwida-

cji, wspólnie z ASB, przestępczości zorganizowanej, grup zajmujących się produkcją 

oraz podkładaniem IED; udzielanie pomocy siłom koalicyjnym i partnerom w zakresie 

wsparcia artyleryjskiego, bezpośredniego wsparcia lotniczego oraz ewakuacji medycz-

nej; ciągła rozbudowa systemu ochrony i obrony baz; realizacja projektów pomoco-

wych w ramach CIMIC; włączanie się w operacje humanitarne; współpraca z mediami; 

wspieranie afgańskiego procesu reintegracji do społeczeństwa byłych rebeliantów; 

zapobieganie korupcji; minimalizacja strat wśród ludności cywilnej spowodowanych 

przez siły ASB i siły koalicyjne. 

Należy podkreślić, że proces przekazywania odpowiedzialności afgański władzom 

i siłom bezpieczeństwa, rozpoczęty w 2011 roku, został zakończony wraz z końcem 

udziału żołnierzy Sił Zbrojnych RP w operacji ISAF w 2014 roku. Udział polskich żołnie-

rzy w misji afgańskiej spowodował wzrost prestiżu i zaufania sojuszników do Polski na 

arenie międzynarodowej oraz w ramach NATO, a nasz kraj po raz kolejny potwierdził, że 

jest wiarygodnym sojusznikiem, na którym można polegać [Błazeusz 2016, ss. 148–150].

Zakończenie operacji ISAF w Afganistanie nie kończy udziału żołnierzy Sił Zbroj-

nych RP w działaniach prowadzonych w tym kraju przez NATO. Już w styczniu 2015 

roku na mocy decyzji podjętych przez szefów państw i rządów państw członkowskich 

NATO podczas szczytu w Chicago (maj 2012 roku) i potwierdzonych podczas szczytu 

w Newport (wrzesień 2014 roku), a także na zaproszenie władz afgańskich NATO rozpo-

częło trwającą do dziś kolejną misję pod nazwą „Resolute Support”, której celem jest 

kontynuowanie szkolenia, doradztwa i wsparcia afgańskich sił bezpieczeństwa. Ma ona 

charakter doradczy, bez angażowania żołnierzy w działania bojowe. Polski kontyngent 

wojskowego PKW Afganistan RSM w składzie od 150 do 200 żołnierzy realizował i reali-

zuje następujące zadania: doradzanie na szczeblu strategicznym i operacyjnym afgań-

skim dowództwom i instytucjom podległym Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw 

Wewnętrznych; doradzanie 201 Korpusowi Afgańskiej Armii Narodowej, Narodowym 

Siłom Policji Afgańskiej i Regionalnemu Centrum Operacyjnemu; ochrona doradców 

w trakcie realizacji przez nich zadań oraz ochrona bazy; doraźna ochrona konwojów 

logistycznych2.

2 PKW Resolute Support, portal internetowy Dowództwa Operacyjnego RSZ, http://www.do.wp.mil.pl/info/
zadania5/, (dostęp: 16.01.2017).
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Irak

Od zakończenia wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku stosunki między Irakiem a Stanami 

Zjednoczonymi były cały czas napięte. Zaostrzenie tych stosunków nastąpiło po ataku 

terrorystycznym 11 września 2001 roku. Wówczas Stany Zjednoczone ogłosiły doktrynę 

„ataku prewencyjnego”, przyznając sobie prawo inwazji na dowolny kraj w dowolnym 

momencie w ramach tzw. wojny z terroryzmem. Irak, tak jak Afganistan, został zaliczony 

do grona tych krajów, które stały się celem ataku Stanów Zjednoczonych. Atak na Irak 

rozpoczął się 20 marca 2003 roku. Po czterech tygodniach walk siły koalicji (głównie USA 

i Wielkiej Brytanii) opanowały większość terytorium i najważniejsze miasta Iraku, obaliły 

rząd Saddama Husajna i rozpoczęły okupację, która formalnie trwała do 2005 roku. Pol-

ska wydzieliła do tej operacji jednostkę w sile ok. 200 żołnierzy z JW Grom i pododdzia-

łów chemicznych [Gaj, Zuziak 2011, s. 70]. 

Po zakończeniu bezpośrednich działań zbrojnych rozpoczął się stopniowy proces 

naprawy sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej Iraku. Głównym celem operacji 

stabilizacyjnej było stworzenie bezpiecznych warunków funkcjonowania praworząd-

nego i demokratycznego państwa irackiego, poprzez realizację takich przedsięwzięć, 

jak: zjednoczenie postępowych sił politycznych Iraku i stworzenie zrębów władz pań-

stwowych; przygotowanie konstytucji i udzielenie pomocy w przeprowadzeniu demo-

kratycznych wyborów prezydenckich, państwowych i samorządowych; przekazanie 

władzy i kierowania działaniami państwa cywilnym strukturom irackim; pomoc przy 

tworzeniu warunków do poprawy sytuacji ekonomicznej, w tym w początkowym eta-

pie działania, utrzymanie odpowiedniego poziomu pomocy humanitarnej dla ludności 

irackiej, a także pomoc przy usuwaniu negatywnych skutków własnych działań ofen-

sywnych; tworzenie struktur nowych irackich sił bezpieczeństwa, w tym: armii, policji, 

policji granicznej oraz korpusu obrony cywilnej [Kołodziejczyk 2011, s. 100].

W operacji stabilizacyjnej w Iraku brały również udział jednostki Sił Zbrojnych RP. 

Był to Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych 

w Republice Iraku, który rozpoczął realizację zadań w maju 2003 roku, a zakończył w paź-

dzierniku 2008 roku. Przez cały ten okres dowództwo polskiego kontyngentu było jed-

nocześnie dowództwem Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe (WDC-P). Dywizja 

początkowo liczyła ok. 8500 żołnierzy, w tym 2500 z Polski. Przejęła odpowiedzialność 

za ochronę 5 irackich prowincji zamieszkałych przez ok. 3,6 mln Irakijczyków. Dywizja 

miała nadzorować proces przywracania porządku i bezpieczeństwa oraz odbudowę 

i zabezpieczenie infrastruktury, ochraniać ważne punkty cywilne i wojskowe, patrolo-

wać wyznaczone strefy, pomóc w szkoleniu Irackich Sił Bezpieczeństwa oraz w (ewen-
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tualnym) wykryciu i zniszczeniu broni masowego rażenia i arsenałów innego typu, 

a także podejmować akcje zbrojne — ale tylko w samoobronie [Gaj, Zuziak 2011, s. 71].

W okresie swojego funkcjonowania Polski Kontyngent Wojskowy był systematycz-

nie przekształcany i dostosowywany do stojących przed nim zadań. W pierwszych 

dwóch latach operacji PKW Irak liczył ok. 2500 stanowisk etatowych, w kolejnym roku 

ok. 1500, a w ostatnich dwóch latach ok. 900. Zmieniały się również jakość i ilość uzbro-

jenia będącego w jego dyspozycji w zależności od rodzaju prowadzonych działań. Brał 

on udział w działaniach wojennych (2004 rok), stabilizacyjnych (lata 2003–2008) i szko-

leniowych irackich sił bezpieczeństwa (od 2005 roku). Stan osobowy WDC-P także był 

regularnie zmniejszany. Redukowany był także obszar odpowiedzialności WDC-P ponie-

waż szybko postępowało szkolenie Irackich Sił Bezpieczeństwa z zakresu prowadzenia 

działań stabilizacyjno-ochronnych, a także wyposażanie w sprzęt specjalistyczny jed-

nostek wojskowych, policyjnych i granicznych, co pozwalało na przekazywanie dużego 

zakresu zadań stabilizacyjno-policyjnych w ręce lokalnej armii, straży granicznej oraz 

policji. W związku z osiągnięciem zakładanych celów operacji rząd RP podjął decyzję 

o zakończeniu do końca października 2008 roku, udziału jednostek Wojska Polskiego 

w operacji „Iraqi Freedom”. Po niej w Iraku pozostała kilkunastoosobowa grupa pol-

skich żołnierzy, tworząca Military Advisory Liaison Team (MALT) — Wojskowy Zespół 

Doradczo-Łącznikowy. Liczył on 6 oficerów i 14 podoficerów. Oficjalna jego nazwa to 

Polski Kontyngent Wojskowy w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlan-

tyckiego w Republice Iraku, który tylko symbolicznie reprezentował polską obecność 

wojskową w Iraku w latach 2008–2011 [Gaj, Zuziak 2011, s. 75].

Od 2014 r. na terytorium Iraku i sąsiadującej z nim Syrii działania terrorystyczne pro-

wadzi tzw. „Państwo Islamskie” (ISIS lub IS). Rada Bezpieczeństwa ONZ uznała to państwo 

za grupę terrorystyczną, która stanowi zagrożenie dla światowego pokoju i bezpieczeń-

stwa. Na podstawie artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, szeregu rezolucjami Rady 

Bezpieczeństwa ONZ, jak również na prośbę rządu Republiki Iraku, w ramach Globalnej 

Koalicji do walki z tym państwem prowadzona jest operacja wojskowa „Inherent Resolve”, 

w której również biorą udział żołnierze Sił Zbrojnych RP rozmieszczeni w Kuwejcie i Iraku. 

Polski Kontyngent Wojskowego OIR Kuwejt liczy 132 żołnierzy. Obecnie II zmianę tego 

kontyngentu stanowią żołnierze z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Jest to kon-

tyngent rozpoznawczy, którego zasadniczą część tworzy komponent powietrzny reali-

zujący zadania rozpoznawcze na potrzeby wsparcia operacji „Inherent Resolve”. Główne 

siły kontyngentu rozpoznawczego to cztery samoloty wielozadaniowe F-16 realizujące 

zadania lotnicze w zakresie rozpoznania. W skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego 

OIR Irak wchodzą siły wydzielone z Wojsk Specjalnych, a do ich głównych zadań należy 
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doradztwo i szkolenie sztabów oraz pododdziałów specjalnych Sił Zbrojnych Iraku. Kon-

tyngent ten liczy ok. 60 żołnierzy z Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych3.

Należy wyraźnie podkreślić, że udział żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i opera-

cjach pokojowych w tym rejonie świata (Afganistan, Irak, Iran) miał swoje początki już 

w latach 80-tych XX wieku. Polscy obserwatorzy wojskowi brali udział w Misji Dobrych 

Usług ONZ w Afganistanie i Pakistanie (UNGOMAP) nadzorującej wycofywanie wojsk 

radzieckich z Afganistanu w latach 1988–1989. Działalność obserwatorów skupiała 

się przede wszystkim na trzech najważniejszych zadaniach: monitorowaniu nieinge-

rencji i nieinterwencji stron konfliktu; monitorowaniu wycofywania wojsk radzieckich 

z Afganistanu; monitorowaniu dobrowolnego powrotu uchodźców. W tej misji brało 

udział 4 oficerów Wojska Polskiego. Polscy żołnierze brali także udział w Grupie Obser-

watorów Wojskowych ONZ w Iranie i Iraku (UNIIMOG), powołanej przez Radę Bezpie-

czeństwa ONZ w celu zakończenia działań wojennych między tymi państwami, rozpo-

czętych 22 września 1980 roku. Zadaniem Grupy Obserwatorów ONZ było: ustalenie 

w porozumieniu z przedstawicielami stron walczących przebiegu linii przerwania ognia 

wzdłuż zajmowanych pozycji w dniu wybuchu wojny, z ewentualnymi odchyleniami od 

nich, gdyby uznano, iż są one położone zbyt blisko siebie; monitorowanie przestrze-

gania przez siły zbrojne obu państw przerwania ognia; przeprowadzanie dochodzeń 

w wypadkach naruszania zwieszenia ognia; nadzór nad wycofaniem wszystkich sił poza 

granice uznane przez społeczność międzynarodową; działalność na rzecz osiągnięcia 

przez strony konfliktu porozumienia i rozstrzygnięć zmierzających do zmniejszenia 

napięcia w stosunkach między nimi i budowy zaufania; nadzór nad przestrzeganiem 

przez strony ustaleń dotyczących dopuszczalnej ilości wojsk, broni i jej rodzajów, roz-

mieszczonych bezpośrednio przy granicy uznanej przez społeczność międzynarodową; 

patrolowanie przez okręty wojenne, działające pod auspicjami ONZ, szlaku wodnego 

na rzece Szatt al-Arab. W misji UNIIMOG w latach 1988–1991 wzięło udział 45 oficerów 

WP, po 15 w trzech kolejnych zmianach. Charakteryzując misje pokojowe w tym rejonie 

świata, należy również wspomnieć o działaniach polskich obserwatorów w misji ONZ 

w rejonie Zatoki Perskiej — UNIKOM, która przyczyniła się do stabilizacji tego regionu. 

Misja ta została powołana do przestrzegania postanowień rozejmu po wyparciu przez 

wojska sprzymierzonych sił irackich z Kuwejtu. Jej mandat został zawieszony w 2003 

roku po rozpoczęciu operacji „Iraqi Freedom”. We wszystkich misjach oficerowie WP 

pełnili służbę z największym poświęceniem, nie bacząc na liczne trudy, niedogodności, 

a nawet poważne niebezpieczeństwo [por. Gaj, Zuziak 2011, ss. 52–59].

3 PKW OIR Kuwejt, PKW OIR Irak, portal internetowy Dowództwa Operacyjnego RSZ, http://www.do.wp.mil.
pl/info/zadania5/, [dostęp: 16.01.2017].
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Udział Sił Zbrojnych RP w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa 
na kontynencie afrykańskim

Kontynent afrykański jest od dziesięcioleci miejscem licznych militarnych konfliktów 

plemiennych lub wojen między państwami. Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz 

Unia Afrykańska w wielu rejonach tego kontynentu prowadziły i prowadzą misje i ope-

racje mające na celu wymuszenie, przywrócenie i utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa. 

W wielu z tych misji i operacji brali i biorą udział żołnierze Wojska Polskiego w charakte-

rze rozjemców i obserwatorów (np. Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Etiopia i Erytrea) 

lub wykonując zadania logistyczne (Namibia), operacyjne (Czad/RŚA) czy szkoleniowe 

(Mali, RŚA).

Polska jednostka logistyczna brała udział w latach 1989–1990 w misji Grupy Przej-

ściowej Pomocy Narodów Zjednoczonych dla Namibii (UNTAG), która została powo-

łana rezolucją nr 632 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 16 lutego 1989 roku, z najważniej-

szym zadaniem stworzenia odpowiednich warunków do przeprowadzenia wolnych 

wyborów w tym kraju po wycofaniu wojsk południowoafrykańskich. 

W skład polskiej jednostki (POLLOG), która rozpoczęła misję w marcu 1989 roku 

wchodziły: kompania dowodzenia i obsługi; kompania transportowa; kompania zaopa-

trzenia; Centralna Składnica UNTAG; służby tyłowe (sekcja medyczna, sekcja żywno-

ściowa, sekcja techniczna); wydzielona grupa żandarmerii polowej (Military Police). 

Razem liczyła ona 353 żołnierzy. Do zadań polskiej jednostki logistycznej (POLLOG) 

należało m.in.: zapewnienie przewozu osób cywilnych i wojskowych; zapewnienie 

zaopatrzenia, nadzorowanie dowozu artykułów i materiałów nadchodzących z zagra-

nicy do Centralnej Składnicy Zaopatrzenia UNTAG; zarządzanie zasobami tej składnicy; 

zapewnienie transportu poszczególnym jednostkom UNTAG stacjonującym w rejonie 

odpowiedzialności polskiego batalionu; prowadzenie remontów sprzętu i pojazdów. 

Jej misja zakończyła się w marcu 1990 roku. O znaczeniu tej misji i udziału w niej żołnie-

rzy WP niech świadczy fakt, że do dziś Namibia jest krajem demokratycznym o rozwi-

jającej się gospodarce, cieszącym się spokojem wewnętrznym. Jest pozytywnym przy-

kładem stabilizacji na tle trudnych problemów, jakie trapią inne kraje Afryki [por. Zuziak 

2010, ss. 80–91].

Misjami, w których uczestniczyły stosunkowo liczne pododdziały Sił Zbrojnych RP, 

wykonując zadania o charakterze operacyjnym, były misja EUFOR w Czadzie i Repu-

blice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA) oraz misja ONZ MINURCAD, która 

zastąpiła misję Unii Europejskiej.
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Celem misji EUFOR Tchad/RCA było zapewnienie przez okres jednego roku warun-

ków bezpieczeństwa i doprowadzenie do stabilizacji w rejonie wschodniego Czadu 

i północnej części Republiki Środkowoafrykańskiej. Jej podstawowymi zadaniami były: 

ochrona ludności cywilnej, wsparcie organizacji humanitarnych w niesieniu pomocy, 

ochrona personelu ONZ oraz umożliwienie powrotu przesiedleńcom i wypędzonym 

do poprzednich miejsc zamieszkania. Polski Kontyngent Wojskowy w Czadzie (PKW 

EUFOR) rozpoczął swoje działania w kwietniu 2008 roku od budowy przez Inżynieryjną 

Grupę Przygotowawczą bazy i stworzeniu warunków do przyjęcia sił głównych. Goto-

wość operacyjna w pełnym składzie, liczącym 400 osób, osiągnął 15 września 2008 roku. 

Polski kontyngent tworzyły: dowództwo batalionu, dwie kompanie manewrowe, 

pododdział inżynieryjny, narodowy element wsparcia oraz grupa lotnicza (3 śmigłowce 

Mi-17). Do jego najważniejszych zadań należało: monitorowanie sytuacji w strefie, 

w celu stworzenia warunków bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejo-

nie odpowiedzialności; zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonej ludności; zapewnie-

nie ochrony i swobodnego przemieszczania się personelu organizacji udzielających 

pomocy; zapewnienie ochrony personelu ONZ; stworzenie warunków do bezpiecz-

nego powrotu uchodźców do swoich miejsc zamieszkania; prowadzenie rozminowania, 

usuwanie niewybuchów i innych przeszkód oraz zapewnianie swobody poruszania się 

głównymi szlakami komunikacyjnymi; zabezpieczenie głównego i zapasowego szlaku 

zaopatrywania EUFOR; zabezpieczenie ewakuacji członków organizacji rządowych 

i pozarządowych w wypadku zaistnienia zagrożenia; monitorowanie sytuacji w pasie 

przygranicznym w rejonie odpowiedzialności PKW; przeciwdziałanie działalności prze-

stępczej i kryminalnej w tej strefie; prowadzenie patroli z zadaniem demonstrowania 

obecności militarnej wojsk EUFOR w wyznaczonym rejonie odpowiedzialności; zapew-

nienie bezpieczeństwa na głównych drogach w rejonie odpowiedzialności batalionu. 

Dodatkowo PKW realizował następujące zadania: utrzymywał pododdział Sił Szybkiego 

Reagowania (Ouick Reaction Force — QRF) do dyspozycji dowódcy sił EUFOR Tchad/

RCA, w gotowości do działania w strefie odpowiedzialności batalionu; prowadził dzia-

łalność rozpoznawczą w rejonach nadgranicznych ukierunkowaną na ustalenie dróg 

przemieszczania się grup rebelianckich; prowadził patrole wzdłuż granicy w rejonie 

odpowiedzialności PKW; prowadził wspólne patrole i operacje z innymi pododdziałami 

EUFOR. Bardzo ważnym aspektem działań PKW w Czadzie była pomoc udzielana miej-

scowej ludności poprzez realizację projektów pomocowych pod nadzorem zespołu 

współpracy cywilno-wojskowej. Misja EUFOR Tchad/RC, w tym udział w niej polskiego 

kontyngentu, zakończyły się 15 marca 2009 roku [por. Widła 2016, ss. 137–148].
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Rada Bezpieczeństwa ONZ rezolucją nr 1861 z 14 stycznia 2009 roku zastąpiła misję 

Unii Europejskiej w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej własną misją MINUR-

CAT. Jej celem było zapewnienie bezpieczeństwa ludności, ochrony i swobodnego 

przemieszczania się personelu Narodów Zjednoczonych i organizacji humanitarnych 

niosących pomoc uchodźcom, stworzenie warunków do ich bezpiecznego powrotu 

do miejsc zamieszkania. Stan osobowy polskiego kontyngentu wykonującego zadania 

w ramach misji EUFOR po przystąpieniu do misji ONZ MINURCAT został zmniejszony do 

ok. 320 żołnierzy i pracowników wojska oraz wyłączono z jego składu grupę lotniczą 

i zespół CIMIC. Realizował on zadania operacyjne w dotychczasowym rejonie odpo-

wiedzialności. Do jego najważniejszych zadań należało: zapewnienie bezpieczeństwa 

personelu i sprzętu; zapewnienie ochrony personelowi misji MINURCAT i organizacji 

humanitarnych; zapewnienie kontroli osób, miejsc, obiektów oraz rejonów poprzez 

patrolowanie, rozpoznanie i monitorowanie sytuacji; współpraca z władzami oraz lokal-

nymi przywódcami. Poza działaniami operacyjnymi prowadzono również działalność 

w ramach CIMIC. Było to usprawnienie kilku studni głębinowych, odbudowa dróg, 

przepraw przez rzeki, wyposażenie szkoły, udzielanie pomocy medycznej. W związku 

z podjętą przez Polskę decyzją o wycofaniu się z udziału w misjach pokojowych ONZ, 

w grudniu 2009 roku nastąpiło wycofanie polskich żołnierzy z misji MINURCAT [Zuziak 

2010, ss. 85–87].

Kontynuacją działań społeczności międzynarodowej, głównie ONZ, Unii Afrykań-

skiej i Unii Europejskiej, mających na celu ustabilizowanie sytuacji w Republice Środko-

woafrykańskiej były kolejne misje Unii Europejskiej — EUFOR RCA, EUMAM RCA i EUTM 

RCA, w których uczestniczyli także żołnierze Sił Zbrojnych RP.

10 lutego 2014 roku Rada Unii Europejskiej zatwierdziła ustanowienie misji Unii 

Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej — EUFOR RCA, która miała wspierać 

żołnierzy afrykańskich z Międzynarodowej Misji Wsparcia w Republice Środkowoafry-

kańskiej (MISCA) oraz siły francuskie, zaangażowane w operacji „Sangaris”. Celem tej 

misji było przywrócenie bezpieczeństwa i ustabilizowanie sytuacji w kraju ogarniętym 

konfliktami etnicznymi i religijnymi; stworzenie perspektyw odbudowy struktur rządo-

wych oraz zapewnienie warunków umożliwiających dostarczanie pomocy humanitar-

nej. Jednym z głównych zadań była pomoc w zapewnieniu ochrony ludności cywilnej, 

przebywającej w stolicy kraju Bangi, w tym szczególnie zabezpieczenie terenu lotni-

ska, na którym schroniło się blisko 100 tys. uchodźców. Polski kontyngent wojskowy 

(PKW EUFOR RŚA) liczył 50 osób. Wykonywał swoje zadania od czerwca 2014 roku do 

maja 2015 roku. W jego skład wchodziły: pluton manewrowy ŻW, który był częścią kon-

tyngentu Europejskich Sił Żandarmerii EUGENDEFOR, personel wypełniający zadania 

w międzynarodowych strukturach dowodzenia misji oraz narodowy element wsparcia. 

Siły Zbrojne RP w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w Afganistanie, Iraku…

187



Do głównych zadań żołnierzy kontyngentu należało patrolowanie wskazanego rejonu 

odpowiedzialności, zewnętrzna ochrona obozu uchodźców w stolicy kraju — Bangi, 

pomoc w formowaniu miejscowej policji, wspieranie organizacji humanitarnych oraz 

prowadzenie czynności dochodzeniowo-śledczych4. 

Kolejną misją, w której uczestniczyli żołnierze Wojska Polskiego, była Wojskowa 

Misja Doradcza Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej — EUMAM RCA, 

która została powołana decyzją Rady Unii Europejskiej nr 2015/78 z 19 stycznia 2015 r. 

Polski kontyngent wojskowy (PKW EUMAM RŚA) doradzał przez okres trwania man-

datu władzom wojskowym Republiki Środkowoafrykańskiej w zakresie przygotowa-

nia reformy sektora bezpieczeństwa, zarządzania posiadanymi siłami i środkami oraz 

tworzenia warunków do opracowania programów szkoleniowych Sił Zbrojnych RŚA, 

a także prowadził działalność ekspercką na rzecz delegacji Unii Europejskiej w Bangi.

Od lipca 2016 roku polski kontyngent wojskowy (PKW EUTM) bierze udział w kolejnej, 

tym razem szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafry-

kańskiej — EUTM RCA, która stanowi element szerszego zaangażowania Unii Europej-

skiej (politycznego, gospodarczego, w obszarze pomocy rozwojowej oraz w zakresie 

bezpieczeństwa) podjętego w odpowiedzi na kryzys w tym kraju. Jest ona kontynuacją 

działań prowadzonych w ramach misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środ-

kowoafrykańskiej (EUMAM RCA), której mandat upłyną 16 lipca 2016 roku. Jej celem 

jest dążenie do modernizacji środkowoafrykańskich sił zbrojnych (FACA) i zapewnie-

nie doradztwa strategicznego ministerstwu obrony i urzędnikom w tym kraju, a także 

kształcenie oficerów i podoficerów oraz szkolenie sił zbrojnych. Obecnie w tej misji 

uczestniczy dwóch polskich oficerów5.

Unia Europejska prowadziła także misję szkoleniowo-doradczą w Republice Mali 

(EUMT), której celem było udzielenie wsparcia siłom zbrojnym tego państwa i przywró-

cenie im zdolności bojowych niezbędnych do odzyskania kontroli nad całością tery-

torium państwa, jak również wsparcie władz Republiki Mali w przywróceniu konstytu-

cyjnego i demokratycznego porządku, w tym pomoc w przeprowadzeniu uczciwych 

wyborów w 2013 roku. Zadaniami misji było: przeszkolenie 4 batalionów Sił Zbrojnych 

Republiki Mali, wraz z elementami wsparcia bojowego; doradztwo w zakresie funkcjo-

nowania systemu dowodzenia; wsparcie w obszarze usprawnienia systemu zabezpie-

czenia logistycznego; doradztwo w zakresie tworzenia efektywnego systemu zarzą-

dzania zasobami ludzkimi (w tym rekrutacji i szkoleń). Polski kontyngent wojskowy 

4 Więcej na: PKW Republika Środkowoafrykańska, portal internetowy Dowództwa Operacyjnego RSZ, http://
pkwrsa.wp.mil.pl/pl/index.html, [dostęp: 20.01.2017].
5 Więcej na: PKW EUTM RCA, portal internetowy Dowództwa Operacyjnego RSZ, http://www.do.wp.mil.pl/
info/zadania300, [dostęp: 20.01.2017].
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(PKW Mali) realizował w tej misji również zadania o charakterze szkoleniowo-dorad-

czym. Jego głównym zadaniem operacyjnym było współuczestniczenie, wraz z siłami 

międzynarodowymi, w rozwijaniu zdolności bojowych Sił Zbrojnych Mali. Do zadań 

PKW Mali należało: szkolenie logistyczne żołnierzy malijskich sił zbrojnych; realizacja 

zadań związanych z ochroną bazy w ramach zabezpieczenia przeciwminowego; reali-

zacja zadań w dowództwie EUTM Mali w zakresie koordynacji załadunku i rozładunku 

transportu powietrznego i zabezpieczenia administracyjnego. W okresie od kwietnia 

2013 roku do maja 2014 roku w dwóch zmianach PKW Mali brało udział po 20 żołnierzy 

SZ RP — logistyków, saperów i transportowców6.

Zakończenie 

Nowe uwarunkowania polityczno-militarne, zwłaszcza uzyskanie członkostwa w NATO 

i Unii Europejskiej, a także wzrost zagrożenia terroryzmem, przyczyniły się do przewar-

tościowania polskiego zaangażowania w misjach i operacjach pokojowych. Zmniejszył 

się nasz udział w operacjach prowadzonych przez ONZ, a wzrósł w operacjach dowo-

dzonych przez NATO i UE oraz w operacjach doraźnych koalicji międzynarodowych, 

prowadzonych w celu wymuszenia pokoju w regionach o najwyższym jego zagrożeniu. 

Udział Sił Zbrojnych RP w operacjach w Afganistanie i Iraku, a także w ostatnich latach 

na kontynencie afrykańskim, jest tego wyraźnym przykładem. 

Zadania realizowane przez polskie kontyngenty wojskowe w Afganistanie w latach 

2003–2014 oraz w Iraku w latach 2003–2008 miały charakter operacyjny, natomiast 

w późniejszym okresie w Iraku były, a w Afganistanie są to zadania szkoleniowe i dorad-

cze. Taki charakter mają również zadania realizowane przez polskie kontyngenty woj-

skowe w operacjach Unii Europejskiej na kontynencie afrykańskim.

Warto podkreślić, że współczesne misje i operacje pokojowe oraz reagowania kry-

zysowego nie ograniczają się tylko do działań militarnych. Ważnym elementem tych 

operacji są działania polityczne, ekonomiczne i społeczne, a nieodzownym warun-

kiem ich powodzenia jest ścisła koordynacja tych działań, tak na szczeblu między-

narodowym, jak i krajowym, z uwzględnieniem dobrze zorganizowanej współpracy 

cywilno-wojskowej.

6 Więcej na: PKW Mali, portal internetowy Dowództwa Operacyjnego RSZ, http://pkwmali.wp.mil.pl/pl/in-
dex.html, [dostęp: 20.01.2017].
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Wstęp

Ciągłość zarządzania państwem w warunkach zaistnienia zagrożeń bezpieczeństwa 

typu zewnętrznego i w czasie wojny jest jednym z kluczowych uwarunkowań stanowią-

cych nie tylko o przetrwaniu państwa, ale przede wszystkim o poczuciu bezpieczeństwa 

ludności zamieszkującej teren kraju.

Podstawowym składnikiem bezpieczeństwa zewnętrznego jest bezpieczeństwo 

militarne, ściśle związane z polityką zagraniczną państwa. Takie cele polityczne, jak np.: 

suwerenność, nienaruszalność granic, poszerzenie strefy wpływów, uzyskanie dostępu 

do nowych rynków realizowane jest poprzez wykorzystanie potencjału militarnego, ale 

przede wszystkim układu niemilitarnego jako czynnika wpływającego w sposób klu-

czowy na bezpieczeństwo zewnętrzne państwa. W ostatnim okresie nastąpiła w tym 

obszarze spora fluktuacja, której przyczyną jest powstanie nowych zagrożeń.

Analiza literatury oraz prowadzonych sondaży pozwala na sformułowanie hipo-

tezy, że układ niemilitarny będzie w przyszłości znacznym graczem bezpieczeństwa 

zewnętrznego państwa ze względu na nowe wyzwania związane z współczesnymi 

zagrożeniami.

Ewolucja układu niemilitarnego w obszarze bezpieczeństwa 
zewnętrznego

Zapewnienie bezpieczeństwa państwa jako instytucji jest skomplikowanym procesem 

zależnym od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Utrzymanie na odpo-

wiednim poziomie bezpieczeństwa państwa wymusza współpracę międzyresortową, 

obejmującą zarówno instytucje państwowe, przedsiębiorstwa, jak i również administra-

cję samorządową.

Założenie koncepcyjne funkcjonowania państwa w odniesieniu do jego systemu 

obronnego pozwalają na wyodrębnienie trzech elementów składowych:

1. Podsystemu kierowania obronnością państwa — utworzonego z organów 

władzy i administracji publicznej wraz z obsługującymi urzędami i niezbędną infra-

strukturą oraz organów dowodzenia Sił Zbrojnych RP;

2. Dwóch podsystemów wykonawczych;

a)  podsystemu militarnego — utworzonego z Sił Zbrojnych RP,

b)  podsystemu/układu niemilitarnego — utworzonego ze struktur wyko-

nawczych administracji publicznej, przedsiębiorców oraz innych jednostek 

organizacyjnych.
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Jak z powyższego wynika system obronny stanowią wszystkie siły militarne i poza-

militarne oraz środki przeznaczone do realizacji zadań obronnych, odpowiednio do tych 

zadań zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane. System obronności bazuje na 

całym potencjale narodowym Rzeczypospolitej Polskiej i jest ściśle sprzężony z sojusz-

niczym systemem bezpieczeństwa NATO, zwłaszcza w wymiarze militarnym.

Celem systemu obronnego państwa jest uzyskanie zdolności do prowadzenia 

w  pełnym zakresie skutecznych działań obronnych dla przeciwstawienia się zagroże-

niom zewnętrznym w tym agresji militarnej.

Od państwa oczekuje się, że nie tylko będzie gwarantowało zdolność do prowadze-

nia działań o różnej skali, intensywności i charakterze lecz także reagując w sposób ela-

styczny i bezproblemowy przejdzie od funkcjonowania w warunkach pokojowych do 

działania w warunkach kryzysowych i wojennych. Dlatego też w stanie stałej gotowości 

obronnej państwa podejmowane są przez układ niemilitarny przedsięwzięcia uwa-

runkowane kompetencjami organów, zadaniami operacyjnymi przypisanymi w Planie 

Reagowania Obronnego RP oraz potrzebami Sił Zbrojnych RP. W odniesieniu do powyż-

szego podejmowane są działania ukierunkowane na:

 · tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych, w tym: opracowanie koncepcji 

organizowania przygotowań obronnych w czasie pokoju, kierowania i koordynowa-

nia przygotowaniami obronnymi, sposób ujmowania zadań obronnych w regulami-

nach organizacyjnych i zakresach kompetencyjnych;

 · realizację planowania operacyjnego, w tym: organizację procesu planowania ope-

racyjnego w urzędach obsługujących ministra, centralny organ administracji rządo-

wej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych, realność 

przyjmowanych rozwiązań oraz procedur realizacji zadań operacyjnych, w szczegól-

ności związanych z zabezpieczeniem potrzeb Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych;

 · realizację programowania obronnego w tym: kwalifikowanie przedsięwzięć rze-

czowo-finansowych do realizacji w ramach programu pozamilitarnych przygotowań 

obronnych (PPPO) oraz opracowania tego programu, realizację wydatków obronnych, 

szczególnie z działu budżetu 752 – obrona narodowa, a także poprawność ich rozli-

czenia, organizację zbierania, przetwarzania i analizowania danych niezbędnych do 

sporządzenia narodowego kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań obron-

nych (NKPPO) oraz poprawność jego opracowania;

 · realizację zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej, w tym: podjęcie 

działań uwzględniających zakres i formy realizacji współpracy z przedstawicielami Sił 

Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych oraz zapewnienie warunków do realizacji współ-

pracy cywilno-wojskowej w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa;
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 · realizację na rzecz wojsk sojuszniczych zadań wynikających z obowiązków państwa 

gospodarza (HNS), w tym: realizację zadań wynikających z obowiązków państwa go-

spodarza, utrzymywanie i funkcjonowanie punktów kontaktowych na potrzeby HNS 

(dokumentacja punktu kontaktowego) oraz udział w procesie opracowywania doku-

mentów na potrzeby HNS, posiadanie baz danych na potrzeby HNS (ich aktualizacja 

dotycząca możliwości realizacji tych zadań);

 · przygotowanie do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem 

narodowym, w tym: opracowanie koncepcji przygotowania działów administracji 

rządowej do funkcjonowania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa;

 · realizację przedsięwzięć organizacyjno-rzeczowych związanych z przygotowaniem 

stanowisk kierowania do funkcjonowania, 

 · przygotowanie dokumentacji stanowisk kierowania, ich obsady i planu przemiesz-

czenia oraz zapewnienia ochrony i funkcjonowania na stanowiskach kierowania, stan 

infrastruktury budowlanej oraz specjalnej i systemów łączności, a także ocena prak-

tycznej zdolności organu do funkcjonowania na stanowiskach kierowania oraz jego 

przemieszczania w ich obrębie;

 · przygotowanie koncepcji stałego dyżuru na potrzeby kierowania działami admini-

stracji rządowej, w tym: organizacja systemu stałego dyżuru na potrzeby zapewnienia 

ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania zadań z pla-

nów operacyjnych, oraz dokumentacja stałego dyżuru i jego zdolność do działania;

 · podjęcie działań planistycznych i organizacyjnych w aspekcie świadczeń na rzecz 

obrony, w tym: planowanie, nakładanie i realizacja świadczeń osobistych, rzeczo-

wych i szczególnych, prawidłowość wnioskowania o ich nałożenie oraz korzystanie 

ze świadczeń;

 · przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych, 

w tym: planowanie rezerw osobowych, reklamowanie osób z urzędu i na wniosek oraz 

prowadzenie postępowań reklamacyjnych i powiadamianie osób reklamowanych;

 · realizację procesu przygotowań jednostek przewidzianych do militaryzacji, w tym: 

opracowanie koncepcji militaryzacji; wnioskowanie o objęcie jednostek organizacyj-

nych militaryzacją; wydawanie dokumentów normujących przedsięwzięcia związane 

z militaryzacją; stan przygotowania jednostek organizacyjnych przewidywanych do 

objęcia militaryzacją;

 · przygotowanie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa 

i  obronności państwa, w tym: organizacja szczególnej ochrony obiektów ważnych 

dla bezpieczeństwa i obronności państwa; prawidłowość przygotowania planów 

szczególnej ochrony obiektów; stan gotowości do prowadzenia szczególnej ochrony 

obiektów;
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 · planowanie i realizacja szkolenia obronnego, w tym: opracowanie koncepcji szko-

lenia obronnego (programy wieloletnie i roczne plany szkolenia), poprawność okre-

ślania grup szkoleniowych i zakresu ich udziału w szkoleniu obronnym, organizacja, 

koordynacja i realizacja szkolenia w działach administracji rządowej (wytyczne, doku-

mentowanie szkoleń, ewidencja szkolonych, efektywność szkolenia, wykorzystanie 

środków finansowych na szkolenie, dyscyplina szkoleniowa);

 · prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych, w tym: koncepcja, planowanie 

i realizacja kontroli oraz wykorzystywanie jej wyników, przyjęte procedury organiza-

cji i sposób realizacji kontroli problemowych, dokumentowanie prowadzonych kon-

troli oraz ocena realizacji zaleceń pokontrolnych;

 · organizację osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych.

Działania planistyczne podejmowane wobec zagrożeń zewnętrznych dla bez-

pieczeństwa państwa są uwarunkowane czynnikami o charakterze zewnętrznym 

i  wewnętrznym. Do czynników o charakterze wewnętrznym należą: terytorium, 

zamieszkujące w nim społeczeństwo, potencjał gospodarczy, zdolność sił zbrojnych do 

obrony suwerenności kraju, ustrój polityczny, przyjęty model administracji publicznej, 

zagrożenia o charakterze lokalnym itp. Na czynniki zewnętrzne zazwyczaj wskazuje się 

sytuację geopolityczną, sojusze, umowy międzynarodowe, zobowiązania sojusznicze 

czy zagrożenia o charakterze regionalnym i globalnym.

Zmiany, jakich doświadczamy, wpłynęły bezpośrednio na ewolucję i przeobrażanie 

się systemu bezpieczeństwa w naszym kraju. Zazwyczaj podkreśla się, że fundamen-

tem tych zmian było wstąpienie naszego kraju w struktury NATO i Unii Europejskiej. 

Niemniej istotny wpływ na konstruowanie bezpieczeństwa państwa, z punktu rozpa-

trywanego problemu, miały:

 · reforma ustrojowa Rzeczypospolitej Polskiej, której konsekwencją jest decentraliza-

cja administracji publicznej,

 · uruchomienie procesów gospodarki wolnorynkowej,

 · nowe podejście do strategicznego organizowania działań podmiotów publicznych.

Szczególny wpływ na realizację procesów zachodzących w obszarze bezpieczeń-

stwa miało przejmowanie odpowiedzialności za bezpośrednie świadczenie usług na 

rzecz społeczeństwa przez podmioty niewchodzące w struktury administracji publicz-

nej, a co za tym idzie w administracji publicznej rozpoczął się proces utraty monopolu 

na wykonywanie zadań publicznych. Zmiany te mają bezpośredni wpływ na dotych-

czasowe konstruowanie zadań obronnych. Dlatego też podejmowane działania 

w  kierunku konsolidacji i polonizacji wielu podmiotów gospodarczych mających 

istotne znaczenie dla gospodarki państwa jest właściwe i konieczne. Należy mieć 
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nadzieję, że przeobrażenia te będą kontynuowane, a w związku z tym będzie nastę-

powało dostosowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

zewnętrznego państwa do zmieniającego się otoczenia.

Oprócz powyższych procesów na efektywność realizowanych zadań obron-

nych mają także wpływ zmiany związane z przesunięciem działów administracji rzą-

dowej pomiędzy resortami czy też niestabilność podziału administracji zespolonej 

i niezespolonej.

Powyższa diagnoza znajduje swoje potwierdzenie w postrzeganiu pojęcia bezpie-

czeństwa państwa przez Grzegorza Rydlewskiego, który jest zdania, że bezpieczeństwo 

państwa ma charakter wielowymiarowy, a na jego stan wpływ ma kondycja poszcze-

gólnych elementów z osobna, które jednakże wpływają na siebie przez co nie mogą być 

wyalienowane z sytemu.

Wzajemne powiązania i uzupełnianie się w relacjach zachodzących między insty-

tucjami publicznymi i przedsiębiorcami w obszarze koordynacji, realizacji oraz wspar-

cia obejmujące wszystkie sfery mające związek z bezpieczeństwem państwa stanowią 

o postrzeganiu systemu bezpieczeństwa narodowego w ujęciu transsektorowym. Ana-

liza istoty państwa w ujęciu rzeczowym i funkcjonalnym pozwala na wyodrębnienie 

z otoczenia i uporządkowanie wewnątrz organizacji elementów wchodzących w skład 

jego struktury. Elementy te poprzez wzajemne oddziaływanie zapewniają prawidłowe 

funkcjonowanie państwa w warunkach zagrożenia zewnętrznego lub potencjalnej wojny.

Grzegorz Rydlewski przedstawia tezę, że system instytucjonalny bezpieczeństwa 

współczesnego państwa ma charakter wieloelementowy i składa się z podmiotów 

o odmiennym statusie, różnych zadaniach i kompetencjach oraz zróżnicowanych wła-

ściwościach terytorialnych. Stanowi on jeden z podstawowych elementów systemu 

bezpieczeństwa narodowego.

Warto podkreślić, że pojęcie bezpieczeństwa państwa ma charakter wielowymia-

rowy, a na jego stan wpływ ma kondycja poszczególnych elementów z osobna, które 

jednakże wpływają na siebie, przez co nie mogą być wyalienowane z sytemu. 

Należy przyjąć, że w przeciwdziałaniu potencjalnym zagrożeniom wskazane organy 

będą pełniły rolę wiodącą lub współpracującą. Odmienne uwarunkowania występują 

w razie zaistnienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa wymagającego 

uruchomienia wybranych elementów systemu obronnego (lub realizacji ustalonych 

zadań) lub w celu odparcia bezpośredniej zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej 

obrony przeciwko agresji.
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Sfera zarządzania publicznego odnosząca się do bezpieczeństwa wskazuje, że tylko 

silne i sprawne państwo zdolne do wypełniania funkcji regulatora, koordynatora, pla-

nisty i korektora jest w stanie przygotować kraj na współczesne zagrożenia i zapew-

nić jego ciągłość działania. Utrzymanie ciągłości zarządzania państwem w przypadku 

wystąpienia sytuacji szczególnych, np. w czasie wprowadzenia stanów nadzwyczaj-

nych, wymaga wprowadzenia pewnych przedsięwzięć w celu przeciwdziałania i spro-

stania tym sytuacjom. Złożoność mechanizmów i wielość zadań nałożonych na układ 

niemilitarny sprawiają, że zarządzanie bezpieczeństwem państwa w aspekcie współ-

czesnych zagrożeń jest procesem skomplikowanym, wymagającym precyzyjnego przy-

pisania kompetencji poszczególnym organom i instytucjom.

Współczesne wyzwania zagrożenia bezpieczeństwa 
zewnętrznego

Szczególna rola naszego kraju w dziedzinie bezpieczeństwa wynika z jego położenia 

geopolitycznego. Położenie Polski w centrum Europy powoduje, że z militarnego punktu 

widzenia nasze terytorium stanowi obszar o specjalnym znaczeniu strategicznym na 

europejskiej linii Wschód–Zachód. W takich uwarunkowaniach szczególną właściwością 

polityki bezpieczeństwa jest koncentracja na potencjalnych zagrożeniach i wyzwaniach 

okresu pokoju. Jej głównym celem jest eliminowanie lub minimalizowanie zagrożeń. Te 

działania realizowane są na zewnątrz i wewnątrz.

W strefie zewnętrznej jest to: zabieganie o sojusze wojskowe, uczestnictwo w proce-

sie rozbrojenia i kontroli zbrojeń oraz budowa wzajemnego zaufania. Natomiast w stre-

fie wewnętrznej jest to budowanie odporności na działania zewnętrzne poprzez kreację 

zdolności do skutecznej reakcji.

Instytucjonalnie za politykę bezpieczeństwa zewnętrznego odpowiedzialno-

ści ponoszą: Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Pragmatycznym efektem strategii i polityki bezpieczeństwa są określone działania 

państwa w zakresie realizacji jego interesów — zwłaszcza interesów i zagrożeń wynika-

jących z celowego działania innych państw i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.

Skuteczne przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom wymaga 

całościowego podejścia do bezpieczeństwa w skali międzynarodowej i narodowej. 

Wymaga to umiejętności synergicznego wykorzystania instrumentów dyplomatycz-

nych, ekonomicznych i wojskowych w celu zidentyfikowania, zapobiegania i rozwiązy-

wania konfliktów w ich wstępnej fazie. Oznacza to również potrzebę szerszego podejścia 
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do pojmowania bezpieczeństwa i oparcia go nie tylko na zdolnościach wojskowych 

i wysiłkach politycznych, ale również uwzględnienia w jego ramach takich składników, 

jak pomoc gospodarcza, technologiczna czy edukacyjna.

Polska, działając w złożonym i rozbudowanym środowisku bezpieczeństwa mię-

dzynarodowego, nie może zapominać o budowaniu rozwiązań dotyczących własnego 

bezpieczeństwa narodowego. Ostatnie lata wskazują, że skala i charakter powstających 

zagrożeń stają się coraz trudniejsze do przewidzenia. Współczesny świat staje przed 

coraz to nowymi zagrożeniami, co powoduje, że w zasadzie żadne państwo nie może 

się czuć w pełni bezpieczne. Nie można też wykluczyć nasilenia międzypaństwowych 

konfliktów zbrojnych związanych z problemami energetycznymi oraz dostępem do 

zasobów naturalnych. Odnotujmy jednak, iż nie wszystkie państwa podlegają w rów-

nym stopniu nowym zagrożeniom, a ponadto nie wszystkie mają identyczną percepcję 

tych zagrożeń. Linia obrony państw nie kończy się już na ich granicach, lecz sięga nieraz 

odległych regionów. Dlatego zaciera się różnica między bezpieczeństwem wewnętrz-

nym i zewnętrznym. Ponadto coraz bardziej chodzi nie tylko o obronę państwa przed 

agresją, lecz o kształt międzynarodowego ładu budowanego w oparciu o szerokie 

spektrum wartości oraz o obronę przed globalnymi zagrożeniami.

Aktualnie układ niemilitarny doświadcza szeregu implikacji mających wpływ na kon-

struowanie zadań związanych z zagrożeniami zewnętrznymi bezpieczeństwa państwa. 

Za przykład mogą posłużyć między innymi niepodlegające hierarchicznie organom 

realizującym zadania obronne: podmioty lecznicze wykonujące świadczenia medyczne 

finansowane przez państwo; przedsiębiorstwa transportowe (lotnicze, drogowe, kole-

jowe, morskie); operatorzy telekomunikacyjni; operatorzy autostrad; firmy budowlane; 

podmioty świadczące usługi dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodar-

czo-obronnym. Podmioty prywatne działające na rzecz administracji publicznej nie są 

już jej hierarchicznie podporządkowane, a kluczowe dla sprawowania nad nimi kontroli 

i egzekwowania zleconych zadań są najczęściej umowy cywilnoprawne lub decyzje 

określające zakres i zasady wykonywania zlecenia na świadczenie określonych zadań 

obronnych.

Rezultatem zmian jest sieć niezależnych od siebie podmiotów wykonujących zada-

nia w obszarze bezpieczeństwa zewnętrznego, które są powiązane nawzajem stosun-

kami prawnymi, ale pozostają autonomiczne. Coraz szerszą grupę realizującą powyższe 

zadania stanowią podmioty z kapitałem zagranicznym, co w konsekwencji może two-

rzyć szereg dylematów, gdyż w warunkach kryzysu partykularne interesy państw mogą 

przeważać nad interesami wspólnotowymi. Sieciowy charakter podmiotów, którym 

przypisano zadania z obszaru bezpieczeństwa zewnętrznego, kreuje nowe wyzwania. 
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Jednym z nich jest wypracowanie metod i kanałów komunikacji, wymiany informa-

cji i  uzgodnień między wszystkimi podmiotami biorącymi udział w przeciwdziałaniu 

zagrożeniom zewnętrznym.

Użycie siły zbrojnej i reakcja na jej użycie zmieniają nieuchronnie swój charakter. Nie 

ulega wątpliwości, że w tej dziedzinie świat współczesny skonfrontowany jest z jako-

ściowo nową sytuacją [por. Kranz 2009, s. 90].

Każde państwo ma własną politykę obronną i politykę bezpieczeństwa — pierwsza 

z nich dotyczy absolutnego imperatywu, jakim jest przetrwanie państwa, druga zajmuje 

się pomniejszymi imperatywami, a obie osadzone są w kontekście międzynarodowym 

[Smith 2010, s. 258]. Wynika z tego, że zapewnienie bezpieczeństwa nie może odbywać 

się tylko drogą walki zbrojnej. Wyraził to Carl von Clausewitz w słowach: „widzimy tedy 

przede wszystkim, że wojnę należy traktować w każdym razie nie jako coś samodziel-

nego, lecz jako narzędzie polityki i tylko ten pogląd chroni nas od pozostania w sprzecz-

ności z całą historią wojen. Ta zaś jedynie pozwoli nam, niby w wielkiej księdze, odnaleźć 

właściwe zrozumienie wojny” [Clausewitz 1995, s. 25]. Pogląd ten wskazuje poza tym, 

jak rozmaite są wojny ze względu na istotę swych motywów i okoliczności, z których 

powstają [Smith 2010, ss. 255–256] oraz że wojskowi są jedynie wykonawcami decyzji 

politycznych i przejmują inicjatywę dopiero po jej podjęciu1. Granice między tym, co 

jest wojną2, a tym, co wojną nie jest, są nieostre i płynne. Potrzeby polityki, prawa, stra-

tegii, sztuki wojennej wywołują konieczność rozróżniania konfliktu zbrojnego3 niebę-

dącego wojną od wojny. Coraz trudniej zdefiniować zagrożenia zewnętrzne, militarne, 
1 „We współczesnych warunkach wojsko — jego kadry i sprzęt — muszą sprostać licznym, niełatwym zada-
niom. Dowodząc podczas wojny w Zatoce Perskiej w latach 1990–1991 brytyjską dywizją pancerną, poczułem 
z całą wyrazistością, jak trudno poradzić sobie z presją potrzeb. Dostałem wtedy wszystkie najnowocześniejsze 
czołgi, jakimi dysponowała brytyjska armia, a ponieważ ich silniki okazały się zawodne, przekazano mi również 
prawie wszystkie zapasowe silniki z magazynów wojskowych. Aby wyposażyć mnie w niezbędny sprzęt bojowy, 
trzeba było pozbawić wyposażenia całą resztę armii. Zdawałem sobie sprawę, że dostałem do dyspozycji więk-
szość najlepszego sprzętu, że nie było czekających w pogotowiu fabryk, które mogłyby uzupełnić ewentualne 
straty i że mieliśmy też inne zadania wymagające nowoczesnego sprzętu. Chwilami przychodziło mi do głowy, 
zresztą myślę o tym i dzisiaj, że od niepamiętnych czasów jestem pierwszym brytyjskim generałem, który musi 
zastanowić się, jak walczyć, by nie stracić armii. (…) Żaden z moich zwierzchników nie powiedział mi wprost, że 
oddają mi całe zasoby i liczą, że zwrócę je bez większych ubytków, ale podczas wizyt przybywających z kraju 
polityków i wyższych dowódców, ich troska o wyposażenie wprost rzucała się w oczy”. (Smith 2010, s. 351).
2 Z najbardziej charakterystycznych, powszechnie uznawanych, klasycznych definicji: C. Clausewitza, 
Q. Wrighta, C. Schmitta, F. Skibińskiego, J. Topolskiego, wynika, że aby konflikt zbrojny mógł być zakwalifiko-
wany jako wojna w ujęciu czysto „klasycznym”, musi on spełniać kilka warunków: prawnych — kiedy w świe-
tle litery prawa następuje wybuch wojny; strukturalnych — kiedy podmiotem działań zbrojnych są państwa 
(określone siły polityczne) i ich siły zbrojne; funkcjonalnych — kiedy celem wojny jest narzucenie woli innemu 
państwu (organizacji politycznej, narodowi) poprzez fizyczne obezwładnienie jego sił zbrojnych; ekonomiczne 

— kiedy następuje znaczne zaangażowanie wszystkich zasobów państwa [Balcerowicz 2010, s. 122].
3 „Konflikt jest pojęciem szerszym niż wojna. Każda wojna jest konfliktem zbrojnym; nie każdy konflikt zbroj-
ny jest wojną” [Balcerowicz 2010, s. 121].
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wskazać na przesłanki, które w jasny sposób określą konieczność wprowadzenia stanu 

wojennego. Wnioski z wydarzeń na Ukrainie skłaniają raczej do myśli, że zagrożenia 

wewnętrzne, niemilitarne, mogą przekształcić się w zewnętrzne, militarne.

Umacnianie obronności jest zadaniem polegającym między innymi na przygoto-

waniu elementów systemu obronnego państwa4 do utrzymania bezpieczeństwa naro-

dowego oraz skutecznego działania w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym możliwości 

przeciwstawienia się wszelkim zagrożeniom kryzysowym i wojennym. W tym celu 

rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej 

państwa określone zostały odpowiednie stany gotowości obronnej państwa i sprecy-

zowane zadania, które będą w tych stanach realizowane.

Liczne przewartościowania zachodzące w przestrzeni publicznej tworzą wyzwania, 

które muszą być uwzględnione w organizacji i treści działań na rzecz bezpieczeństwa 

narodowego. Kluczowe znaczenie dla układu niemilitarnego mają tendencje występu-

jące w zakresie rodzaju i charakteru dominujących zagrożeń bezpieczeństwa zewnętrz-

nego Polski oraz powiązań między zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Nowe 

zagrożenia wymagają specjalnych rozwiązań organizacyjnych, proceduralnych i kadro-

wych. Przygotowanie się do nich jest niejednokrotnie czasochłonne i kosztochłonne. 

Jak pokazują ostatnie doświadczenia, m.in. w relacjach między Rosją i Ukrainą, moment 

przejścia od stanu kryzysowego do stanu wyczerpującego cechy wojny w ujęciu mate-

rialnym nie musi być jednoznacznie klarowny. Granica między stanem pokoju i wojny 

staje się łatwiejsza do wytyczenia w płaszczyźnie formalno-prawnej niż praktycznej. 

Klarowne rozróżnienia utrudniają możliwości tkwiące w różnych zachowaniach ter-

rorystycznych, cyberterrorystycznych, działaniach destabilizujących w obszarze poli-

tycznym i społecznym prowadzonych w ramach wojny informacyjnej oraz w trybie 

niejawnych operacji pozainformacyjnych m.in. w sferze źródeł energii i wymiany han-

dlowej, a także w ramach utrudniania efektywnej współpracy sojuszniczej na arenie 

międzynarodowej.

4 System obronny państwa to skoordynowany zbiór elementów kierowania i elementów wykonawczych, 
a także realizowanych przez nie funkcji i procesów oraz zachodzących między nimi relacjami. Tworzą go wszyst-
kie siły i środki przeznaczane przez państwo do realizacji zadań obronnych, odpowiednio do tych zadań zorga-
nizowane, utrzymywane i przygotowywane [zob. Olearczyk 2012].
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Zakończenie

Potrzeba uwzględnienia tendencji występujących w zakresie rodzaju i charakteru 

zagrożeń bezpieczeństwa pozwala na sformułowanie następujących wniosków:

 · następuje wzmacnianie powiązań między zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrz-

nymi,

 · występuje znaczna dynamika w dziedzinie zagrożeń bezpieczeństwa,

 · występuje przesuwanie zagrożeń zewnętrznych od form klasycznych w kierunku 

różnych form zachowań asymetrycznych i hybrydowych,

 · moment przejścia od stanu kryzysowego do wojny w ujęciu materialnym nie musi 

być jednoznacznie przejrzysty,

 · na długo przed konfliktem występować będą destabilizujące ataki w ramach wojny 

informacyjnej,

 · przypisywanie zadań na czas zagrożenia wojennego w ramach konkretnych ogniw 

(struktur) powinno być skorelowane z zadaniami realizowanymi w warunkach pokoju,

 · planistycznie należy uwzględniać procesowy charakter przejścia od czasu pokoju 

do czasu wojny,

 · należy dążyć do maksymalnego zintegrowania rozwiązań w sferze bezpieczeństwa 

właściwych dla różnych stanów zagrożenia,

 · należy dążyć do zwiększenia spójności militarnego i niemilitarnego planowania 

obronnego,

 · należy dążyć do powiązania systemu planowania obronnego z innymi politykami 

publicznymi.
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Wstęp

Jednym z zadań realizowanych w trakcie wzmocnienia obrony kraju przez wojska NATO, 

jest wykonanie przedsięwzięć umożliwiających realizację zadań państwa gospodarza, 

czyli stworzenie warunków umożliwiających wejście sił sojuszu na terytorium kraju. 

Należy się liczyć z przybyciem do kraju jednostek lądowych, lotniczych i morskich. Klu-

czowe znaczenie będzie miało sprawne przyjęcie wojsk i możliwie szybkie włączenie ich 

do podejmowanych działań przeciwkryzysowych.

Istnieje zatem konieczność doskonalenia podejmowanych prac dotyczących HNS1 

i ujęcia ich w sposób systemowy. Potrzebne są stabilne rozwiązania uwzględniające 

obecne struktury administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem fluktuacji 

działów administracji rządowej. Ministerstwo Środowiska oraz jednostki podległe lub 

nadzorowane przez Ministra Środowiska realizują zadania przypisane dla działów admi-

nistracji rządowej środowisko i gospodarka wodna w czasie przemarszu oraz pobytu 

wojsk NATO na terytorium Polski. 

Wymaga to stworzenia sprawnego oraz efektywnego systemu planowania oraz 

realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji państwa gospodarza w obszarze 

odpowiedzialności Ministra Środowiska.

Udział Ministra Środowiska oraz jednostek podległych 
i nadzorowanych w systemie HNS

Wojska Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) mogą przebywać na terytorium Polski 

w ramach wspólnych ćwiczeń albo reagowania na możliwe kryzysy polityczno-militarne. 

Przyjęcie sił wojskowych sojuszniczego wzmocnienia zwiększy nasze bezpieczeństwo 

w  sytuacji możliwych kryzysów, lecz wymaga określonych zabiegów organizacyjnych 

prowadzonych przez Siły Zbrojne RP i administrację publiczną oraz przedsiębiorców. 

Związane z tym przedsięwzięcia stanowią duże wyzwanie organizatorskie i są narodo-

wym obowiązkiem państwa jako uczestnika Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Zgodnie z artykułem 3 Traktatu Północnoatlantyckiego kraj członkowski zobowią-

zany jest do utrzymania i rozwijania indywidualnej zdolności do przyjęcia zbiorowej 

pomocy dla odparcia zbrojnej napaści. Narodowy obowiązek HNS wynika wprost 

1 HNS — Wsparcie przez państwo gospodarza — (ang. HNS, czyli Host Nation Support) oznacza cywilną 
i wojskową pomoc, świadczoną w okresie pokoju, kryzysu i wojny przez państwo gospodarza dla sił sojuszni-
czych i organizacji NATO, które są rozmieszczone na jego terytorium, lub przemieszczają się przez nie. Podstawą 
takiej pomocy są zapisy wynikające z bilateralnych i wielostronnych porozumień pomiędzy NATO a państwem 
gospodarzem.
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z  przyjętej przez NATO strategii wzmocnienia w przypadku kryzysu, polegającej na 

prewencyjnym rozwijaniu wydzielonych sił wzmocnienia (reagowania) w zagrożonym 

obszarze. Jako członek NATO Polska będzie opierać swoje plany obronne na założeniu 

pozyskania wzmocnienia NATO. Zwiększa to jednak wymagania wobec niej w zakresie 

interoperacyjności i wydolności infrastruktury.

Przyjęcie wzmocnienia wymusza spełnienie przez nasz kraj wymogów zabezpie-

czenia przemarszu i pobytu wojsk NATO, polegającego na dostosowaniu do oczekiwań 

wojsk sojuszniczych:

 · systemu zabezpieczenia przyjęcia wsparcia;

 · regulacji prawnych i administracyjnych;

 · infrastruktury stanowiącej bazę dla działań wojsk sojuszniczych;

 · interoperacyjności sił, służb i procedur.

Jednakże zasadnicze znaczenie będzie miało spełnianie wymogów logistycznych 

w  zakresie wsparcia materiałowego, remontowego, usług, zabezpieczenia medycz-

nego i transportu.

Aktualnie podjęto szereg przedsięwzięć dotyczących:

 · dostosowania ustawodawstwa, procedur i przepisów;

 · dostosowania procedur zapewniających dostęp i korzystanie z cywilnych środków 

transportu i innych usług logistycznych;

 · zapewnienia sprawnego koordynowania przemieszczeń wojska i ludności cywilnej;

 · przygotowania portów lotniczych zapewniających odpowiednią ich przepusto-

wość i standardy obsługi samolotów;

 · przygotowania portów morskich, zapewniających odpowiednią ich przepustowość 

i standardy obsługi okrętów;

 · poprawy dróg i kolei dla osiągnięcia standardów NATO;

 · zdolności do zakwaterowania wojsk;

 · zdolności do remontu i usług.

Podczas wypełniania misji wojskowych siły zbrojne państw członkowskich NATO 

zobligowane są do podejmowania wszelkich stosownych działań zapewniających 

ochronę środowiska naturalnego. W celu osiągnięcia tego założenia dowódcy muszą 

wiedzieć, w jaki sposób operacje wojskowe NATO wpływają na środowisko i w jaki spo-

sób operacje te podlegają wpływom ze strony środowiska. Dlatego zasadniczym proce-

sem mającym na celu osiągnięcie stosownych efektów jest planowanie przedsięwzięć 

ochrony środowiska.

Minister Środowiska, będąc członkiem Rady Ministrów, uczestniczy w prowadze-

niu polityki wewnętrznej i zagranicznej RP wobec HNS w zakresie działów gospodarka 

wodna i środowisko (niezastrzeżonej dla innych organów państwowych i samorządu 
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terytorialnego), szczególnie przez zapewnienie wykonywania ustaw, wydawanie roz-

porządzeń i zarządzeń, koordynowanie i kontrolę prac organów administracji rządo-

wej, inicjowanie i opracowywanie, w zakresie działu, którym kieruje, polityki Rządu 

oraz przedkładania w tym zakresie inicjatyw i odpowiednich projektów aktów norma-

tywnych na posiedzeniach Rady Ministrów. Obsługę Ministra Środowiska zapewnia 

Ministerstwo Środowiska powołane rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 paździer-

nika 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska (Dz.U. Nr 91, poz. 1017). 

Statut Ministerstwa określa zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z 31 maja 2016 r. 

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M.P. z 2016 r., poz. 476). Natomiast 

zakres oraz zasady i tryb działania ustalony został w zarządzeniu Ministra Środowiska 

z 3 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska, 

w którym zawarto szczegółowy zakres zadań Ministerstwa, czyli komórek organizacyj-

nych wchodzących w jego skład.

Zgodnie z regulacją rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 17 listopada 2015 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U. 1904 i 2095) 

Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej — gospodarka wodna 

i środowisko. 

Dział gospodarka wodna [art. 11 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej], 

obejmuje sprawy:

 · kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych,

 · utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu 

Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą bu-

dowle oraz urządzenia wodne,

 · budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych,

 · ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urzą-

dzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć 

służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa,

 · funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej 

służby hydrologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód 

podziemnych,

 · współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań należą-

cych do działu.
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Dział środowisko (art. 28 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej) obejmuje 

sprawy:

 · ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego za-

sobów,

 · ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach 

przyrody, oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwie-

rzyny i innych tworów przyrody,

 · geologii,

 · gospodarki zasobami naturalnymi,

 · kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska,

 · leśnictwa,

 · ochrony lasów i gruntów leśnych,

 · łowiectwa,

 · organizmów genetycznie zmodyfikowanych, z wyjątkiem spraw związanych z wy-

dawaniem zezwoleń na wprowadzenie do obrotu żywności i środków farmaceutycz-

nych oraz spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do 

użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań 

lub czynności określonych właściwymi przepisami.

Zgodnie z przytoczonymi aktami prawa powszechnie obowiązującego Minister 

Środowiska: 

1. Sprawuje nadzór nad centralnymi organami administracji rządowej;

 · Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska,

 · Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,

 · Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

 · Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki;

2. Nadzoruje jednostki organizacyjne, takie jak:

 · Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie,

 · Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 · Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”,

 · Instytut Badawczy Leśnictwa,

 · Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,

 · Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

 · Instytut Ochrony Środowiska,

 · Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami,

 · Państwowy Instytut Geologiczny;

3. Nadzoruje 23 parki narodowe;

4. Prowadzi 11 szkół leśnych.
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Obsługę Ministra Środowiska zapewnia Ministerstwo Środowisko, na którego struk-

turę składa się:

 · Gabinet Polityczny Ministra,

 · Departament Edukacji i Komunikacji,

 · Departament Ekonomiczny,

 · Departament Funduszy Ekologicznych,

 · Departament Geologii i Koncesji Geologicznych,

 · Departament Gospodarki Odpadami,

 · Departament Leśnictwa,

 · Departament Nadzoru Geologicznego,

 · Departament Ochrony Powietrza i Klimatu,

 · Departament Ochrony Przyrody,

 · Departament Polityki Surowcowej i Analiz,

 · Departament Prawny,

 · Departament Zarządzania Środowiskiem,

 · Departament Zasobów Wodnych,

 · Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej,

 · Biuro Dyrektora Generalnego,

 · Biuro Finansowe,

 · Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

 · Biuro Ministra.

W zakresie HNS Minister Środowiska:

 · utrzymuje stałą współpracę ze swymi odpowiednikami w państwach członkow-

skich NATO,

 · inicjuje pracę ministerialnego Punktu Kontaktowego HNS oraz Punktów Kontakto-

wych HNS w jednostkach podległych lub nadzorowanych,

 · inicjuje, koordynuje i nadzoruje przedsięwzięcia mające uwzględniać problematykę 

ochrony środowiska w przygotowywanych projektach umów dotyczących HNS,

 · współdziała z Ministrem Obrony Narodowej (koordynatorem HNS w Polsce) — za 

pośrednictwem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz P4 SGWP 

w sprawach dotyczących realizacji zadań HNS,

 · rozstrzyga kwestie struktur i sposobów realizacji w resorcie środowiska zadań wyni-

kających z obowiązków państwa gospodarza,

 · kieruje realizacją zadań HNS, leżących w obszarach jego kompetencji i właściwości,

 · koordynuje wymianę informacji o sytuacji w rejonie działań, w tym dotyczących 

środowiska i gospodarki wodnej,
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 · sprawdza wybrane rejony rozmieszczenia wojsk (także w lasach), w tym ich zagroże-

nie pożarowe i powodziowe, możliwości korzystania z cywilnych obiektów infrastruk-

tury logistycznej będącej w dyspozycji terenowych jednostek podległych Ministrowi 

Środowiska.

 · sprawdza stan dróg i przepraw wyznaczonych do przemieszczenia wojsk,

 · ustala możliwości pozyskiwania bieżących ocen, a także prognoz meteorologicz-

nych oraz hydrologicznych i innych potrzebnych informacji o wodach powierzchnio-

wych i podziemnych oraz map i planów.

Wymogi przygotowania i wykorzystania jednostek podległych 
lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska w realizacji 
zadań HNS 

Przygotowanie ministerstwa do udziału w realizacji zadań państwa gospodarza to 

stworzenie podstaw prawnych, organizacyjnych i koordynacyjnych umożliwiających 

osiągnięcie zdolności i gotowości systemu HNS Ministerstwa Środowiska do sprawnej 

realizacji zadań wsparcia w każdych warunkach możliwych działań wojsk NATO. Proces 

przygotowania musi objąć czynności, które umożliwią realizację wszystkich zadań prze-

widzianych w ramach HNS dla działów gospodarka wodna i środowisko.

Szczególną rolę w realizacji zadań HNS spełniają terenowe ogniwa jednostek pod-

ległych i organów nadzorowanych przez Ministra Środowiska z racji predyspozycji do 

współdziałania wynikających z doświadczeń codziennej współpracy z podmiotami 

administracji rządowej i samorządowej. Rodzaj zadań realizowanych przez jednostki 

podległe Ministrowi Środowiska wynika z określonego prawem obszaru odpowiedzial-

ności i zakresu działania tych jednostek. Natomiast sposób i zakres udzielanego wspar-

cia będzie uzależniony od warunków panujących w określonym czasie na obszarze 

działania określonej jednostki. Zadania przedstawione poniżej są uzupełnieniem zadań 

realizowanych w ramach powszechnego obowiązku obrony RP.

Rozmieszczenie wojsk w miejscowościach i poza nimi, np. w lasach oraz nad zbior-

nikami i ciekami wodnymi, wiąże się z koniecznością dokonania stosownych uzgod-

nień z właścicielami nieruchomości i organami administracji, rozpoznania warunków 

bezpieczeństwa w rejonach planowego pobytu, w tym koniecznej ochrony środowi-

ska, uzgodnienia przedsięwzięć ubezpieczających zajmowane rejony oraz pomocy 

sił ratowniczych dla minimalizowania strat i usuwania skutków uderzeń przeciwnika, 

a także dla pozyskania informacji o wojskowych i cywilnych źródłach logistycznych 
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dostaw i usług. Pobyt i działania wojsk NATO w Polsce będą wymagały koniecznego 

nawiązania i utrzymania kontaktów z jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez 

Ministra Środowiska.

W nawiązaniu kontaktów na poziomie wykonawczym będą pośredniczyć struk-

tury HNS MON i wojewódzkie sztaby wojskowe oraz system punktów kontaktowych 

HNS Ministerstwa Środowiska oraz jednostek podległych lub nadzorowanych. W trak-

cie przemieszczania wojsk koleją i po drogach potrzebne będą: osłona hydrologiczna 

i meteorologiczna, monitoring skażeń atmosfery i jakości wód, sterowanie poziomem 

wód w rejonach ustalonych przepraw, ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych, 

przeprowadzanie kolumn przez lasy i tereny parkowe.

W czasie działań wojsk NATO w oddziaływanie na terytorialne struktury kierowania 

MŚ w obszarze HNS realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące:

 · wymiany informacji,

 · swobodnego dostępu do określonych rejonów (w tym terenów leśnych), 

 · dróg i obiektów (zarządzania przestrzenią),

 · utrzymania linii komunikacyjnych, w tym przepraw,

 · kierowania przemieszczeniami wojsk i transportem, w tym przeprowadzania przez 

obszary leśne,

 · bieżących ocen, a także prognoz meteorologicznych i hydrologicznych, monitoro-

wania sytuacji skażeń i zakażeń, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Zasadniczą komórką organizacyjną Ministerstwa Środowiska umożliwiającą Mini-

strowi utrzymanie zdolności resortu do planowania, organizowania i realizacji zadań 

HNS jest Biuro Ministra. Biuro koordynuje w obszarze HNS statutowymi komórkami 

organizacyjnymi ministerstwa i jednostek podległych lub nadzorowanych oraz ogni-

wami HNS w Siłach Zbrojnych RP. Do jego głównych zadań w zakresie problematyki 

HNS należy: 

 · planowanie w resorcie przedsięwzięć niezbędnych do realizacji zadań HNS, w tym 

szkoleniowych, wynikających z obowiązków państwa gospodarza,

 · opracowywanie analiz, ocen i propozycji dotyczących organizacji i funkcjonowania 

resortowego systemu HNS,

 · prowadzenie uzgodnień z komórkami organizacyjnymi MON, dowództwa-

mi RSZ, Dowództwem Garnizonu Warszawa i organami administracji wojskowej  

w sprawie zadań oraz warunków dotyczących organizacyjnego, technicznego, ma-

teriałowego i finansowego przygotowania zasobów wydzielanych przez resort na 

potrzeby HNS,
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 · zbieranie do oceny ministra danych z procesów informacyjnych, koordynacyjnych, 

możliwości wsparcia sojuszników, kontraktowania usług oraz rozliczeń finansowych 

za udzielone wsparcie, a także kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska 

w ramach realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza,

 · gromadzenie danych o możliwościach MŚ, jednostek podległych i nadzorowanych 

w zakresie HNS oraz prowadzenie i aktualizacja resortowej bazy danych na potrzeby 

HNS,

 · udział w opracowywaniu narodowego katalogu możliwości HNS,

 · zapewnienie funkcjonowania ministerialnego Punktu Kontaktowego HNS oraz pro-

wadzenie ewidencji punktów kontaktowych w jednostkach podległych i nadzorowa-

nych przez Ministra Środowiska.

Do głównych zadań struktur (jednostek organizacyjnych) Ministerstwa Środowiska 

realizujących wsparcie państwa gospodarza w działach gospodarka wodna i środowi-

sko należy:

 · planowanie przedsięwzięć niezbędnych do realizacji zadań HNS, w tym szkolenio-

wych, wynikających z obowiązków państwa gospodarza;

 · opracowywanie analiz, ocen i propozycji dotyczących organizacji i realizacji zadań 

HNS w jednostkach organizacyjnych;

 · prowadzenie uzgodnień z komórkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych, wskazanymi 

przez Punkt Kontaktowy resortowy lub przełożonego, w sprawie realizacji zadań oraz 

warunków dotyczących organizacyjnego, technicznego, materiałowego i finansowe-

go przygotowania zasobów wydzielanych na potrzeby HNS;

 · gromadzenie oraz prowadzenie i aktualizacja danych na potrzeby HNS;

 · zapewnienie funkcjonowania w jednostkach organizacyjnych Punktów Kontakto-

wych HNS (PK HNS) w układzie narodowym i sojuszniczym oraz prowadzenie ewiden-

cji podległych punktów kontaktowych;

 · nadzorowanie procesów informacyjnych, koordynacyjnych, wsparcia sojuszników, 

kontraktowania usług oraz rozliczeń finansowych za udzielone wsparcie w ramach 

realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza. 
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Jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska wraz z podległymi 

strukturami w ramach wypełniania funkcji państwa gospodarza realizują następujące 

zadania:

1. opracowują propozycje dotyczące HNS w zakresie zapewniana warunków do 

planowania i koordynacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza 

realizowanych przez podległe ogniwa;

2. współuczestniczą — za pośrednictwem Biura Ministra MŚ — w opracowywaniu 

projektów porozumień dotyczących realizacji zadań HNS, w tym Porozumień Tech-

nicznych (TA — Technical Arrangement) i opracowują Wspólne Porozumienia Wdroże-

niowe (JIA — Joint Implementation Agreement);

3. wydzielają niezbędne siły i środki do ochrony i osłony rejonów i obiektów 

przewidzianych do wykorzystania przez wojska sojusznicze zgodnie z zawartymi 

porozumieniami;

4. podejmują działania w celu stworzenia warunków do:

 · zawierania kontraktów, a także organizowania i prowadzenia przetargów na 

dostawy i usługi świadczone przez podmioty cywilne, w tym negocjowania 

warunków zawieranych kontraktów i kierowania zadań do właściwych adresatów,

 · prowadzenia rozliczeń finansowych oraz przyjmowania i rozpatrywania 

wniosków o odszkodowania oraz likwidacji szkód i zaspakajania roszczeń w tym 

zakresie;

5. współdziałają z właściwymi terytorialnie organami wojskowymi i Punktami Kon-

taktowymi oraz z organami administracji rządowej i samorządowej, a także z przed-

siębiorcami w zakresie planowania ich udziału w realizacji zadań wynikających 

z obowiązków państwa gospodarza;

6. oceniają lokalne możliwości realizacji zadań na rzecz wojsk sojuszniczych;

7. informują wojska sojusznicze o możliwościach, zasadach i warunkach wsparcia 

na obszarze odpowiedzialności;

8. przyjmują zapotrzebowania oraz bilansują potrzeby i możliwości realizacji 

zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza;

9. zabezpieczają prowadzenie rekonesansów przez państwa wysyłające na obsza-

rze odpowiedzialności i udział w przedsięwzięciach organizacyjnych związanych 

z  bezpośrednim przygotowaniem wsparcia państwa gospodarza (komitecie koor-

dynacyjnym, grupach rekonesansu, spotkaniach sojuszniczych grup roboczych itp.) 

lub samodzielne ich realizowanie w ramach przyznanych kompetencji;

10. przygotowują dla sił sojuszniczych infrastrukturę oraz wydzielają uzgodnione 

wcześniej zasoby materiałowe i świadczenia usługowe;
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11. zapewniają wdrożenie efektywnego systemu ewakuacji i zabezpieczenia medycz-

nego od momentu przekroczenia granicy do chwili opuszczenia terytorium kraju;

12. organizują przyjęcie w punktach granicznych sił sojuszniczych NATO  

i zabezpieczają przemieszczania wojsk do rejonów przeznaczenia;

13. koordynują realizację wsparcia do czasu opuszczenia terytorium kraju przez 

wojska sojusznicze;

14. zapewniają realizację przyjętych zobowiązań zgodnie z uzgodnionymi warun-

kami oraz wydzielenie niezbędnych sił i środków do skutecznego przygotowania 

i realizacji HNS;

15. nadzorują przestrzeganie obowiązujących ustaleń sojuszniczych oraz prze-

pisów państwowych i resortowych dotyczących problematyki wsparcia państwa 

gospodarza;

16. wdrażają wzory dokumentów dotyczących procesu planowania HNS;

17. opracowują analizy i wnioski z zakresu problematyki HNS.

Ponadto — stosownie do potrzeb — wydzielają w terenie przedstawicieli do two-

rzonych w jednostkach sił zbrojnych Zespołów mających za zadanie koordynację przed-

sięwzięć HNS oraz ich realizację w bezpośrednim styku z siłami sojuszniczymi w punk-

tach przyjęcia, na drogach przemieszczenia (przez tereny parkowe i leśne), w rejonach 

przepraw przez przeszkody wodne, w rejonach koncentracji i działania wojsk (w tym na 

obszarach leśnych).

Zakończenie

Przygotowanie jednostek do realizacji zadań HNS będzie polegało przede wszystkim 

na opracowaniu prawidłowej dokumentacji, przeszkoleniu osób, które będą realizować 

określone dla jednostki zadania oraz udziale w szkoleniach prowadzonych przez szcze-

ble nadrzędne kierowników jednostek i pracowników odpowiedzialnych za realizacje 

zadań obronnych. Rodzaj zadań realizowanych przez jednostki podległe Ministrowi Śro-

dowiska wynika z określonego prawem obszaru odpowiedzialności i zakresu działania 

tych jednostek. Natomiast sposób i zakres udzielanego wsparcia będzie uzależniony od 

warunków panujących w określonym czasie na obszarze działania określonej jednostki.

W Ministerstwie Środowiska w omawianych przedsięwzięciach uczestniczą wła-

ściwe komórki organizacyjne ministerstwa oraz wyznaczone ogniwa jednostek pod-

ległych i nadzorowanych. Istotną rolę na poziomie wykonawczym spełniają jednostki 
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wojskowe i wojewódzkie sztaby wojskowe, które realizują w terenie procesy uzgodnie-

niowe w zakresie świadczenia dóbr i usług m.in. z jednostkami podległymi i nadzoro-

wanymi przez Ministra Środowiska.

Pobyt i działania wojsk NATO w Polsce będą wymagały koniecznego nawiązania 

i utrzymania kontaktów z jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez Ministra 

Środowiska.

W nawiązaniu kontaktów na poziomie wykonawczym będą pośredniczyć struktury 

HNS MON i wojewódzkie sztaby wojskowe oraz system punktów kontaktowych HNS 

Ministerstwa Środowiska oraz jednostek podległych lub nadzorowanych. 

W czasie działań wojsk NATO w oddziaływanie na terytorialne struktury kierowania 

MŚ w obszarze HNS realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące:

 · wymiany informacji,

 · swobodnego dostępu do określonych rejonów (w tym terenów leśnych), 

 · dróg i obiektów (zarządzania przestrzenią),

 · utrzymania linii komunikacyjnych, w tym przepraw,

 · kierowania przemieszczeniami wojsk i transportem, w tym przeprowadzania przez 

obszary leśne,

 · bieżących ocen, a także prognoz meteorologicznych i hydrologicznych, monitoro-

wania sytuacji skażeń i zakażeń, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Głównie zadania dotyczące HNS dedykowane będą dla:

 · Ministerstwa Środowiska,

 · Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

 · Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

 · Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

 · Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

 · Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”,

 · Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej,

 · Instytutów i jednostek badawczo-rozwojowych (Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej),

 · Parków Narodowych.
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Do podstawowych zadań realizowanych przez wyżej wymienione instytucje należy 

zaliczyć:

1. Udzielanie w zakresie swoich kompetencji wszelkich informacji administrowa-

nych m.in. o stanie dróg gruntowych na obszarach leśnych, obszarach dogodnych 

dla dyslokacji jednostek wojskowych, rozmieszczeniu zbiorników wodnych i ujęć 

wody pitnej, stanach zagrożenia przeciwpożarowego.

2. Utrzymanie odpowiednich stanów surowca drzewnego na pniu.

3. Utrzymywanie potrzebnego stanu sił i środków do osłony technicznej śródlądo-

wych dróg wodnych.

4. Przygotowanie i dostarczanie wojskom informacji o strefach zalewowych 

w przypadku awarii budowli piętrzących.

5. Zapewnienie osłony hydrometeorologicznej przemieszczających się oraz stacjo-

nujących wojsk.

6. Określanie stanu środowiska w miejscach pobytu wojsk po ich opuszczeniu 

przez jednostki wojskowe.
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Wstęp

Zagrożenia ekologiczne przyczyniają się do zachwiania, a w skrajnych przypadkach 

nawet do załamania, równowagi przyrodniczej, czego skutki ściśle związane są z środo-

wiskiem społecznym. Można zatem mówić o bezpieczeństwie ekologicznym w aspek-

cie ochrony środowiska, jak i człowieka w środowisku [Legutko-Kobus, Jastrzębska 

2011, s.  430]. Charakteryzując zagrożenia ekologiczne, należy widzieć je w perspekty-

wie nieprawidłowych zjawisk w przyrodzie, ale też w społecznej, poczynając od czło-

wieka, rodziny, poprzez społeczności aż do całej ludzkości, a więc perspektywa jest też 

globalna. Stąd uzasadnione jest posługiwanie się pojęciem kryzysu ekologicznego zna-

mionującego naruszenie względnej homeostazy w samej przyrodzie, jak i wzajemnym 

oddziaływaniu ludzkości i przyrody, czego skutkiem mogą być ograniczenia możliwo-

ści rozwoju społeczno-gospodarczego, w skrajnych przypadkach przybierających roz-

miary katastrofy ekologicznej. Biorąc pod uwagę między innymi wzajemne zależności 

poszczególnych elementów całego środowiska przyrodniczo-społecznego pomiędzy 

poszczególnymi ekosystemami, trudno ustalić jakąś powszechnie uznawaną listę zagro-

żeń ekologicznych, chociażby ze względu na ich zasięg czy przyczyny powstawania. Stąd 

też autor nie dążył do opracowania klasyfikacji zagrożeń ekologicznych z podziałem na 

antropogeniczne i naturalne ich pochodzenie ani nie miał też zamiaru dokonywać szcze-

gółowej charakterystyki istoty, przyczyn i przebiegu poszczególnych rodzajów zagro-

żeń ekologicznych, opis z konieczności został ograniczony do niezbędnego zakresu.

Współczesne poglądy dotyczące przyczyn, np. ocieplenia klimatu są skrajnie zróżni-

cowane, od opinii, że to człowiek w wyniku swojej działalności w zdecydowanej więk-

szości powoduje zmiany klimatu, po poglądy, iż oddziaływanie ludzkości na klimat nie 

ma żadnego znaczenia w porównaniu ze skalą oddziaływania sił natury. W konsekwen-

cji analiza literatury i poszukiwania zależności przyrodniczo-społecznych koncentrują 

się na zagrożeniach ekologicznych i ich społecznych następstwach.

1. Pojęcie zagrożeń ekologicznych, ich zasięg i potrzeba 
współpracy międzynarodowej

Różnorodność i wartościujące znaczenie pojęcia „ekologia” komplikują możliwość okre-

ślenia istoty zagrożeń ekologicznych [Strzałko, Mossor-Pietraszewska 2006, s. IX]. Zjawi-

ska takie, jak: erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi, podnoszenie poziomu wód, anomalie 

pogodowe, huragany i inne oraz ich pochodne, to naturalne zagrożenia bezpieczeń-

stwa ekologicznego, w odpowiedzi na które ludzkość, na obecnym etapie rozwoju 
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nauki i technologii, nie jest w stanie podejmować znaczących działań zapobiegających 

ich powstawaniu. Może jednak w wyniku poznania ich istoty podejmować działalność 

ograniczającą skutki, np. wybór bezpiecznych do zasiedlania terenów czy budowle 

odporne na trzęsienia ziemi. Nie wszystkie zagrożenia ze strony sił natury są jednocze-

śnie zagrożeniami ekologicznymi, tylko te są nimi, które naruszają suwerenność, teryto-

rium, ludność państwa czy sprawowanie władzy, co w tym przypadku może zależeć, np. 

od rozmiarów, odległości, czasu występowania zagrożenia naturalnego [Księżopolski 

2009, ss. 178–179]. Część zagrożeń ekologicznych wynika z działalności człowieka. Nie-

które wywołują kontrowersje co do ich przyczyn i znaczenia udziału człowieka (czynniki 

antropogeniczne) w występowaniu określonych zjawisk i ich następstw. Można zatem 

przyjąć, że zagrożenie ekologiczne to stan zakłócenia równowagi, ograniczenie moż-

liwości samoregulacyjnych we wzajemnych oddziaływaniach między organizmami 

żywymi a ich środowiskiem ożywionym i nieożywionym.

W literaturze analizuje się zagrożenia środowiskowe każde oddzielnie lub zesta-

wiając je w grupy. Wyróżnia się między innymi cztery rodzaje zagrożeń [Legutko-Ko-

bus, Jastrzębska 2011, s. 432]: problemy zaistniałe w wymiarze globalnym; zagrożenia, 

które powstały lokalnie, ale o znaczeniu zarówno lokalnym, jak i globalnym; problemy 

lokalne wyrażające się w ograniczonym dostępie do pewnych zasobów naturalnych, 

w warunkach wielopoziomowych zależności gospodarczych w skali światowej, mogące 

przerodzić się w problemy globalne; problemy wywołane lokalnie i o lokalnym zasięgu 

oddziaływania, jednak występujące na całej Ziemi.

Wymienione grupy zagrożeń stanowią podłoże konfliktów, jak też ukazują potrzebę 

współpracy międzynarodowej. Transgraniczne oddziaływanie szkodliwych dla środowi-

ska emisji produktów działalności przemysłowej, rolniczej, bytowo-gospodarczej, zanie-

czyszczeń naturalnie przenoszonych przez wody rzek, zespół zjawisk pogodowych, 

takich jak: kierunek wiatru, temperatura, nasłonecznienie, ciśnienie atmosferyczne, 

opady, wilgotność, ale też ukształtowanie terenu, powodują koncentrację i ukierunko-

wane rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Kraj, w którym podejmuje się działania ogra-

niczające emisję zanieczyszczeń, może doświadczać ich następstw w wyniku napływu 

szkodliwych substancji spoza własnego terytorium. Konieczna jest zatem współpraca 

międzynarodowa, aby skutecznie ograniczać różnego rodzaju zagrożenia. Jednak, jak 

pokazują poszczególne „szczyty klimatyczne”, nie ma powszechnej zgody co do rozło-

żenia kosztów i czasu proponowanych ograniczeń, wydaje się zrozumiałe, że największe 

zobowiązania i obciążenia powinny przyjąć państwa, które w przeszłości w największym 

stopniu przyczyniły się do zmian klimatycznych poprzez intensywny rozwój przemysłu 

oparty na wykorzystaniu kopalnych źródeł energii i innych surowców, zaciągając swo-

isty dług ekologiczny [Encyklika Laudato si’ 2015, ss. 26, 41–43; Ministerstwo Środowiska 
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2020]. Państwa wobec procesów globalizacyjnych (m.in. międzynarodowe koncerny 

naftowe) oraz podporządkowania polityki technologii i finansom reprezentują na arenie 

międzynarodowej partykularne interesy [Hołyst 2014, s 32]. Jest na arenie międzynaro-

dowej co prawda zrozumienie, że określone regiony i kraje nie są w stanie, ze względu 

na ograniczone możliwości technologiczne, organizacyjne i finansowe, przyjąć pożąda-

nych modeli zmniejszania szkodliwego oddziaływania na środowisko [Roy, Crooks 2011], 

jednak świadomość zróżnicowanej odpowiedzialności nie przekłada się na skuteczność 

powszechnego wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju.

2. Charakterystyka wybranych zagrożeń ekologicznych, 
ich przyczyn i następstw

Zagrożenia wynikające z globalnych zmian klimatu
Ogólne ocieplenie systemu klimatycznego jest faktem potwierdzonym naukowo 

i odczuwanym zmysłowo oraz poprzez obserwowane skutki społeczne. Jedną z głów-

nych przyczyn globalnych zmian klimatycznych jest wzrost średniej temperatury na 

Ziemi, przypisywany zaburzeniu naturalnego zjawiska efektu cieplarnianego [Strzałko, 

Mossor-Pietraszewska 2006, ss. 346–347]. Gazy cieplarniane, takie przede wszystkim jak: 

para wodna, ditlenek węgla, metan, tlenek diazotu, ozon, freony, halony — pochodzące 

ze źródeł naturalnych i jako wynik procesów rozwoju przemysłu, rolnictwa, transportu — 

przyczyniają się do dodatkowego wzrostu temperatury nie tylko samej powierzchni 

Ziemi, ale również dolnych warstw powietrza. Ze względu na wzrastające stężenie 

gazów cieplarnianych, które charakteryzują się długim czasem przebywania w atmos-

ferze (ditlenek węgla, metan, tlenek diazotu) i równomiernym rozprzestrzenianiem się 

w niej, można mówić o globalnym problemie efektu cieplarnianego.

Ocieplenie klimatu wywołuje istotne zmiany tak w środowisku przyrodniczym, jak 

i wszelkich przejawach działalności ludzkiej, nie tylko gospodarczej. W wyniku zmian 

pojawiają się zagrożenia, ale i nowe szanse na innych obszarach (zasięg upraw roślin). 

Wszystkie procesy zmian klimatycznych są wzajemnie powiązane, skutki ocieplenia 

wtórnie oddziałują na przyczyny, na przykład w następstwie zmian cyrkulacji atmos-

ferycznej, obiegu i bilansu wody zmieni się struktura zużycia energii, okresy wegetacji, 

wielkość i rozkład opadów, procesy pustynnienia, wzrost częstości występowania eks-

tremalnych zjawisk pogodowych, przybierających rozmiary katastrof [Białoskórski 2010, 

ss. 155–156].
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Niezwykle trudno jest opracować jakiś skończony rejestr następstw globalnego 

ocieplenia klimatu [Welzer 2010, ss. 54–57; Wilson 2016], ponieważ trudno przewidzieć, 

co się stanie z klimatem Ziemi ze względu na nakładanie się skutków zmiany klimatu na 

siebie. Społeczne konsekwencje ocieplenia klimatu są i będą znacznie zróżnicowane 

dla poszczególnych rejonów świata.

Ubytek warstwy ozonowej
Nie wnikając w złożone procesy chemiczne powodujące rozkład ozonu, przebieg 

cyrkulacji powietrza, rozkład temperatur i inne zjawiska, należy stwierdzić, iż dzięki 

współistnieniu procesów tworzenia i rozkładu ozonu w atmosferze, promieniowanie 

ultrafioletowe poprzez promienie słoneczne docierające do Ziemi (jego ilość) jest w prze-

ważającej części filtrowane przez warstwę ozonu. W wyniku obecności w wyższych war-

stwach atmosfery (w stratosferze) połączeń halogenoorganicznych zmniejszanie ilości 

ozonu, które wynika z cykliczności naturalnych zjawisk wiru polarnego, ulega nasileniu 

[Strzałko, Mossor-Pietraszewska 2006, ss. 348–350]. Stosowane przez człowieka środki 

w chłodnictwie, (spieniające, gaśnicze, rozpylacze i inne) spowodowały zwiększenie ilo-

ści chloru w górnych warstwach atmosfery, powodując wielokrotne i długotrwałe roz-

kładanie ozonu. W warunkach, kiedy warstwa ozonu na pewnym obszarze ulega znacz-

nemu rozrzedzeniu, następuje szkodliwe zwiększenie promieniowania ultrafioletowego 

(np. zmniejszenie ilości nasion roślin, rak skóry i katarakty oczne u ludzi).

Zagrożenia związane z zanieczyszczeniami i brakami wody
Energia cieplna docierająca do Ziemi ze Słońca powoduje obieg wody polegający na 

ciągłym parowaniu powierzchni wód, terenów podmokłych, powierzchni gleb i roślin-

ności, skutkiem czego w atmosferze zawsze jest obecna para wodna, która w cza-

sie spadku temperatury ulega częściowemu skropleniu i tworzy chmury lub mgłę, te 

w określonych warunkach odparowują lub powracają na Ziemię w zróżnicowanej ilości 

jako deszcz, śnieg, rzadziej grad (w zależności od szerokości geograficznej). Duża część 

wody z opadu odparowuje do atmosfery, a część spływa po powierzchni ziemi do rzek, 

dalej do mórz i oceanów i wreszcie kolejna część wody (w zależności od rodzaju pod-

łoża) w zróżnicowanym czasie w nie wsiąka, by prędzej czy później dotrzeć do morza. 

Ten z grubsza nakreślony cykl równowagi obiegu wody może być zakłócony w wyniku 

działalności człowieka na każdym etapie (np. budowa sztucznych zbiorników wodnych, 

regulacje rzek, osuszanie terenów podmokłych, intensywny proces urbanizacji, emisje 

gazów cieplarnianych z działalności przemysłowej, intensywne formy gospodarki rolnej 

wymagające nawadniania, zamiana lasów na pola uprawne), powodując okresy nad-

miaru wilgotności i susze.
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Zagrożenia związane z zanieczyszczeniami i brakami wody są tak rozległe, że nie 

sposób opisać i analizować każde z osobna. Wydaje się, że najlepszym sposobem 

przedstawienia ich skali będzie ukazanie znaczenia wody dla życia w ogóle. Niezastą-

pione znaczenie wody polega na tym, że: decyduje ona o kształcie powierzchni Ziemi; 

przyczynia się do rozmieszczenia roślinności i zwierząt; bierze udział w oczyszczeniu 

i (niestety) rozprowadzaniu zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych, nawet 

na znacznych obszarach; wpływa na powstawanie, rozwój i zanikanie siedlisk roślin, 

przyczyniając się w ten sposób do zachowania bioróżnorodności; jest nieodzownym 

elementem każdego organizmu; decyduje o rozwoju osadnictwa i związanych z nim 

rodzajów działalności; jest surowcem niezbędnym w zaspokajaniu potrzeb bytowych 

ludności, w przemyśle, usługach i rolnictwie; stanowi źródło energii; pełni rolę drogi 

transportu i komunikacji (w pewnych częściach świata jako główna, a nawet jedyna), 

miejsca rekreacji i utrzymania czystości [Legutko-Kobus, Jastrzębska 2011, ss. 437–438].

Szczególnym zagrożeniem ekologicznym są tzw. kwaśne deszcze. Niszczące działa-

nie tego rodzaju opadu atmosferycznego (deszcz, śnieg o współczynniku pH niższym 

niż 5,6) dla ekosystemów wodnych polega na tym, że powoduje zakłócenie równowagi 

chemicznej wody, w efekcie czego następują niekorzystne zmiany w składzie gatun-

kowym ekosystemu wodnego. Innym zagrożeniem antropogenicznym dla równowagi 

ekosystemu wodnego jest skażenie termiczne — uwalniane wody z elektrowni podno-

szą temperaturę i powodują sztuczne przedłużanie okresu wegetacji roślin i zwierząt 

oraz zmiany struktury planktonu i roślinności, co w wyniku podejmowanych środków 

zaradczych, np. w postaci introdukcji obcych gatunków ryb roślinożernych, może przy-

czynić się do niestabilności ekosystemu wodnego w wyniku eutrofizacji (nadmiernej 

żyzności). W następstwie naturalnych procesów (m.in. zakwit fitoplanktonu, opadanie 

liści przybrzeżnych drzew, nadmiernego rozwoju roślin) i wywoływanych działalno-

ścią człowieka (ścieki, zanieczyszczenia spływające z pól zwłaszcza w okresie desz-

czów) może dojść do nadmiernego zgromadzenia materii pochodzenia organicznego 

i jej szybkiego rozkładu. To z kolei wywoływać może braki tlenu i związane z tym 

masowe obumieranie organizmów żywych. Straty w ekosystemie wodnym wywołują 

również metale ciężkie, pestycydy, pierwiastki radioaktywne i związki ropopochodne. 

W morzach i oceanach coraz większym zagrożeniem są długo rozkładające się pływa-

jące śmieci. Szczególnie groźne bywają odpady plastikowe skupiające się w miejscach 

wirów oceanicznych w wyspy śmieci — w północnej części Oceanu Pacyficznego 

powstała „wyspa” o szacunkowej masie 3,5 mln ton, rozdrobnione z czasem mikrogra-

nulki przenoszone są nawet w okolice Morza Arktycznego, zjadane są przez ryby i inne 

organizmy [Hołyst 2014, ss. 33–34; Walkow 2016].
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Ludzie wykorzystują w ciągu roku 3500 km3 słodkiej wody, przy realnej dostępności 

7000 km3 [Legutko-Kobus, Jastrzębska, s. 438]. Wydawać się tym samym może, że nie 

powinno być problemów z wodą. Jednakże przyczyny niedoborów wody są złożone 

i należy rozpatrywać je w związku z wieloma innymi czynnikami i procesami zacho-

dzącymi na Ziemi, ale można jednocześnie wymienić przynajmniej kilka grup przyczyn, 

które również wzajemnie na siebie oddziałują. Są to: rozwój rolnictwa — zwłaszcza 

jego intensywnych form (nawadnianie, degradacja środkami chemicznymi, monokul-

turowe uprawy i hodowle), zwiększanie zapotrzebowania na wodę odpowiedniej jako-

ści w przemyśle [Roy, Crooks 2011], zwiększające się zapotrzebowanie na energię (np. 

ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie, napęd, emisja szkodliwych substancji do atmos-

fery, stawianie tam na rzekach — trudne do oszacowania ilościowego i jakościowego 

zmiany w ekosystemach od ich źródeł, w całej strefie dopływów aż po ujście) [Hołyst 

2014, s. 38], wzrost liczby ludności — woda dla celów spożywczych i sanitarno-higie-

nicznych, procesy urbanizacyjne — skoncentrowane zapotrzebowanie na wodę oraz 

powstające ścieki i odpady komunalne.

Zagrożenia powierzchni ziemi, deforestacja
Oprócz naturalnego stepowienia i erozji pośród najbardziej istotnych zagrożeń zwią-

zanych z powierzchnią ziemi można wymienić zmniejszanie się areału ziemi wykorzy-

stywanej rolniczo i problem składowania odpadów. Użytki rolne ulegają przemianom 

pod wpływem oddziaływania zmieniających się też ilościowo i jakościowo składników 

klimatu, położenia, ukształtowania i rodzaju terenu, jakości życia biologicznego oraz na 

skutek coraz bardziej intensywnej działalności człowieka. Wobec ograniczonych możli-

wości powiększania areału upraw, związanych najczęściej z zajmowaniem (niszczeniem) 

terenów leśnych i pastwisk, wprowadza się (czasami niewłaściwe) metody zwiększające 

wydajność. Nadmierna eksploatacja z zastosowaniem intensywnego nawożenia, sztucz-

nych środków ochrony roślin, nawadniania może prowadzić do degradacji gleby.

Zwiększająca się liczba ludności i wzrastające aspiracje do coraz większej konsumpcji 

dóbr przyczyniają się do zwiększania ilości odpadów, które w różnym stopniu oddzia-

łują na wszystkie komponenty środowiska (glebę, wody powierzchniowe i podziemne, 

atmosferę) oraz zdrowie ludzi ze względu na swoje właściwości i długość rozkładu [Hołyst 

2014, s. 37; Legutko-Kobus, Jastrzębska 2011, ss. 448–450]. Im wyższy poziom rozwoju 

społeczno-gospodarczego, tym więcej odpadów powstaje, jednocześnie z  powodów 

technologicznych [Madsen 2009] i ekonomicznych wybierane jest najtańsze rozwiąza-

nie w postaci ich składowania, a co gorsza są one przedmiotem handlu lub nielegalnego 

przewożenia ich do krajów o mniej rygorystycznych przepisach w zakresie gromadzenia 

odpadów przemysłowych i chemicznych, zużytych wyrobów elektronicznych. Formą 

Zagrożenia ekologiczne i ich następstwa

223



pozbywania się problemu odpadów i zanieczyszczania środowiska przez niektóre kraje 

i wielkie koncerny międzynarodowe jest przenoszenie — wysokoemisyjnej, używającej 

w procesach technologicznych niebezpiecznych substancji chemicznych, powodującej 

powstawanie trudnych do utylizacji odpadów — produkcji do innych krajów.

Zmiany demograficzne, wzrost gospodarczy, zmiany polityki energetycznej i  śro-

dowiskowej sprawiają, że wzrasta globalnie zapotrzebowanie na produkty z  drewna 

i drewno opałowe. Jednak przyczyn zmniejszającego się udziału lasów (wylesiania, 

deforestacji) jest znacznie więcej i głównie jest to wzmożona antropopresja. Robert 

Białoskórski wymienia następujące przyczyny wylesiania [2010, ss. 159–160]: pozyski-

wanie gruntów pod uprawę roli lub zakładanie monokulturowych upraw i dla celów 

hodowlanych; pozyskiwanie drewna jako surowca dla przemysłu; używanie drewna 

jako opału oraz naturalne (zmiany klimatyczne, szkodniki) lub sztucznie (np.  introdu-

kowanie obcych gatunków roślin lub zwierząt) spowodowane wymarciem danego 

gatunku drzewa.

Wprowadzanie w miejsce wykarczowanych naturalnych lasów monokulturowych 

upraw przynosi bardzo wysokie plony, które są niestety uszkadzane przez szkodniki, 

powodując znaczne straty. Zakładanie monokulturowych plantacji drzew wyrządza 

wielkie szkody różnorodności biologicznej, nie chodzi tutaj wyłącznie o fragmenta-

cję, a nawet pozbawianie siedlisk m.in. pożytecznych dla człowieka ptaków redukują-

cych populacje szkodników, ale też spowodowanie konieczności wykorzystywania do 

ochrony roślin środków chemicznych.

Negatywne następstwa wylesiania najlepiej jest oceniać przez pryzmat wiodących 

funkcji poszczególnych rodzajów lasów. Ekologiczne, gospodarcze i społeczne funk-

cje lasów [Strzałko, Mossor-Pietraszewska 2006, ss. 422–423] są wzajemnie powiązane. 

Chociaż w niektórych rejonach, np. w Europie powierzchnia lasów wzrasta [Hołyst 2014, 

s. 40], to ich struktura i gospodarcze wykorzystywanie ze względu na postępujące 

zapotrzebowanie na drewno w dalszym ciągu nie poprawiają bogactwa fauny i flory.

3. Konflikty, przemoc i inne skutki zagrożeń ekologicznych

Charakteryzując wybrane zagrożenia ekologiczne, zaledwie marginalnie wspomniano 

o ich możliwych następstwach przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy to trudność 

przyporządkowania danych następstw konkretnemu zagrożeniu ekologicznemu, zwa-

żywszy m.in. na synergię zachodzących zjawisk, drugi, znacznie ważniejszy, to dążenie 

do ukazania w osobnym podrozdziale całego splotu zależności skutkowo-przyczyno-

wych problemów ekologicznych i społecznych. Procesy degradacji środowiska przyrod-
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niczego i środowiska ludzkiego zachodzą jednocześnie, trudno będzie poradzić sobie 

z degradacją środowiska bez zwracania uwagi na degradację człowieka i społeczeństwa 

[Encyklika Laudato si’ 2015, s. 37]. Będzie to zaledwie walka z objawami zagrożeń ekolo-

gicznych, a nie z ich przyczynami.

Globalne zagrożenia ekologiczne, zarówno te powstające z przyczyn działania sił 

natury, jak i z powodu antropopresji na środowisko przyrodnicze, a także zagrożenia 

ekologiczne o oddziaływaniu lokalnym, ale powszechnie występujące na całym świe-

cie są również zagrożeniami dla wszystkich wymienianych w literaturze rodzajów bez-

pieczeństwa. W wyniku zmian klimatycznych i innych zagrożeń ekologicznych można 

zauważyć ścisły związek zagrożeń ekologicznych z problemami społecznymi, polega 

on na tym, że coraz większej liczbie ludzi w niektórych rejonach świata przychodzi 

zmagać się z trudnościami nie tylko rozwoju, ale przede wszystkim przetrwania. Coraz 

ostrzejsza konkurencja o dostęp do tych samych dóbr (ziemia uprawna, opał, bez-

pieczna woda) powoduje konflikty pomiędzy społecznościami lokalnymi i państwami. 

Decydenci (korporacje międzynarodowe i związane z nimi państwa) dążą do osiągnię-

cia zysków i nie odpowiadają albo nie zamierzają odpowiadać za skutki rabunkowej 

wręcz eksploatacji bogactw naturalnych, zanieczyszczanie środowiska, co wywołuje 

przybierające na sile konflikty pomiędzy elitami a resztą społeczeństwa [Hołyst 2014, 

s. 32; Roy, Crooks 2011; Welzer 2010, s. 23].

Analiza przestrzennego rozkładu aktualnych wielkości produktu krajowego brutto 

w przeliczeniu na osobę, wskaźników rozwoju społecznego (średnia oczekiwana dłu-

gość życia, analfabetyzm, poziom edukacji, standard życia) — publikowanych przez 

Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju czy Wskaźników Nierówności 

Społecznej (współczynnik Giniego), wskazują, z nielicznymi tylko wyjątkami, na ciągle 

aktualny jest tradycyjny podział na bogatą Północ i biedne Południe, wyznaczony linią 

Brandta. Międzynarodowe interesy gospodarcze, pod pozorem troski o obszary szcze-

gólne ważne dla bezpieczeństwa ekologicznego całej Ziemi (np. Amazonia, dorzecze 

Konga), mogą zagrażać suwerenności narodowej poprzez propozycje ich umiędzyna-

rodowienia [Encyklika Laudato si’ 2015, s.31]. Ponadto porównanie przestrzennego roz-

mieszczenia bogactw naturalnych oraz zagrożeń ekologicznych, pozwala dostrzec zło-

żoność punktów zapalnych na świecie, przyczyn aktualnych konfliktów wewnętrznych 

i międzynarodowych [Łoś, Reginia-Zacharski 2016, s. 85] przybierających na sile wraz 

z kurczącymi się zasobami, walki o nowoczesne technologie i zmianami klimatycznymi. 

W tym kontekście określenie „neokolonializm ekologiczny” [Legutko-Kobus, Jastrzęb-

ska 2011, s. 450] wydaje się w pełni uzasadnione nie tylko w kontekście pozbywania 

się niebezpiecznych odpadów produkcji przemysłowej, ale szerzej — wykorzystywania 

zasobów i zdolności przemiany środowiska przyrodniczego i społecznego w krajach 
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rozwijających się przez znacznie silniejsze gospodarki państw wysokorozwiniętych 

z powodu braku (u tych pierwszych) odpowiednich technologii i aspiracje w zakresie 

wzrostu poziomu konsumpcji, wraz z towarzyszącymi konsekwencjami (m.in. degrada-

cja środowiska, korupcja).

Bardzo trafnie zależności pomiędzy zmianami klimatycznymi i zagrożeniami spo-

łecznymi ukazuje Welzer, wyliczając uwarunkowane ekologicznie konflikty społeczne, 

klimatyczne wojny i podejmowane w związku z nimi środki bezpieczeństwa [Welzer 

2010, ss. 202–203]:

 · wojny klimatyczne toczą się przede wszystkim w miejscach, w których państwo 

nie wypełnia swoich funkcji. Każde pogorszenie warunków środowiskowych stwarza 

okazje do przedłużania konfliktów i rozszerzania ich poza granice państwa;

 · następstwa zmiany klimatu dodatkowo ograniczają szanse przeżycia mieszkań-

ców niektórych krajów, co powoduje dalszą asymetrię pomiędzy poszkodowanymi 

i uprzywilejowanymi;

 · zagrożenia ekologiczne jako pierwotne i wtórne następstwa zmian klimatycznych 

najsilniej przejawiają się w społeczeństwach niestabilnych. Częstość i rozmiary klęsk 

oraz towarzysząca im przemoc zmuszają poszkodowanych do migracji, co wywołuje 

kolejne fale różnego rodzaju konfliktów w miejscach osiedlania się;

 · migracje ponad granicami docierają do krajów Europy i USA, co powoduje zaostrza-

nie przez te państwa polityki bezpieczeństwa;

 · nierówności i niesprawiedliwości powstałe na skutek zmian klimatu dodatkowo 

wzmacniają terroryzm, co wywołuje wzrost funkcji kontrolnych państwa i zawężanie 

obszarów wolności;

 · w wyniku zmiany postrzegania zagrożeń i społecznego przyzwolenia na określone 

środki i rozwiązania przesuwają się (zaostrzenie) normy i standardy normalności;

 · wymienione procesy wchodzą ze sobą w interakcje. Ciągle rosnąca liczba uchodź-

ców, podejmowane m.in. w związku z tym środki bezpieczeństwa, międzynarodowe 

konflikty o zasoby powodują powstawanie zupełnie nowych jakościowo i ilościowo 

procesów i trudnych do przewidzenia reakcji.

Nawet z pobieżnej analizy niektórych tylko współczesnych zagrożeń ekologicznych 

jednoznacznie wynika, że nie jest możliwe upowszechnienie na skalę globalną zakresu 

konsumpcji będącej obecnie przywilejem zdecydowanej mniejszości. Nierówności 

w dostępie do środków niezbędnych do życia (zdrowa woda i powietrze, klimat pozwa-

lający na wyprodukowanie żywności), nie mówiąc już o rozwoju, wpływają nie tylko na 

poszczególnych ludzi, społeczności lokalne, ale całe kraje i regiony.
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Zakończenie

W warunkach złożoności przyczyn zmian klimatycznych i związanych z nimi zagrożeń 

ekologicznych, próby utrzymania obecnego poziomu konsumpcji w państwach wysoko 

rozwiniętych lub jego podniesienia w krajach rozwijających się, oparcia wzrostu gospo-

darczego na surowcach kopalnych, transgraniczności szkodliwej antropopresji na przy-

rodę, trudno jest przypisać indywidualną (również w sensie pojedynczego państwa) 

odpowiedzialność. Adioforyzacja, swoiste rozmycie odpowiedzialności za zmiany kli-

matyczne i inne związane z nimi zjawiska, wynika też z ograniczonej możliwości oceny 

w krótkim czasie skutków oddziaływania na przyrodę.

 Świadomość ekologiczna [Janion 1998] wynikająca z edukacji ekologicznej 

(każda zmiana wymaga motywacji i edukacji, a jej język powinien być zrozumiały) 

poszczególnych ludzi przejawiana w indywidualnych zachowaniach, a polegająca m.in. 

na samoograniczaniu się w korzystaniu z osiągnięć cywilizacyjnych czy dodatkowym 

wysiłku (np. korzystanie z komunikacji zbiorowej, współużytkowanie, segregowanie 

odpadów bytowych, oszczędzanie energii elektrycznej i wody, dłuższe użytkowanie 

przedmiotów i urządzeń, np. elektronicznych, jeśli są sprawne, zamiast nieuzasadnio-

nego zakupu nowych) jest niezwykle potężnym narzędziem ograniczania zagrożeń 

ekologicznych poprzez podejmowanie decyzji co do ilości i jakości konsumpcji. Jed-

nak ani świadomość ekologiczna, ani prawne regulacje zachowań indywidualnych nie 

są wystarczające w stosunku do skali problemu zagrożeń ekologicznych, potrzebne 

są inicjatywy na szczeblu państw w zakresie polityki zmniejszania emisji gazów cie-

plarnianych m.in. w przemyśle, rolnictwie, mieszkalnictwie, transporcie czy w zakresie 

korzystania z odnawialnych źródeł energii. Ze względu na globalny zasięg lub lokal-

ność zagrożeń ekologicznych, ale powszechność ich występowania i transgraniczność, 

niezbędna jest rzeczywista współpraca międzynarodowa na zasadzie zróżnicowa-

nej odpowiedzialności. Kraje wysoko rozwinięte mają do spłacenia dług ekologiczny 

krajom rozwijającym się m.in. poprzez udostępnianie na preferencyjnych warunkach 

nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii, a nie poprzez kupno praw do emisji szko-

dliwych dla środowiska substancji, przenoszenie szkodliwej produkcji przemysłowej, 

eksport odpadów, degradację środowiska przyrodniczego. Skuteczność zinstytucjo-

nalizowanych form działalności społeczności międzynarodowej jest ograniczona ze 

względu na rozbieżne interesy, w związku z czym zobowiązania są przyjmowane głów-

nie na zasadzie dobrowolności ze szkodą dla dobra wspólnego.
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Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego artykuł są zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo Unii 

Europejskiej (UE) w kontekście zmieniających się problemów współczesnego świata na 

przykładzie przestępczości zorganizowanej.

Dynamika zmian w XXI wieku na arenie globalnej wymusza na członkach Unii zupeł-

nie nowe spojrzenie na otaczającą ich rzeczywistość w kwestii metod walki z zagroże-

niami. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

 · terroryzm, 

 · broń masowego rażenia, 

 · przestępczość zorganizowaną, 

 · konflikty o charakterze regionalnym,

 · państwa upadłe. 

Właśnie przestępczość zorganizowana zostanie przybliżona w poniższym artykule. 

Przestępczość zorganizowana w UE

Mówiąc o zagrożeniach, ostatnimi czasy przychodzi nam do głowy przede wszystkim 

walka z terroryzmem oraz problemy związane z mniejszościami narodowymi. Rok 2015 

i początek roku 2016 obfitują w sytuacje zagrożenia w państwach UE, w tym Polski. Pro-

blemy te jednak zdają się być bardzo medialne, stąd zapominamy o innych, które rów-

nież stawiają pod znakiem zapytania poczucie naszego bezpieczeństwa. Pochylić należy 

się tutaj nad kwestiami związanymi z przestępczością zorganizowaną, która stanowi 

wbrew pozorom olbrzymie zagrożenie dla gospodarki i społeczeństwa europejskiego.

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, która funkcjonuje na arenie mię-

dzynarodowej od 1993 roku jest zmuszona na bieżąco dostosowywać w walce z prze-

stępczością zorganizowaną zmagania do złożoności tego zjawiska oraz jego szerokiego 

zakresu działania skupiającego się głównie na handlu ludźmi, bronią i narkotykami oraz 

przestępczości gospodarczej i finansowej, korupcji i praniu pieniędzy. Cyberprzestęp-

czość i przestępczość środowiskowa to nowe wymiary przestępczości zorganizowanej, 

którą również obejmuje przestępczość zorganizowana. Walka z przestępczością zorga-

nizowaną ma wymiar globalny i wiążę się z działalnością w wielu obszarach funkcjono-

wania i polityki UE. Opiera się ona przede wszystkim na skutecznej współpracy między 

organami państw członkowskich, a zwłaszcza organami ścigania, na gruncie wymiany 

informacji oraz wzajemnej pomocy w zakresie aresztowań i konfiskaty skradzionych dóbr.
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Czym właściwie jest przestępczość zorganizowana? Na to pytanie nie każdy jest 

w stanie odpowiedzieć. Słyszy się o niej, wie się o niej, ale termin ten ciągle jest mało 

nagłaśniany. „Jest zjawiskiem społecznym, powstałym, jako efekt nielegalnej działalno-

ści organizacji przestępczych — czynów przestępczych popełnianych w ramach zorga-

nizowanych ugrupowań przestępczych” [Sońta 1997, s. 100].

 Jej istotą jest działalność zmierzająca do osiągnięcia dochodu w sposób sprzeczny 

z prawem (w strefach nielegalnych bądź bez zachowania powszechnych regulacji wią-

żących inne podmioty — osiąganie legalnych celów za pomocą nielegalnych środków) 

[Marek 1992, s. 25]. 

W opracowaniu Organised Crime Situation Report [von Lampe 2008, ss. 7–17] zapre-

zentowane zostały główne kryteria odnoszące się do aktywności zorganizowanych 

grup przestępczych na terenie Unii Europejskiej. Są to: 

 · przemyt narkotyków,

 · handel ludźmi,

 · przemyt osób,

 · cyberprzestępczość,

 · pranie brudnych pieniędzy,

 · przestępstwa gospodarcze,

 · inna działalność (wymuszenia, przejęcia własności itp.).

Charakterystyczna działalność przestępczości zorganizowanej objawia się tym, iż 

jest ona nierównomiernie rozłożona na terenie całej UE. Jako przykład można podać 

substancje nielegalne. W tym celu należy przytoczyć UN World Drug Report sprzed 

kilku lat, który wykazuje, że najpopularniejszymi narkotykami na ternie Unii są konopie 

indyjskie (5,6%), kokaina (0,75%), heroina (0,6%), ekstazy (0,6%) oraz amfetamina (0,5%), 

wśród osób w wieku 15–64 lat. Z kolei ostatnie szacunki Europejskiego Centrum Moni-

torowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) wskazują na znaczne różnice między 

krajami. Według EMCDDA roczne zużycie marihuany wśród dorosłych stanowi dużą 

rozbieżność i waha się od 0,8% do 11,3%, kokainy od 0,1% do 2,7%, a ekstazy od 0% 

do 3,5%. Co może sugerować taka dysproporcja? Między innymi to, że niektóre sub-

stancje bywają praktycznie nieobecne w niektórych krajach, podczas gdy w innych 

odgrywają bardzo istotną rolę. Przyczyny można upatrywać przede wszystkim w uwa-

runkowaniach historyczno-kulturowych. Widać to na przykładzie produkcji metamfeta-

miny, która w Europie była do niedawna ograniczona jedynie do terytorium Republiki 

Czeskiej. Jednakże często zdarza się tak, że w niektórych przypadkach, najlepszym 

wytłumaczeniem wydaje się być bliskość innych państw — producentów. Ciekawym 

przykładem jest Hiszpania, która obecnie stanowi główne europejskie centrum prze-

ładunkowe konopi marokańskich. W tym kraju występuje również najwyższy wskaźnik 
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spożycia konopi — 11,3%. Skutki powiązania członków UE międzynarodowymi szla-

kami transportowymi narkotyków z innymi krajami można dostrzec także w innych 

przypadkach, co znacząco przyczynia się do wzrostu nielegalnego rynku narkotyków 

w Europie. Jako przykład można podać chociażby gwałtowny wzrost importu kokainy 

z Wenezueli do południowych Włoszech w latach 2004 i 2005, który towarzyszył zna-

czącemu wzrostowi używania kokainy we Włoszech. 

Istnieją również regionalne różnice w częstości występowania nielegalnych rynków 

w poszczególnych krajach. Po raz kolejny przykładem, jakim można się posłużyć dla 

potwierdzenia owych słów, jest Wielka Brytania, a konkretnie analiza przemyconych 

paczek papierosów do niej. Okazuje się, że państwo to jest największym w Europie ryn-

kiem przemytu papierosów, szczególnie w północnej części Anglii. 

Istotną cechą europejskiego krajobrazu przestępczości jest również to, że w pewne 

działania przestępcze powiązane są poszczególne kraje i regiony w Europie oraz kraje 

z innych części świata. Istotnym aspektem jest powiązanie Wschód–Zachód, czyli zwią-

zek byłego bloku sowieckiego oraz krajów bałkańskich ze starymi państwami człon-

kowskimi Unii Europejskiej w tak różnorodnych dziedzinach przestępstw, jak handel 

kradzionymi pojazdami, przemyt papierosów, włamania, rozboje i piractwo. Z tego 

miejsca należy jednak zwrócić uwagę na to, że upadek żelaznej kurtyny nie tylko przy-

czynił się do wiktymizacji krajów zachodnich przez przestępców ze Wschodu. 

Europa Zachodnia jest głównym źródłem narkotyków syntetycznych na rynku świa-

towym, ale istnieje ponadto wiele obszarów przestępstw, takich jak niżej wymienione, 

które swoje źródło mają w Europie Zachodniej:

 · pornografia dziecięca i dziecięca prostytucja,

 · handel ludźmi, 

 · handel narządami, 

 · handel zrabowanymi dziełami sztuki, 

 · przemyt zagrożonych gatunków roślin i zwierząt

 · nielegalna neutralizacja odpadów.

Podstawy prawne walki z przestępczością zorganizowaną w UE

Podstawą działań Unii Europejskiej na rzecz walki z przestępczością zorganizowaną 

jest art. 29 Traktatu o Unii Europejskiej, który mówi o potrzebie zapewnienia obywate-

lom UE wysokiego poziomu ochrony wolności, bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości. 

Wspólny cel przyświeca działaniom państw członkowskich na wielu innych forach m.in. 

w ramach Interpolu, Rady Europy czy grupy TREVI. Na podstawie Konwencji z Schengen 
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z 19 czerwca 1990 zostały określone zasady współpracy służb policyjnych państw człon-

kowskich UE w kwestiach zwalczania, ściągania i zapobiegania naruszeń prawa, na mocy 

której służby Policji każdego z krajów należących do UE otrzymały instrumenty pozwa-

lające na obserwację osób podejrzanych na terenie każdego państwa strefy Schengen. 

Istotnym elementem konwencji jest regulacja zasad dotyczących przekraczania granicy 

w trakcie ścigania osób złapanych „na gorącym uczynku” oraz zbiegów z aresztu i wię-

zienia. Należy tutaj wspomnieć i podkreślić bardzo mocno funkcjonowanie Systemu 

Informacyjnego Schengen, który daje możliwość weryfikacji danych osób, w trakcie 

kontroli granicznej na podstawie ogólnoeuropejskiej bazy danych.

Współpraca policyjna odgrywa szczególną rolę w walce z przestępczością zorgani-

zowaną. W lipcu 1995 roku został powołany do życia Europol. Celem było podniesienie 

efektywności urzędów państw członkowskich zajmujących się zwalczaniem:

 · działalności kryminalnych, 

 · terroryzmu, 

 · nielegalnego handlu narkotykami, 

 · handlu ludźmi, 

 · prania pieniędzy, 

 · przestępstw finansowych, 

 · handlu bronią

 · cyberprzestępczości. 

Eurojust, utworzony 16 października 1999 roku, to kolejny twór, który został powo-

łany do życia w celu koordynowania ścisłej współpracy sądów i prokuratur członków UE 

oraz nadzór procesowy przy kooperacji z Europolem nad śledztwami przede wszystkim 

dotyczącymi przestępczości zorganizowanej.

Bardzo ważnym instrumentem Unii Europejskiej w walce z działalnością kryminalną 

jest Europejski Nakaz Aresztowania (ENA), działający na terenie całej UE, który jako środek 

prawny umożliwia przeprowadzenie postępowania karnego lub wykonanie kary pozba-

wienia wolności poprzez decyzje sądową członka UE. Decyzja ta zawiera wniosek do dru-

giego państwa członkowskiego o aresztowanie oraz wydanie osoby ściganej [Wałek 2013].

W lutym 2007 roku został przyjęty plan Zapobieganie i zwalczanie przestępczości zor-

ganizowanej na lata 2007–2013. Jest to jeden z planów działania, który określał strategię 

przyjętą przez UE w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Jest to substytut planu 

ramowego w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (AGIS). Jego 

celem jest zwalczanie:

 · przestępczości, szczególnie terroryzmu, 

 · handlu ludźmi,

 · przestępstw przeciwko dzieciom, 
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 · nielegalnego handlu narkotykami, 

 · nielegalnego handlu bronią, korupcji i nadużyć finansowych. 

Program obejmuje cztery główne tematy:

 · zapobieganie przestępczości i kryminologia,
 · ściganie przestępstw,
 · ochrona i wsparcie dla świadków,
 · ochrona ofiar.

Cel to przede wszystkim koordynacja działań i współpraca między organami ści-

gania, innymi władzami krajowymi oraz organami Unii Europejskiej, promowanie 

dobrych praktyk w zakresie ochrony ofiar i świadków, promowanie metod niezbęd-

nych do strategicznych działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestęp-

czości oraz gwarantowaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, takich jak dzia-

łania prowadzone przez Europejską sieć zapobiegania przestępczości i partnerstwa 

publiczno-prywatnego.

Kolejny jest Program sztokholmski — Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony 

obywateli. Stanowi on ważny plan w walce z działalnością kryminalną. Sprecyzowane 

w nim zostały priorytety Unii Europejskiej w obszarze sprawiedliwości, wolności i bez-

pieczeństwa. Program funkcjonował w latach 2010–2014. Opierał się na dotychczaso-

wych osiągnięciach programu z Tampere i programu haskiego, skupiając swoją uwagę 

na podstawowych prawach i wolności obywateli. Program sztokholmski koncentrował 

się na następujących priorytetach [Fight against organised crime… 2016]:

1. Europa praw — idea obywatelstwa europejskiego musi wejść w życie. Musi 

ono być gwarantem podstawowych praw i wolności określonych zarówno w Karcie 

Praw Podstawowych UE, jak i Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-

wych Wolności. Poza zapisaniem tych praw w odpowiednich dokumentach Unia 

jest zobowiązana do umożliwienia swoim obywatelom korzystania z tych praw 

wewnątrz oraz na zewnątrz UE.

2. Europa sprawiedliwości — inicjatywa sprawiedliwości musi być realizowana 

w całej UE. Dostęp do wymiaru sprawiedliwość musi zostać usprawniony do takiego 

poziomu, aby korzystanie z praw obywatelskich było efektywne. Należy rozwijać 

współpracę sądowniczą oraz akceptować orzeczenia sądów europejskich w spra-

wach cywilnych i karnych. Może zostać to wprowadzone poprzez: wykorzystanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu e-sprawiedliwo-

ści oraz przyjęcie wspólnych zasad w sprawie wprowadzenia standardów w sferze 

prawa karnego i cywilnego. Bezpieczne otoczenie prawne jest wymogiem bez-

względnym, aby stworzyć zdrowe relacje do współdziałania z państwami trzecimi.
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3. Europa, która chroni — program zachęca do stworzenia strategii bezpieczeń-

stwa wewnętrznego Unii Europejskiej w celu efektywniejszej walki z organizacjami 

przestępczymi i terrorystycznymi oraz aby zwiększyć rzeczywistą ochronę oby-

wateli. Poza tym strategia ta będzie wzmacniała współpracę policyjną i sądową 

w zakresie ochrony granic, ludności, zarządzania katastrofami oraz spraw karnych. 

Program zaznacza, że u podstaw strategii musi lec proaktywne i wielopoziomowe 

podejście z jasno określonymi zadaniami dla Unii i innych państw. Główne obszary, 

na których będzie się skupiała strategia, to handel ludźmi, wykorzystywanie sek-

sualne dzieci, pornografia dziecięca, cyberprzestępczość, przestępczość gospodar-

cza, korupcja, piractwo oraz handel narkotykami. Strategia wyraźnie zaznacza, że 

dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego powiązane jest sztywno 

z zapewnieniem bezpieczeństwa zewnętrznego. Wiąże się to ze wzmacnianiem 

współpracy z państwami trzecimi.

4. Dostęp do Europy — Należy zachować ciągłość we wprowadzaniu zintegro-

wanego systemu zarządzania granicami. Poza tym UE musi zapewnić obywatelom 

państw trzecich legalny dostęp do Europy poprzez odpowiednią politykę wizową. 

Unia musi to powiązać z bezpieczeństwem własnych obywateli. Aby przeciwdziałać 

nielegalnej imigracji i szerzeniu się zorganizowanej przestępczości międzynarodo-

wej, niezbędne jest wzmocnienie kontroli granicznych poprzez wsparcie i rozwój 

organizacji Frontex. Wskazane jest, aby mogła ona sprawniej reagować na aktualne 

i przyszłe zagrożenia. Dodatkowo UE musi skupić się na rozbudowie i usprawnieniu 

Systemu Informacji Schengen drugiej generacji (SIS II) i Systemu Informacji Wizo-

wej (VIS). Mają one zasadnicze znaczenie dla szczelnej kontroli granic zewnętrznych. 

Dokument w tej kwestii zaznacza także, że należy wypracować wspólną politykę 

wizową oraz zintensyfikować regionalną współpracę konsularną.

5. Europa Solidarności — w ramach niej, UE musi wprowadzić kompleksową i ela-

styczną politykę migracyjną oraz aktywną politykę integracyjną. Pierwsza nich 

powinna opierać się o europejski pakt migracji i azylu, a koncentrować się na soli-

darności i odpowiedzialności wobec potrzeb państw Unii, jak i migrantów. Druga 

z polityk musi działać na rzecz efektywnej i zrównoważonej polityki powrotów, 

a  dodatkowo musi objąć zwalczanie i kontrolę nad nielegalną imigracją. Strategia 

zaznacza, że w tym celu należy podjąć mediacje z państwami trzecimi w temacie 

tranzytu i pochodzenia.

6. Europa w świecie zglobalizowanym — trzeba uwzględnić aspekt zewnętrzy 

polityki Unii w kwestiach wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Umożliwi 

to Unii poradzenie sobie z wyzwaniami w tym aspekcie, jak i zwiększy współpracę 

z państwami trzecimi.
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Mając na celu przekształcenie ustanowionych przez program sztokholmski prioryte-

tów politycznych w konkretne działania i wyniki, stworzono odpowiedni plan działania. 

Plan ten miał również za zadanie przygotowanie Unii na przyszłe problemy związane 

między innymi z przestępczością zorganizowaną zarówno na poziomie europejskim, 

jak i światowym i obejmował kwestie [MSWiA]:

 · oceny polityki i mechanizmów w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpie-

czeństwa,

 · szkolenia prawników i osób specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa oraz orga-

nów sądowych i organów ścigania,

 · działań informacyjnych skierowanych do opinii publicznej,

 · dialogu ze społeczeństwem obywatelskim,

 · nowych programów finansowania.

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP) to instytucja utworzona na 

mocy decyzji Rady Europejskiej. Jej zadaniem jest eliminacja konkretnego zagrożenia. 

Na podstawie programów dotyczących szerokiego spectrum zagrożeń wewnętrznych 

UE tworzy instytucje, której celem jest rozwój zapobiegania przestępczości w Unii 

Europejskiej poprzez działalność już na poziomie lokalnym i krajowym. By efektywniej 

funkcjonować obejmuje skumulowanie wszystkich dostępnych sił i środków w celu 

zmniejszenia przestępczości oraz ich przyczyn, co ma doprowadzić do zwiększenia 

odczuwalnego poziomu bezpieczeństwa ludności. Zadania ESZP to:

 · poprawa współpracy, kontaktów oraz wymiany informacji między zainteresowanymi 

stronami,

 · zbieranie, ocenianie i udostępnianie informacji na temat zapobiegania przestępczości,

 · organizowanie konferencji i działania zmierzające do rozwoju zapobiegania prze-

stępczości oraz wymiana doświadczeń na temat zapobiegania przestępczości,

 · zapewnianie stałych informacji dla instytucji europejskich (Rady i Komisji),

 · składanie corocznych sprawozdań dla Rady,

 · opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego eliminacji zagrożeń przestępczością.

Zakończenie

Realizacja programów walki z przestępczością zorganizowaną w UE i na całym świecie 

daje efekty i zbiera pozytywne komentarze przez swoją działalność. Zauważalny jest 

progres w większości sfer wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Należy jed-

nak podkreślić, że dynamiczne zmiany, które mają miejsce na świecie oraz pojawiające 

się nowe zagrożenia powodują, że organy UE zmuszone są do nieustannej aktualizacji 
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i usprawniania metod walki z działalnością kryminalną. Przede wszystkim uwagę należy 

skupić na usprawnianiu procesów wymiany informacji między członkami Unii, wzmoc-

nieniu zaufania do władzy sądowniczej, kontynuowaniu i poszerzaniu zakresu kompe-

tencji Europolu o Eurojustu, utworzenie Prokuratury Europejskiej oraz zaostrzenia poli-

tyki wobec terroryzmu, handlu bronią i ludźmi [Fijnaut 2004, s. 631].
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Wstęp

Utrzymanie bezpieczeństwa narodowego, nazywanego również bezpieczeństwem 

państwa1, jest jedną z podstawowych funkcji każdego kraju, obejmującą problematykę 

przeciwstawiania się wszelkim zewnętrznym oraz wewnętrznym zagrożeniom dla jego 

istnienia i rozwoju. Całość ujęcia bezpieczeństwa państwa powinno obejmować aspekty 

wewnętrzne oraz zewnętrzne [Freedman 1992, s. 733]. Jest to uwarunkowane potrze-

bami bezpieczeństwa społeczeństwa, jak również funkcjonowaniem i ewolucją środo-

wiska międzynarodowego, w którym powstają różnorodne zagrożenia oraz wyzwania. 

Biorąc pod uwagę fakt, że powszechnie pojmowane bezpieczeństwo ma bezpośredni 

związek z zagrożeniami zewnętrznymi, wiodące znaczenie przypisywane jest polityce 

zagranicznej kraju w całokształcie przedsięwzięć zmierzających do ochrony jego suwe-

renności [Kukułka, Zięba 1992, ss. 64–69]. 

W ostatnim okresie nastąpiła zmiana hierarchii zagrożeń i ich wpływu na politykę 

państwa. Wzrosło zagrożenie międzynarodowym terroryzmem i dużego znaczenia 

nabrały wyzwania ze strony międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Zagrożenia te mogą przybierać formy działań wojennych. Mogą one zaistnieć raczej 

w rejonach odległych od Polski, lecz należy liczyć się z możliwością użycia wydzielo-

nych Sił Zbrojnych RP do działań mających na celu zaprowadzenie pokoju. 

Jednym z głównych zadań każdego państwa, które posiada flotę, jest obrona wła-

snych obszarów morskich i wybrzeża, co od wieków konsekwentnie jest realizowane 

w funkcji przyjętych doktryn i postępu technicznego. Mało tego, proces ten zachodzi 

bez względu na potencjał sił morskich czy przypisanych im zadań, jako militarnego 

narzędzia polityki morskiej państwa, co w efekcie utożsamiane jest z bezpieczeństwem 

morskim państwa.

„Bezpieczeństwo morskie państwa” i „bezpieczeństwo morskie” są często mylnie 

określane jako tożsame. Różnicę między tymi pojęciami szczegółowo wyjaśnił Tomasz 

Szubrycht: „Bezpieczeństwo morskie nie odnosi się do konkretnego podmiotu prawa 

międzynarodowego (państwa). Należy je rozpatrywać w aspekcie kompleksowej dzia-

łalności ludzkiej na morzu. Ma więc ono charakter uniwersalny. Drugie pojęcie należy 

natomiast zawsze rozpatrywać w odniesieniu do konkretnego państwa. Różnią się więc 

płaszczyzną odniesienia” [Szubrycht 2011, s. 28].

1 Do czynników wpływających na bezpieczeństwo państwa zalicza się: położenie geopolityczne, gospodar-
kę, politykę, siły zbrojne, zagrożenia militarne, zagrożenia pozamilitarne, świadomość obywateli i ekologię [por. 
Malak 1998, s. 87].
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Zatem mówiąc o bezpieczeństwie morskim państwa2, musimy uwzględniać zagro-

żenia na kierunku morskim mające bezpośredni wpływ na interesy i bezpieczeństwo 

państwa, gdzie głównym filarem, który może im przeciwdziałać, są siły morskie. 

Obserwowana dynamika działań sił morskich w rejonach przybrzeżnych (litoral-

nych) [Rokiciński 2006, s. 115] przejawia się wzrostem zapotrzebowania na nowoczesne 

technologie. Służyć one mają rozbudowie systemów walki, które umożliwią precyzyjne 

i efektywne niszczenie/neutralizację konkretnego celu oraz minimalizowanie zagro-

żenia użycia uzbrojenia przez potencjalnego przeciwnika na morskim teatrze działań 

wojennych (MTDW).

W odniesieniu do zagadnień związanych bezpośrednio z działaniami na morzu, 

w aspekcie oddziaływania przeciwnika, za najbardziej prawdopodobne uznaje się:

 · zamachy bombowe w portach i na morzu;

 · uprowadzenia statków handlowych;

 · ataki samobójcze z wykorzystaniem jednostek pływających wypełnionych materia-

łem wybuchowym;

 · dywersyjne działania płetwonurków bojowych [Gawliczek, Pawłowski 2003].

Analiza wyszczególnionych sposobów oddziaływania na jednostki pływające 

pozwala z dużym prawdopodobieństwem określić, że obszarem działań przeciw-

nika będą akweny strefy przybrzeżnej (strefy litoralnej). Prawidłowość tej konstatacji 

potwierdzają możliwości techniczne sił i środków znajdujących się w jego dyspozycji. 

Wynika to z faktu, że są to siły o niewielkiej autonomiczności i dzielności morskiej. Ich 

podstawowym, a zarazem najważniejszym atutem, który należy mieć na uwadze, jest 

przede wszystkim duża mobilność oraz prędkość przemieszczania się.

W powyższej sytuacji gwarancje bezpieczeństwa podmiotu prawa międzynarodo-

wego na morzu mogą zapewnić jedynie okręty. Głównymi reprezentantami klas okrę-

tów, które byłyby w stanie reagować na tego rodzaju ewentualne zagrożenia, są mię-

dzy innymi jednostki Lekkich Nawodnych Sił Uderzeniowych. Ze względu na posiadane 

przez nie właściwości taktyczno-techniczne, wynikające z ich przeznaczenia, mogą 

bezpiecznie manewrować w rejonach przybrzeżnych w gotowości do szybkiej zmiany 

swojego położenia względem zlokalizowanego przeciwnika.

2 Zespół przedsięwzięć podejmowanych przez państwo w celu zabezpieczenia swoich interesów na obsza-
rze morza otwartego, wyłącznej strefy ekonomicznej, wód terytorialnych i wewnętrznych oraz w pasie nadmor-
skim [Szubrycht 2008, s. 20].
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Obecnie niektóre państwa dysponują okrętami wyspecjalizowanymi do działań 

przeciwko jednostkom pływającym stwarzającym zagrożenie na morskich liniach 

komunikacyjnych. Jednak ze względu na szybkość przemieszczania się przeciwnika 

oraz nieprzewidywalność stosowanych przez niego metod ich właściwości taktyczno-

-techniczne stają się w wielu przypadkach już nieadekwatne do tego typu działań. 

Polityczne i prawne aspekty przeciwdziałania zagrożeniom 
na kierunku morskim

Wykorzystanie okrętów do monitoringu obszarów morskich oraz do zapewnienia bez-

pieczeństwa w rejonach litoralnych stanowi obecnie wielkie wyzwanie dla sił morskich.

Obecna sytuacja międzynarodowa Polski, determinowana faktem członkostwa 

w Sojuszu Północnoatlantyckim, a zwłaszcza objęciem przez NATO obszaru kraju pią-

tym punktem Traktatu Waszyngtońskiego, powoduje, że prawdopodobieństwo uczest-

nictwa Polski w konflikcie zbrojnym stało się realne (czego dowodzi Irak). Należy jednak 

pamiętać, że pomimo utrzymywania dobrych stosunków z państwami sąsiednimi ist-

nieje w stosunkach bilateralnych szereg problemów mogących tworzyć źródła napięć. 

Można przytoczyć sytuację związaną z trasą przebiegu toru wodnego i kotwicowiska 

w Świnoujściu, konflikty związane z działalnością polskich promów, nierozwiązane pro-

blemy ze spornym obszarem Wyłącznej Strefy Ekonomicznej pomiędzy Dania a Polską 

oraz spór o przebieg pierwszej nitki Rurociągu Północnego. Wymienione źródła kon-

fliktów raczej nie przerodzą się w lokalny, ale mogą być rozwiązane za pomocą działań 

o charakterze specjalnym lub w formie terroryzmu politycznego. Społeczno-ekono-

miczna sytuacja Polski powoduje, że najbardziej podatną na tego rodzaju zagrożenia 

dziedzinami życia społecznego jawi się kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Ele-

ment ten kieruje uwagę w rejon wybrzeża i polskich obszarów morskich.

Wody wewnętrzne i morze terytorialne są obszarami charakteryzującymi się cał-

kowitą suwerennością państwa nadbrzeżnego, co zostało jednoznacznie określone 

w artykule 2 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z 1982 r. Przeciwdzia-

łanie czynom bezprawnym na tych akwenach odbywa się zatem w oparciu o właściwe 

regulacje prawa wewnętrznego.

W Wyłącznej Strefie Ekonomicznej prawa państwa nadbrzeżnego mają charakter 

funkcjonalny, gdyż jest ona obszarem szczególnym, niebędącym ani morzem teryto-

rialnym, ani otwartym. Specyficzny charakter statusu prawnego tej strefy polega zatem 

z jednej strony na sprawowaniu w niej przez państwa nadbrzeżne praw suwerennych, 

z drugiej na równoległym istnieniu praw państw trzecich, co jest zgodnie z artykułem 

Michał Będźmirowski, Robert Kościelniak

242



58 Konwencji. W zakresie wolności komunikacyjnych Wyłączna Strefa Ekonomiczna jest 

obszarem, na którym obowiązuje zasada wolności mórz przy zastrzeżeniu, że państwo 

dysponuje tu prawem zwalczania nielegalnej eksploatacji [Mickiewicz 2002, s. 34]. 

Status prawny Wyłącznej Strefy Ekonomicznej w zakresie zwalczania innych czynów 

mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa nie różni się od statusu 

morza pełnego. Postanowienia Konwencji Rzymskiej i Konwencji Narodów Zjednoczo-

nych o Prawie Morza z 1982 r. umożliwiają jednostkom (w służbie państwowej) zwalcza-

nie aktów przemocy na morzu, jak również zapobieganie im. 

W przypadku zwalczania aktów bezprawnych, skierowanych przeciwko bezpie-

czeństwu żeglugi oraz handlu narkotykami państwo nadbrzeżne (jednostki w służbie 

państwowej) posiada prawo zajęcia statku pirackiego (zajętego przez terrorystów lub 

piratów) oraz używanego do transportu narkotyków, handlu ludźmi, nadawania niele-

galnych audycji, aresztowania znajdujących się na nim osób oraz zajęcia mienia, a sąd 

państwa, które dokonało zatrzymania, może zadecydować o wymiarze kary i działa-

niach w stosunku do osób i mienia.

Dodatkowo państwo dysponuje na morzu pełnym prawem wizyty. Przysługuje 

ono jednostce w służbie państwowej wyłącznie w przypadku istnienia uzasadnionego 

podejrzenia dopuszczenia się przez statek aktów piractwa, handlu narkotykami, nada-

wania nielegalnych audycji radiowych z morza pełnego oraz wówczas, kiedy statek nie 

posiada przynależności państwowej lub podnosi obcą banderę, ewentualnie odmawia 

jej pokazania, a w rzeczywistości posiada taką samą przynależność państwową co jed-

nostka dokonująca wizyty (artykuł 110 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie 

Morza 1982 r.).

Można zatem stwierdzić, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie ma 

przeszkód formalnych uniemożliwiających użycie sił marynarki wojennej do zwal-

czania bezprawnych aktów przemocy na morzu (piractwa, terroryzmu morskiego) 

oraz przemytu narkotyków.

Sytuacja w zakresie zwalczania nielegalnej imigracji drogą morską przedstawia się 

odmiennie. Obowiązujące prawo morza nie nadaje państwu drugiemu żadnych upraw-

nień w stosunku do jednostek wykorzystywanych do prowadzenia nielegalnej imigracji, 

a znajdujących się w morzu pełnym. Fakt zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że 

jednostka zamierza wyokrętować cudzoziemców na terytorium państwa, nie upraw-

nia, traktując zagadnienie formalnie, do podejmowania jakichkolwiek działań w sto-

sunku do niej. Należy jednocześnie powiedzieć, że prawo państwa do podejmowania 

wyprzedzającej ochrony swoich interesów jest w prawie międzynarodowym kwestią 

otwartą i brak w tej materii wiążących ustaleń.
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Istotną rolę — nie tylko w zapewnieniu szczelności granic morskich oraz zapobiega-

niu próbom przemytu czy nielegalnej migracji — odgrywa Straż Graniczna (ang. Coast 

Guard). Dzięki stałemu nadzorowi nad ruchem statków w strefie odpowiedzialności 

może ona wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi. Tak też właśnie się dzieje 

w większości państw leżących nad Morzem Bałtyckim.

Z uwagi na rozwijającą się współpracę pomiędzy poszczególnymi elementami orga-

nów państwa, to jest służbami granicznymi, zarówno marynarką wojenną, jak i admini-

stracją morską kierującą pracą systemów nadzoru nad ruchem statków, wzrasta bezpie-

czeństwo żeglugi.

Rozpatrując sytuację geopolityczną w omawianym akwenie nie sposób nie zauwa-

żyć, że wszystkie państwa leżące w tym regionie (za wyjątkiem Federacji Rosyjskiej) 

są członkami jednego sojuszu polityczno-gospodarczego, jakim jest Unia Europejska. 

W takich warunkach można uznać, iż nazwanie Bałtyku morzem wewnętrznym Unii nie 

jest pozbawione podstaw, dlatego też ścisła współpraca w regionie leży we wspólnym 

interesie wszystkich państw członkowskich.

Możliwości i ograniczenia Lekkich Nawodnych Sił Uderzeniowych 
w zwalczaniu zagrożeń 

Analizując zagrożenia związane z działalnością morską, należy podkreślić podstawową 

zasadę w tym zakresie, a mianowicie — przeciwnik może oddziaływać na morzu w rela-

tywnie niewielkiej odległości od brzegu. Tym samym obszar działań musi objąć przede 

wszystkim rejony litoralne, a często (w ramach operacji połączonych) obszar lądu, gdzie 

występuje współdziałanie z innymi rodzajami sił zbrojnych (wsparcie ogniowe, rozpo-

znanie, ochrona obiektów brzegowych itp.) [Rokiciński 2005, s. 167].

Zwalczanie zagrożeń zwanych często asymetrycznymi to przede wszystkim tłu-

mienie lub likwidacja punktów zapalnych, a w zakresie sił morskich również prewencja. 

Dobrze opisuje to stwierdzenie z corocznej konferencji zorganizowanej w Akademii 

Wojsk Lądowych USA w 1998 roku, że „dotarcie do umysłu przeciwnika jest ważniejsze” 

[Gawliczek, Pawłowski 2003, s. 68]. Oznacza to, że aby osiągnąć sukces, należy zrozu-

mieć istotę zagrożeń, a przez to zapobiec im, zanim konflikt przekroczy próg działań 

militarnych. Jest to modernizacja clausewitzowskiej tezy, jakoby wojna stanowiła prze-

dłużenie polityki. 

Zatem można powiedzieć, iż zagrożenia asymetryczne to takie, których celem jest 

zniwelowanie lub redukcja przewagi przeciwnika poprzez zastosowanie odpowied-

nich metod działania i dostępnej broni w niekonwencjonalny sposób, pozwalający na 
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wykorzystanie zarówno słabych punktów przeciwnika, jak i własnej przewagi w okre-

ślonym momencie prowadzonych działań. Przejawem zagrożeń asymetrycznych mogą 

być działania terrorystyczne podjęte na terytorium państwa, które wysłało swe wojska 

w rejon konfliktu. Polska jako czynny uczestnik koalicji antyterrorystycznej, posiada-

jący kontyngenty w wielu różnych misjach, jest szczególnie narażona na tego rodzaju 

zagrożenia.

Mówiąc o zagrożeniach asymetrycznych, należy przede wszystkim uwzględnić 

takie terminy jak: „asymetria”, „asymetryczność”, „działania asymetryczne”, które ostat-

nio coraz częściej pojawiają się na łamach wydawnictw wojskowych i cywilnych pod 

kątem analizy nad nowymi zagrożeniami.

Asymetria3 jest obecnie pojęciem tworzonym na potrzeby konkretnych rozważań, 

powodując jednocześnie wiele kontrowersji w zakresie pełnej i wyczerpującej swej 

formy. 

Przykładem reakcji na zagrożenia asymetryczne jest amerykańska strategia rozwoju 

sił morskich „Sea Power 21” [Clark 2002, s. 24]. 

Fundamentem w niej są trzy koncepcje:

„Uderzenie z morza” (ang. Sea Strike), będące zdolnością do projekcji precyzyjnych 

i długotrwałych działań z kierunku morskiego.

„Morska tarcza obronna” (ang. Sea Shield), obejmująca wszystkie rejony świata 

poprzez prezentowanie obecności floty i działania kontrolne. 

„Bazowanie morskie” (ang. Sea Basing), opierające się na wykorzystaniu jednostek 

pływających w aspekcie komponentu morskiego i wsparcia działań połączonych nieza-

leżnych od infrastruktury lądowej.

Integrację sił, sensorów, systemów dowodzenia, uzbrojenia ma zapewnić plan urze-

czywistnienia koncepcji sieciocentryczności (ang. Network-Centric Warfare — NCW) 

[Clark 2002, s. 24].

Oczywiste jest również, że przedsięwzięcia militarne nie rozpoczynają się od pro-

wadzenia działań zbrojnych. Pierwszym etapem (jeżeli jest to możliwe) jest zabezpie-

czenie rejonu ewentualnych działań na styku z ludnością zamieszkującą ten obszar 

w ramach współpracy cywilno-wojskowej (Civil-Military Cooperation — CIMIC), mającej 

na celu przede wszystkim zapewnienie przychylności ludności cywilnej. 

Kolejnym etapem jest projekcja siły wraz z przedsięwzięciami prewencyjnymi, 

takimi jak pokaz siły i gotowości do działania oraz prewencyjne ataki na wybrane cele, 

które umożliwiają utrzymanie dotychczasowego status quo.

3 Asymetria (asymmetria, gr. asymetria) — 1. Brak proporcji, symetrii, harmonii; 2.mat. cecha figury, która nie 
ma żadnych elementów symetrii [Słownik Wyrazów Obcych… 2003, s. 55].
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Po wyczerpaniu tych przedsięwzięć rozpoczyna się etap działań zbrojnych. Powyż-

sza sytuacja wymaga redefinicji filozofii rozwoju sił morskich, co celnie ujął James Cable, 

stwierdzając, że „zamiast mierzyć siły morskie miarą ich roli w czasie wojny, którą coraz 

trudniej sobie wyobrazić lub zdefiniować, być może byłoby lepiej (…) sformułować, 

a następnie dążyć do realizacji zadań związanych z czasami zbrojnego pokoju” [Cable 

1985, s. 168].

Rozwój i szkolenie sił morskich muszą w znacznym zakresie objąć obecnie funk-

cje policyjne. Wszystkie zadania powinny zostać podporządkowane pośrednio lub 

bezpośrednio obronie kraju. W odniesieniu do sił morskich musi być to czynione nie 

tylko na wodach terytorialnych czy na Wyłącznej Strefie Ekonomicznej, ale wszędzie 

tam, gdzie znajdują się źródła powstawania zagrożeń. Przedsięwzięcia te, określane 

prewencyjnymi zadaniami ochronnymi, mają na celu zażegnywanie w zarodku sytuacji 

kryzysowych, co w konsekwencji powinno zapobiec wybuchowi konfliktu [Makowski 

2000, s. 165]. Celnie tezę tę sformułował kontradmirał Henryk Pietraszkiewicz: „każda 

marynarka wojenna jest po to, by oddziaływać na przeciwnika możliwie jak najdalej od 

własnego brzegu (…) jak bokser, który przekłada zbieranie ciosów na rękawice, a nie na 

szczękę” [Pietraszkiewicz 1998, s. 23].

Brak odporności okrętów wojennych i statków na akty terroru morskiego został 

niejako potwierdzony atakiem ugrupowania terrorystycznego Al Qaeda na amerykań-

ski niszczyciel USS Cole, 12 października 2000 roku. Przerażenie, trwoga i rozgłos, jakie 

nastąpiły po tym zdarzeniu, zachęciły natychmiast azjatyckie i blisko-wschodnie grupy 

terrorystyczne do samobójczych ataków. 

Kutry tamilskich tygrysów (LTTE — Liberation Tigers of Tamil Eelam) zniszczyły 23 

października szybki statek pasażerski oraz uszkodziły inny, oba należące do Sri Lanki. 

7 listopada samobójczy kuter Hamasu przedwcześnie eksplodował, znacznie uszkadza-

jąc izraelski okręt wojenny. Źródła wywiadowcze ujawniły, że skutki ataku na niszczyciel 

USS Cole (17 osób zabitych, 42 rannych, okręt do kapitalnego remontu) stały się bodź-

cem do wzrostu zainteresowań grup terrorystycznych tymi formami terroru, a kilka 

z nich zainwestowało w środki do uprawiania terroryzmu morskiego [Gunaratna 2001, 

ss. 24–29, za: Joński 2001, s. 26]. 

Terroryzm morski ujawnia, że jest zróżnicowaną formą zagrożenia dla komplekso-

wego regionalnego bezpieczeństwa w systemie międzynarodowym. Atak na USS Cole 

od strony wody zmusił szereg rządów do poważnych badań nad sposobami działań ter-

rorystów morskich. Trzy samobójcze ataki w ciągu miesiąca zaprzeczają często spotyka-

nym poglądom, że takie ataki są anormalnymi zjawiskami. Dotychczas główne nakłady 

w zakresie samoobrony skupiono na ochronie okrętów przed konwencjonalnym ata-

kiem z powietrza, lądu i z morza (ze środków nawodnych i podwodnych). Sytuacja ta 
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spowodowała, że niektóre kraje powołały do życia elitarne jednostki wojskowe dys-

ponujące możliwościami zwalczania terroryzmu. Najbardziej znane z nich to brytyjski 

Specjal Boat Squadron (SBS), SEAL Marynarki Wojennej USA i hinduskiej Indian Marine 

Specjal Forces (IMSF).

W przeciwieństwie do zmian po Zimnej Wojnie w potencjale sił lądowych na 

wyraźnie wyróżniające się kategorie konwencjonalne, niekonwencjonalne, równo-

czesnych zmian we flotach nie zanotowano. Natomiast ostatnie doświadczenia suge-

rują, że w najbliższym czasie grupy terrorystyczne mogą przenieść swoje ataki lądowe 

na środowisko morskie. Obecne nakłady na ochronę portów, baz morskich, rejonów 

przybrzeżnych, jak również na przeciwdziałanie terroryzmowi są zdecydowanie nie-

wystarczające. Choć prawdopodobnie ulegnie to natychmiastowej korekcie i dalszym 

działaniom w najbliższej przyszłości — terroryzm pozostanie zagrożeniem dla flot 

wojennych i handlowych.

Ataki terrorystyczne na samoloty rozpoczęły się w roku 1968. Po zwiększonej ochro-

nie samolotów terroryści przenieśli swoją działalność na cele lądowe, lotniska, siedziby 

dyplomatyczne i ważne osoby oraz cały szereg innych obiektów. Rządy, czy też agen-

cje handlowe, wskazują na szereg obiektów mogących stać się celem terrorystów. 

W warunkach dobrej ochrony lądowych i powietrznych celów jest prawdopodobnym, 

że terroryzm skupi się na atakowaniu celów morskich, w szczególności żeglugi han-

dlowej. Zwiększenie bezpieczeństwa linii lotniczych po samobójczych atakach na pre-

stiżowe obiekty w USA we wrześniu 2001 roku, sprowadzi terrorystów na atakowanie 

mniej odpornych celów, jakimi mogą być statki pasażerskie, wycieczkowe i promy.

Pomimo braku zdecydowanych zamiarów czy wyraźnych przykładów terroryzmu 

morskiego nieliczne wydarzenia tego typu wystąpiły w różnych częściach świata. 

W ostatnich trzech dekadach ataki terrorystyczne miały miejsce w Europie, Ameryce 

Łacińskiej, Bliskim Wschodzie, Afryce oraz Południowej i Południowowschodniej Azji.

Zarówno w tajnych, jak i jawnych, materiałach można spotkać relatywnie mało 

systematycznych badań na temat terrorystycznego potencjału morskiego. Skuteczne 

określenie strefy (obszaru) terroryzmu wymagać będzie od politycznych przywódców 

uruchomienia skoordynowanych działań agenturalnych na płaszczyźnie prawnej, woj-

skowej i cywilnej na szczeblach krajowych oraz międzynarodowych. Jeżeli administra-

cje państwowe wszystkich krajów świata skutecznie będą przeciwdziałać zagrożeniom, 

to będzie oznaczać, że sprawy najważniejszej wagi zostały dobrze rozpoznane, zrozu-

miane i włączone do stosowanych doktryn.
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Liczba grup terrorystycznych zdolnych do ataku na morzu jest mała, choć atak na 

USS Cole pokazał, że każda z takich grup może się do tego przystosować w krótkim 

czasie. Ponieważ terroryści są z reguły naśladowcami, ważnym jest, aby dla bezpieczeń-

stwa jednostek, zapoznać ich załogi ze sposobami działania agresorów.

Obiekty morskie są mało odporne na ataki terrorystyczne z lądu, morza i powie-

trza. Sposób działań terrorystów obejmuje szeroki wachlarz rozwiązań, począwszy od 

wykorzystania grup lądowych wyszkolonych do zakładania na okręty improwizowa-

nych ładunków wybuchowych, a kończąc na płetwonurkach-minerach, jednostkach 

samobójczych i minach morskich. Technika, jaką wykorzystują terroryści, obejmuje 

sprzęt nurkowy, skutery morskie, szybkie motorówki i urządzenia nawigacji satelitarnej. 

Ponieważ technika ta jest powszechnie dostępna na rynku, jej sprzedaż nie jest łatwo 

objąć kontrolą czy skutecznym monitoringem. Jest to w istocie sprzęt cywilny, który 

może być wykorzystany zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. W rękach ter-

rorystów uzyskuje on status środków walki.

Sposoby działania terrorystów można podzielić na dwa podstawowe obszary, a mia-

nowicie: atak w porcie lub na morzu. Działania terrorystów uzależnione są od wielu 

czynników, takich jak motywacja grupy, klasa okrętu, wartość obiektu, bezpieczeństwo 

portu i doświadczenie operacyjne grupy. 

Jeżeli port jest niechroniony, wówczas terroryści działają z lądu, zakładając impro-

wizowane ładunki. Inne grupy będą zmierzać do spowodowania znacznych uszkodzeń 

i prawdopodobnie w tym celu zamocują ładunki pod kadłubem, w okolicy siłowni. Dla 

wykonania takiej czynności niezbędny jest płetwonurek. Dla zniszczenia statku zako-

twiczonego lub zacumowanego w dobrze chronionym porcie, do którego nie można 

dotrzeć od strony lądu, terroryści prawdopodobnie wykorzystają dobrze wyszkolone 

grupy płetwonurków.

Pierwszymi ugrupowaniami, które zostały wyszkolone w zakresie dywersji pod-

wodnej, były dwie palestyńskie organizacje. Szkolenia odbyło się w Jugosławii w okre-

sie Zimnej Wojny [Gunaratna 2001, ss. 24–29, za: Joński 2001, s. 26].

Najnowszym osiągnięciem grup terrorystycznych jest zakup aparatów nurkowych 

o obiegu zamkniętym, stosowanych przez jednostki specjalne. Ponieważ aparaty te nie 

wydzielają na zewnątrz pęcherzy powietrznych, ich wykrycie staje się niemożliwe. Naj-

nowszy zakup takiego sprzętu dokonany został w Holandii w marcu 2001 roku przez 

Tamilskie Tygrysy [Gunaratna 2001, ss. 24–29, za: Joński 2001, s. 26].

W zależności od ukształtowania portu i jego zabezpieczenia płetwonurkowie mogą 

dotrzeć do celu od strony lądu lub morza. Przerzut płetwonurków kutrem jest moż-

liwy do wykrycia, dlatego szereg grup zakupiło skutery wodne. Jeżeli cel jest odległy 

i dobrze chroniony, płetwonurkom może zabraknąć odpowiedniej ilości mieszaniny 
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oddechowej dla wykonania zadania i bezpiecznego powrotu. Ponieważ koszt wyszko-

lenia nurkowego jest wysoki, w takich okolicznościach grupy prawdopodobnie zanie-

chają wykonania zadania. Tym niemniej, jeżeli grupa namierzy się na cel o wielkiej 

wartości, płetwonurek ma do wyboru albo zginąć samobójczo podczas eksplozji, albo 

ryzykować wykrycie.

Dla pokonania dużych odległości terroryści zakupują lub inwestują w budowę pojaz-

dów podwodnych. Wykryto próby budowy takich pojazdów, a mianowicie w Bogocie 

i Kartagenie (Kolumbia). Działają tam grupy kryminalne powiązane z kolumbijskimi gru-

pami terrorystycznymi. Pojazdy budowano pierwotnie z przeznaczeniem do transportu 

narkotyków. Tamilskie Tygrysy mogły również budować takie pojazdy do tych samych 

celów. Pomimo wykrycia przez siły indyjskie ponownie próbowali zbudować miniatu-

rowy okręt podwodny w resorcie turystycznym, w miejscowości Pukhet w Tajlandii na 

początku roku 2000. Łódź miała być wyposażona w specjalny właz dla nurków. Budowa 

mogła zakończyć się powodzeniem, gdyby nie akcja policji na stocznie w maju 2000 

roku. Powyższe przykłady świadczą o dobrym dostępie terrorystów do technologii 

budowy okrętów podwodnych. 

Jeżeli port jest właściwie chroniony, terroryści mogą zaatakować okręty lub infra-

strukturę bazy brzegowej. Atak może nastąpić z lądu lub z morza. Atak z morza będzie 

zaskakujący i trudny do wykrycia. Dostęp do małych jednostek o niskiej burcie, zapew-

nia terrorystom małą powierzchnię odbicia radarowego jednostki. Nawet dobrze 

strzeżony port może być zaatakowany przez terrorystów, którzy w takich warunkach 

zastosują uderzenia z morza i lądu tak, aby odciągnąć uwagę obrony, a następnie 

zniszczyć cel, stosując granaty ręczne lub uderzając jednostką wypełnioną materiałem 

wybuchowym.

Prowadzenie wyszukanych działań przez terrorystów i połączenie ich z atakiem 

samobójczym może znacznie poprawić precyzję oraz dokładność ataku na morzu. 

Gotowość terrorystów do poświęcenia życia sprawiła, że atak na USS Cole był dotkliwy. 

W tej sytuacji bliskowschodnie, kaukaskie oraz azjatyckie grupy terrorystów-samobój-

ców mogą powodować dużo większe szkody niż grupy nietolerujące ataków samo-

bójczych. Jednak w warunkach szybkiego rozwoju i rozpowszechnienia technologii 

zdalnego kierowania, grupy terrorystyczne nieposiadające samobójców, mogą również 

osiągnąć podobny stopień precyzji i dokładności. Na pełnym morzu terroryści mogą 

atakować okręty w ruchu, dryfie lub stojące na kotwicy. Użycie płetwonurków może 

mieć miejsce tylko przy okręcie stojącym na kotwicy. Uzbrojone kutry mogą atakować 

okręty w ruchu i na postoju. Kutry agresorów są dobrze uzbrojone w broń pokładową 

i wielkokalibrową broń maszynową. Większość tych kutrów posiada wyrzutnie granat-

ników rakietowych, automatyczne armaty kalibru 20 mm, 23 mm, 30 mm lub 50 mm.
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Terroryści atakujący niechroniony obiekt nie ponoszą zwykle żadnych strat. Nato-

miast przy ataku na dobrze chroniony cel straty terrorystów mogą być znaczne.

Dla zachowania warunków zaskoczenia często jednostki terrorystyczne próbują 

zmylić okręt, udając jednostkę rybacką. Jeżeli atakowany okręt posiada artylerię dale-

kiego zasięgu, terroryści zapewne zastosują taktykę podobną do wilczych stad, atakując 

grupą kutrów z różnych kierunków, aby zwiększyć skuteczność ataku.

Większość atakowanych jednostek to statki handlowe, jednak w każdym przypadku 

terroryści starają się zachować element zaskoczenia. Nierozłącznym elementem ataku 

terrorystycznego jest postęp. Przykładem jest tu opracowanie pasażerskiego liniowca 

Achille Lauro w 1985 roku, kiedy terroryści dostali się na statek jako turyści. W kilku przy-

padkach agresorzy w przebraniu straży przybrzeżnej lub sił morskich wchodzili na statek 

i opanowali go. Jednostki Tamilijskich Tygrysów wyglądem przypominały kutry patro-

lowe Sri Lanki, ale tylko po to, aby rabować indyjskie kutry rybackie. W celu opanowa-

nia statków handlowych tamilijscy terroryści zakładali mundury sił morskich Sri Lanki.

Takie napady zdarzają się w przypadku, gdy piraci morscy zamierzają zagarnąć ładu-

nek czy inne dobra. Politycznie motywowane ataki mają cele polityczne, ale również 

dobrze służą odnowieniu zapasów arsenału terrorystów. 

Niektóre grupy terrorystyczne wyspecjalizowały się w wykorzystaniu min. Nadal 

zakupują lub produkują własne miny morskie. Przykładem są Rewolucyjne Siły Kolum-

bii, które otrzymały miny od sponsorów z Bliskiego Wschodu, a Tamilijskie Tygrysy pro-

dukują je samodzielnie. Terroryści z Ameryki Łacińskiej i innych krajów azjatyckich są 

w posiadaniu min kontaktowych wzbudzanych przewodowo.

Grupy terrorystyczne mające doświadczenie w działaniach morskich rzadko sta-

wiają miny na wodach otwartych, a przede wszystkim w zatokach, fiordach, deltach, na 

redach lub na torach wodnych, gdzie prawdopodobieństwo zniszczenia jednostek jest 

wysokie.

Terroryści mogą wykorzystywać cały wachlarz pomysłów na dokonanie zamachu. 

Baskijska ETA użyła jednostki wypełnionej materiałem wybuchowym, kierowanej 

radiowo, do ataku na hiszpański okręt. Inne grupy terrorystyczne z Ameryki Łacińskiej, 

Bliskiego Wschodu i Azji zakupiły szybowce, a nawet samoloty. Jednak ataki z powie-

trza okazały się mało skuteczne [Gunaratna 2001, ss. 24–29, za: Joński 2001, s. 26].

Współczesne grupy terrorystyczne wymieniają pomiędzy sobą doświadczenia 

i  technologie. Dotyczy to również terroryzmu morskiego. Centrum terroryzmu prze-

niosło się od niedawna z Libanu do Afganistanu gdzie wzmocniły się powiązania grup 

z Bliskiego Wschodu i wybrzeży Azji Południowo-Wschodniej. Obok grup z Północnej 

Sri Lanki walczących o niezależność tej części wyspy powstają inne dobrze zorganizo-

wane grupy. Grupa tzw. Tygrysów Morskich posiadała siły desantowe w liczbie 3–4 tys. 
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bojowników mogących działać na wodach przybrzeżnych i międzynarodowych. Inna 

grupa dysponowała statkami handlowymi do przerzutu uzbrojenia, narkotyków i nie-

legalnych emigrantów.

Tygrysy Morskie posiadały 12 sekcji. Były to oddziały walki morskiej; grupy pod-

wodnej dywersji; morskie grupy uderzeniowe; sekcja inżynierii morskiej i budownictwa 

jednostek; sekcja radarowo-łącznościowa; grupa uzbrojenia morskiego; sekcja werbun-

kowa; sekcja propagandowo-polityczna i finansowa; zespół wsparcia logistycznego; 

sekcja wywiadu oraz sekcja opieki społecznej i administracji. Z Tygrysami Morskimi 

współpracowały jeszcze 3 inne organizacje, w tym organizacja kobiet (stanowiąca 

około 30% organizacji), zespół wywiadu morskiego oraz grupa Czarnych Tygrysów do 

działań samobójczych [Kucera 2005, ss. 26–27].

Od czasu zakończenia Zimnej Wojny notuje się wzrost aktów terroryzmu i pirac-

twa morskiego często powiązanych z grupami kryminogennymi. Ataki stają się bar-

dziej intensywne i dotkliwe, zwiększając koszty fizyczne, osobowe handlu morskiego 

oraz jego ochrony. Ich zwalczanie to nie tylko rutynowe działania floty czy straży przy-

brzeżnej. Skuteczne reagowanie wymaga udziału całej społeczności świata i musi być 

poparte odpowiednimi badaniami źródeł terroryzmu oraz jego zrozumienia.

Zapobieganie zagrożeniom na akwenach morskich na arenie międzynarodowej to 

priorytet w innych marynarkach wojennych, które przedstawiono poniżej.

Zagrożenia w rejonie Afryki północnowschodniej z dużym prawdopodobieństwem 

będą pochodzić z jednostek pływających, jak i z wybrzeża. Kontrolę w tym rejonie spra-

wuje CTF 150–HOA (Horn of Africa) Combined Task Force 150, który patroluje akweny 

morskie — od Suezu do Kenii i dalej na wschód aż do Pakistanu. Mimo że CTF 150 ope-

ruje pod egidą amerykańskiego Naval Forces Central Command (NAVCENT), dowodzona 

jest aktualnie przez francuskiego wiceadmirała. W skład sił wchodzą 3 okręty francuskie 

oraz po jednym z Niemiec, Włoch, Pakistanu i USA. Celem jest monitorowanie sytuacji na 

często uczęszczanych szlakach komunikacyjnych w tym rejonie, aby wprowadzić pewien 

porządek nieregularnego handlu i odstraszenia takich grup jak Al Qaeda. „Być może dzia-

łają tu terroryści, ale wszyscy nie są terrorystami, tak więc trudność polega na odróżnie-

niu zwykłych rybaków od terrorystów” — stwierdza kmdr por. Thierry Cottard, dowódca 

jednego z okrętów wchodzącego obecnie w skład CTF 150 [Kucera 2005, ss. 26–27].

Zagrożenia monitorowane przez CTF 150 to piractwo, zwłaszcza wokół jemeńskiej 

wyspy Sokotra oraz cieśniny Bab al Mandeb w rejonie między Djibouti a Jemenem; 

ataki na platformy wiertnicze; przemyt narkotyków z Pakistanu i Iranu do Jemenu oraz, 

w mniejszym zakresie, nielegalny przerzut ludzi z Iranu do Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich. Jednostki CTF 150 również eskortują okręty podwodne oraz kontenerowce 

zaopatrujące siły koalicyjne w Iraku.
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Dwa lub więcej okrętów koncentruje swoją działalność na wybranym obszarze, jed-

nak z reguły są one rozrzucone po całej strefie operacyjnej CTF 150. W przypadku gdy 

jednostka jest zauważona, okręt stara się nawiązać z nią kontakt radiowy. Dowódca 

według swojego uznania wybiera jedną z trzech metod wejścia na pokład i skontro-

lowania. Przy zatrzymaniu intel okręt należący do CTF 150 prosi kapitana jednostki 

o zezwolenie wejścia na pokład. Po otrzymaniu zgody kontrolujący biorą wodę, żyw-

ność i lekarza jako gest dobrej woli, pytają załogę jednostki, czy nie zauważyła czegoś 

podejrzanego. W przypadku uzasadnionych podejrzeń kontrolujący wykonują zdjęcia 

statku oraz odnotowują jego nazwę, nazwisko kapitana i właściciela. Dane są wprowa-

dzane następnie do bazy danych w dowództwie NAVCENT w Bahrajnie. Jeśli jednostka 

zatrzymywana nie ma flagi lub pojawiają się nieścisłości w odpowiedziach na pytania 

płynące od kontrolujących, dowódca może wybrać sposób zatrzymania określany jako 

weryfikacja (sprawdzenie) bandery (pochodzenia). W tym wypadku kontrolujący wcho-

dzą na pokład bez pozwolenia i sprawdzają dokumenty jednostki.

Najbardziej agresywna forma kontroli polega na wejściu na pokład, gruntownym 

przeszukaniu, zrobieniu zdjęć wszystkim na pokładzie i sprawdzeniu paszportów. 

Według oficjalnych wypowiedzi CTF 150 zdarza się to rzadko. Łączność między okrę-

tami zespołu jest utrzymywana za pomocą Combined Entreprise Information Exchange 

System, który pozwala na wymianę danych z amerykańską niejawną siecią informacji. 

USA zainstalowały ten system na okrętach zespołu na czas ich rotacji w CTF 150. Jest on 

wspierany przez CTF 57 składający się z samolotów patrolowych USA, UK i Francji. Przez 

większość dni okręty zespołu mają przydzielony do współdziałania samolot, co posze-

rza możliwości monitorowania akwenów przez okręty zespołu. Niektóre jednostki, jak 

fregata typu La Fayette, posiadają własne pokładowe śmigłowce, które również mogą 

być wykorzystywane w tym samym celu. Jak stwierdził Wiceadmirał Dawid Nichols, 

dowódca NAVCENT „Tak jak CJTF–HOA dowódcy CTF 150 dowiadują się, że morza nie są 

tak niebezpieczne, jak podejrzewano. Gdy TF zostało powołane w 2003 roku na bazie 

doświadczeń nabytych przez ostatnie półtora roku, nie sadzę, by środowisko morskie 

stało się miejscem rutynowego przerzutu terrorystów i ich wyposażenia w rejonie. (…) 

jest to tylko możliwe częściowo ze względu na nasze działania (…). Większość jedno-

stek, z którymi nawiązano kontakt, została już wprowadzonych do bazy danych NAV-

CENT” — stwierdził komandor Francois Pasi, dowódca La Fayette. „Nasza obecność 

tutaj modyfikuje ruch w rejonie” — dodał. Jednostki z Australii, Kanady, Włoch i Nowej 

Zelandii oraz Holandii i Wielkiej Brytanii brały już poprzednio udział w operacjach CTF 

150 [Kucera 2005, ss. 26–27]. 
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Piechota Morska Królewskiej Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii (UK Royal Mari-

nes) prowadzi prace nad szybkimi łodziami wsparcia ogniowego [Scott 2005, s. 32]. 

Po doświadczeniach zdobytych w południowym Iraku pod koniec 2003 roku wynikła 

potrzeba wykorzystania platform wsparcia ogniowego z większą siłą ognia. Łodzie te 

mają zapewnić ochronę żołnierzy wewnątrz kadłuba i posiadać większą siłę ognia. Wer-

sja ta odbywała próby w listopadzie 2005 roku.

Nowoczesnym rozwiązaniem było zastosowanie bezzałogowych jednostek nawod-

nych przez Marynarkę Republiki Singapuru podczas operacji podjętych w północnej 

części Zatoki Arabskiej. Miały one za zadanie pomagać w ochronie terminalu nafto-

wego w Basrze przed atakami terrorystów [Scott 2003, s. 5]. Potwierdziły swoją efektyw-

ność w Zatoce Arabskiej. Bezzałogowe jednostki nawodne (Unmanned Surface Vehicles) 

USV działały i wykonywały z powodzeniem powierzone im zadania. Jednostka posiada 

możliwość zdalnego sterowania. Ograniczenia ludzkie i chęć redukcji ludzkich niedo-

skonałości powoduje, że Marynarka Singapuru jest zwolennikiem wykorzystania jed-

nostek bezzałogowych. Należ dodatkowo wspomnieć, iż policyjne Jednostki Ochrony 

Wybrzeża Singapuru z dużym powodzeniem kontrolują rejony przybrzeżne.

Marynarka Izraela wzmacnia swoją obronę wybrzeża wzdłuż Strefy Gazy poprzez 

wielofunkcyjne, nowoczesne jednostki patrolowe. Flota zamierza również pozyskać 

nowoczesne łodzie patrolowe Super Dvora MK III [Ben-David 2005, s. 5] oraz Shaldag. 

Jednostki te z przeznaczeniem realizacji działań zapobiegania terroryzmowi, ochrony 

rejonów przybrzeżnych, mają mieć dostosowany do tych potrzeb odpowiedni napęd — 

możliwość operowania na bardzo płytkich wodach. Nowoczesne jednostki mają być 

rozmieszczone na południowej granicy z Gazą, aby zapobiec infiltracji Izraela przez ter-

rorystów oraz przerwać i utrudnić przemyt.

Powyższe przykłady innych marynarek wojennych dają pełny obraz potrzeby zasto-

sowania małych, szybkich jednostek, przystosowanych do działań w rejonach przy-

brzeżnych, celem zmniejszenia wszelakich zagrożeń. 

W warunkach polskich przewidywać należy możliwość nadzorowania i kontroli 

przez siły MW ruchu statków handlowych, przeprowadzania przez okręty inspek-

cji, a nawet ich zatrzymywania przy użyciu siły. Sprawne i perfekcyjne prowadzenie 

takich działań wymaga oczywiście odpowiedniego przeszkolenia dowódców okrętów, 

dowódców oraz członków grup inspekcyjnych (przeszkolone są obecnie jedynie załogi 

jednostek Morskiego Oddziału Straży Granicznej) [Mickiewicz 2002, s. 38].
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Zakończenie

Analiza środowiska bezpieczeństwa akwenów morskich w kontekście zagrożeń asy-

metrycznych wskazuje, że rejon działań bojowych sił morskich przesunął się z morza 

pełnego w kierunku strefy litoralnej. Zasadniczy wpływ na przeniesienie rejonów wyko-

nywania zadań przez siły morskie mają ograniczone możliwości sił i środków, którymi 

dysponuje przeciwnik asymetryczny. Biorąc pod uwagę ich autonomiczność i dzielność 

morską, z dużym prawdopodobieństwem można określić granicę rejonu działań prze-

ciwnika asymetrycznego i będzie ona przebiegała w odległości nie większej niż 50 mil 

morskich od linii brzegowej.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dotyczącej użycia Lekkich Nawodnych Sił 

Uderzeniowych w kontekście zagrożeń asymetrycznych, można dokonać uogólnień 

w postaci następujących wniosków:

1. Zmiana uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego w skali regionalnej 

i globalnej wymusiła rewizję obowiązujących dokumentów strategicznych. W  for-

mułowanych, w świetle nowych wyzwań, strategiach bezpieczeństwa poszczegól-

nych państw można wyodrębnić trzy składowe tworzące system obronny. Skła-

dowe obejmują działania prewencyjno-stabilizacyjne, reagowanie kryzysowe oraz 

działania obronne (wojenne). W strategiach tych nadal istotną rolę w tworzeniu 

bezpieczeństwa przypisuje się wykonawczym podsystemom militarnym czyli siłom 

zbrojnym; 

2. Zagrożenia na kierunku morskim stały się realną przyczyną mogącą w znacz-

nym stopniu zakłócić i spowodować przerwy w zaspokajaniu potrzeb gospodarki 

morskiej państwa. Głównie dotyczy to sieci transportowych (morskich linii komuni-

kacyjnych), które są związane z dostarczaniem surowców energetycznych, surowco-

wych oraz materiałowych. W konsekwencji może to naruszyć stabilność polityczną, 

ekonomiczną i militarną państw regionów nadmorskich. W powyższej sytuacji oka-

zuje się, że jedynie siły morskie (jako regularny rodzaj sił zbrojnych) dysponują zdol-

nościami przygotowanymi do przeciwdziałania zagrożeniom skierowanym przeciw 

żegludze na morskich szlakach komunikacyjnych.

3. Spodziewanymi metodami oddziaływania sił przeciwnika asymetrycznego 

na jednostki pływające, korzystające z linii komunikacyjnych rozmieszczonych na 

Morzu Bałtyckim, uznaje się: zamachy bombowe w portach i na morzu, ataki samo-

bójcze z wykorzystaniem jednostek pływających wypełnionych materiałem wybu-

chowym, dywersyjne działania płetwonurków bojowych;
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4. Analiza czynników środowiska geograficznego strefy litoralnej wskazuje, 

że zwalczanie celów nawodnych w rejonie Morza Bałtyckiego jest utrudnione 

z  powodu niejednorodności linii brzegowej, zróżnicowanych głębokości oraz, co 

jest bardzo ważne, istnienia rejonów intensywnej żeglugi. Uwzględnienie powyż-

szych czynników stanowi podstawę w trakcie szczegółowego planowania działań 

bojowych, ponieważ ewentualne starcie zbrojne wymaga natychmiastowej reakcji 

i będzie zazwyczaj krótkotrwałe. Wzrost intensywności żeglugi w regionie Morza 

Bałtyckiego powoduje, że jednostki flot handlowych mogą stać się celem dla prze-

ciwnika asymetrycznego.
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