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Ewa Jakubiak
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEēSTWA RP

THE INTEGRATED SECURITY SYSTEM
OF THE REPUBLIC OF POLAND

Streszczenie

Artykuá omawia system bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego Rzeczypospolitej Polskiej
z uwzglĊdnieniem aspektów obronnoĞci oraz zagroĪenia paĔstwa. Wymaga to ukazania
struktury i systemu bezpieczeĔstwa paĔstwa. System stanowi zespóá siá i Ğrodków
zapewniających podmiotowi stan bezpieczeĔstwa, który jest przez niego akceptowany.
Powiat, gmina, region i paĔstwo mogą byü podmiotem systemu bezpieczeĔstwa.
Zadaniem

funkcjonowania

systemu

bezpieczeĔstwa

wewnĊtrznego

jest

zagwarantowanie mieszkaĔcom poziomu bezpieczeĔstwa, podstawĊ prawną stanowi
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, oraz akty wykonawcze.
Sáowa kluczowe: bezpieczeĔstwo, system, obronnoĞü, strategia, paĔstwo

Summary

The article discusses the internal security system of the Republic of Poland with the
inclusion of defense aspects and threat to the state. It requires that the structure and the state’s
defense system be revealed. The system constitutes the body of forces and means ensuring
a state of security to the subject that is approved by it. District, commune, region and the state
may be the subject of the security system.
The task of the internal security system performance is to guarantee citizens security,
which is based on the Constitution of the Republic of Poland along with executive acts.
Key words: security, system,defense, strategy, state

Ewa Jakubiak

6

Struktura i system bezpieczeĔstwa paĔstwa

Problematyka bezpieczeĔstwa paĔstwa obejmuje aspekt zewnĊtrzny, czyli zagroĪenia
napáywające ze strony innych paĔstw lub podmiotów stosunków miĊdzynarodowych, oraz aspekt
wewnĊtrzny okreĞlający utrzymanie stabilnoĞci wewnĊtrznej danego paĔstwa. PaĔstwo w tym
celu tworzy warunki bezpieczeĔstwa w wypeánianiu funkcji wewnĊtrznej i zewnĊtrznej, poprzez
skuteczne wypeánianie tej funkcji paĔstwo zapewnia przetrwanie narodu w terytorialnych
granicach paĔstwa oraz tworzy warunki do swobodnego, niezakáóconego rozwoju.
W celu osiągniĊcia i utrzymywania poĪądanego poziomu bezpieczeĔstwa Polska,
podobnie jak inne paĔstwa wykorzystuje instrumenty w postaci uregulowaĔ prawnych
i materialnych. CaáoĞü rozwiązaĔ tych tworzy zintegrowany system bezpieczeĔstwa
i odpowiednie struktury realizacyjne.System BezpieczeĔstwa Narodowego (BezpieczeĔstwa
PaĔstwa) – to caáoĞü siá (podmiotów), Ğrodków i zasobów przeznaczonych przez paĔstwo do
realizacji

zadaĔ

w

dziedzinie

bezpieczeĔstwa1.Wedáug

R.

Kulczyckiego

system

bezpieczeĔstwa definiuje siĊ jako zbiór wzglĊdnie odosobnionych, chociaĪ organizacyjnie,
funkcjonalnie, merytorycznie oraz prawnie powiązanych w jedną caáoĞü podsystemów2.
Wedáug Bernarda WiĞniewskiegosystem bezpieczeĔstwa narodowego jest zbiorem organów
wáadzy i administracji publicznej, metod oraz sposobów dziaáania związanych z ochroną
porządku konstytucyjnego3.
Struktura bezpieczeĔstwa narodowego RP budowana jest z uwzglĊdnieniem
nastĊpujących wymagaĔ: ma zapewniü sprawne funkcjonowanie organów wáadzy
i administracji publicznej we wszystkich sytuacjach i stanach funkcjonowania paĔstwa.
Dodatkowo musi ona analizowaü nie tylko obecną sytuacjĊ paĔstwa, ale równieĪ warianty jej
rozwoju w przyszáoĞci.
Ma na celu wszystkie wyzwania i zagroĪenia bezpieczeĔstwa narodowego,
umoĪliwiając zastosowanie wszystkich dostĊpnych narzĊdzi wiązanych z polityką
bezpieczeĔstwa,

zapewniaü

wáaĞciwą

koordynacjĊ

dziaáaĔ

paĔstwa

(gáownie

dyplomatycznych, ekonomicznych, militarnych oraz specjalnych) ze szczebla najwyĪszych

1

Strategia BezpieczeĔstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 13.
J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeĔstwa spoáecznego, Wyd. Difin, Warszawa 2013. [w]
J. Wojnarowski, J. Babula, BezpieczeĔstwo militarne Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2004, s.14.
3
B. WiĞniewski, System bezpieczeĔstwa paĔstwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Wyd. WyĪszej Szkoáy
Policji w Szczytnie, Szczytno 2013, s. 30.
2
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organów wáadzy wykonawczej, w wymiarze narodowym, NATO ora UE4.Struktura
bezpieczeĔstwa paĔstwa oparta jest m.in. na stabilnych mechanizmach sprawowania rządów,
przyjĊtej polityce wewnĊtrznej i zagranicznej, a takĪe wizji, misji i celu bezpieczeĔstwa.
Obszary te, przypisane wszystkim organom paĔstwa, wiąĪą siĊ z zapewnieniem ochrony
oraz obrony paĔstwa w warunkach zarówno pokoju, kryzysu jak i wojny5.
Wspóáczesne zagroĪenia wymuszają koniecznoĞü udziaáu wszystkich podmiotów,
organów wáaĞciwych w sprawach bezpieczeĔstwa do ciągáej wspóápracy. Na kaĪdym etapie
dziaáania wspóápraca ta wiąĪe siĊ z wzajemnym budowaniem strategii bezpieczeĔstwa,
zaangaĪowaniem spoáeczeĔstwa w rozwijaniu bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego.
KaĪdego rodzaju dziaáania w zakresie zapewnienia poziomu bezpieczeĔstwa
wewnĊtrznego paĔstwa, które byáoby akceptowane przez obywateli, powinny byü
nakierowane na prawidáowe wykonywanie zadaĔ dotyczących wdraĪania systemu
6

zarządzania kryzysowego . System bezpieczeĔstwa narodowego zostaá okreĞlony w Strategii
BezpieczeĔstwa Narodowego w 2014roku7. W systemie bezpieczeĔstwa waĪnym elementem
jest system obronny paĔstwa.System ten stanowią wszystkie siáy i Ğrodki przeznaczone do
realizacji zadaĔ obronnych, odpowiednio do tych zadaĔ, zorganizowane, utrzymywane
i przygotowane.
Skáada siĊ on z trzech najwaĪniejszych elementów takich jak: podsystemu kierowania
i dwóch podsystemów wykonawczych: militarnego (Siáy Zbrojne RP) oraz pozamilitarnego
(pozamilitarne ogniwa obronne)8. System zapewnia paĔstwu odpowiednie struktury
realizacyjne.
System bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego paĔstwa to wyodrĊbniony z systemu
bezpieczeĔstwa narodowego zbiór organów wáadzy i administracji publicznej. To ukáad norm
i

pewnoĞci

prawnych

oraz

sposoby

organizowania

organów

wáadzy

i administracji publicznej a takĪe okreĞlonych osób prawnych, tworzących wáaĞciwe warunki
ochrony obywateli przed zjawiskami groĨnymi dla Īycia oraz zdrowia lub powodującymi

4

E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagroĪeĔ niemilitarnych, Wyd. AON, Warszawa 2007, s.62.
J. Gierszewski, Organizacja systemu BezpieczeĔstwa spoáecznego, op. cyt.., s. 47.
Strategia BezpieczeĔstwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2014,s.14.
7
Strategia BezpieczeĔstwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej jest planem bezpiecznego funkcjonowania
5
6

paĔstwa. Ukazuje interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczpospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeĔstwa.
Uwarunkowania i zagroĪenia bezpieczeĔstwa. Dodaü naleĪy, iĪ Strategia jest dokumentem, który opisuje
bieĪący stan bezpieczeĔstwa, ale takĪe wytycza kierunki caáoĞciowej polityki bezpieczeĔstwa na lata nastĊpne.
8
Strategia obronnoĞci Rzeczpospolitej Polskiej po wstąpieniu do NATO, skrypt internetowy, Warszawa 2008,
http;//www.koziej.pl, dostĊp 02.12.2015.
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zniszczenie Ğrodowiska, straty materialne9. System taki funkcjonuje na kaĪdym szczeblu
organizacyjnym paĔstwa. Dziaáanie systemu powinno w permanentny sposób, przeciwstawiaü
siĊ wszystkim pojawiającym siĊ na bieĪąco zagroĪeniom interesów paĔstwa10.
Konstytucyjne cele polskiej polityki bezpieczeĔstwa okreĞlane są nastĊpująco11:
x

ochrona suwerennoĞci i niezawisáoĞci Rzeczpospolitej;

x

podtrzymywanie nienaruszalnoĞci granic i przynaleĪnoĞci terytorialnej kraju;

x

gwarantowanie

bezpieczeĔstwa

obywatelom

Polski,

praw

czáowieka

i podstawowych praw wolnoĞci oraz porządku demokratycznego;
x

utworzenie niezakáóconych rozwoju do gospodarczego i cywilizacyjnego rozwoju
Polski wraz ze wzrostem dobrobytu obywateli;

x

zabezpieczenie dziedzictwa narodowego jak równieĪ toĪsamoĞci narodowej;

x

realizowanie zobowiązaĔ sojuszniczych, a takĪe obrona i reklamowanie interesów
paĔstwa polskiego.
Ustawy te moĪna podzieliü na: odnoszące siĊ do dziedziny bezpieczeĔstwa

narodowego i ustawy regulujące zadania i kompetencje organów administracji publicznej
i odnoszące siĊ do rodzaju i skali zagroĪeĔ. Koncepcja systemu bezpieczeĔstwa narodowego
zostaáa okreĞlona w Strategii BezpieczeĔstwa Narodowego w 2007r. WaĪnym elementem
zawartym w niej jest system obrony paĔstwa. System ten tworzą wszystkie siáy
i Ğrodki przeznaczone do realizacji zadaĔ obronnych.
Wedáug którego Rzeczpospolita Polska strzeĪe niepodlegáoĞci oraz nienaruszalnoĞci
swego terytorium, zapewnia wolnoĞci jak i prawa czáowieka oraz obywatela i jego
bezpieczeĔstwo12. NaleĪy jednak zaznaczyü, iĪ kaĪdy dokument jest bardzo istotny, poniewaĪ
tylko caáoĞciowe podejĞcie do bezpieczeĔstwa i to zarówno na najwyĪszym szczeblu, jak i na
najniĪszym, moĪe przynieĞü poĪądane efekty. W związku z tym choü Strategia ObronnoĞci
RP jest dokumentem na najniĪszym szczeblu, to jednakĪe jest to dokument równie istotny jak
te na wyĪszym szczeblu.

9

J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeĔstwa spoáecznego, op. cyt.., s.28.
S. Koziej, System bezpieczeĔstwa Rzeczpospolitej, t. II, polityka i strategia bezpieczeĔstwa paĔstwa XXIwieku,
Warszawa 2004, s.75 [ w] http/ www.koziej.pl, dostĊp 06.07.2014.
11
J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeĔstwa spoáecznego, op. cy..t, s.30.
12
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U z 1997r. Nr. 78, poz. 483).
10
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Konstytucja jest podstawowym systemem bezpieczeĔstwa paĔstwa, art.5 rysunek 1.
Konstytucja (art.5,26,74,85).
Ustawy (o organach wáadzy, narzĊdziach, prawach)
Rozporządzenia (dot.np. stanów nadzwyczajnych i kryzysowych

Strategia BezpieczeĔstwa Narodowego ( 2014)

Strategia ObronnoĞci RP (2009)

ħródáo: J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeĔstwa spoáecznego, op. cyt.., s. 30.
Rysunek 1. Dokumenty normujące funkcjonowanie Systemu BezpieczeĔstwa PaĔstwa

Siáy zbrojne Rzeczpospolitej pomagają w ochronie niepodlegáoĞci paĔstwa
i nienaruszalnoĞci granic. Wáadze publiczne ksztaátują politykĊ, która by gwarantowaáa
bezpieczeĔstwo ekologiczne13 zarówno obecnemu, jak i nastĊpnemu pokoleniu. W gestii
wáadz publicznych leĪy ochrona Ğrodowiska. Art. 85 Konstytucji RP mówi, iĪ obowiązkiem
Polaka jest obrona paĔstwa. Natomiast jeĞli chodzi o zakres obowiązkusáuĪby wojskowej,
toszczegóáowo okreĞla to ustawa14.
Opierając siĊ na Konstytucji RP i na wáaĞciwych ustawach moĪna dowiedzieü z ich
treĞci, Īe system bezpieczeĔstwa tworzą Parlament, Prezydent RP, Rada Ministrów
i centralneorgany administracji rządowej. Ich integralnymi czĊĞciami skáadowymi są siáy
zbrojne, sáuĪby, instytucje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
i instytucje pozarządowe i podmioty prywatne mające za zadanie zapobiegaü i przeciwdziaáaü
zagroĪeniom. Zapewnienie bezpieczeĔstwa naleĪy do paĔstwa i jego organów, a dziaáalnoĞü
innych podmiotów jest w tej dziedzinie pomocnicza. Prezydent – Rada BezpieczeĔstwa stoi
na

straĪy

bezpieczeĔstwa,

Rada

Ministrów

zapewnia

bezpieczeĔstwo

zewnĊtrzne

i wewnĊtrzne paĔstwa, Parlament sprawuje wáadzĊ ustawodawczą, resorty kierują
okreĞlonymi dziaáaniami, a Administracje terenowe są przedstawicielami Rady Ministrów.
Aktualny system bezpieczeĔstwa paĔstwa stanowią: organy kierowania – podsystem
kierowania obronnoĞcią, Siáy Zbrojne- podsystem militarny, Siáyi elementy pozamilitarne.
13
14

BezpieczeĔstwo ekologiczne nazywane jest doĞü czĊsto bezpieczeĔstwem Ğrodowiskowym.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997( Dz U z 1997r Nr 78, poz. 48.).
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Podsystem kierowania bezpieczeĔstwem paĔstwa moĪna okreĞliü jako zbiór powiązanych
ze sobą elementów organów wáadzy publicznej i kierowników jednostek organizacyjnych,
dziaáają one w celu zapewnienia ciągáoĞci podejmowanych decyzji i dziaáaĔ dla utrzymania
bezpieczeĔstwa paĔstwa. Podsystemy dzielą siĊ na subsystemy.
Subsystem bezpieczeĔstwa ustrojowego to stan taki stan stosunków spoáeczno –
politycznych w paĔstwie, który speánia zadania z ochroną porządku konstytucyjnego, który
okreĞla charakter paĔstwa, jego ustrój, porządek prawny i wolnoĞci obywatelskie. Subsystem
bezpieczeĔstwa publicznego i porządku publicznego, zapewnia niezakáóconysystem
funkcjonowania struktur paĔstwowych i bezpieczeĔstwa obywateli obejmującego ochronĊ ich
Īycia, zdrowia i mienia15.
Zadania dotyczą przeciwdziaáania zagroĪeniom powstaáym przez umyĞlną lub nieumyĞlną
dziaáalnoĞü np. poĪary, powodzie, katastrofy budowlane. Zadania związane są miĊdzy innymi
z: ochroną Īycia i ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami, zapewnieniem spokoju
w miejscach publicznych, w ruchu drogowym, wykrywanie przestĊpstw i wykroczeĔ
Ğciganiem sprawców, utrzymaniem porządku na drogach, przestrzeganiem przepisów
budowlanych, leĞnych itp., zwalczaniem patologii spoáecznych.
Kolejnym elementem podsystemu bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego jest subsystem ochrony
granic. Jest on realizowany poprzez zadania związane z ochronąpolskiej granicy na lądzie,
morzu, wodach wewnĊtrznych oraz w przestrzeni powietrznej 16.
Natomiast waĪnym skáadnikiem podsystemu bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego jest
subsystem ratowniczy. Do jego zadaĔ naleĪy ratowanie Īycia, zdrowia, mienia, niesienie
pomocy w razie zagroĪenia i podejmowanie medycznych dziaáaĔ ratowniczych wobec kaĪdej
osoby znajdującej siĊ w stanie nagáego zagroĪenia Īycia lub zdrowia. NastĊpnym elementem
podsystemu bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego jest subsystem sanitarno – epidemiologiczny.
Jego zadaniem jest ochrona zdrowia ludzkiego przez negatywnym oddziaáywaniem
szkodliwoĞci, a takĪe zapobieganie wystĊpowaniu chorób o charakterze zakaĨnym
i zawodowym.
Istotny skáadnik podsystemu bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego stanowiący subsystem
bezpieczeĔstwa informacyjnego. BezpieczeĔstwo informacyjne okreĞla stan, w którym
spoáeczeĔstwo ma zapewniony dostĊp do aktualnej, rzetelnej informacji. Kolejnym
skáadnikiem

podsystemy

bezpieczeĔstwa

wewnĊtrznego

to

subsystem

zarządzania

kryzysowego, uruchamiany jest w przypadku wystąpienia zagroĪeĔ wymagających podjĊcia
15
16

M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeĔstwem publicznym, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2010, s.121.
TamĪe, s. 213.
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szczególnych dziaáaĔ. Zapobiega on sytuacjom kryzysowym17. Przedstawiony powyĪej
system bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego paĔstwa ma charakter formalny, dziaáa poprzez prawne
organy paĔstwa.
Wyszczególnienie poszczególnych czĊĞci systemu i ewentualnie podsystemów
nastĊpuje jako efekt analizy wáaĞciwoĞci ustawowej oraz zakresu zadaĔ organów paĔstwa18.
System bezpieczeĔstwa paĔstwa oparty jest na zbiorze prawnym, a struktura systemu
powinna byü powiązana z zagroĪeniami, które wpáywają na bezpieczeĔstwo paĔstwa.

Aspekty obronnoĞci

ObronnoĞü paĔstwa jest obszarem bezpieczeĔstwa, który obejmuje wykorzystanie
caáego potencjaáu paĔstwa i to zarówno militarnego, jak równieĪ niemilitarnego,
do przeciwdziaáania szczególnym zagroĪeniom

19

. Istotą dziaáaĔ obronnych jest odparcie

agresjii doprowadzenie do sytuacji uniemoĪliwiającej jej wznowienie przez agresora
w przyszáoĞci20.

Z Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskie wynika, Īe przygotowania obronne naleĪą
do
i

waĪniejszych

zadaĔ

samorządowej,

a

wszystkich

takĪe

organów

innych

wáadzy

organizacji

i

i

administracji

poszczególnych

rządowej
obywateli.

Obowiązek przygotowana paĔstwa oraz jego struktur wáadzy i administracji do obrony
wáasnego kraju nie jest niczym szczególnym.
Przygotowania

wojenne

w

obecnej

sytuacji

geopolitycznej

Polski

nie

są

najwaĪniejszym problemem organów wáadzy i administracji. Realne niebezpieczeĔstwo
ewentualnej wojny wydaje siĊ bardzo maáe oraz odlegáe, w związku z czym poĞwiĊcanie temu
zagadnieniu cennego czasu wáadz, a gáównie pieniĊdzy podatników jest czymĞ niewáaĞciwym,
w szczególnoĞci przy problemach gospodarczych21.

17

R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe, Wyd. Difin Warszawa 2012, s.155.
J. Gierszewski, BezpieczeĔstwo wewnĊtrzne. Zarys systemu. Zarządzanie bezpieczeĔstwem”, Wyd. Difin
S.A..Warszawa 2013, s. 51.
19
W. Kitler, Obrona narodowa w wybranych paĔstwach demokratycznych, Warszawa 2001, s.156.
20
Wszystkie definicje terminu obronnoĞü paĔstwa mają wspólne cechy odnoszą siĊ do przeciwdziaáania
zagroĪeniom.
21
J. ProĔko, BezpieczeĔstwo paĔstwa. Zarys Teorii Problemu i ZadaĔ Administracji Publicznej, WyĪsza
SzkoáaAdministracji w Bielsku – Biaáej, Belsko Biaáa 2007, s. 84.
18
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RozwaĪanie problematyki przygotowaĔ obronnych w sytuacji, gdy Polska jest
czáonkiem Paktu Póánocnoatlantyckiego zrzeszającego najwiĊksze potĊgi gospodarcze
i militarne Ğwiata oraz czáonkiem rozrastającej siĊ Unii Europejskiej wydaje siĊ uzasadniona,
w naszym paĔstwie powinniĞmy siĊ czuü bezpieczniej, niĪ kiedykolwiek w naszej historii.
Wydarzenia ostanie, nieustabilizowana sytuacja polityczna

w

niektórych

paĔstwach

powstaáych w wyniku rozpadu ZSRR, nie pozwalają patrzeüw przyszáoĞü z takim
optymizmem. Wydarzenia z 11 wrzeĞnia 2001r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Póánocnej oraz zamachy w Madrycie i Londynie zmuszają do objĊcia szczególna troską
o

bezpieczeĔstwo

paĔstwa

i

jego

obywateli22.Z

powyĪszych

ustaleĔ

wynika,

Īe przeprowadzenie przygotowaĔ obronnych wynika nie tylko z przepisów prawa.
NaleĪy wskazaü, iĪ odpowiednie przygotowanie instytucji paĔstwa, które tworzą aparat
wáadzy oraz administracji jak i organów wykonawczychprzyczynia siĊ do poprawy
poszczególnych obszarów ich dziaáania takich jak: sprawnoĞü, elastycznoĞü oraz skutecznoĞci
dziaáania w krytycznej sytuacji, którą stwarza wojna23.
Problem przygotowaĔ obronnych i odpowiedzialnoĞü poszczególnych organów
wáadzy i administracji paĔstwowej w obszarze obronnoĞci regulowany jest stosownymi
przepisami prawa. Zgodnie z zapisami konstytucji, prawo powszechnie obowiązujące musi
byü

opublikowane

w

sposób

jawny

i

dostĊpny

wszystkim

obywatelem.

ChociaĪ przedsiĊwziĊü w obronie i przygotowaĔ obronnych powinna byü utajniona, aby w ten
sposób utrudniü potencjalnemu przeciwnikowi dotarcie do istotnych informacji. Uáatwia to
w znaczny sposób zadanie obrony kraju i zapewnia bezpieczeĔstwo obywateli. Z zapisów
obowiązujących aktów prawnych wynika, iĪ wszyscy przedstawiciele poszczególnych
szczebli wáadzy, centralnego, regionalnego i lokalnego są odpowiedzialni za bezpieczeĔstwo
w zakresie swoich kompetencji, uprawnieĔ i obszaru dziaáania24.
Stwierdzenie to potwierdza najwaĪniejszy w dziedzinie obronnoĞci naszego paĔstwa akt
prawny, którym jest wielokrotnie modyfikowana ustawa o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 roku. W artykule drugim tejĪe ustawy
wskazano, Īe umacnianie polskiej obronnoĞci, przygotowanie ludnoĞci oraz mienia
narodowego w przypadku wojny jak i wykonywanie zadaĔ w powszechnym obowiązku

22

B. WiĞniewski, System bezpieczeĔstwa paĔstwa, op. cyt…, s. 50-52.
TamĪe, s. 48.
24
Zob. Ustawa z 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (tekst jedn. Dz. U z 2001 r., nr 80,
poz. 872), art. 15, art.16, art.19, art.40. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009ro wojewodzie i administracji rządowej w
województwie (Dz. U z 2009., nr31, poz. 206 ze zm).
23
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obrony powinno naleĪeü do wszystkich organów wáadzy oraz administracji rządowej jak
równieĪ innych organów oraz instytucji25.
W dziale pierwszym w przepisach ogólnych tejĪe ustawy zawarte zostaáy podstawowe
obowiązki w obszarze obronnoĞci paĔstwa: Prezydenta Rzeczpospolitej polskiej, Rady
Ministrów oraz Szefa Obrony Cywilnej Kraju i Siá Zbrojnych. W tym dziale wyáania siĊ
pewien obraz odpowiedzialnoĞci systemu obrony naszego paĔstwa. W tym systemie moĪna
wyróĪniü dwa zasadnicze piony: pion obrony militarnej kraju oraz pion obrony cywilnej
kraju. Na czele systemu kierowania stoi Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rada
Ministrów. Oba wymienione organy systemu kierowania dziaáają wspólnie. Prezydent
w wiĊkszoĞci przypadków zatwierdza decyzje Rady Ministrów. Czyli decyzje podejmowane
w sprawach obronnoĞcinaszego kraju podejmowane są wspólnie. W wiĊkszoĞci wypadków
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdza decyzje Rady Ministrów.

Do tych podstawowych decyzji ustawa o powszechnym obowiązku obrony zalicza:
x

Wprowadzenie albo zmianĊ stanu gotowoĞci obronnej paĔstwa;

x

Stworzenie strategii bezpieczeĔstwa narodowego jak i wydanie koniecznych do jej
wykonania dokumentów wykonawczych. Za najistotniejsze z nich naleĪy uznaü
Polityczno – Strategiczną DyrektywĊ Obronną Rzeczypospolitej polskiej;

x

Stworzenie, przyjĊcie oraz realizacjĊ planów üwiczeĔ krajowych polskiego systemu
obronnego26.
W Konstytucji RP okreĞlono jeszcze jedną zasadniczą decyzjĊ, a mianowicie to

Prezydent Polski27 „sprawuje zwierzchnictwo nad Siáami Zbrojnymi za poĞrednictwem
Ministra Obrony Narodowej”28; Prezydent takĪe okreĞlagáówne kierunki rozwoju Siá
Zbrojnych oraz przygotowanie naszego paĔstwa. Szef Obrony Cywilnej Kraju jest waĪnym
organem wymienionym w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej.
Podlega on ministrowi wáaĞciwemu do spraw wewnĊtrznych. Zgodnie z zapisami ustawy
25

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967roku, (Dz. U. 1997 r
Nr 78 poz. 483 z póĨ. zm.).
26
TamĪe, s.48.
27
W czasie pokoju prezydent Rzeczpospolitej Polskiej sprawuje zwierzchnictwo nad Siáami Zbrojnymi RP za
poĞrednictwem ministra obrony narodowej. Patrz Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 6 kwietnia 1997.,
art.134. Natomiast bardzo waĪnym zapisem konstytucyjnym w tym obszarze, jest zapis mówiący, iĪ w razie nie
moĪnoĞci peánienia tego obowiązku przez Prezydenta, jego obowiązki przejmuje Marszaáek Sejmu. Wydawaü by
siĊ mogáo iĪ ten przepis nie ma praktycznego zastosowania, gdyĪ taka sytuacja byáa by bardzo maáo
prawdopodobna. JednakĪe w roku 2010 po katastrofie w SmoleĔsku, w której zginąá Prezydent RP Lech
KaczyĔski, jego obowiązki w tym zakresie z mocy Konstytucji przejąá ówczesny marszaáek Sejmu: Bronisáaw
Komorowski.
28
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997r.Nr. 78, poz. 483. z póĨn.zm).
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o powszechnym obowiązku obrony, obrona cywilna ma za zadanie ochronĊ ludnoĞci,
zakáadów pracy oraz przedmiotów uĪytecznoĞci publicznej, dóbr kultury, ratowania jak
i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie trwania wojny i wspóádziaáanie w zwalczaniu
klĊsk Īywioáowych oraz zagroĪeĔ Ğrodowiska i usuwania ich skutków.29
Realizacja zadaĔ wynikających z powyĪszej ustawy z posiadania formacji obrony
cywilnej, na którą skáadają siĊ przeznaczone oddziaáy do wykonywania zadaĔ ogólnych,
specjalnych. Prawo do tworzenia formacji obrony cywilnej posiadają: ministrowie,
wojewodowie, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz pracodawcy.
Do podstawowych zadaĔ Szefa Obrony Cywilnej Kraju naleĪy: opracowywanie ogólnych
zasad i realizacji zadaĔ obrony cywilnej, koordynowanie przedsiĊwziĊü z zakresu obrony
cywilnej

realizowanych

przez

organy

administracji

rządowej

i

samorządowej.

PodsumowującnaleĪy stwierdziü, Īe na obszarze obronnoĞci naszego paĔstwa wyróĪniamy
dwa podstawowe piony:
x

Pion obrony militarnej, którego najwaĪniejszym skáadnikiem są Siáy Zbrojne.
Z kolei bezpoĞrednie kierownictwo zostaáo powierzone Ministrowi Obrony
Narodowej;

x

Pion obrony niemilitarnej, której najistotniejszym skáadnikiem są formacje obrony
cywilnej nadzorowany jest przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju 30.

Zadania w obszarze obronnoĞci naszego paĔstwa wynikają z zakresu odpowiedzialnoĞci za
poszczególne dziaáy administracji rządowej. NajwiĊksza rola

w

zakresie

tym

przypada

Ministrowi Obrony Narodowej z racji wykonywania zadaĔ prezydenta RP w zakresie
zwierzchnictwa nad Siáami Zbrojnymi oraz ministrowi spraw wewnĊtrznych i administracji.
Minister do spraw wewnĊtrznych i administracji sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem
administracji rządowej w caáym kraju oraz z punktu widzenia bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego,
formacjami: Policją, PaĔstwową StraĪą PoĪarną, StraĪą Graniczną, Biurem Ochrony Rządu.
Pozostali ministrowie sprawują kierownictwo nad poszczególnymi dziaáami administracji
rządowej31.
Wojna to jeden z moĪliwych stanów funkcjonowania paĔstwa, jest to stan trudny,
znacznie

trudniejszy

od

kryzysów

gospodarczych,

czy

innych

zaburzeĔ

w prawidáowym funkcjonowaniu paĔstwa. PaĔstwo przecieĪ moĪe nie przestaüfunkcjonowaü
29

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony z dnia 21 listopada 1967r,. (Dz. U. 1967 Nr 44 poz. 220 z póĨ. zm.,
Art.137.
30
J. ProĔko, BezpieczeĔstwo paĔstwa, op. cyt.., s. 88.
31
BezpieczeĔstwo wewnĊtrzne paĔstwa. Wybrane zagadnienia. (red.) S. Sulkowski, M. BrzeziĔski, Warszawa
2009, s. 44.
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i speániaü swoje obowiązki wobec obywateli jedynie dlatego, Īe jest uczestnikiem wojny.
JeĞli paĔstwo przestaje istnieü staje siĊ terytorium okupowanym, na którym agresor decyduje
o strukturze wáadzy i administracji.
ObronnoĞü postrzegana jest przede wszystkim z dziaáalnoĞcią siá zbrojnych lub innych
formacji bezpoĞrednio na froncie lub w obronie konkretnych obiektów. Silna armia to jedynie
widoczny wierzchoáek potencjaáu obronnego spoáeczeĔstwa. Wiek XIX i XX pokazaá,
iĪ armie pozbawione zaplecza i materialnego wsparcia wáasnego spoáeczeĔstwa nie są wstanie
skutecznie broniü wáasnego paĔstwa.

Problemy rozwoju bezpieczeĔstwa i zagroĪenia
ZagroĪenie rozumiane jest takĪe jako szkodliwoĞü lub niebezpieczeĔstwo32.
ZagroĪeniem bĊdą negatywne czynniki oddziaáywujące na okreĞloną chronioną wartoĞü
czy ukáad. W literaturze jest kilka definicji okreĞlających zagroĪenie wewnĊtrzne jako stan
w paĔstwie uniemoĪliwiający organom wáadzy utrzymanie porządku publicznego
jak i zachowanie Īycia ora mienia ludnoĞci33.Jak równieĪ korzystanie z praw swobód
obywatelskich, które gwarantuje konstytucja i inne przepisy prawa.
Inna definicja zagroĪeniami nazywa taki rodzaj zagroĪeĔ, w których powstaje
prawdopodobieĔstwo zmniejszenia siĊ zdolnoĞci organów wáadzy utrzymania porządku
publicznego na obszarze paĔstwa34. NaleĪy pamiĊtaü, Īe zawsze jesteĞmy naraĪeni na
zagroĪenia, które wystĊpują lub mogą pojawiü siĊ w przyszáoĞci, czyli mogą pojawiaü siĊ tu
i teraz.
W

naukach

spoáecznych

zagroĪenia

są

definiowane;

jako

niekorzystne

i niebezpieczne dla Īywotnych interesów i podstawowych wartoĞci danego podmiotu
(jednostkowego lub zbiorowego) dziaáania innych uczestników Īycia spoáecznego.
ZagroĪeniem bezpieczeĔstwa paĔstwa moĪna nazwaü zespóá skorelowanych ze sobą
wydarzeĔ wewnĊtrznych lub zachodzących w stosunkach miĊdzynarodowych, które
ograniczają lub likwidują warunki do prawidáowego rozwoju paĔstwa i jego zrównowaĪonego

32

S. Pieprzny, Administracja bezpieczeĔstwa i porządku publicznego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rzeszów 2012, s.25.
B. WiĞniewski, DoĞwiadczenia z zakresu przygotowaĔ obronnych paĔstwa, WyĪsza Szkoáa BezpieczeĔstwa
Publicznego i Indywidualnego „ Asperion” w Krakowie, 2013, s.72.
34
E. Kantowicz, G. Orzechowska, ZagroĪone czáowieczeĔstwa, Wyd. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
2012, s. 100.
34
M. CieĞlarczyk, Niektóre psychospoáeczne aspekty bezpieczeĔstwa, wyzwaĔ, szans i zagroĪeĔ, Wyd. AON,
Warszawa1999, s. 232.
33
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bytu paĔstwa. ZagroĪeniom i sytuacjom ryzykownym czĊsto towarzyszy strach i lĊk tych
którzy zostają nimi objĊci.
ZagroĪenia mają róĪnorodne Ĩródáa pochodzenia. Do podstawowych zagroĪeĔ
wspóáczesnego Ğwiata zaliczany jest terroryzm, dziaáalnoĞü zorganizowanych mafii
i pranie brudnych pieniĊdzy. NastĊpnymi zagroĪeniami są kataklizmy wewnĊtrzne epidemie,
napiĊcia

spoáeczne,

przestĊpczoĞü

zorganizowaną,

zagroĪenia

ekologiczne,

zagroĪeniabezpieczeĔstwa energetycznego i surowcowego, globalizacja jako negatywna
mając na uwadze przenoszenie kryzysów gospodarczych.
Do zagroĪeĔ bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego zalicza siĊ: publiczne – przestĊpczoĞü,
subkultury, wypadki drogowe; powszechne – siáy natury, awarie techniczne; ustrojowe –
korupcja, szpiegostwo. ZagroĪenia to nagáe i nieprzewidziane zdarzenia35.
ZagroĪenia militarne są ĞciĞle związane z uĪyciem lub moĪliwoĞcią uĪycia siáy
militarnej przez inne paĔstwo (podmiot prawa miĊdzynarodowego), m.in.: demonstracja siá,
dywersja, blokada, szantaĪ, prowokacja, zbrojne starcie graniczne. ZagroĪenia ekonomiczne
dotyczą kwestii związanych z problemami zachodzącymi na páaszczyĨnie produkcji
i wymiany; m.in. utrata rynku zbytu, niskie tempo rozwoju gospodarczego, embargo, blokada
gospodarcza. Z kolei zagroĪenia spoáeczne odnoszą siĊ to aspektów, które w jakikolwiek
sposób zagraĪają Īyciu i zdrowiu m.in.: naruszenie praw czáowieka, patologie spoáeczne,
migracje masowe, kataklizmy i katastrofy. ZagroĪenia ekologiczne są związane z istnieniem
Īywej przyrody a takĪe z warunkami Īycia czáowieka w Ğrodowisku i trwaáym rozwoju
narodu36. ZagroĪenia na tej páaszczyĨnie mogą byü powodowane zarówno przez ingerencjĊ
czáowieka, jak równieĪ czynniki naturalne: zanieczyszczenie wody, powietrza, katastrofy
naturalne i przemysáowe, naruszenie stosunków wodnych w Ğrodowisku. Zaliczana jest do
nich: wyrąb lasów, nadmierne odáowy zwierząt.
UjĊcie wewnĊtrzne bezpieczeĔstwa obejmuje szeroki zakres zjawisk mogą one
dotyczyü tworzenia warunków bytowych i socjalnych, prywatyzacji, gwarantowanie swobód
obywatelskich. Wraz z rozwojem cywilizacji pojawiają siĊ nowe zagroĪenia. Od tysiĊcy lat
czáowiek ksztaátowaá swoje Ğrodowisko, nie tylko w zakresie tworzenia infrastruktury
technicznej, ale równieĪ staraá siĊ zmieniaü otaczającą przyrodĊ, tworząc coraz to lepsze
warunki swojego bytu oraz rozwoju spoáecznego i ekonomicznego37.
Od początku naszej cywilizacji istnieje ogromna zaleĪnoĞü miĊdzy czáowiekiem,

35

J. Gierszewski, BezpieczeĔstwo wewnĊtrzne. Zarys systemu, op. cit.., s.24.
R. Olszewski, BezpieczeĔstwo wspóáczesnego Ğwiata, Wyd. Adam Marszaáek, ToruĔ 2006, s.114.
37
TamĪe, s. 15.
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a otaczającą go przyrodą oraz ogromny rozwój nauki powodują, Īe niezmiernie trudno jest
okreĞliü czy te zjawisko spowodowane jest tylko wyáącznie siáami natury czy teĪ
dziaáalnoĞcią czáowieka. Do podstawowych zagroĪeĔ zalicza siĊ klĊski Īywioáowe, katastrofy
i awarie techniczne, epidemie chorób zakaĨnych ludzi i zwierząt, klĊski ekologiczne.
KlĊską

Īywioáową

nazywamy

katastrofĊ

w

przyrodzie,

powodująca

szkody

i zniszczenia na terenach zamieszkalnych i uĪytkowanych przez ludzi (np. wichury, powodzie,
trzĊsienia

ziemi).

KlĊski

Īywioáowe

są

najczĊĞciej

trudne

do

przewidzenia,

co uniemoĪliwia przygotowanie siĊ i ograniczenie szkód. Czynniki takie jak siáa oraz
gwaátownoĞü zjawisk przyrodniczych powodują klĊski Īywioáowe są znacznie wiĊksza aniĪeli
moĪliwoĞci skutecznego przeciwstawienia siĊ im, dlatego czĊstokrotnie w trakcie ich
wystĊpowania giniewielu ludzi i powstają bardzo duĪe straty materialne38. Katastrofa lub awaria
techniczna to zdarzenie bĊdące wynikiem niekontrolowanych wydarzeĔ powstaáych w trakcie
dziaáalnoĞci przemysáowej i prowadzących do powaĪnego niebezpieczeĔstwa dla czáowieka,
wystĊpującego bezpoĞrednio lub z opóĨnieniem, wewnątrz albo poza przedsiĊbiorstwem i dla
Ğrodowiska naturalnego, związanych z jedną czy kilkoma niebezpiecznymi substancjami39.
Epidemia to pojawienie siĊ w zbiorowisku ludzi na okreĞlonym terenie
i w okreĞlonym czasie zachorowaĔ na daną chorobĊ w liczbie przypadków znacznie wiĊcej
niĪ w latach poprzednich. WspóáczeĞnie zgodnie z obecnymi kierunkami rozwoju
epidemiologii, pojĊcie epidemii jest rozszerzane na choroby niezakaĨne do których zalicza siĊ
choroby nowotworowe, ukáadu krąĪenia, wrodzone, róĪnego rodzaju zatrucia, itp.40.
KlĊską ekologiczną lub inaczej katastrofą ekologiczną nazywamy drastyczne zmiany
wywoáane czynnikami naturalnymi np. poĪary, powodzie, susze, huragany, wybuchy
wulkanów. Inną grupĊ zagroĪeĔ stanowią zjawiska niebezpieczne, których Ĩródáem jest
spoáeczeĔstwo.
Objawia siĊ to jako reakcja czĊĞci spoáeczeĔstwa, związana z poczuciem
dyskryminacji, poáączonej ze znaczenie gorszymi warunkami ekonomiczno – spoáecznymi
38

K. Liedela, J. ProĔko, B. WiĞniewski, Administracja publiczna w systemie przeciwdziaáania
nadzwyczajnymzagroĪeniom dla ludzi i Ğrodowiska, Wyd. WyĪszej Szkoáy Administracji w Bielsku – Biaáej,
Warszawa 2007, s.14.
39
Niebezpieczne substancje mogą w razie niebezpiecznego obchodzenia siĊ z nimi, spowodowaü zagroĪenie
Īycia, zdrowia lub Ğrodowiska. KaĪda niebezpieczna substancja musi posiadaü kartĊ charakterystyki zawierającą
informacje o niebezpiecznych wáaĞciwoĞciach preparatu. Jest to bardzo waĪny aspekt, gdyĪ dostarcza informacji
nie tylko sáuĪbom, które mogą prowadziü dziaáania prewencyjne, ale przede wszystkim w momencie wystąpienia
katastrofy, podczas której niebezpieczne substancje dostają siĊ do Ğrodowiska naturalnego. To wáaĞnie dziĊki
prawidáowej informacji na temat danej substancji mogą byü praktycznie od razu podjĊte dziaáania ratunkowe,
które w sposób maksymalny likwidują zagroĪenie. J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeĔstwa
spoáecznego, op. cit.., s.121.
40
Maáa Encyklopedia medycyny, Wyd. PWN, Warszawa 1979, s. 291.
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w stosunku do pozostaáej czĊĞci spoáeczeĔstwa. NagáaĞniane przez media masowe
demonstracje, uliczne walki, akty wandalizmu.
Charakterystyczną grupĊ zagroĪeĔ stworzyá rozwój komputeryzacji, Internetu.
W związku z tym uĪywane jest wspóáczeĞnie pojĊcie bezpieczeĔstwa informacyjnego. Aktem
regulującym

ochronĊ

informacji

stanowiących

tajemnicĊ

paĔstwową

i sáuĪbową jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych41.
Najpopularniejszą formą zagroĪeĔ informacyjnych, uwaĪaną jako pojĊcie terroryzm, jest
cyberterroryzm42.
ZagroĪenia internetowe okreĞla siĊ jako wspóáczesne zagroĪenia cywilizacyjne.
Internstaá siĊ elementem spoáeczeĔstwa informacyjnego. Obok pozytywnych cechInternetu są
teĪ powaĪne zagroĪenia dla dzieci, przede wszystkim dzieciĊcą pornografiĊ, moĪliwoĞü
zawierania niepewnych znajomoĞci. Innymi problemami w rozwoju bezpieczeĔstwa są
oszustwa komputerowe, piractwo i uzaleĪnienie od komputera. Dla skutecznej ochrony
rozwoju bezpieczeĔstwa niezbĊdne jest rozpoznanie zagroĪeĔ oraz stworzenie systemu
prawnej i instytucjonalnej ochrony Īycia, zdrowia, mienia ludzi oraz Ğrodowiska, do tego
obok prawa potrzebny jest dobrze funkcjonujący system organów administracyjnych
zapobiegający niebezpieczeĔstwom.

WewnĊtrzne bezpieczeĔstwo polityki RP

Wedáug

Strategii

BezpieczeĔstwa

Narodowego

nadrzĊdnym

celem

kraju

odnoĞnie bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego jest zachowanie zdolnoĞci do reagowania
w wypadku wystąpienia zagroĪeĔ bezpieczeĔstwa publicznego, powszechnego, związanych
z ochroną porządku prawnego Īycia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed
bezprawnymi dziaáaniami oraz skutkami klĊsk Īywioáowych i katastrof.Samo pojĊcie polityki
bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego mimo iĪ jest ono w powszechnym uĪyciu, nie zostaáo nigdzie

41

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 nr 182 poz. 1228).
Cyberterroryzm to politycznie motywowany atak lub groĨba ataku na komputery, sieci lub systemy
informacyjne w celu zastraszenia lub wymuszenia. JednakĪe coraz czĊĞciej moĪna zauwaĪyü, iĪ cyber atak moĪe
byü gáównym narzĊdziem ataku, którego skutki mogą byü równie katastrofalne, jak w przypadku terroryzmu
tradycyjnego. Przykáad iraĔskiego programu atomowego pokazaá, iĪ w programie tym moĪna zainstalowaü
wirusa, którego dziaáanie powodowaáo opóĨnienie tegoĪ programu. JednakĪe jeĞli tak, to z drugiej strony
teoretycznie moĪna by w programie atomowym zainstalowaü wirusa, który dokona fizycznych zniszczeĔ w
elektrowni jądrowej. JednakĪe obecnie dziĊki temu, ze zabezpieczeniem informatycznym zajmuje siĊ paĔstwo
oraz potĊĪne korporacje dysponujące znacznymi Ğrodkami to obecnie wydaje siĊ to maáo prawdopodobne, ale z
pewnoĞcią nie moĪliwe.
42
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nawet w sposób ogólny zdefiniowane43. Polityka bezpieczeĔstwa paĔstwa pochodzi z dwóch
zasadniczych dla istnieniai funkcjonowania paĔstwa z zagadnienia polityki i bezpieczeĔstwa.
Polityka jest to sztuka rządzenia paĔstwem, a takĪe sztuką rozwijania stosunków z innymi
paĔstwami.
Zatem moĪna zauwaĪyü, Īe polityka to proces zachodzący w systemie politycznym
zawierający porządkowanie i realizacja bytu paĔstwowego i spoáecznego. Wedáug Sáownika
terminów z zakresu bezpieczeĔstwa narodowegopolityka bezpieczeĔstwa kraju dotyczy
dziaáaĔ, które są związane z tworzeniem oraz wykorzystaniem potencjaáu obronnego44. Ma na
celu zapobieganie i przeciwdziaáanie róĪnego rodzaju zagroĪeniom. Józef Zubek uwaĪa,
Īe politykĊ bezpieczeĔstwa naleĪy traktowaü jako: „element polityki paĔstwa w zakresie
praktycznej dziaáalnoĞci wáadzy wykonawczej w sferze tworzenia i wykorzystania potencjaáu
obronnego”45. Dotyczący zapobieganiu i przeciwdziaáaniu zagroĪeniom. PaĔstwo w celu
minimalizowania zagroĪeĔ, które mogą mieü charakter zewnĊtrzny lub wewnĊtrzny prowadzi
politykĊ bezpieczeĔstwa.
Podejmując

problematykĊ

uwarunkowaĔ

polityki

bezpieczeĔstwa

M. DobroczyĔski i J.Stefanowicz wskazują, Īe na politykĊ bezpieczeĔstwa zasadniczy wpáyw
ma:
x

Dziaáanie ukierunkowane na skuteczną ochronĊ interesów egzystencjalnych: takich
jak: suwerennoĞü, integralnoĞü, jakoĞü Īycia;

x

Miejsce

w

strukturze

stosunków

miĊdzynarodowych,

które

jest

związane

46

z wyborem modelu bezpieczeĔstwa miĊdzynarodowego .
ĝrodowisko bezpieczeĔstwa to pojĊcie stosowane w uwarunkowaniach polityki
bezpieczeĔstwa. PojĊcie to moĪna okreĞliü jako Ğrodowisko bezpieczeĔstwa gwarantujące
wszystkim czynnikom realizacjĊ interesów i osiąganie celów danego podmiotu w sferze
bezpieczeĔstwa. Polityka bezpieczeĔstwa powinna uwzglĊdniaü racjĊ stanu. W XXI wieku
w Ğrodowisku bezpieczeĔstwa oraz w jego lokalnych, regionalnych i paĔstwowych
wycinkach, powoduje, Īe nawet najpotĊĪniejsze paĔstwa nie mają peánej zdolnoĞci
do skutecznego realizowania swoich interesów.

43
W. Fehler, BezpieczeĔstwo wewnĊtrznewspóáczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012,
s. 148.
44
Sáownik terminów z zakresu bezpieczeĔstwa narodowego, Warszawa 2002, s.98 .
45
J. Zubek, Wkáad Wydziaáu Strategiczno-Obronnego w ksztaátowanie koncepcji bezpieczeĔstwa
Rzeczypospolitej oraz ksztaácenie kadr na potrzeby obronnoĞci. Zeszyty Naukowe [Akademii Obrony
Narodowej] 2000 nr 2A numer specjalny s.11.
46
M. DobroczyĔski, J. Stefanowicz, Polityka zagraniczna, PaĔstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1984, s. 127 .
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PrzemyĞlana, spójna i skuteczna polityka bezpieczeĔstwa wymaga stosowania
pewnych reguá postĊpowania. Zalicza siĊ do nich przyjĊcie sposobu interpretowania pojĊcia
bezpieczeĔstwo paĔstwa, okreĞlenie jego determinant, przyjĊcie okreĞlonych norm stanu
bezpieczeĔstwa, wybór metody w zakresie prognozowania w dziedzinie bezpieczeĔstwa47.
PaĔstwo

realizuje

iniematerialnych.

swoją

politykĊ

Instrumentami

embargo,blokada,pomoc

zaĞ

gospodarcza.

za

pomocą
są

Ğrodków

konkretne

Instytucje

armia,

zasobów

spoĞród
policja,

materialnych

zbioru
sądy

i

dziaáaĔ:
procedury

nawiązywanie stosunków dyplomatycznych, nadzór ruchu granicznego, itp.
Polityka bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego jest elementem skáadowym polityki
bezpieczeĔstwa paĔstwa i ukierunkowana jest ona na tworzenie bezpiecznych warunków
egzystencji

oraz

rozwoju

zamieszkującego

go

spoáeczeĔstwa48.

ĝrodki

polityki

bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego dzieli siĊ na Ğrodki prawne takie jak akty prawne, normy.
ĝrodki organizacyjne systemy i subsystemy bezpieczeĔstwa, sztaby, komitety. NastĊpnie na
strategie dziaáania, programy np. zwalczanie narkomanii czy przestĊpczoĞci. Kolejne Ğrodki
informacyjne ostrzeganie, monitoring. Ostanie Ğrodki materialne budowle ochronne, waáy
przeciwpowodziowe, bezpieczne szlaki komunikacyjne. W realizacji polityki bezpieczeĔstwa
w wymiarze wewnĊtrznym waĪne jest uwzglĊdnienie zagroĪeĔ i pomysá ich oddalania
i rozwiązywania.
W Polsce przyjĊto wiele zasadniczych regulacji prawnych w obszarze bezpieczeĔstwa
wewnĊtrznego. DziĊki temu paĔstwo polskie posiada w miarĊ sprawny i efektywny system:
ochrony

granic,

zarządzania

kryzysowego,

ratownictwa,

ochrony

sanitarno

–
49

epidemiologicznej, bezpieczeĔstwa i porządku publicznego, bezpieczeĔstwa ekologicznego .
Na to wszystko skáadają siĊ uregulowania prawne

i

dziaáające

instytucje.

Strategia

BezpieczeĔstwa Narodowego RP posiada wykáadniĊ interesów narodowych polskich, okreĞla
ona cele strategiczne Rzeczpospolitej Polskiej. MoĪliwoĞci Polski do skutecznego dziaáania
na zewnątrz są uwarunkowane jakoĞcią wewnĊtrznego áadu politycznego, gospodarczego
oraz spoáecznego50. JakoĞü tą powinno siĊ rozumieü jako siáĊ poszczególnych elementów,
które jako caáoĞü tworzą paĔstwo silne ekonomiczne, spoáeczne, politycznie oraz militarnie.

47

BezpieczeĔstwo Polski. Wspóáczesne wyzwania, red. S. Wojciechowski, A. Potyraáa, Wyd. Difin, Warszawa
2014, s. 134- 137.
48
W. Fehler, BezpieczeĔstwo wewnĊtrzne, op. cyt.., s. 157.
49
K. Masiul, BezpieczeĔstwo Rzeczpospolitej Polskiej wobec wspóáczesnego zagroĪenia terroryzmem, Wyd.
WyĪsza Szkoáa Policji w Szczytnie, Szczytno 2014, s. 95-96.
50
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UDZIAà UNII EUROPEJSKIEJ W BUDOWANIU POKOJU
I STABILIZACJI NA KONTYNENCIE AFRYKAēSKIM
NA PRZYKàADZIE DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI KONGA
PARTICIPATION OF THE EUROPEAN UNION IN PEACEBUILDING
AND STABILIZATION ON THE AFRICAN CONTINENT AS THE
EXAMPLE OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
Streszczenie

Artykuá
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paĔstwowoĞci

Demokratycznej Republiki Konga oraz jej udziaá w wychodzeniu tego kraju ze stanu
destabilizacji politycznej i spoáeczno-gospodarczej. Na przykáadzie funkcjonowania
odpowiednich narzĊdzi (tzw. Ğrodków bezpieczeĔstwa zbiorowego – misji stabilizacyjnych
i pokojowych) zostaá ukazany wkáad wspólnoty jaki zostaá wniesiony w budowanie pokoju
i bezpieczeĔstwa w tym paĔstwie. Na podstawie osobistych doĞwiadczeĔ autora popartych
dostĊpną literaturą zostaáa podjĊta próba przedstawienia i jednoczeĞnie uĞwiadomienia
odbiorcy nie tylko o udziale wspólnoty ale równieĪ zasadnoĞci jej uczestniczeniaw tego typu
projektach. Przedstawione informacje odzwierciedlają ogólnoĞwiatową i europejską wizjĊ
budowania pokoju. Mogą równieĪ przyczyniü siĊ do wzbogacenia wiedzy na temat dziaáaĔ
i udzielanej pomocy przez wspólnotĊ poza jej granicami. Zapewne równieĪ pomogą
utwierdziü wielu w przekonaniu, iĪ angaĪowanie siĊ UE w sprawy miĊdzynarodowe jest
niezbĊdne i konieczne nie tylko dla jej interesów ale równieĪ ogólnie pojĊtego porządku
i bezpieczeĔstwa w wymiarze Ğwiatowym. Ponadto, UE chcącliczyü siĊ na arenie
miĊdzynarodowej musi takĪe dziaáaü i angaĪowaü siĊ w kwestie budowania paĔstwowoĞci
w podobnym stopniu jak i inne organizacje miĊdzynarodowe. Stoi za tym wiele argumentów
i uzasadnieĔ. NajwaĪniejszym z nich jest bowiem stopniowe kreowanie siĊ i ukazywanie
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wspólnoty jako jednego z najwaĪniejszych graczy Ğwiatowych zarówno w ogólnej polityce
miĊdzynarodowej, gospodarce i ekonomii ale przede wszystkim w szeroko pojĊtej polityce
bezpieczeĔstwa Ğwiatowego. Za takimi dziaáaniami przemawia wiele czynników, chociaĪby
bogate i znane europejskie podejĞcie, wynikające zarówno z wartoĞci politycznych
i spoáecznych Europy, jak i jej historii oraz doĞwiadczenia. Analizując podjĊty temat moĪna
równieĪ zauwaĪyü i uzmysáowiü jakie implikacje mogą nieĞü niewystarczające dziaáania lub
ich zupeány brak nie tylko dla lokalnych spoáecznoĞci ale równieĪ i w perspektywie globalnej.
Przedstawione fakty stanowią o tym, iĪ budowanie spoáeczeĔstwa obywatelskiego jest
procesem

dáugofalowym,

wymagającym

ogromnego

wysiáku

wszystkich

instytucji

paĔstwowych, w tym obywateli, a takĪe zaangaĪowania instytucji zewnĊtrznych o róĪnym
charakterze dziaáania. Na przykáadzie zaangaĪowania UE w DRK moĪna wskazaü – na
potrzebĊ i zasadnoĞü podejmowania róĪnych prób przywracania stabilizacji, bezpieczeĔstwa
i pokoju, które mogą mieü wymierny wpáyw nie tylko na wáaĞciwe funkcjonowanie paĔstwa
w przestrzeni wewnĊtrznej kraju ale takĪe na jego sąsiadów oraz w wymiarze
miĊdzynarodowym.
Sáowa

kluczowe:

bezpieczeĔstwo,

budowanie

paĔstwowoĞci,

dziaáania

pokojowe

i stabilizacyjne.
Summary

The article is describing the role of the European Union in creating the statehood
of the Democratic Republic of the Congo and its participation in getting out the country from
the state of political and socioeconomic destabilization. On the example of functioning
of adequate tools (of so-called means of the collective security - stabilization and peace
missions) is portrayed the contribution of the European Community that has been carried into
building the peace and safety in this country. Based on the author's experience, supported by
the available literature, it has been attempted to present and simultaneously to make
the recipient aware not only about the participation of European Community but also
the legitimacy of its participation in such projects.Presented information is reflecting
the worldwide and European vision of peace-building. They can also contribute to increasing
the knowledge about the activities and assistance provided by the European Community
beyond its borders.Probably they will also help to confirm many people in the belief that
engaging the EU in international affairs is essential and necessary not only to its interests but
also for generally comprehended peace and global security issues at global dimension.
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Furthermore, EU must act and engage into building of the statehoodin the similar way
as other international organizations. Behind this idea are standing a lot of arguments
and justifications. The most important are gradual creating and showing the European
Community as the one of the most important world players both in international overall
policy, the economy and the economics but above all in the widely comprehended policy
of the global security.Such activities are supported by a number of factors, even if the rich and
famous European approach, resulting from both political and social values of Europe as well
its history and experience. Analyzing the raised theme it can be noticed and visualized what
kind of implications are results of insufficient action or their complete lack not only for the
local communities but also in the global perspective.Presented facts constitute that building
the civil society is a long-term process, requiring immense efforts of all state institutions
and citizens, as well as commitments of external institutions concerning the different nature
of action.On the example of the EU’s engagement in DRK can be identified the need
and legitimacy of making different attempts to restore stabilization, safety and peace which
can have a measurable impact not only on the proper functioning of the state in the interior
space of the country but also for its neighbours and the international dimension.
Key words: security, state-building, peacekeeping and stabilization.

WstĊp

Lata 50-te XX wieku dla Afryki stanowią datĊ znamienną – swoistą inicjacjĊ nowej
ery dla tego kontynentu. Kojarzone są one nie tylko na tym kontynencie ale równieĪ
w ĞwiadomoĞci miĊdzynarodowej z początkiem zmian związanych z zachodzącymi
procesami dekolonizacji Afryki, powodującymi rozpad pewnego status quo wielkich
imperiów kolonialnych. Same z kolei zaĞ lata 60-te stanowią dla paĔstw afrykaĔskich
najbardziej dynamiczną ekspansjĊ, a rok 1960 nazwany „Rokiem Afryki” – czyli czasem
uzyskiwania niepodlegáoĞci przez paĔstwa afrykaĔskie1. Ten stan moĪna by byáo
skonstatowaü stwierdzeniem „eksplozja afrykaĔskiej niepodlegáoĞci”, której skutkami byáo
ustanowienie wielu samodzielnych organizmów paĔstwowych, stających siĊ jednoczeĞnie
mimo woli – od początku uczestnikami wielkiej polityki miĊdzynarodowej. OczywiĞcie
uzyskana niepodlegáoĞü nie zawsze trwaáa dáugo i jednoczeĞnie po chwilowym entuzjazmie
rozpoczynaá siĊ stan totalnego zaáamania. Takowym przykáadem jest Demokratyczna
1

M.J.Malinowski, Trudne początki niepodlegáej Afryki (1960-1990),[w:] Afryka kontynent wyzwaĔ
i zagroĪeĔ, T. 1, red. nauk. Margot StaĔczyk - Minkiewicz, Gdynia 2011, s. 10.
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Republika Konga (DRK). Zaistniaáe uwarunkowania i poáoĪenie tego kraju spowodowane
byáo przede wszystkim permanentną niestabilnoĞcią, a wrĊcz trwającym chaosem
prowadzącym w niektórych obszarach do totalnej destrukcji. Tak zwany związek
przyczynowo skutkowy podyktowany jest wieloma czynnikami. Wielu uwaĪa, iĪ znalezienie
i wskazanie ich a póĨniej uzdrawianie po kolei moĪe sprawiü uzdrowienie caáego organizmu
paĔstwowego. Jest równieĪ i taka grupa znawców problemu, która uwaĪa, Īe istotą
w budowaniu stabilizacji jest wyselekcjonowanie tych najwaĪniejszych – najgroĨniejszych
przyczyn, wobec których zastosowanie odpowiedniego remedium sprawi uleczenie kolejnych.
Wielu przywódców i graczy politycznych tego kraju próbowaáo znaleĨü róĪne rozwiązania,
w tym równieĪ uciekając czy teĪ szukając pomocy na zewnątrz. ProĞby kierowane byáy do
pojedynczych paĔstw, poprzez instytucje i organizacje miĊdzynarodowe koĔcząc nawet na
wielkich blokach polityczno-militarnych. Niestety,lecznie wszystkie padaáy na wáaĞciwy
grunt znajdując skuteczny odzew, a wiele z nich wrĊcz przyniosáo zawód. Nie mniej jednak,
pomimo wielu niepowodzeĔ DRK wciąĪ wiązaáa wielkie nadzieje z instytucjami globalnej
polityki Ğwiatowej stawiając swoje problemy na forum chociaĪby Organizacji Narodów
Zjednoczonych (ONZ) lub np. Ruchu PaĔstw NiezaangaĪowanych (ang. Non-Aligned
Movement – NAM). Nierzadko jednak przekonywaáa siĊ, Īe jej interes nie jest zgodny
z prezentowanym interesem paĔstw np. w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Przekáadaáo siĊ to
m.in. brakiemzainteresowania i wsparcia wysuwanych postulatów i propozycji DRK przez
RadĊ BezpieczeĔstwa ONZ. Co moĪna skonstatowaü instrumentalnym traktowaniem
niektórych paĔstw i ich problemów2. Wspomniana dziaáalnoĞü NAMrównieĪ Ğwiadczyü
mogáa o jej znikomej roli w speánieniu oczekiwaĔ nie tylko Demokratycznej Republiki Konga
ale i pozostaáych paĔstw afrykaĔskich. Mając na uwadze pewne praktyki, postanowiono –
zewzglĊdu na fakt nieistnienia instytucji takiej jak adwokat spraw DRK, Īe paĔstwo to
powinno samozmobilizowaü siĊ i osobiĞcie prowadziü dziaáania w obronie wáasnych
interesów. Stąd teĪ na szczycie w Addis Abebie w Etiopii (25 maja 1963 rokuz udziaáem 30
niepodlegáych paĔstw afrykaĔskich) DRK záoĪyáa podpis pod aktem powstaáej Organizacji
JednoĞci AfrykaĔskiej (OJA), stając siĊ jej peánoprawnym czáonkiem (wówczas Congo
Léopoldville) i wiąĪąc z nią równieĪ ogromne nadzieje. JednakĪe po pewnym czasie dziaáanie
tejĪe organizacji równieĪ przestaáo w peáni satysfakcjonowaü jej czáonków, stąd teĪ na jej
miejsce w roku 2002zostaáa powoáana Unia AfrykaĔska (UA)3, której czáonkiem zostaáa takĪe

2

Ibidem.
Dagmara Deska, Instytucjonalizacja regionalizmu afrykaĔskiego od OJA do Unii AfrykaĔskiej,[w:] Stosunki
MiĊdzynarodowe w Afryce, red. nauk. Jan J. Milewski, Wiesáaw Lizak, Warszawa 2002, s. 74.
3
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Demokratyczna Republika Konga. Pomimo ogromnego zaangaĪowania (z róĪnymi efektami)
w rozwiązywanie zarówno istniejących jak i nowopowstaáych na kontynencie, w tym równieĪ
DRK problemów oraz wypeánianie innych postanowieĔ zapisanych w swojej Karcie
organizacja ta nie do koĔca speániáa stawiane przed nią cele i oczekiwania. Przyczyn tego
moĪna doszukiwaü siĊ w wielu aspektach. ChociaĪby wspomnianą wczeĞniej rywalizacją
paĔstw i bloków polityczno-miliatrnych okresu zimnej wojny na róĪnych páaszczyznach,
zmianami i procesami zachodzącymi na Ğwiecie w kwestiach ustrojowych, deprecjonowaniem
z jednej strony i idealizowaniem z drugiej wartoĞci w róĪnych sferach funkcjonowania
instytucji i organizmów paĔstwowych, a takĪe tworzeniem siĊ wreszcie istotnych róĪnic
w róĪnych obszarach Īycia ludzi. Jednym sáowem, ogromna dynamika wydarzeĔ i procesów
zachodzących nie tylko w samej DRK ale i na caáym kontynencie afrykaĔskim, wywieraáa
przeogromny wpáyw i zarazem stanowiáa o bycie i przyszáoĞci wszystkich paĔstw
afrykaĔskich. DRK zdając sobie oczywiĞcie sprawĊ z takiego rozwoju wypadków
oraz posiadając bogate doĞwiadczenia z czasów to nazwijmy mrocznego kolonializmu
w dalszym ciągu próbowaáa – poszukując nowych rozwiązaĔ uczestniczyü w kolejnych
inicjatywach. W wyniku czego chociaĪby związaáa siĊ z kilkoma organizacjami
subregionalnymi, takimi jak:
 PoáudniowoafrykaĔską Wspólnotą Rozwoju (SADC – Southern African Development
Community),
 Wspólnotą Gospodarczą PaĔstw Afryki ĝrodkowej (ECCAS – Economic Community
of Central African States),
 Wspólnym Rynkiem Afryki Wschodniej i Poáudniowej (COMESA – Common Market for
Eastern and Southern Africa)4.
Jest powszechnie znanym, iĪ to co wyróĪnia kraje afrykaĔskie na tle innych paĔstw
to niestabilnoĞü przybierająca czy teĪ bardziej istniejąca w róĪnych formach i obszarach ich
funkcjonowania. Wspomniana niestabilnoĞü powoduje, iĪ wiele paĔstw, które siĊ z nią
borykają ma powaĪne problemy strukturalne, w tym przede wszystkim niewáaĞciwie
funkcjonujące instytucje. Stąd, pomimo angaĪowania siĊ i udziaáu tychĪe paĔstw w tworzenie
organizacji i stowarzyszeĔ nie są one w stanie samoistnie pozbyü siĊ i wyjĞü z tych
problemów. Dotyczy to równieĪ Demokratycznej Republik Konga. Dlatego teĪ wiele
organizacji miĊdzynarodowych zdając sobie sprawĊ z powagi sytuacji oraz bazując na
doĞwiadczeniach innych instytucji próbuje wyciągnąü pomocną dáoĔ w kierunku wielu
4
W. Lizak, Problemy bezpieczeĔstwa Afryki, [w:] R. ZiĊba, BezpieczeĔstwo miĊdzynarodowe po zimnej wojnie,
Warszawa 2008, s. 476.
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paĔstwa afrykaĔskich. Jedną z najwiĊkszych i zarazem najskuteczniejszych instytucji na
Ğwiecie – poza ONZ – w kwestiach nie tylko gospodarczych, ekonomicznych, politycznych,
militarnych ale równieĪ niesienia pomocy w obszarze ustanawiania bezpieczeĔstwa i pokoju
na Ğwiecie jest Unia Europejska. Instytucja ta posiada równieĪ pewną przewagĊ nad innymi
miĊdzynarodowymi organizacjami w zakresie przeciwdziaáania niestabilnoĞci. Stąd teĪ
jednym z jej ostatnich priorytetów jest zaangaĪowanie w budowaniu pokoju, bezpieczeĔstwa
i stabilizacji na kontynencie afrykaĔskim. Wiadomym jest, Īe pomoc nie moĪe byü udzielona
wszystkim w takim samym wymiarze. Na taki stan rzeczy ma wpáyw wiele czynników.
Przede wszystkim brana jest pod rozwagĊ kwestia tzw. Ĩródáa czy teĪ zarzewia stanu
niestabilnoĞci, a takĪe perspektywy jego zaĪegnania. Afryka ma to do siebie, iĪ pod
wzglĊdem niestabilnoĞci wyróĪnionych jest na jej mapie kilka rejonów – obszarów 
stanowiących jej potencjalne Ĩródáa zapalne. Jednym z takowych jest tzw. Rejon Wielkich
Jezior, w którym to swoistym punktem zapalnym – oczywiĞcie w sensie pejoratywnym jest
Demokratyczna Republika Konga. Dlatego wiĊc na przykáadzie tego kraju zostanie
przedstawione i omówione zaangaĪowanie i wkáad Unii Europejskiej w budowanie jego
bezpieczeĔstwa oraz áadu politycznego i spoáeczno-gospodarczego.

Misje Unii Europejskiej w Demokratycznej Republiki Konga

W

budowaniu

bezpieczeĔstwa

oraz

stabilizacji

polityczno-gospodarczej

Demokratycznej Republiki Konga uczestniczy wiele organizacji miĊdzynarodowych
o róĪnym charakterze dziaáania. Rola ich jest przeogromna i z perspektywy czasu widoczna
goáym okiem. Szczególne znaczenie w tym procesie zajmują instytucje, których gáówny
czynnik

sprawczy

stanowią

tzw.

elementy

militarne.

Jak

dotychczas,

jednym

z najwaĪniejszych moderatorów sytuacji w tym kraju byáa Organizacja Narodów
Zjednoczonych. Tak naprawdĊ ta instytucja od samego początku ksztaátowania paĔstwowoĞci
DRK byáa i jest w zasadzie obecna do dnia dzisiejszego. W caáej swojej historii
funkcjonowania na terenie Konga ustanowiáa kilka misji pod swoją egidą. Ich cel w zasadzie
byá i jest niezmienny: zakoĔczenie konfliktów i sporów wewnĊtrznych oraz zewnĊtrznych
w kraju i w relacjach z sąsiadami, zaprowadzenie pokoju na caáym obszarze paĔstwa, a takĪe
w

jego

sąsiedztwie,

ustanowienie

legalnej

i

praworządnej

wáadzy,

zapewnienie

bezpieczeĔstwa i stabilizacji dla funkcjonowania i rozwoju kraju. Jak juĪ wspomniano, w tym
celu zostaáo wykorzystanych szereg instrumentów skáadających siĊ na tzw. zbiorowy system
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bezpieczeĔstwa. Począwszy od typowych misji pokojowych pierwszej generacji, poprzez
misje II i III generacji, a skoĔczywszy na misjach bardziej záoĪonych zarówno w swojej
strukturze jak i stopniu wielowątkowoĞci realizowanych zadaĔ – misjach IV generacji tzw.
hybrydowych istota a wrĊcz hasáo ich dziaáania byáa jedno – pokój. W zasadzie wszystkie
powyĪsze dziaáania moĪna by przypisaü ONZ, lecz czy tylkoi wyáącznie ta organizacja
uzurpowaü moĪe sobie wyáącznoĞü na prowadzenie dziaáaĔ o charakterze pokojowym w tym
kraju. OtóĪ nie, bowiem nie moĪna zapominaü o roli innych instytucji czy teĪ organizacji
miĊdzynarodowych, które takĪe wniosáy nie maáy wkáad w budowaniu pokoju,
bezpieczeĔstwa i stabilizacji czy teĪ wreszcie ukierunkowaniu tego krajuw stronĊ
demokratyzacji. Do takich z caáą pewnoĞcią naleĪaáoby zaliczyü UniĊ Europejską. DąĪenie do
szeroko rozumianej stabilizacji – szczególnie paĔstw niestabilnych politycznie od dawna
stanowi priorytet polityki Unii Europejskiej. Te kwestie zostaáy uwzglĊdnione w dziaáaniach
EU i stanowią kompleksowy pakiet, obejmujący czy teĪ uwzglĊdniający wytyczne oraz cele
polityki zagranicznej i rozwojowej UE, a takĪe okreĞlone polityki przeciwdziaáania
niestabilnoĞci. Wysoki priorytet nadany niestabilnoĞci paĔstwa zostaá odzwierciedlony
w przyjĊtym w 2005 r. Konsensusie Europejskim w sprawie rozwoju, aczkolwiek to rok 2001
(prezydencja Belgii w Unii Europejskiej) stanowi przeáom w polityce bezpieczeĔstwa
zewnĊtrznego – patrz angaĪowania siĊ UE w budowanie stabilizacji w paĔstwach
niestabilnych5. Nie mniej jednak UE angaĪując siĊ coraz bardziej w powyĪsze dziaáania
przyjmowanie na siebie odpowiedzialnoĞci za budowanie oraz utrzymanie bezpieczeĔstwa
i stabilnoĞci w Europie oraz jej „bezpoĞrednim sąsiedztwie”, tak naprawdĊ zaczĊáa prowadziü
od roku 2003. Istota tych dziaáaĔ oraz specyfika i dopuszczalny zakres uregulowane zostaáy
w art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej6. Mowa jest tam m.in. o stosowaniu odpowiednich
Ğrodków oraz zdolnoĞci do zarządzania tzw. kryzysami cywilnymi i wojskowymi z uĪyciem
okreĞlonych siá i Ğrodków militarnych. Tak naprawdĊ zdolnoĞü prowadzenia misji
o charakterze pokojowo-stabilizacyjnym UE uzyskaáa poprzez wcielenie do swoich struktur
Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE). Zgodnie z postanowieniami przyjĊtymi podczas szczytu
UE w Amsterdamie w 1997 roku, UZE posáuĪyáa wówczas UE do prowadzenia misji
humanitarno-ratowniczych, operacji utrzymywania oraz wymuszania pokoju, a takĪe do

5
Szerzej zobacz: PrzezwyciĊĪenie niestabilnoĞci w Afryce. Nowe europejskie podejĞcie [w:] Raport Europejski
o Wspóápracy 2009, OĞrodek Studiów WyĪszych Roberta Schumana przy Europejskim Instytucie
Uniwersyteckim, San Domenico di Fiesole, Wspólnoty Europejskie 2009, s. 111-112.
6
Dziennik UrzĊdowy Unii Europejskiej, 1997/C 340/10.
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wypracowania zdolnoĞci prowadzenia operacji zbrojnych7. W ten sposób Unia Europejska
rozpoczĊáa swoje dziaáania równieĪ na gruncie afrykaĔskim. Jednymz paĔstw na tym
kontynencie stanowiącym ewidentny przykáad zaangaĪowania siĊ wspólnoty w dziaáania
o charakterze pokojowym, humanitarnym i stabilizacyjnym jest Demokratyczna Republika
Konga. I wáaĞciwie na samym juĪ początku trzeba podkreĞliü, iĪ w bardzo wymierny sposób
prowadzi ona politykĊ budowania stabilizacji tego kraju na wielu páaszczyznach – od
momentu rozpoczĊcia swoich dziaáaĔ w tym zakresie poza granicami wspólnoty. Pierwszą
akcją UE w niesieniu pomocy i budowaniu pokoju poza jej granicamii jednoczeĞnie pierwszą
na terenie Demokratycznej Republiki Konga byáa operacja pk. ARTEMIS. Tak naprawdĊ
byáa to pierwsza operacja militarna Unii Europejskiej o charakterze stabilizacyjnym. Zostaáa
przeprowadzona z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ w okresie od 5 czerwca
do 1 wrzeĞnia 2003 roku (dziaáania czĊĞci siá misji pozostających po 1 wrzeĞnia – zostaáy
przedáuĪone rezolucją ONZ nr S/RES/1501 z dnia 26 sierpnia 2003 roku do 15 wrzeĞnia 2003
roku)8 i polegaáa na wysáaniu i rozmieszczeniu miĊdzynarodowych siá porządkowych w DRK.
Dziaáania

te

byáy

podyktowane

chwilowym

osáabieniem

misji

ONZ

MONUC,

spowodowanym m.in. jej duĪym zaangaĪowaniem w prowadzenie dziaáaĔ pokojowych
w róĪnych czĊĞciach DRK, a takĪe swoistego rodzaju odpowiedzią na eskalacjĊ walk miĊdzy
grupami etnicznymi Hema i Lendu, i w związku z powyĪszym trudną sytuacją humanitarną
w obozach dla uchodĨców na terenie prowincji Ituri (w szczególnoĞci na terenie miasta
Bunia). PodstawĊ funkcjonowania misji stanowiá mandat nadany rezolucją Rady
BezpieczeĔstwa ONZ nr 1484 z dnia 30 maja 2003 roku, który stanowiá m.in.
o rozmieszczeniu i ogólnych celach siá miĊdzynarodowych IMEF (Interim Multinational
Emergency Force – Tymczasowe Wielonarodowe Siáy Szybkiego Reagowania) na terenie
DRK9.

Z

kolei

UE

decyzjĊ

w

tej

sprawie

podjĊáa

5

czerwca
10

(Akt przyjĊty na mocy Tytuáu V Traktatu o Unii Europejskiej)

2003

roku

aby juĪ po tygodniu

(12 czerwca) rozpocząü praktyczny przerzut wojsk do DRK – miasta Bunia, który zakoĔczyá
siĊ po trzech tygodniach. Przerzucone siáy porządkowe liczyáy okoáo 1800 osób wraz z 80
osobowym oddziaáem szwedzkich siá specjalnych, bĊdąc wspieranymi przez francuskie

7
J. Dobrowolska-Polak, MiĊdzynarodowa solidarnoĞü. Operacje pokojowe ONZ, NATO i UE, [w:] „IZ Policy
Papers”, Wyd. Instytut Zachodni, PoznaĔ 2009, s. 40-41.
8
Rezolucja ONZ nr S/RES/1501 (26.08.2003r.), The Democratic Republic of the Congo, [w:]
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1501(2003) [dostĊp: 06.07.2015].
9
Rezolucja ONZ nr S/RES/1484 (30.05.2003r.), The Democratic Republic of the Congo, [w:]
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1484(2003) [dostĊp: 05.07.2015].
10
Wspólne Dziaáanie Rady 2003/423/WPZiB z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie operacji wojskowej UE
w Demokratycznej Republice Konga, [w:] Dz.U. L 143 z 11.6.2003, str. 50.
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lotnictwo z lotnisk w NdĪamenie i Entebbe11. Gáównym celem siá UE w tym przypadku byáo
przede wszystkim zapewnienie bezpieczeĔstwa oraz ochrona ludnoĞci – szczególnie
w obozach dla uchodĨców i stworzenie stabilnych warunków w regionie prowincji Iturii – ze
szczególnym uwzglĊdnieniem okolic miasta Bunia do czasu przybycia tam dodatkowych siá
MONUC 12. Planowane wydatki przez UE wyniosáy ok. 7 000 000 €, jednakĪe w ramach tej
kwoty nie kwalifikowaáy siĊ tzw. koszty wspólne(wydatki doraĨne poniesione w ramach
wspólnych dziaáaĔ prowadzonych na miejscu przez zainteresowane strony)13. Niespeána po
trzech latach od zakoĔczenia operacji ARTEMIS, w 2006 roku UE podjĊáa siĊ realizacji
kolejnego przedsiĊwziĊcia w tym kraju z udziaáem siá wojskowych – mianowicie
rozmieszczenia misji EUFOR R.D. Congo (the European Union Force in the Democratic
Republic of the Congo – Operacja Wojskowa Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice
Konga)14. Gáówną przyczyną jej ustanowienia byáy zbliĪające siĊ wybory prezydenckie
i parlamentarne w DRK oraz związane z nimi ryzyko wybuchu niepokojów spoáecznych
i destabilizacji kraju. Mandat misji opieraá siĊ na rezolucji Rady BezpieczeĔstwa ONZ
nr S/RES/1671 z 25 kwietnia 2006 roku, a takĪe na akcie UE nr 2006/319/WPZiB z dnia 27
kwietnia 2006 roku w sprawie wsparcia MONUC poprzez rozmieszczenie siá EUFOR R.D.
Congo. W przedsiĊwziĊcie to zaangaĪowana zostaáa równieĪ Polska, która wystawiáa swój
kontyngent wojskowy15. Gáównym zadaniem siá EUFOR R.D. Congo byáa ochrona wyborów
parlamentarnych
i prezydenckich. Zadanie to realizowane byáo poprzez:
 wsparcie dziaáaĔ siá MONUC,
 ochronĊ ludnoĞci cywilnej w przypadku bezpoĞredniego fizycznego zagroĪenia przemocą,
 ochronĊ lotniska w Kinszasie,
 zapewnienie bezpieczeĔstwa i swobody przemieszczania siĊ personelu EUFOR R.D.
Congo oraz obserwatorów EU, w tym równieĪ MONUC,
 ochronĊ instalacji EUFOR R.D. Congo i ONZ,
11

http://edu.gazeta.pl/edu/h/Operacja+Artemida [dostĊp: 06.08.2015].
M. àakomy, Misje pokojowe Unii Europejskiej w stosunkach francusko-amerykaĔskich na przeáomie XX
i XXI,[w:] Rocznik Integracji Europejskiej nr 4/2010, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PoznaĔ 2010,
s. 209.
13
The EU security policy toolbox: facts and figures: Financing CSDP missions, [w:] Yearbook of European
Security – Documents, Facts, Figures, Maps 2011–2012, European Union Institute for Security
Studies(EUISS), ParyĪ 2013, s.276.
14
Rezolucja
ONZ
nr
S/RES/1671
(25.04.2006r.),
The
Congo
Question,
[w:]
http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2006.shtml [dostĊp: 06.07.2015] oraz Akt UE „Wspólne
Dziaáanie Rady 2006/319/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej
wspierającej MisjĊ Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga
(MONUC) podczas wyborów”.
15
A.Z. Rawski ,Wojsko Polskie w misjach i operacjach Unii Europejskiej, Lublin 2011, s. 36.
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16

w niebezpieczeĔstwie .
W misji udziaá wziĊáo ok. 2400 Īoánierzy z 21 krajów UE, a takĪe Turcji. Ponadto
wspólnota oddelegowaáa do Konga równieĪ zespóá obserwatorów cywilnych (blisko 250
osób). NajwiĊkszymi kontrybutorami tego przedsiĊwziĊcia byáy m.in.: Francja (1090
Īoánierzy), Niemcy (780 Īoánierzy), Hiszpania (130 Īoánierzy) i Polska (130 Īoánierzy)17.
Sfinansowanie projektu przez UE wyniosáo ok. 16 700 000 € – oprócz tzw. kosztów
wspólnych18. Misja EUFOR RD Congo trwaáa niezbyt dáugo – zaledwie cztery miesiące19.
JednakĪe ze wzglĊdu na przedsiĊwziĊcia związane z przegrupowaniem do rejonu
operacyjnego przeznaczenia (wliczając w to równieĪ wycofanie z niego) misja ostatecznie
trwaáa ok. 6 miesiĊcy. PrzyjĊty a priori mandat zostaá zrealizowany i misja zakoĔczyáa siĊ
odnosząc jak to nazwano „sukcesem”. Aczkolwiek, nie byá to sukces zupeány. Znaczna czĊĞü
obserwatorów, w tym takĪe specjalistów podkreĞlaáa dysfunkcjonalnoĞü tej misji, która jak to
okreĞlono

„zakoĔczyáa

siĊ

dokáadnie

wtedy,

gdy

byáaby

najbardziej

potrzebna,

czyli w momencie wyborów, tuĪ bowiem po dyslokacji siá unijnych gwardia republikaĔska
wspierająca prezydenta KabilĊ zaatakowaáa personel odpowiedzialny za ochronĊ
lideraopozycji wskutek czego Ğmierü poniosáo 300 osób”20. Wiele osób krytykowaáo ją,
aczkolwiek gáównie niezbyt przychylne recenzje kierowane byáy pod adresem jej twórców
i koordynatorów. Zasadnicza krytyka skupiáa siĊ na decydentach europejskich pokazując ich
indolencjĊ, brak niezaleĪnoĞci w podejmowaniu decyzji oraz uleganie wpáywom USA.
Krytycy misji kongijskiej twierdzili równieĪ, Īe jej organizacja byáa polityczną manifestacją
Francji i Niemiec, które w obliczu postĊpującego kryzysu konstytucyjnego UE staraáy siĊ
ukryü brak koherencji wewnątrz wspólnoty, rozgáaszając wszem i wobec idealny stan
europejskiej polityka bezpieczeĔstwa i obrony. Tak naprawdĊ najistotniejszym celem
zarówno dla Unii Europejskiej jak i samej ONZ byáo (poprzez sprawne i bezpieczne
przeprowadzenie pierwszych od ponad 45 lat demokratycznych wyborów parlamentarnych
i wyborów prezydenckich w DRK) ukazanie skutecznoĞci dziaáania i zarazem potrzeby

16

Rezolucja ONZ nr S/RES/1671…op. cit, [dostĊp: 06.07.2015].
Claudia Major, EUFOR RD Congo 2006: course and context at a glance, [w:] EU-UN cooperation in military
crisis management: the experience of EUFOR RD Congo in 2006, wyd. the European Union Institute for
Security Studies, ParyĪ 2008, s. 18.
18
The EU security policy toolbox: facts and figures: Financing CSDP missions…, op. cit., s.277.
19
Zgodnie z aktem UE nr 2006/319/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie wsparcia MONUC poprzez
rozmieszczenie siá EUFOR R.D. Congo operacja wojskowa UE miaáa zakoĔczyü siĊ po czterech miesiącach od
dnia pierwszej rundy wyborów, tj. od 30 czerwca do 30 listopada 2006 roku.
20
P. Frankowski, I. SáomczyĔska, Unia Europejska–Afryka Subsaharyjska. Uwarunkowania, mechanizmy,
efektywnoĞü wspóápracy, Lublin 2011, s. 183.
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dziaáania tych instytucji w geopolityce Ğwiatowej. Wszyscy obserwatorzy – wáącznie
z organizatorami tych wyborów liczyli na to, Īe niezakáócony powaĪniejszymi incydentami
przebieg procesu wyborczego i uznanie ich wyników przez zwalczające siĊ frakcje
polityczne, zapoczątkują przemiany demokratyczne w DRK oraz poáoĪą kres trwającej
od dáuĪszego czasu wojnie domowej. Jak siĊ okazaáo, efekt koĔcowy byá inny od oczekiwaĔi
pokáadanych nadziei. Oprócz przytoczonych dziaáaĔ o charakterze typowo stabilizacyjnym
z udziaáem czynników militarnych Unia Europejska od 2005 roku prowadzi na terenie DRK
dwie mniejsze misje skoncentrowane na reformie sektora bezpieczeĔstwa. Mianowicie są to:
EUPOL RD Congo (European Union Police Mission in the Democratic Republic of Congo –
Misja Policyjna Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga) oraz EUSEC RD
Congo (European Union Security Sector Mission in the Democratic Republic of Congo –
Misja doradcza i wsparcia reform bezpieczeĔstwa Unii Europejskiej w Demokratycznej
Republice Konga). Pierwsza misja – EUPOL RD Congo zostaáa ustanowiona po oficjalnym
wniosku rządu tego paĔstwa – na podstawie aktu przyjĊtego na mocy tytuáu V traktatu UE –
Wspólne Dziaáanie Rady nr 2007/405/WPZiB z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie misji
policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeĔstwa21. W rzeczywistoĞci przejĊáa ona
zadania wczeĞniejszej misji EUPOL Kinszasa, która to zostaáa ustanowiona na podstawie aktu
przyjĊtego na mocy Tytuáu V Traktatu o UE – Wspólne Dziaáanie Rady nr 2004/847/WPZiB
z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK)22.
W tym miejscu zasadnym byáoby przybliĪenie okolicznoĞci oraz istoty funkcjonowania tejĪe
misji. OtóĪ proces przygotowania misji EUPOL Kinszasa stanowiá czy teĪ byá efektem
wczeĞniejszych dziaáaĔ wspólnoty w zakresie zaangaĪowania jej w projekt utworzenia
tzw. Zintegrowanej Jednostki Policji (IPU – the Integrated Police Unit) na terenie DRK,
która

zostaáa

powoáana

przez

RadĊ

Europy

we

Wspólnym

Dziaáaniu

Rady

nr 2004/494/WPZiB z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie wsparcia Unii Europejskiej
w tworzeniu Zintegrowanej Jednostki Policji w Demokratycznej Republice Konga (DRK)23.
W zaprojektowanej i wdroĪonej do Īycia koncepcji uĪycia IPU, za cel gáówny uznano
„wspieranie procesu konsolidacji bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego w DRK, który jest istotnym
czynnikiem procesu pokojowego oraz rozwoju kraju, poprzez pomoc w utworzeniu
21
Wspólne Dziaáanie Rady nr 2007/405/WPZiB z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie misji policyjnej
w zakresie reformy sektora bezpieczeĔstwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwoĞci
w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DRK Konga).
22
Wspólne Dziaáanie Rady 2004/847/WPZiB z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii
Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczące Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”).
23
Wspólne Dziaáanie Rady nr 2004/494/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wsparcia Unii Europejskiej
w tworzeniu Zintegrowanej Jednostki Policji w Demokratycznej Republice Konga (DRK).
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Zintegrowanej Jednostki Policji (IPU) w Kinszasie”24. Na to „wspólne dziaáanie” wspólnota
przeznaczyáa doĞü spore Ğrodki finansowe w kwocie ok. 585 000 €25. JednakĪe pogarszająca
siĊ sytuacja spoáeczno-polityczna w Kongo spowodowaáa, iĪ UE zdecydowaáa siĊ (wáaĞciwie
to Rada Unii Europejskiej we wspomnianym wczeĞniej dokumencie – Wspólne Dziaáanie
Rady nr 2004/494/WPZiB zapowiedziaáa moĪliwoĞü wykorzystania w przyszáoĞci
instrumentów Europejskiej Polityki BezpieczeĔstwa i Obrony w celu wspierania stabilizacji
sytuacji w DRK) na ustanowienie wspomnianej wczeĞniej misji policyjnej EUPOL Kinszasa.
Cele i zadania tej misji byáy skupione na prowadzeniu dziaáaĔ monitorująco-obserwacyjnych,
wspieraniu Zintegrowanej Jednostki Policyjnej w zakresie wáaĞciwego wywiązywania siĊ
ze swoich obowiązków, a takĪe udzielaniu pomocy doradczej w zakresie jej dziaáania.
EUPOL Kinszasa zapisaáa siĊ jako pierwsza misja policyjna (cywilna) wspólnoty na czarnym
lądzie, która realizowaáa swoje zadania od kwietnia 2005 roku do poáowy 2007 roku.
OczywiĞcie Ğrodki finansowe przeznaczone na realizacjĊ niniejszego wspólnego dziaáania
zostaáy zaplanowane i realizowane w kilku etapach (bĊdąc zawartymi w kolejnych aktach UE
– Wspólnych Dziaáaniach Rady). I tak dla przykáadu, w pierwszym etapie trwania misji
zakontraktowane Ğrodki na czas jej trwania tj. od grudnia 2004 do koĔca 2005 roku wynosiáy
4 370 000 €. KaĪdy kolejny akt normujący funkcjonowanie misji zawsze uwzglĊdniaá Ğrodki
finansowe zapewniające jej funkcjonowanie. Podsumowując, ostatecznie do zakoĔczenia
misji (30 czerwca 2007 roku) koszty realizacji caáego projektu wyniosáy ok. 10 mln €. Unia
Europejska w ramach prowadzonych dotychczas audytów funkcjonowania misji, na
przeáomie 2006 i 2007 przeprowadziáa szczegóáową analizĊ swojego zaangaĪowania oraz jego
przyszáych skutków okreĞlając perspektywy swojego zaangaĪowania w budowanie
bezpieczeĔstwa w tym kraju.W wyniku tychĪe dziaáaĔ Rada wspólnoty opracowaáa
i zatwierdziáa koncepcjĊ dziaáania UE w obszarze sektora bezpieczeĔstwa DRK. Skutkiem
tego byáo powoáanie misji policyjnej EUPOL RD Congo, bĊdącej tak naprawdĊ
kontynuatorką wczeĞniejszej misji EUPOL Kinszasa (mandat tejĪe misji wygasaá 30 czerwca
2007 roku). Oceniając dziaáania misji EUPOL Kinszasa, wspólnota potwierdziáa sáusznoĞü
podjĊtych przez siebie decyzji, których efektem byáo doĞü wymierne pokazanie skutków jej
funkcjonowania, a takĪe utwierdzenie zasadnoĞci przyjĊtego kierunku dalszych dziaáaĔ UE
w zakresie reformy sektora policji w DRK. Tworząc koncepcjĊ dziaáania UE w DRK
rozwaĪano róĪne warianty jej przyszáego funkcjonowania. Stąd teĪ, przy powoáywaniu misji
24

A. Jaskulski, EUPOL DR Kongo – zaangaĪowanie Unii Europejskiej w budowĊ Kongijskiej Policji
Narodowej, [w:] Misje cywilne Unii Europejskiej, Praca zbiorowa pod redakcją B. Przybylskiej-Maszner,
PoznaĔ 2010, s. 301.
25
Wspólne Dziaáanie Rady nr 2004/494/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. …, op. cit.
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EUPOL DR Congo brano pod uwagĊ takĪe moĪliwoĞü poáączenia jej w przyszáoĞci z misją
EUSEC DR Congo. Powodem tego byá przede wszystkim zakres celów tych misji, który
bezdyskusyjnie byá komplementarny, a co za tym idzie, podejĞcie do SSR powinno równieĪ
byü kompleksowe26. Efektem tego byáo ustanowienie Wspólnego Dziaáania Rady,
które zakáadaáo w art. 1, iĪ celem misji ma byü „przyczynienie siĊ do podejmowanych przez
Kongo wysiáków na rzecz restrukturyzacji sektora policji i jego powiązania z wymiarem
sprawiedliwoĞci. Misja winna udzielaü rady i pomocy bezpoĞrednio wáaĞciwym wáadzom
kongijskim oraz za poĞrednictwem komitetu monitorującego reformĊ policji i mieszanego
komitetu ds. wymiaru sprawiedliwoĞci, dbając o promocjĊ polityki zgodnej z prawami
czáowieka oraz miĊdzynarodowym prawem humanitarnym, normami demokratycznymi
i zasadami dobrych rządów, przejrzystoĞci i poszanowania paĔstwa prawnego”27. Zatem na
podstawie powyĪszych zapisów moĪna uznaü, iĪ funkcjonowanie misji skupione byáo
gáównie na wspieraniu wáadz DRK w przygotowaniu i przeprowadzeniu reformy systemu
bezpieczeĔstwa w sferze szeroko pojĊtego bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego paĔstwa, jednakĪe
ze szczególnym naciskiem na policjĊ oraz wymiar sprawiedliwoĞci. Mandat misji (decyzją
Rady nr 2013/467/WPZiB z dnia 23 wrzeĞnia 2013 roku) zostaá przedáuĪony do 30 wrzeĞnia
2014 roku28, przy jednoczesnym zaáoĪeniu, iĪ po tym okresie realizacja zadaĔ zostanie
przekazana instytucjom kongijskim. Dopuszczano takĪe moĪliwoĞü wsparcia DRK przez UE
w innej formie (np. projektów rozwojowych KE, dziaáaĔ delegatury UE). Misja miaáa
równieĪ za zadanie – wspólnie z Komisją Europejską – wspieraü powstanie Komitetu
Kontynuacji Reformy Sektora Policji (fr. Comite de Suivi de la Reforme de la Police –
CSRP), a takĪe jego peáne wdroĪenie. CSRP to lokalno-miĊdzynarodowy komitet
koordynacyjny odpowiedzialny za reformĊ policji, którego celem jest zaangaĪowanie w takie
obszary jak: policyjne regulacje prawne, prowadzenie szkolenia policji oraz zarządzanie
zasobami ludzkimi29.ĝrodki finansowe jakie zostaáy wykorzystane w ramach funkcjonowania
tego

projektu

(na

podstawie

aktów

UE

normujących

jej

funkcjonowanie,

tj. Decyzji oraz Wspólnych DziaáaĔ Rady) w okresie od 01 lipca 2007 roku do 30 wrzeĞnia

26

A. Jaskulski , EUPOL DR Kongo – zaangaĪowanie Unii Europejskiej…, op. cit., s. 290-291.
Wspólne Dziaáanie Rady nr 2007/405/WPZiB z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie misji policyjnej
w zakresie reformy sektora bezpieczeĔstwa, … op. cit.
28
Decyzja Rady 2013/467/WPZiB z dnia 23 wrzeĞnia 2013 r. zmieniająca i przedáuĪająca decyzjĊ
2010/576/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeĔstwa
(RSB), mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwoĞci w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR
Konga).
29
M. Musioá, Przegląd interwencji wojskowych i cywilnych UE w Afryce na przykáadzie Demokratycznej
Republiki Konga,[w:] Wrocáawskie Studia Politologiczne nr 13/2012, red. Andrzej JabáoĔski, Wrocáaw 2012,
s. 84.
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2014 roku wyniosáy ok. 44 mln €30. Poza tą pulą naleĪaáoby jeszcze uwzglĊdniü dodatkowe
kwoty pochodzące z budĪetu Unii przewidziane na inne doraĨne projekty, a takĪe Ğrodki
przekazane przez innych donatorów zaangaĪowanych w projekt. Kontyngent skáadaá siĊ
z miĊdzynarodowych ekspertów (policjantów, ekspertów systemu karnego, systemu
bezpieczeĔstwa, systemu praw czáowieka i praw dzieci), a jego stan osobowy byá zmienny –
dostosowywany stosownie do warunków i sytuacji, a takĪe waĪnoĞci realizowanych
projektów. Liczba personelu wynosiáa od 30 do 47 – osób pochodzących z paĔstw
czáonkowskich UE. Polska nie braáa udziaáu w misji31. Na obecną chwilĊ nie ukazaáy siĊ
jeszcze szczegóáowe analizy w wyniku których otrzymano by precyzyjne dane
nt. funkcjonowania tejĪe misji. Nie mniej jednak z caáą pewnoĞcią moĪna stwierdziü, iĪ misja
EUPOL DR Congo wraz z misjami poprzedzającymi jej funkcjonowanie bardzo pozytywnie
wpáynĊáa na poziom funkcjonowania nie tylko policji oraz wymiaru sprawiedliwoĞci ale takĪe
wielu innych waĪnych instytucji mających wpáyw na bezpieczeĔstwo, stabilizacjĊ oraz
efektywnoĞü dziaáania caáego DRK. JednakĪe najwiĊcej korzyĞci otrzymaáo spoáeczeĔstwo –
zwykli ludzie, a to dlatego, iĪ dziaáalnoĞü tychĪe misji z caáą pewnoĞcią daáa im poczucie
stabilizacji i bezpieczeĔstwa, a w perspektywie przyszáoĞci po prostu dawaáa im nadziejĊ na
spokojniejsze i lepsze jutro. Kolejna – nie mniej waĪna dla stabilizacji DRK – utworzona
takĪe z inicjatywy Unii Europejskiej to misja EUSEC RD Congo. Misja ta równieĪ od
samego początku jej istnienia ma charakter doradczy i pomocowy w zakresie reformy sektora
bezpieczeĔstwa, aczkolwiek swoje dziaáania skupia gáównie w sektorze obronnym. Misja
powstaáa w 2005 roku jako efekt oficjalnego zapotrzebowania – wniosku rządu
Demokratycznej Republiki Konga32. PodstawĊ jej funkcjonowania stanowi akt przyjĊty na
mocy tytuáu V traktatu UE – Wspólne Dziaáanie Rady nr 2005/355/WPZiB z dnia 2 maja
2005 w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora
bezpieczeĔstwa33. Dziaáania w „terenie” misja rozpoczĊáa juĪ niebawem, tj. 8 czerwca 2005
roku. Misja odzwierciedla ciągáe zaangaĪowanie UE na rzecz narodu kongijskiego,
a zasadniczym jej celem i zarazem istotą (zapisanym w 1 art. wspomnianego Wspólnego

30
Na podstawie aktów UE (Wspólne Dziaáania Rady oraz Decyzje wydane w latach 2007-20013 w sprawie
EUPOL RD Congo).
31
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/operacje_nato_i_ue/operacje_ue/oper
acje_ue [dostĊp: 11.08.2015].
32
W dniu 26 kwietnia 2005 roku rząd DRK zwróciá siĊ oficjalnie do Sekretarza Generalnego/Wysokiego
Przedstawiciela do Spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i BezpieczeĔstwa (SG/WP) o udzielenie wsparcia
przez UE poprzez utworzenie grupy doradczej przy wáadzach kongijskich w zakresie reformy sektora
bezpieczeĔstwa.
33
Wspólne Dziaáanie Rady 2005/355/WPZiB z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii
Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeĔstwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK).
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Dziaáania Rady z 2 maja 2005 roku) jest reforma armii. Cel ten jest realizowany poprzez
prowadzenie integracji wojska, z wykorzystaniem narzĊdzi wspomagających dziaáanie wáadz
kongijskich odpowiedzialnych za bezpieczeĔstwo, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich
standardów polityki zgodnej z prawami czáowieka, a takĪe miĊdzynarodowym prawem
humanitarnym, normami demokratycznymi i kanonami tzw. dobrych rządów oraz zasadami
przejrzystoĞci i poszanowania paĔstwa prawa34. Szczególnie początki funkcjonowania misji
byáy nieáatwe z uwagi na ogromny wysiáek jaki áoĪono, przede wszystkim na wspieranie
procesu reintegracji róĪnych bojówek i ugrupowaĔ paramilitarnych oraz ich asymilacjĊ
z kongijską armią przy jednoczesnym dbaniu o jej wáaĞciwe finansowanie. OczywiĞcie
mandat misji byá kilkakrotnie przedáuĪany i jednoczeĞnie modyfikowany. Podyktowane to
byáo przede wszystkim zmieniającą siĊ geografią jej funkcjonowania. Dlatego teĪ biorąc pod
uwagĊ jej dotychczasowe zaangaĪowanie oraz dziaáanie, moĪna skonstatowaü, iĪ gáównym
zadaniem EUSEC RD Congo jest tak naprawdĊ reforma caáego kongijskiego sektora
bezpieczeĔstwa. W ramach tychĪe celów realizowane jest szereg przedsiĊwziĊü do których
miĊdzy innymi moĪna zaliczyü:
 integracjĊ wojska, w szczególnoĞci w dziedzinie kontroli i zarządzania budĪetowego
i finansowego, szkoleĔ, statusu Īoánierzy, zamówieĔ publicznych, ksiĊgowoĞci i nadzoru
finansowego,
 zapewnienie

doradztwa

i

pomocy

organom

odpowiedzialnym

za

utrzymanie

bezpieczeĔstwa w DRK, przy jednoczesnym zapewnieniu promocji powyĪszych zasad.
Zadania misji EUSEC ewoluowaáy i byáy dostosowywane do dziaáaĔ wáadz kongijskich35.
Wáadze Konga zwracając siĊ z proĞbą o rozmieszczenie siá UE i wsparcie reformy armii byáy
Ğwiadome tego jak waĪnym narzĊdziem jest i zarazem jak waĪną rolĊ odgrywają siáy zbrojne
w procesie budowania pokoju, stabilizacji i bezpieczeĔstwa w paĔstwie. Dlatego, wáaĞciwie
od samego początku angaĪowaáy siĊ w ten projekt, traktując wspóápracĊ ze wszystkimi
misjami zagranicznymi, które znajdowaáy siĊ na terenie DRK priorytetowo. MoĪe o tym
Ğwiadczyü fakt, iĪ Prezydent DRK w maju 2009 roku zatwierdziá, a na początku nastĊpnego
roku

(26.01.2010r.)

zaprezentowaá

przedstawicielom

doĞü

licznej

spoáecznoĞci

miĊdzynarodowej opracowany przez wáadze kongijskie „Plan trzyetapowej reformy

34

Ibidem.
B. Przybylska-Maszner, Misja doradcza i pomocowa Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora
bezpieczeĔstwa Demokratycznej Republiki Konga EUSEC RD Congo – uwarunkowania, struktura, efekty, [w:]
Misje cywilne Unii Europejskiej, Praca zbiorowa pod redakcją B. Przybylskiej-Maszner, PoznaĔ 2010, s. 154.
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kongijskich siá zbrojnych przewidzianej na lata 2009–2025”36. Wymuszaáo to równieĪ pewne
zmiany w funkcjonowaniu misji EUSEC, która zostaáa zmuszona do skoordynowania
oraz dopasowania swoich zadaĔ do etapów przedmiotowego planu. I tak w etapie pierwszym
zadania misji byáy realizowane zgodnie z postanowieniami art. 1 wspomnianego wczeĞniej
Wspólnego Dziaáania Rady nr 2005/355/WPZiB z 2 maja 2005 roku. Natomiast w ramach
drugiego etapu naleĪaáo skoordynowaü i wzmocniü wspóápracĊ z innymi instytucjami
miĊdzynarodowymi – gáównie ONZ udzielając konkretnego wsparcia w dziedzinie reformy
sektora bezpieczeĔstwa w DRK gáównie poprzez:
 zapewnienie wáadzom kongijskim doradztwa oraz wsparcia w ich dziaáaniach na rzecz
integracji, restrukturyzacji i odbudowy armii kongijskiej, w szczególnoĞci poprzez
zaangaĪowanie siĊ i wspóáudziaá w opracowaniu róĪnych krajowych koncepcji
politycznych,
 realizacjĊ projektu wsparcia technicznego w zakresie modernizacji obszaru finansów
Ministerstwa Obrony DRK, zwanego dalej „projektem dotyczącym áaĔcucha páatnoĞci”,
 weryfikacjĊ, opiniowanie i w konsekwencji pomoc w opracowywaniu róĪnych projektów
i koncepcji, w zakresie których Unia Europejska lub paĔstwa czáonkowskie mogáyby
zdecydowaü o udzieleniu wsparcia w dziedzinie reformy sektora bezpieczeĔstwa,
 prowadzenie nadzoru i zapewnienie realizacji – we wspóápracy z wáaĞciwą Komisją –
konkretnych projektów finansowanych lub inicjowanych przez paĔstwa czáonkowskie
w ramach celów misji,
 przyczynienie siĊ do zapewnienia spójnoĞci wysiáków podejmowanych w dziedzinie
reformy systemu bezpieczeĔstwa.
Z kolei etap trzeci zostaá skupiony na Ğcisáych dziaáaniach koordynacyjnych i wspóápracy
z róĪnymi instytucjami miĊdzynarodowej spoáecznoĞci – gáównie z ONZ, w tym misją
MONUSCO w zakresie udzielania konkretnego wsparcia w dziedzinie SSR – ze szczególnym
naciskiem na wymiar polityczno-militarny. Wsparcie to ma gáównie obejmowaü:
 kompleksową realizacjĊ przez wáadze kongijskie planów obejmujących czy teĪ
zawierających szczegóáowe dane w zakresie odbudowy i modernizacji FARDC
w nastĊpujących dziedzinach: administracja, zarządzanie kadrami, zdolnoĞci operacyjne,

36

Decyzja Rady 2010/565/WPZiB z dnia 21 wrzeĞnia 2010 r. w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii

Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeĔstwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD
Congo).
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budĪet i finanse, szkolnictwo i edukacja, logistyka, prawa czáowieka i walka z przemocą
seksualną oraz zasoby ludzkie,
 weryfikowanie i wskazywanie konkretnych projektów wspierających reformĊ FARDC,
a takĪe niejako wspóázarządzanie tymi projektami,
 dopomaganie wáadzom kongijskim w procesie wáączania i integracji byáych czáonków
bojówek i ugrupowaĔ rebelianckich w szeregi FARDC,
 popieranie dziaáaĔ i niesienie pomocy w ich wdraĪaniu Specjalnemu Przedstawicielowi
UE, w szczególnoĞci podczas prowadzenia negocjacji pokojowych na wschodzie kraju,
 wspieranie dziaáaĔ tzw. przekrojowych, w szczególnoĞci dotyczących praw czáowieka
i kwestii páci,
 doradzanie paĔstwom czáonkowskim oraz koordynowanie i uáatwianie – w ramach ich
odpowiedzialnoĞci – w realizowanych przez nich projektach, szczególnie dotyczących
dziedzin i obszarów związanych z funkcjonowanie misji EUSEC37.
Jak juĪ wspomniano wczeĞniej, wynikiem zaangaĪowania rządu DRC jest wiele projektów,
które na przestrzeni 10 lat wspóápracy z EUSEC przyniosáy rzeczywiĞcie wymierne efekty.
ĝwiadectwem takowego dziaáania są opracowane i wydane w kolejnoĞci:
 rok 2009 – wspomniany Plan reformy kongijskich siá zbrojnych,
 rok 2011 – ustawa o organizacji i funkcjonowaniu Siá Zbrojnych DRK,
 rok 2013 – ustawa o statusie Siá Zbrojnych DRK,
 rok 2014 – rozporządzenia prezydenckie dotyczące realizacji przedsiĊwziĊü strukturalnopersonalnych FARDC,
 rok 2015 – realizacja reformy struktur monitorowania FARDC; uchwalenie ustawy
o programowaniu siá zbrojnych DRK38.
Finansowanie misji pochodziáo oczywiĞcie ze budĪetu UE, a jego wysokoĞü
uzaleĪniona byáa od sytuacji na miejscu, intensyfikacji zaangaĪowania oraz stopnia
zawansowania projektów, a takĪe wielu innych czynników. Nie mniej jednak wszystkie
wydatki dotyczące kwestii finansowania misji, uwzglĊdniane byáy kaĪdorazowo w aktach
normujących funkcjonowanie misji (Wspólne Dziaáania Rady i Decyzje Rady). Ich áączna
planowana suma, tj. od 2005 roku do czasu jej zakoĔczenia (przewidywany termin
37

Opracowano na podstawie nastĊpujących aktów UE: Wspólne Dziaáanie Rady (numery: 2005/355/WPZiB,

2006/303/WPZiB, 2007/192/WPZiB, 2007/406/WPZiB, 2008/491/WPZiB, 2009/509/WPZiB,2009/709/WPZiB)
oraz Decyzji Rady nr 2010/565/WPZiB.
Szerzej zobacz: http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eusec-rd-congo/index_en.htm [dostĊp:
23.09.2015].
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30 czerwca 2016 roku) ma wynieĞü 88 355 000 €39. OczywiĞcie do tego naleĪy doliczyü
jeszcze kwoty przewidziane na inne projekty realizowane w ramach misji EUSEC,
pochodzące takĪe z budĪetu Unii lub przekazane przez poszczególne paĔstwa zaangaĪowane
w dany projekt. Co do stanu siá misji, to naleĪy stwierdziü, iĪ nigdy nie byá on staáy i zmieniaá
siĊ stosownie do sytuacji oraz wagi realizowanych zadaĔ. Nie mniej jednak Ğrednio w ciągu
roku przebywaáo na terenie DRK – w ramach misji od 40 do 48 osób, które pochodziáy przede
wszystkim z paĔstw czáonkowskich wspólnoty, a takĪe USA. Polska jak dotychczas nie
uczestniczyáa w dziaáaniach misji40. Reasumując dziaáanie EUSEC RD Congo na przestrzeni
10 lat moĪna stwierdziü, iĪ za sprawą misji w tym czasie zrealizowano:
 ponad 400 ekspertów UE wdraĪaáo okreĞlone projekty w DRK,
 wydano ponad 80 mln € na projekty dotyczące systemu bezpieczeĔstwa, w tym rozwoju siá
zbrojnych DRK,
 skonstruowano bądĨ odnowiono ok. 200 budynków w ramach tychĪe projektów,
 zakupiono blisko 1600 áóĪek dla szkóá wojskowych,
 odnowiono, wyremontowano i przystosowano do uĪycia ok. 140 biur,
 zakupiono

i

przekazano

do

uĪytkowania

ok.

800

zestawów

komputerowych

wraz z wyposaĪeniem i oprogramowaniem,
 przystosowano do uĪytku ok. 15.000 szt. broni oraz ok. 1200 ton amunicji41.

Dokonując niejako podsumowania dziaáania misji EUSEC RD Congo naleĪy
stwierdziü z caáą stanowczoĞcią, iĪ jest ona jednym z elementów w caáej gamie dziaáaĔ
podejmowanych przez UniĊ Europejską na terenie Demokratycznej Republiki Konga.
Wprawdzie jest ona jeszcze w trakcie realizacji swoich dziaáaĔ mandatowych wiĊc trudno jest
jednoznacznie oceniü jej efekty. Nie mniej jednak sam fakt funkcjonowania tejĪe misji
na terytorium DRK oraz jej zaangaĪowanie udokumentowane w postaci namacalnych efektów
potwierdza sáusznoĞü podjĊtych decyzji przez wspólnotĊ oraz wymusza koniecznoĞü dalszego
angaĪowania siĊ wspólnoty europejskiej w rozwiązywanie problemów wewnĊtrznych tego

39

Opracowano na podstawie nastĊpujących aktów UE: Wspólne Dziaáanie Rady (numery: 2005/355/WPZiB,

2006/303/WPZiB, 2007/406/WPZiB, 2008/491/WPZiB, 2009/709/WPZiB) oraz Decyzji Rady (numery:
2010/565/WPZiB,

2011/538/WPZiB,

2012/515/WPZiB,

2013/468/WPZiB,

2014/674/WPZiB,

2015/883/WPZiB).
40
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/operacje_nato_i_ue/operacje_ue/oper
acje_ue [dostĊp: 11.08.2015].
41
Szerzej zobacz: http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eusec-rd-congo/index_en.htm [dostĊp:
23.09.2015].
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paĔstwa. Bowiem takowe dziaáania – jak wynika z wielu analiz są i bĊdą kluczowe dla
zapewnienia stabilnoĞci w tym regionie. Niewątpliwie misja ta jest kroplą w morzu potrzeb
tego kraju. Nie mniej jednak z caáą pewnoĞcią przyczynia siĊ do wsparcia najwaĪniejszego
filara odbudowy tego paĔstwa, czyli sektora bezpieczeĔstwa. NaleĪy równieĪ zaznaczyü,
iĪ przedáoĪone efekty dziaáania tej misji, a szczególnie rezultaty reformy sektora
bezpieczeĔstwa w DRK z caáą pewnoĞcią przekáadają siĊ na inne obszary funkcjonowania
paĔstwa. OczywiĞcie sukces jest uzaleĪniony od wielu czynników, a jednym z nich, który
uzaleĪnia od siebie wiele innych i tym samym zdecydowanie stanowi ten wiodący jest tzw.
kompleksowe wsparcie siá zbrojnych. Misja EUSEC jest ponadto dobrym przykáadem,
potwierdzającym tezĊ, Īe skuteczne przeciwdziaáanie czy teĪ zapobieganie konfliktom
wymaga kompleksowej polityki i strategii. Tworzy to wiĊksze prawdopodobieĔstwo
stworzenia realnych warunków dla stabilnego rozwoju i zarazem rozbudowy okreĞlonych
struktur róĪnych obszarówi Ğrodowisk, mających o wiele wiĊksze szanse na efektywną
i wszechstronną pomoc w zakresie wsparcia i rozwoju paĔstw bĊdących w stanie
odbudowywania swojej paĔstwowoĞci i wchodzenia na ĞcieĪkĊ stabilizacji.

ZakoĔczenie

Demokratyczna

Republika

Konga

ze

swoim

potencjaáem

geograficznym,

surowcowym, ludnoĞciowym oraz gospodarczym od kilku lat stanowi coraz wiĊksze
zainteresowanie zarówno wielu paĔstw jak i organizacji miĊdzynarodowych na caáym
Ğwiecie. Stąd teĪ stabilizacja oraz w jej nastĊpstwie demokratyzacja tego kraju są waĪne nie
tylko dla paĔstw kontynentu afrykaĔskiego ale równieĪ caáej wspólnoty miĊdzynarodowej,
która staáa siĊ Īywotnie zainteresowana stabilizacją caáego regionu Wielkich Jezior.
Przyczynami takiego zainteresowania oraz zaangaĪowania nie tylko ONZ ale równieĪ innych
organizacji miĊdzynarodowych takich jak chociaĪby Unia Europejska w tym paĔstwie
spowodowane zostaáo ambicjami tych wspólnot w odgrywaniu coraz wiĊkszej roli politycznej
na arenie miĊdzynarodowej. Nawiązanie przez wspólnoty miĊdzynarodowe, a szczególnie UE
wspóápracy nie tylko z organizacjami afrykaĔskimi ale równieĪ z poszczególnymi paĔstwami
tego kontynentu podniosáo wymiernie statusna arenie miĊdzynarodowej szczególnie tej
ostatniej, nadając oraz uwiarygodniając jej dziaáania w polityce miĊdzynarodowej.
Dlatego analizując sytuacjĊ w DRK bez wątpienia naleĪy stwierdziü, iĪ jest ona efektem
dziaáaĔ wielu kontrybutorów oraz donatorów miĊdzynarodowych, w tym równieĪ UE.
Przeáomowym i zarazem wymiernym czasem w jej dziaáaniach byá wspomniany juĪ
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wczeĞniej rok 2003. Konsekwencją takiego zaangaĪowania byáo i jest bez wątpienia
przyspieszenie procesu budowania pokoju i stabilizacji nie tylko w samym DRK ale równieĪ
w caáym regionie Wielkich Jezior, a takĪe wzmocnienie stosunków na linii UE–Afryka.
Obecnie wspólnota europejska, w poáączeniu z dziaáaniami jej paĔstw czáonkowskich, jest
oprócz ONZ najwiĊkszym graczem w Demokratycznej Republice Konga. Jej narzĊdzia
w postaci chociaĪby misji o róĪnym statusie są wspóáczeĞnie nierozerwalnymi elementami jej
polityki miĊdzynarodowej. Mając róĪny charakter dziaáania, stanowią one podstawowe
i skuteczne narzĊdzie do rozwiązywania nie tylko konfliktów ale równieĪ są waĪnym
czynnikiem w budowaniu pokoju, stabilizacji i bezpieczeĔstwa. DoĞü powszechnie uwaĪa siĊ,
Īe to wáaĞnie misje pokojowe i stabilizacyjne (cywilne bądĨ wojskowe) wciąĪ stanowią
istotne narzĊdzie w podniesieniu poziomu bezpieczeĔstwa Ğrodowiska miĊdzynarodowego,
którego waĪnym elementem pozostaje walka z miĊdzynarodowym terroryzmem, poparcie dla
procesów demokratycznej transformacji w skali ogólnoĞwiatowej oraz powstrzymanie
rozpadu struktur paĔstwowych42. Na takową opiniĊ skáada siĊ róĪnorodnoĞü wykonywanych
przez nie zadaĔ mandatowych. W tym miejscu zasadnym staje siĊ podkreĞlenie jednego
z najwaĪniejszych priorytetów w rozwoju spoáecznoĞci miĊdzynarodowej jakim jest
budowanie paĔstwowoĞci, w realizacjĊ której powinny byü zaangaĪowanie instytucje
i podmioty o róĪnym wymiarze i charakterze dziaáania. JednakĪe postrzeganie
miĊdzynarodowego zaangaĪowania w DRK polega przede wszystkim na wsparciu krajowych
instytucji – reformatorów. Stąd teĪ na podstawie analiz i doĞwiadczeĔ wynikających
z prowadzonych dziaáaĔ w tym kraju zasadnym staje siĊ aby miĊdzynarodowa spoáecznoĞü
wysuwaáa bardziej realistyczne oczekiwania co do zakresu, w jakim moĪe wpáywaü na ten
wewnątrzkrajowy proces. W tym przypadku proces wsparcia wzmocnienia instytucji
paĔstwowych nie powinien sprowadzaü siĊ jedynie do dziaáaĔ technicznych. Budowanie
paĔstwowoĞci to proces wymagający stworzenia poczucia przynaleĪnoĞci obywatelskiej,
co z kolei związane jest ze wspólnymi wartoĞciami, oczekiwaniami oraz spostrzeĪeniami
spoáeczeĔstwa w stosunku do paĔstwa. Jak juĪ wspomniano wczeĞniej, spoáecznoĞü
miĊdzynarodowa, w tym równieĪ UE ma skáonnoĞü do skupiania siĊ na aspektach
technicznych budowania paĔstwa (takich jak chociaĪby róĪnego rodzaju projekty i programy
szkoleniowe), poniewaĪ są one postrzegane jako maáo inwazyjnei apolityczne. Dlatego teĪ
zaangaĪowanie wspólnoty na rzecz budowania paĔstwowoĞci nie powinno doprowadziü do

42
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przeoczenia spoáecznych i kulturowych elementów, które wspierają instytucje paĔstwowe43.
Z perspektywy czasu juĪ wiemy, iĪ poĞpieszne wysiáki, wprowadzania tego procesu w DRK,
nawet przy zaangaĪowaniu i ogromnym wsparciu spoáecznoĞci miĊdzynarodowej, w tym UE
w pewnych okresach doprowadziáy do jeszcze wiĊkszych rozáamów i chaosu niĪ do znacznej
poprawy jakoĞci rządzenia, zwáaszcza w perspektywie krótkookresowej. Stąd teĪ istniejące
jak i mogące siĊ pojawiü w przyszáoĞci inne problemy powodują, iĪ ciągle jest zasadne
wspieranie tego kraju w dąĪeniu do jak najszybszego uspokojenia sytuacji oraz wejĞcia na
drogĊ pokojową. Bowiem szybkie i trwaáe wyeliminowanie istniejących zagroĪeĔ moĪe
stanowiü o bycie i przyszáoĞci nie tylko Demokratycznej Republiki Konga ale i caáego
regionu.
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WSPÓàPRACA MIĉDZY INSTYTUCJAMI ODPOWIEDZIALNYMI
ZA BEZPIECZEēSTWO RP, GWARANCJĄ UTRZYMANIA
POĩĄDANEGO POZIOMU BEZPIECZEēSTWA

COOPERATION BETWEEN THE INSTITUTIONS RESPONSIBLE FOR
THE SECURITY OF THE REPUBLIC OF POLAND, THE GUARANTEE
TO MAINTAIN THE DESIRED LEVEL OF SAFETY
Streszczenie

Wspóápraca podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeĔstwa RP, staje siĊ niezmiernie
istotnym ogniwem systemu bezpieczeĔstwa paĔstwa. Wymiana doĞwiadczeĔ w ramach
dobrych praktyk, powinna staü siĊ opoką, filarem przedmiotowego systemu. W ówczesnych
czasach, w dobie eskalacji negatywnych zdarzeĔ, przedmiotowa wspóápraca nabiera nowego
wymiaru. Kompleksowa wspóápraca daje gwarancjĊ utrzymania poĪądanego poziomu
bezpieczeĔstwa.
Sáowa klucze: wspóápraca, system, bezpieczeĔstwo, proces, potencjaá

Summary

Cooperation entities responsible for security of the Republic of Poland , it becomes extremely
important link in the security system of the state. Exchange of experience in the framework of
good practice, should be the rock, the pillar of the system. At that time, in an era of escalating
negative events, the present cooperation takes on a new dimension. Comprehensive
cooperation is a guarantee of maintaining the desired level of security.
Key words: cooperatio , system, security, process, potential

50

Mariusz Kuryáowicz

W dobie eskalacji zdarzeĔ o charakterze terrorystycznym, wydaje siĊ sáusznym,
aby podjąü rozwaĪania na temat wspóápracy instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeĔstwo
w Polsce. Zapewnienie jak najwyĪszego poziomu bezpieczeĔstwa, staáo siĊ potrzebą,
koniecznoĞcią i wyzwaniem dla szeregu instytucji. W skáad instytucji odpowiedzialnych
za bezpieczeĔstwo RP wchodzi wiele podmiotów. KaĪdy z nich, w ramach swoich
ustawowych bądĨ statutowych zadaĔ, dąĪy do profesjonalnego ich wypeánienia. Lecz, czy
kaĪdy z podmiotów samoistnie moĪe byü gwarantem utrzymania poĪądanego poziomu
bezpieczeĔstwa paĔstwa? Raczej nie! Potrzebny jest system, w skáad którego bĊdzie
wchodziáo wiele elementów/podmiotów, które to wspóápracując ze sobą wytworzą tzw. efekt
synergii. Wedáug Sáownika jĊz. polskiego system to „zbiór jednostek tworzących jakąĞ
zorganizowaną caáoĞü, sáuĪących jednemu celowi”1. Brunon Hoáyst definiuje system
w sposób nastĊpujący „najogólniejsza definicja systemów mówi, Īe jest to uporządkowana
kompozycja elementów, tworząca spójną caáoĞü. Jednostka jest tu postrzegana jako element
róĪnych systemów, gdyĪ elementy wchodzące w skáad danego systemu, w wyniku róĪnego
rodzaju interakcji, mogą stanowiü jednoczeĞnie skáadniki otoczenia innego systemu
(np. rodzinnego, zawodowego, towarzyskiego)”2. Natomiast Jarosáaw Woáejszo ujmuje
system jako „wyodrĊbniony zbiór elementów (materialnych lub abstrakcyjnych), wzajemnie
powiązanych, rozwaĪanych jako caáoĞü z okreĞlonego punktu widzenia, mający przy tym
takie wáaĞciwoĞci, których nie posiadają jego elementy”3. Skoro wstĊpnie wyjaĞniono juĪ,
co to jest system, naleĪy dookreĞliü jego przeznaczenie. Po co zostaá stworzony i co jest jego
celem. I tak wiĊc, system w rozumieniu obszaru bezpieczeĔstwa bĊdzie systemem, którego
celem bĊdzie wykorzystanie posiadanych siá i Ğrodków na ukierunkowane i skoordynowane
dziaáanie realizowane przez jego elementy/podmioty tak, aby zapewniü, utrzymaü i stale
polepszaü odczuwalny poziom poczucia bezpieczeĔstwa w paĔstwie. Wspomniany system,
aby zrealizowaá zakáadany cel winien wytworzyü tzw.efekt synergii. Wedáug R. W. Griffina
synergia to „dwa wspóápracujące podsystemy produkujące wiĊcej, niĪ wynosiáaby áączna
suma produkcji kaĪdego z nich – gdyby pracowaáy osobno”4. W kontekĞcie rozwaĪanego
obszaru bezpieczeĔstwa, interpretacja znaczenia terminu synergia (tu termin zapoĪyczony
z nauk o zarządzaniu) brzmi nastĊpująco: co najmniej dwa wspóápracujące ze sobą
elementy/podmioty wytwarzające wiĊcej, a niĪeli kaĪdy wytworzyáby osobno. Wnioskując,
1

E. Sobol i inni, Sáownik jĊzyka polskiego, wydanie zmienione i zaktualizowane, PWN, Warszawa 1996, s. 984.
B. Hoáyst, ZagroĪenia áadu spoáecznego. Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 22-23.
J. Woáejszo, R. Jakubczak (red.), ObronnoĞü, Teoria i praktyka, Bellona, Warszawa 2013, s. 16.
4
R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 86-88.
2
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jest to istota systemu bezpieczeĔstwa paĔstwa. Poáączone w ramach systemu elementy,
bĊdą zdolne do skutecznego zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy (fazy
zarządzania kryzysowego)w przypadku pojawienia siĊ sytuacji kryzysowej. PrzeciwieĔstwem
synergii jest entropia. Entropia to normalny proces prowadzący do upadku systemu.
Analizując przedmiotowy obszar, naleĪy przytoczyü termin system bezpieczeĔstwa
narodowego, który to proponowany jest przez Biuro BezpieczeĔstwa Narodowego,tj. „system
bezpieczeĔstwa narodowego (bezpieczeĔstwa paĔstwa) – jest to caáoĞü siá (podmiotów),
Ğrodków i zasobów przeznaczonych przez paĔstwo do realizacji zadaĔ w dziedzinie
bezpieczeĔstwa, odpowiednio do tych zadaĔ zorganizowana (w podsystemy i ogniwa),
utrzymywana i przygotowywana. Skáada siĊ z podsystemu (systemu) kierowania i szeregu
podsystemów (systemów) wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych (obronny
i ochronne) i podsystemów wsparcia (spoáeczne i gospodarcze)”5. Jak juĪ sygnalizowaá autor
opracowania, widzimy tu pewien terminologiczny dysonans. Ta kwestia byáa podnoszona na
forum innego periodyku i stanie siĊ wkrótce przedmiotem szerszego opracowania.
Analizując powyĪsze, wspóápraca pomiotów odpowiedzialnych za bezpieczeĔstwo
musi funkcjonowaü w ramach konkretnego systemu. który to bĊdzie obejmowaá caáe
spektrum dziaáania wszystkich podmiotów. Od wymiany informacji, po wspólne szkolenia.
Od wymiany doĞwiadczeĔ, po wspólne realizacje. WyjaĞniając znaczenia wybranych
terminów z zakresu bezpieczeĔstwa, wskazując na ich interdyscyplinarny charakter, naleĪy
równieĪ dokonaü przeglądu proponowanych definicji z zakresu bezpieczeĔstwa.
BEZPIECZEēSTWO - STAN I PROCES
Na przeáomie kilku ostatnich lat, w Ğrodowisku naukowym pojawiáa siĊ gorąca
dyskusja na temat definicji bezpieczeĔstwa, a raczej kompletnej definicji bezpieczeĔstwa.
Nurtującym problemem w tej kwestii staáo siĊ pytanie: czy bezpieczeĔstwo to stan, czy teĪ
stan i proces? Waldemar Kitler mówi, Īe „Wszelkie analizy bezpieczeĔstwa, poza sferą
definiowania jego syntetycznego znaczenia (a wiĊc moĪliwego do zastosowania we
wszystkich moĪliwych konfiguracjach), muszą siĊ odbywaü przynajmniej z okreĞleniem jego
rodzaju, a w konsekwencji jego podmiotu i przedmiotu”6. Ponadto, Roman KuĨniar
stwierdziá, iĪ „w powodzi haseá rodzaju: „po pierwsze, gospodarka” lub „po pierwsze,
czáowiek”, szybko zapominamy, Īe fundamentem tego wszystkiego, co „po pierwsze” jest
bezpieczeĔstwo. Jest ono pierwotną i egzystencjalną potrzebą jednostek, grup spoáecznych

5
6

http://www.bbn.gov.pl, (data dostĊpu 08.01.2016 r.)
W. Kitler, BezpieczeĔstwo Narodowe RP, Podstawowe kategorie, Uwarunkowania, System, AON, Warszawa
2011, s. 23-24
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wreszcie paĔstw. Idzie przy tym nie tylko o przetrwanie, integralnoĞü czy niezawisáoĞü, lecz
takĪe o bezpieczeĔstwo rozwoju, który zapewnia ochronĊ i wzbogacenie toĪsamoĞci jednostki
czy narodu”7.
Dokonując przeglądu przedmiotowej literatury, odnajdujemy pogląd M. Lisieckiego,
który brzmi „w literaturze przedmiotu bezpieczeĔstwo najczĊĞciej jest definiowane przez
negacjĊ, tj. uwypuklenie przeciwieĔstw (braku zagroĪeĔ) lub przez uwypuklenie
pozytywnych stanów (spokoju, pewnoĞci, wolnoĞci). Wielu autorów wskazuje teĪ na potrzebĊ
procesowego podejĞcia do bezpieczeĔstwa – z jednej strony zwracając uwagĊ na dynamikĊ
zmian w zakresie stanu bezpieczeĔstwa, z drugiej na to, Īe stan bezpieczeĔstwa zaleĪy od
wielu

czynników

subiektywnych

i

obiektywnych,

wewnĊtrznych

i

zewnĊtrznych.

W rzeczywistoĞci obserwuje siĊ brak powszechnie akceptowanych, kompleksowych definicji
dotyczących sfery bezpieczeĔstwa. CzĊsto podmioty odpowiedzialne za bezpieczeĔstwo
w konkretnym obszarze zagroĪeĔ, próbują interpretowaü (naginaü) znacznie tego sáowa
w imiĊ swoich partykularnych interesów”8. Ostatnia czĊĞü cytowanej wypowiedzi, podkreĞla
interesownoĞü niektórych podmiotów. Interpretując tą ostatnią myĞl, autor niniejszego
opracowania stoi na stanowisku, iĪ to ludzie, a nie instytucje, bĊdący w danej chwili
reprezentantami lub decydentami w instytucji, realizują wyáącznie wáasne interesy,
co niekoniecznie jest zgodne z duchem i istotą powoáania podmiotu (instytucji, formacji)
odpowiedzialnego za bezpieczeĔstwo.
Prowadząc dalsze rozwaĪania, w Sáowniku terminów z zakresu bezpieczeĔstwa
narodowego

zauwaĪamy,

iĪbezpieczeĔstwo

definiowane

jest

w

niniejszy

sposób

(ang. security) – „stan, który daje poczucie pewnoĞci, i gwarancje jego zachowania oraz
szansĊ na doskonalenie. Jedna z podstawowych potrzeb czáowieka. Jest to sytuacja
odznaczająca siĊ brakiem ryzyka utraty czegoĞ co czáowiek szczególnie ceni, na przykáad:
zdrowia, pracy, szacunku, uczuü, dóbr materialnych...”9 Natomiast, w tymĪe Sáowniku,
(tylko, Īe w wersji elektronicznej) przy haĞle bezpieczeĔstwo odnajdujemy niniejszy
komentarz: „bezpieczeĔstwo nie naleĪy pojmowaü statycznie, ale przede wszystkim
dynamicznie, jako proces spoáeczny, w którym podmioty miĊdzynarodowe starają siĊ
eliminowaü zagroĪenia i podnosiü swój stan pewnoĞci. BezpieczeĔstwo absolutne jest

7

R. Jakubczak, J. Marczak, K. Gąsiorek, W. Jakubczak, Podstawy bezpieczeĔstwa narodowego Polski
w erze globalizacji, AON, Warszawa 2008, s. 99.
8
M. Lisiecki, JakoĞü w zarządzaniu bezpieczeĔstwem obywateli, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 70.
9
W. àepkowski (red.), Sáownik terminów z zakresu BezpieczeĔstwa Narodowego. Wydanie czwarte, AON,
Warszawa 2009 s. 13.
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wartoĞcią nieosiągalną, ma ono bowiem zawsze charakter wzglĊdny”10.TakĪe widzimy tu
pewną sprzecznoĞü, co powoduje Īe powinniĞmy z peáną ĞwiadomoĞcią podchodziü do
problematyki bezpieczeĔstwa. Ponadto, jak widaü na przykáadzie dwóch wydaĔ Sáownika,
jego

twórcy

poszukują

ujednolicenia,

bądĨ

kompletnego

zdefiniowania

terminu

bezpieczeĔstwo. Nie jest to takie proste. Jak widaü wielu znakomitych naukowców
podejmowaáo szereg prób, aby przygotowaü konkretną propozycjĊ. Nie mniej jednak, autor
opracowania stoi na stanowisku, Īe bezpieczeĔstwo - to stan i proces. Tylko czy Ğrodowisko
naukowe nie powinno mówiü o poczuciu bezpieczeĔstwa? Czy bezpieczeĔstwo to jest to
samo, co poczucie bezpieczeĔstwa? Wedáug Z. ĝcibiorka, B. WiĞniewskiego, R. B. Kuca i A.
Dawidczyka „poczucie bezpieczeĔstwa jest jedną z podstawowych potrzeb i oczekiwaĔ
kaĪdego czáowieka. BezpieczeĔstwo ma wymiar spoáeczny. Jest naczelną potrzebą nie tylko
jednostki, ale i grupy spoáecznej. Jest takĪe podstawowym celem dziaáaĔ paĔstw i systemów
miĊdzynarodowych; jego brak wywoáuje niepokój i poczucie zagroĪenia”11.
Wnioskując z powyĪszego, wydaje siĊ sáusznym, aby przytoczyü jeszcze raz tych
samych

naukowców,

którzy

stwierdzają

iĪ

„w

praktycznej

dziaáalnoĞci

podmiotów,bezpieczeĔstwo funkcjonuje z przymiotnikiemokreĞlającym, kogo personalnie lub
jakiego obszaru podmiotowo lub przedmiotowo dotyczy. BezpieczeĔstwo jest jednoczeĞnie
stanem i procesem. Mówiąc o stanie mamy na myĞli jego wymiar, skalĊ trwaáoĞci, zasiĊg
terytorialny itp. Natomiast proces to nieustanne ksztaátowanie i umacnianie bezpieczeĔstwa,
okreĞlające zarazem jego dynamikĊ, o której najlepiej Ğwiadczy stale rosnący jego zakres
podmiotowy, przedmiotowy i przestrzenny”12. Cytowani naukowcy trafnie zauwaĪyli,
iĪ bezpieczeĔstwo to stan i proces. W tym permanentnym procesie ogromną rolĊ odgrywają
instytucje odpowiedzialne za bezpieczeĔstwo, które to w skoordynowanych dziaáaniach
prowadzonych w ramach systemu bezpieczeĔstwa paĔstwa, realizują swoje obowiązki.
Uwidacznia to równieĪ J. Gierszewski, który wskazaá iĪ „bezpieczeĔstwo jest postrzegane
jako stan i proces, potrzeba oraz skomplikowany system wraz z licznym ukáadem
podsystemów, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego rozwoju narodowi przy uĪyciu
Ğrodków prawnie dostĊpnych (technicznych, organizacyjnych i prawnych)”13, czyli dobrych
praktyk realizowanych w ramach wspóápracy. Przeglądając wiele proponowanych

J. Kaczmarek, W. àepkowski, B. Zdrodowski (red.), Sáownik terminów z zakresu BezpieczeĔstwa
Narodowego, AON wersja elektroniczna, Warszawa 2008, s. 14.
11
Z. ĝcibiorek, B. WiĞniewski, R. B. Kuc, A. Dawidczyk, BezpieczeĔstwo wewnĊtrzne. PodrĊcznik akademicki,
Wydawnictwo Adam Marszaáek, ToruĔ 2015, s. 24.
12
TamĪe, s. 31.
13
J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeĔstwa spoáecznego, Difin, Warszawa 2013, s. 14.
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przedmiotowych terminów moĪna przychyliü siĊ do stwierdzenia A. Szymonika, który to
wysunąá nastĊpujące wnioski:
 „bezpieczeĔstwo jest pojĊciem bardzo szerokim i obejmuje praktycznie wszystkie
dziedziny naszego Īycia,
 zagroĪenie bezpieczeĔstwa moĪe pojawiü siĊ niespodziewanie, co do miejsca
oraz

czasu,

z

otoczenia

bliĪszego

i

dalszego,

wewnĊtrznego

i

zewnĊtrznego,

z bliskiej i dalekiej odlegáoĞci,
 bezpieczeĔstwo zawsze dotyczy konkretnego podmiotu (np. czáowieka, grupy ludzi,
systemu gospodarczego, jednostki samorządowej, narodu paĔstwa itd.),
 bezpieczeĔstwo obejmuje zaspokojenie takich potrzeb, jak istnienie, przetrwanie,
caáoĞü, toĪsamoĞü, niezaleĪnoĞü, spokój, posiadanie i pewnoĞü,
 dziaáania zabezpieczające przed zagroĪeniami są skierowane zarówno do wewnątrz,
jak i na zewnątrz celem usuwania lub przynajmniej oddalania niekorzystnych sytuacji
i eliminowania lĊku, obawy, niepokoju oraz niepewnoĞci,
 aspektami

przedmiotowego

rozumianego

bezpieczeĔstwa

(ekonomicznego,

politycznego, militarnego, kulturowego, informacyjnego itp.) zajmują siĊ wyspecjalizowane
sáuĪby, instytucje, oĞrodki naukowe i badawcze”14.
W wiĊkszoĞci wszyscy znamy piramidĊ A. Maslowa. Wiemy, Īe bezpieczeĔstwo
w wspomnianej hierarchii umiejscowione jest, jako druga potrzeba. Ale mówiąc
o bezpieczeĔstwie naleĪy równieĪ wspomnieü o tym, Īe uczestnicząc w permanentnym
procesie jego utrzymania, stwarzamy moĪliwoĞü realizowania kolejnych, i równie istotnych
potrzeb tj. afiliacji, szacunku i uznania oraz samorealizacji, czyli mamy moĪliwoĞü godnie
Īyü z zachowaniem i poszanowaniem wszelkich praw wolnoĞci i czáowieka oraz mamy
moĪliwoĞü rozwoju. Autor opracowania prowadząc wiele dyskusji na forach organizowanych
konferencji i seminariów, zauwaĪa oraz podnosi pewne hasáo tj. BezpieczeĔstwo w sáuĪbie
godnoĞci czáowieka.Jest to hasáo i myĞl, którą to autor artykuáu wspólnie z prof. Leszkiem
Korporowiczem powoáali do Īycia. Wspomniany Profesor jest niezwykle waĪną postacią
Ğwiata nauki. Ten zacny czáowiek, wybitny socjolog, propagator ewaluacji polskiej
oraz wáaĞciwego jej postrzegania, obroĔca kultury polskiej, niosący przesáanie wybitnego
prawnika i zakonnika, jednego z pierwszych rektorów Akademii Krakowskiej Pawáa
Wáodkowica, staá siĊ inspiratorem trochĊ odmiennego postrzegania zagadnieĔ dotyczących
obszaru bezpieczeĔstwa.
14

A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeĔstwa, Difin, Warszawa 2011, s. 180.
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Skoro podjĊto próbĊ wyjaĞnienia terminu bezpieczeĔstwo, naleĪaáoby wyjaĞniü co to
jest zagroĪenie. A wiĊc „zagroĪenie jest antonimem bezpieczeĔstwa (…) ZagroĪenia
to zjawiska fizyczne lub spoáeczne powodujące stan niepewnoĞci i obaw, czyli naruszające
poczucie bezpieczeĔstwa. To takĪe stan i (lub) sytuacje, którym czĊsto towarzyszy strach
i lĊk”15.
Zdaniem autora artykuáu, aby móc zgáĊbiaü wiedzĊ na temat bezpieczeĔstwa nie
wolno ograniczaü siĊ do prowadzenia analiz problemów pojawiających siĊ wyáącznie
w czasach obecnych. Spojrzenie w przeszáoĞü, uzmysáawia i ukazuje jaką drogĊ obierano,
aby utrzymaü poĪądany poziom poczucia bezpieczeĔstwa. „Jean Halpérin rozpatrywaá rolĊ,
jaką mogáo odgrywaü w historii uczucie wyraĪane sáowem „bezpieczeĔstwo”, Jego zdaniem
moĪe ono staü siĊ „motywem przewodnim” szeroko pojĊtego „rozumienia przeszáoĞci”.
Zwracaá wiĊc uwagĊ na „pewne pojecie, pewne zagadnienie”, które wydawaáo mu siĊ
„zapoznane” przez histografiĊ; sáowo „bezpieczeĔstwo” odnosi siĊ jednoczeĞnie do faktów
i do stanu umysáu”16. Jak pisze J. Delemeau „RównoczeĞnie z pojawieniem siĊ sáów sécurité,
security, sicurezza, seguridad, Sicherheitsgefühl, zaczĊto siĊ zastanawiaü nad tym,
co uzasadnia uczucie, do jakiego sáowa te siĊ odnoszą. Pytanie to jest faktem historycznym
zasadniczej wagi. Refleksja na ten temat rozwinĊáa siĊ w dwóch róĪnych, w znacznej mierze
przeciwnych kierunkach. Pierwszy z nich, o charakterze gáównie teologicznym, skáaniaá do
nieufnoĞci wobec zwodniczej pewnoĞci duchowej, która groziáa nam popadaniem
w gnuĞnoĞü. Drugi, w zasadzie polityczny, dąĪyá do dowartoĞciowania bezpieczeĔstwa
publicznego, bĊdącego najbardziej uzasadnionym dąĪeniem obywateli”17.
Analizując powyĪsze, sáusznym wydaje siĊ podjĊcie wysiáku badawczego w obszarze
bezpieczeĔstwa, a konkretnie wspóápracy podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeĔstwo
paĔstwa.
POTENCJAà
Kolejną niemniej waĪna kwestią jest ustalenie potencjaáu, który to uczestniczyáby
w wymienionym przed chwilą procesie. Wedáug Sáownika terminów z zakresu
bezpieczeĔstwa narodowego „potencjaá (ang. potential) – zasób moĪliwoĞci, mocy, zdolnoĞci
wytwórczej tkwiącej w czymĞ; sprawnoĞü, wydajnoĞü, moĪliwoĞü, zwáaszcza paĔstwa
w jakiejĞ dziedzinie, np. gospodarczej, wojskowej”18. W komentarzu autorzy Sáownika
Z. ĝcibiorek, B. WiĞniewski, R. B. Kuc, A. Dawidczyk, BezpieczeĔstwo wewnĊtrzne…, s. 101.
J. Delumeau, Skrzydáa anioáa, Poczucie bezpieczeĔstwa w duchowoĞci czáowieka Zachodu w dawnych
czasach, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1998, s. 8.
17
TamĪe, s. 13.
18
J. Kaczmarek, W. àepkowski, B. Zdrodowski (red.), Sáownik terminów …, s. 103.
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wyjaĞniają, iĪ „termin „potencjaá” wywodzi siĊ z filozofii Arystotelesa, który wprowadziá
rozróĪnienie miĊdzy tym, co rzeczywiĞcie jest, od tego, co jeszcze nie istnieje, ale moĪe
zaistnieü w okreĞlonych warunkach lub przy pewnej ich zmianie. Jest to istotna cecha tego
pojĊcia”19. Kto stanowi, bądĨ moĪe stanowiü taki potencjaá?OtóĪ, potencjaá stanowią:
1. podmioty i instytucje odpowiedzialne za utrzymanie poĪądanego poziomu
bezpieczeĔstwa
2. stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
3. Ğrodowiska naukowe/akademickie
4. Ğrodowiska eksperckie
5. spoáeczeĔstwo
W poszukiwaniu potencjaáu, sáusznym wydaje siĊ, aby w tej czĊĞci opracowania
pochyliü

siĊ

nad

instytucjami,

które

zajmują

siĊ

szeroko

rozumianą

edukacją

o bezpieczeĔstwie (celowo nie uĪyto terminu edukacja dla bezpieczeĔstwa). Dlaczego?
Z prostej przyczyny, tj. to one ksztaátują morale máodego pokolenia. Począwszy od nauczania
wczesnoszkolnego, po studiowanie. Zdaniem autora, to wáaĞnie tam naleĪy poszukiwaü
wspomnianego

potencjaáu.„Zgodnie

z

obowiązującymi

obecnie

rozwiązaniami

koncepcyjnymi, organizacją i realizacją edukacji dla bezpieczeĔstwa zajmuje siĊ kilka
resortów. Są to: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
WyĪszego, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Spraw WewnĊtrznych.
WaĪnym wykonawcą zadaĔ edukacyjnych z zakresu bezpieczeĔstwa są takĪe formacje
podlegáe MSW (Policja, PaĔstwowa StraĪ PoĪarna oraz StraĪ Graniczna) oraz MON
(Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej). Oprócz instytucji centralnych, edukacja dla
bezpieczeĔstwa jest takĪe prowadzona w oĞrodkach wáadzy samorządowej na poziomie
województwa, powiatu, gminy i miasta oraz u przedsiĊbiorców waĪnych z punktu widzenia
bezpieczeĔstwa i obronnoĞci paĔstwa. Istotnym elementem systemu edukacji dla
bezpieczeĔstwa są publiczne i niepubliczne uczelnie wyĪsze. Uczelnie wyĪsze prowadzą
studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia na kierunku bezpieczeĔstwo narodowe
oraz bezpieczeĔstwo wewnĊtrzne. Wedáug danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
WyĪszego studia na tych kierunkach prowadzą 83 uczelnie. WaĪną rolĊ w systemie edukacji
dla bezpieczeĔstwa odgrywają równieĪ stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. WĞród
organizacji, które najbardziej intensywnie wpisują siĊ w ten zakres, są m.in.: Związek
Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Strzelecki „Strzelec”,
19
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Policyjne Towarzystwo Sportowe, Stowarzyszenie Kulturalne i Tradycji Wojskowej, Związek
ĩoánierzy Narodowych Siá Zbrojnych, Związek Inwalidów Wojennych, stowarzyszenia
kombatanckie, Liga Obrony Kraju i Polski Czerwony KrzyĪ. Wartym odnotowania są teĪ
dziaáania edukacyjne organizacji specjalistycznych w zakresie ratownictwa górskiego (GOPR
i TOPR) i wodnego (WOPR)”20. Analizując powyĪsze, widzimy, iĪ wiele podmiotów moĪe
wpáywaü na ksztaátowanie morale máodego pokolenia. Jest to niezmiernie waĪna kwestia.
Dziaáając w organizacjach lub stowarzyszeniach, realizując poszczególne programy
nauczania, máody czáowiek doĞwiadcza niezwykle waĪnego elementu wychowawczego.
Wpáywa on przede wszystkim na postawĊ, krĊgosáup moralny, toĪsamoĞü, poszanowanie
godnoĞci, jak równieĪ na empatiĊ. Niestety, nie jest to tak oczywiste jakby miaáo wyglądaü.
W uwagach do raportu z badaĔ sondaĪowych CBOS-u (listopad 2014) dotyczącego „Oceny
stanu bezpieczeĔstwa paĔstwa” sporządzonego przez prof. JadwigĊ Staniszkis, czytamy
„Atomizacja, brak edukacji nastawionej na wyrobienie zdolnoĞci przywódczych i poczucia
odpowiedzialnoĞci za innych, oraz – brak zaufania wobec paĔstwa to gáówne zagroĪenia.
Skutki takiej postawy (i nastawienie wyáącznie na przetrwanie swoje i rodzin) widaü dziĞ
w Donbasie. My jesteĞmy podobni. Odtworzenia wiarygodnych instytucji - (harcerstwa,
korporacji studenckich, Ligi Obrony Kraju, które w czasie II Wojny wspieraáy zbrojnie
PaĔstwo Podziemne, jako fundament AK) oraz sieci lokalnych autorytetów jest niezbĊdne.
Konieczna jest odbudowa wiĊzi spoáecznych (takĪe przez politykĊ historyczną, jako Ĩródáa
dumy, ale i pokazywania form dziaáania)”.21 W kontekĞcie prowadzonych rozwaĪaĔ
oraz mając na uwadze powyĪsze, moĪna siĊ z tą opinią zgadzaü bądĨ nie, ale na pewno naleĪy
siĊ nad nią pochyliü i poddaü cytowane stwierdzenie gáĊbokiej refleksji.
Podsumowując niniejsze opracowanie, wydaje siĊ sáusznym, aby przytoczyü sáowa
francuskiego historyka J. Delumeua tzn. „Tak jak nadopiekuĔczoĞü w rodzinie przytáacza
i w koĔcu rodzi lĊki, podobnie nagromadzenie wszelkiego rodzaju zabezpieczeĔ prowadzi
do uĞpienia w czáowieku dorosáym inicjatywy i kreatywnoĞci”22. W odpowiedzi na niepokój
zawarty w powyĪszym stwierdzeniu, organa odpowiedzialne za bezpieczeĔstwo paĔstwa
utworzyáy system bezpieczeĔstwa paĔstwa, który to z zaáoĪenia nie powinien uĞpiü czujnoĞci,
inicjatywy, czy teĪ kreatywnoĞci podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeĔstwo.
Gwarancją tego, bĊdzie konstruktywna wspóápraca tych podmiotów, wytwarzająca efekt

20
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synergii i prowadząca permanentnie ewaluacjĊ procesu utrzymania poĪądanego poczucia
bezpieczeĔstwa.
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AKTYWNOĝû „SAMOTNYCH WILKÓW” WYZWANIEM
DLA PAēSTWA I SPOàECZNOĝCI LOKALNYCH

THE ACTIVITY OF"LONE WOLVES" AS A CHALLENGE FOR THE
STATEAND LOCAL COMMUNITIES

Streszczenie

„Samotne wilki” stanowią istotne zagroĪenie dla paĔstwa i spoáecznoĞci lokalnych.
W związku z tym, Īe sprawcy samodzielnie przygotowują i przeprowadzają swoje zamachy,
to dla sáuĪb odpowiedzialnych za bezpieczeĔstwo są trudni do zidentyfikowania
i powstrzymania. W ostatnim okresie odnotowano wzrost liczby ataków z udziaáem
„samotnych aktorów”. W artykule przestawiono wybrane przykáady zamachów oraz podjĊto
próbĊ analizy zagroĪenia poprzez wskazanie cech charakterystycznych zjawiska.
Sáowa kluczowe: „samotne wilki”, zagroĪenie, spoáecznoĞü lokalna, bezpieczeĔstwo paĔstwa

Summary

"Lone wolves" represent a significantthreat to the stateand local communities.Therefore, that
theyprepare andcarry out theirattacks alone, are difficultto identifyand deter forthe emergency
services. In the last periodwe saw an increase inthe number of attacksinvolving"lone actors".
The articlepresentssome examples ofassassinationsandattempted the analysis of the risk by
identifyingthe characteristic features ofthe phenomenon.
Keywords:"lone wolves" threat, local community, state security

Eksperci odpowiedzialni za bezpieczeĔstwo zwracająuwagĊ na powtarzające siĊ
w miejscach publicznychzamachy, których sprawcami są pojedyncze osoby lub maáe ich
grupy. W wyniku niezapowiedzianych ataków giną nieĞwiadomi zagroĪenia obywatele,
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a moĪliwoĞü wystąpienia zamachu w kaĪdym miejscu i czasie, paraliĪuje funkcjonowanie
spoáecznoĞci lokalnych. Podejmując próbĊ analizy zjawiska, naleĪy rozwaĪyü kwestiĊ – czy
są to incydentalne przypadki, czy wspóáczesne zagroĪenie bezpieczeĔstwa paĔstwa? Pojawia
siĊ takĪe pytanie o motywacjĊ i cechy charakterystyczne „samotnych wilków”. Poza tym
warto zastanowiü siĊ, czy jest to nowa forma terroryzmu, który przenika Ğrodowiska lokalne
oraz zaskakuje nieprzygotowane do wáaĞciwego reagowania sáuĪby? W ostatnich miesiącach
odnotowano kilkanaĞcie ataków z udziaáem „aktorów” dziaáających w pojedynkĊ m.in.
w Stanach Zjednoczonych, we Francji, czy teĪ w Danii. Zamachy wywoáaáy strach
i

przeraĪenie

w

spoáeczeĔstwie

oraz

staáy

siĊ

przedmiotem

debaty

na

forum

miĊdzynarodowym. Tym samym potwierdza siĊ pogląd H. Kury, Īe zagroĪenia od zarania
dziejów stanowią jeden z gáównych tematów dyskusji w kaĪdym spoáeczeĔstwie,
a przewaĪająca czĊĞü ludzkoĞci jest przekonana, Īe w porównaniu z dawnymi czasami
zagroĪenie w mniejszym lub wiĊkszym stopniu stale roĞnie.1
PojĊcie „samotny wilk” pojawiáo siĊ w sáowniku amerykaĔskiej skrajnej prawicy,
której przywódcy zachĊcali w latach 90. do atakowania rządu samodzielnie lub w maáych
grupach.2 Początkowo byá to problem marginalny, a ataki z udziaáem pojedynczych osób
wystĊpowaáy sporadycznie. Z czasem zjawisko to nasiliáo siĊ i ewoluowaáo, sprawiając
ekspertom trudnoĞci w jego jednoznacznej interpretacji i klasyfikacji. W literaturze
przedmiotu spotkaü moĪna róĪne ujĊcia problemu. W ostatnich latach pojĊcie „samotny wilk”
pojawiáo siĊ do opisania sytuacji, w której jedna osoba, zwykle dziaáająca oddzielnie od
okreĞlonej organizacji terrorystycznej, wykonuje to, co moĪna by okreĞliü jako atak
terrorystyczny.3 W tym ujĊciu podkreĞla siĊ aspekt niezaleĪnoĞci w dziaáaniu sprawcy, mimo
stosowanych przez niego metod. Z kolei wedáug G. Weimanna „samotny wilk” to
indywidualista lub maáa ich grupa, którzy uĪywają tradycyjnych terrorystycznych taktyk
wáączając w to atakowanie cywilów do osiągniĊcia wyraĨnie politycznych lub ideologicznych
celów. Dziaáają przy tym bez czáonkostwa, bez wewnĊtrznej kooperacji oraz bez wsparcia
oficjalnej lub nieoficjalnej organizacji terrorystycznej, komórki, lub grupy.4 Są to zatem
jednostki, które mimo, Īe dziaáają samodzielnie, mają jasno okreĞlony cel. R. F. J. Spaaij
podkreĞla ponadto, Īe pojĊcie to okreĞla niebezpiecznego przywódcĊ, wyrzutka
antyspoáecznego i nieprzewidywalnego osobnika. Wskazuje przy tym na „biologiczne
1

H. Kury, Lokalne zapobieganie przestĊpczoĞci w Europie, Kraków 2002, s. 343.
T. àachacz, „Samotne wilki” zagroĪeniem dla bezpieczeĔstwa paĔstwa, [w:] Forum BezpieczeĔstwa. Instytucje
paĔstwa a bezpieczeĔstwo czáowieka, (red.) K. Karwacka, Gdynia 2013, s. 74.
3
J. Kaplan, H. Lööw, L. Malkki, Introduction to the Special Issue on Lone Wolf and Autonomous Cell
Terrorism, “Terrorism and Political Violence 2014”, Volume 26, No. 1, pg. 1-12.
4
G. Weimann, Lone Wolves in Cyberspace, “Journal of Terrorism Research”2012, Volume 3, Issue 2, pg. 75.
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znaczenie terminu z akcentem na indywidualistów, którzy nie naleĪą do grupy terrorystycznej
(do paczki)”.5 Z zaprezentowanych definicji wynika, Īe eksperci są zgodni co do istoty
zjawiska. Sprawcą jest zawsze jednostkazdeterminowana, dziaáająca w momencie zamachu
samodzielnie i atakująca ludnoĞü cywilną.6 W dalszej czĊĞci przybliĪona zostania aktywnoĞü
„samotnych wilków” w ostatnim okresie oraz ukazane zostaną cechy charakterystyczne
zjawiska. Przedtem jednak odniesiono siĊ do istoty Ğrodowiska lokalnego oraz terroryzmu.
ĝrodowisko lokalne wedáug T. Pilcha to „gromada ludzki zamieszkujących
ograniczone i wzglĊdnie izolowane terytorium, posiadających i ceniących wspólną tradycjĊ,
wartoĞci i symbole, instytucje usáugowe i kulturowe, Ğwiadomych jednoĞci, odrĊbnoĞci,
gotowych do wspólnotowego dziaáania, Īyjących w poczuciu przynaleĪnoĞci i wewnĊtrznego
bezpieczeĔstwa”.7 SpoáecznoĞü taka utoĪsamia siĊ z okreĞlonym regionem i ceni przy tym
bezpieczeĔstwo jako naczelną potrzebĊ czáowieka i grup spoáecznych.8 Poprzez podejmowane
dziaáania dąĪy do jej zaspokojenia i przyczynia siĊ do rozwoju spoáecznego i gospodarczego
paĔstwa. SpoáecznoĞci lokalne „cechuje ograniczona liczba aktorów, a zachodzące miĊdzy
nimi relacje mają charakter bezpoĞredni. Tych nielicznych aktorów lokalnej sceny áączy
pewna wspólnota celów i Ğrodków wynikająca ze wspólnoty Īycia codziennego. Wyzwala
ona nierzadko uĞpiony potencjaá rozwojowy i mobilizuje do zachowaĔ prospoáecznych.
Dáugie trwanie takich wáaĞnie spoáecznoĞci sprawia, iĪ przypisaü im moĪna uniwersa
symboliczne, jak okreĞliá je przed laty P. Berger i T. Luckmann.9 Chodzi tutaj o zbiór
wartoĞci i norm opierających siĊ w znacznym stopniu historycznym przemianom
i regulujących zachowania codzienne i odĞwiĊtne, ustalających ich rytmy czy cykle.
Na koniec wreszcie, z uwagi na wzglĊdnie kompletną oprawĊ instytucjonalną, spoáecznoĞci
lokalne charakteryzuje swoista autarkia – niemal caáe Īycie tworzących je ludzi upáywaü
moĪe w ich obrĊbie”.10 Omówione cechy Ğrodowiska lokalnego mogą mieü wpáyw na báĊdną
ocenĊ zagroĪeĔ, które mogą zaistnieü w otoczeniu. „HermetycznoĞü” spoáecznoĞci lokalnych
skupiających siĊ gáównie na problemach spoáecznych godzących w egzystencjĊ jednostki
i funkcjonowanie wspólnoty, moĪe prowadziü do bagatelizowania niektórych zjawisk, w tym
niebezpieczeĔstwa związanego z zamachem „samotnego wilka”. SpoáeczeĔstwo w Polsce nie
5
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doĞwiadczyáo jeszcze jego ataku, ale naleĪy pamiĊtaü, Īe nie jest to stan dany raz na zawsze.
Tym bardziej, Īe na Ğwiecie odnotowuje siĊ wzrost aktywnoĞci „aktorów” dziaáających
w pojedynkĊ. ZagroĪenie „wykracza” poza granice paĔstwowe i moĪe sparaliĪowaü kaĪde
Ğrodowisko lokalne przyczyniając siĊ do dezintegracji wiĊzi spoáecznych we wspólnotach.
Terroryzm, mimo wielu badaĔ poĞwiĊconych zagroĪeniu, pozostaje nadal istotnym
wyzwaniem dla spoáecznoĞci miĊdzynarodowej. CzĊste i chaotyczne transformacje zjawiska
uniemoĪliwiają jego jednoznaczną ocenĊ.11 Nie wypracowano do tej pory wspólnej definicji
terroryzmu, którego termin wywodzi siĊ z jĊzyka greckiego i áaciĔskiego. Greckie treoznaczy „drĪeü, baü siĊ”, „stchórzyü, uciec”, zaĞ áaciĔskie terror-oris- oznacza „strach, trwoga,
przeraĪenie”, a czasownik áaciĔski terrero oznacza „wywoáaü przeraĪenie, straszyü”.12 Istotą
problemu jest wywoáanie strachu oraz paniki wĞród spoáeczeĔstwa. Klasyczne ujĊcie
omawianego zjawiska prezentuje W. Weitling: „Terroryzm jest tworzeniem nieba na ziemi
piekielnymi metodami przez kryminalistów”.13 Z kolei wedáug R. R. Rubinsteina terroryzm
„to

dziaáanie

wykorzystujące przemoc i uprawiane przez jednostkĊ
14

które z prawnego punktu widzenia jest pozbawione legalnoĞci”.

lub grupĊ,

Sprawcą zamachu moĪe

byü pojedyncza osoba, nie musi to byü koniecznie organizacja. W „Sáowniku terminów
z zakresu bezpieczeĔstwa narodowego” okreĞlono, Īe jest to „forma przemocy polegająca
na przemyĞlanej akcji wymuszenia bądĨ zastraszenia rządów lub okreĞlonych grup
spoáecznych w celach politycznych, ekonomicznych i innych”.15 W tym ujĊciu zwrócono
uwagĊ na motywacjĊ sprawców, którzy mają jasno okreĞlony cel. Zdaniem B. Hoffmana
dziaáania terrorystyczne polegają na: „(…) budzeniu i wykorzystywaniu strachu w wyniku
przemocy lub groĨby przemocy w dąĪeniu do zmian politycznych. (…) Terroryzm jest
specjalnie pomyĞlany tak, aby wywieraá dalekosiĊĪne skutki psychologiczne, znacznie
wykraczające poza bezpoĞrednią ofiarĊ(y) czy przedmiot terrorystycznego ataku. Ma siaü
strach, a wiĊc zastraszyü znacznie szerszą <<namierzoną widowniĊ>>, która moĪe
obejmowaü wrogą grupĊ etniczną lub religijną, caáy kraj, rząd lub partiĊ, czy teĪ opiniĊ
publiczną. (…) Za pomocą rozgáosu zdobytego w wyniku przemocy terroryĞci pragną zdobyü
wpáywy i wáadzĊ, których nie mają, aby przeprowadziü zmiany polityczne na szczeblu
lokalnym lub miĊdzynarodowym”.16 Warto podkreĞliü, Īe B. Hoffman zwraca uwagĊ na
B. Bolechów, Terroryzm w Ğwiecie podwubiegunowym, ToruĔ 2003, s. 33.
Za: E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeĔstwa narodowego, Warszawa 2011, s. 137.
13
K. Indecki, W sprawie definicji normatywnej terroryzmu, [w:] PrzestĊpczoĞü zorganizowana. ĝwiadek
koronny, terroryzm, (red.) E. W. Páywaczewski, Zakamycze 2005, s. 261.
14
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lokalny wymiar problemu. Podsumowując przegląd róĪnych okreĞleĔ terroryzmu warto
przytoczyü badania A.P. Schmidta i A.I. Jongmanna, którzy na podstawie analizowanych
definicji wyróĪnili najczĊĞciej eksponowane cechy zjawiska m.in.: przemoc/siáa; polityczny;
strach/terror;

psychologiczne

skutki;

przewidywane

reakcje;

celowe,

planowane,

17

systematyczne, zorganizowane dziaáania; rozgáos/reklama.

Istotą terroryzmu, jak zgodnie podkreĞlają badacze problemu, jest zastraszenie przy
uĪyciu przemocy. W związku z tym dziaáania sprawców charakteryzują siĊ bezwzglĊdnoĞcią
i okrucieĔstwem, a efekt psychologiczny zostaje osiągniĊty, kiedy grupa docelowa jest
zaskoczona i nieprzygotowana na zamach. Cechą wyróĪniającą wspóáczesny terroryzm jest
szczególny cel ataku, wczeĞniej przemyĞlany i starannie zaplanowany. W krĊgu
zainteresowania terrorystów są przede wszystkim cele niewojskowe, czyli ludnoĞü i obiekty
cywilne, w tym równieĪ infrastruktura publiczna. „Akty wspóáczesnego terroryzmu nie są juĪ
kierowane gáównie przeciwko budynkom rządowym, strukturom wáadzy czy siáom
porządkowym. Ostrze uderzeĔ skierowane zostaáo przeciwko spoáeczeĔstwu, przeciwko
ludnoĞci cywilnej (…)”.18B. M. Jenkins zauwaĪa, Īe terroryĞci mogą zaatakowaü wszystko,
wszĊdzie i w kaĪdej chwili, a paĔstwo nie moĪe chroniü wszystkiego, wszĊdzie i przez caáy
czas.19 Metody dziaáania sprawców są róĪne i zmieniają siĊ dynamicznie w celu uzyskania jak
najwiĊkszego efektu zaskoczenia. NajczĊĞciej stosowane są m.in.: zabójstwa; uprowadzenia;
zamachy bombowe; ataki przy uĪyciu broni palnej, broni biaáej lub innych niebezpiecznych
przedmiotów czy teĪ porwania samolotów lub innych Ğrodków masowej komunikacji.20
WaĪnym wyznacznikiem omawianego zagroĪenia jest takĪe motywacja sprawców.
W literaturze przedmiotu wskazuje siĊ, Īe podáoĪe dziaáalnoĞci terrorystycznej moĪe byü
natury: separatystycznej, nacjonalistycznej, fundamentalistycznej, religijnej, ideologicznej,
czy teĪ rasistowskiej.21 PodkreĞla siĊ ponadto cel polityczny zjawiska, który związany jest
z destrukcyjnym oddziaáywaniem na paĔstwo i jego struktury. Zwraca siĊ uwagĊ, Īe istotą
wspóáczesnego terroryzmu „nie jest osiąganie celów politycznych a raczej spowodowanie
moĪliwie maksymalnych strat wĞród ludnoĞci lub odczuwalnych przez nią szkód
gospodarczych.22 Znamienną cechą zjawiska jest chĊü uzyskania rozgáosu wedáug zasady,
17

A. P. Schmid, A. J. Jongman, Political terrorism. A new guide to actors, authors, concepts, data bases,
theories and literature, New Brunswick 1998, s. 32.
18
J. Gotowaáa, Ciernista droga do globalnego bezpieczeĔstwa, [w:] Terroryzm-rola siá zbrojnych w zwalczaniu
zjawiska, Warszawa 2006, s. 192.
19
BezpieczeĔstwo zewnĊtrzne Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) T. Jemioáo, K. Malaka, Warszawa 2002, s. 175.
20
TamĪe, s. 20.
21
K. JaáoszyĔski, Organy administracji rządowej wobec zagroĪeĔ terrorystycznych. Policja w walce i
przeciwdziaáaniu terroryzmowi, Bielsko-Biaáa 2009, s. 11-12.
22
J. Gotowaáa, dz. cyt., s. 192.
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Īe skuteczne dziaáanie terrorystyczne jest wówczas, im wiĊkszy jest wydĨwiĊk spoáeczny
i medialny. Celem aktu terrorystycznego nie jest Ğmierü wielu osób, lecz wywoáanie
odpowiedniej reakcji opinii publicznej, a waĪną rolĊ odgrywają przy tym media.23.
W dokumentach poĞwiĊconych bezpieczeĔstwu terroryzm ukazywany jest zarówno
jako problem globalny, jak teĪ lokalny. W Koncepcji Strategicznej NATO z 2010 roku
podkreĞlono, Īe „terroryzm stwarza bezpoĞrednie zagroĪenie dla bezpieczeĔstwa obywateli
paĔstw NATO i szerzej dla miĊdzynarodowej stabilnoĞci i dobrobytu. Grupy terrorystyczne
przenikają i rozprzestrzeniają siĊ na obszarach o strategicznym znaczeniu dla Sojuszu;”.24
W dalszej czĊĞci dokumentu pojawia siĊ deklaracja, Īe paĔstwa czáonkowskie bĊdą
„wzmacniaü zdolnoĞci do wykrywania i obrony przed miĊdzynarodowym terroryzmem,
w tym poprzez pogáĊbioną analizĊ zagroĪenia, (…) wáączając w to pomoc w szkoleniu siá
lokalnych w ich walce z terroryzmem;”.25
W Europejskiej Strategii BezpieczeĔstwa zatytuáowanej „Bezpieczna Europa
w lepszym Ğwiecie”, którą przyjĊtą w 2003 roku, podkreĞlono Īe „terroryzm stanowi
narastające zagroĪenie strategiczne dla caáej Europy. (…) fala terroryzmu ma zakres
Ğwiatowy i jest powiązana ze zbrojnym ekstremizmem religijnym. Jej przyczyny są záoĪone.
Skáada siĊ na nie presja modernizacji, kryzysy kulturalne, spoáeczne i polityczne
oraz wyalienowanie máodzieĪy Īyjącej w obcych spoáecznoĞciach”. ZauwaĪono, Īe celem
i bazą tak pojmowanego terroryzmu jest Europa.26 Zwrócono ponadto uwagĊ, Īe bardzo
istotne w zwalczaniu terroryzmu jest przeciwdziaáanie i táumienie zarodków róĪnych
konfliktów o charakterze lokalnym i regionalnym. Wskazano na znaczenie wspóápracy
miĊdzynarodowej, akcentując przy tym rolĊ NATO oraz ONZ. W innym dokumencie Unii
Europejskiej - „Strategia UE w zakresie zwalczania terroryzmu” – zwrócono uwagĊ na
„wieloaspektową kooperacjĊ poĞwiĊconą pogáĊbianiu powszechnego konsensusu w walce
z terroryzmem.”27
Dokumentem strategicznym, w którym uwzglĊdniono zagroĪenie terroryzmem jest
takĪe „Strategia BezpieczeĔstwa Narodowego RP z 2014 roku”. W polskiej koncepcji

23
B. M. Jenkins, International Terrorism: A New Mode of Conflict. California Seminar on Arms Control and
Foreign Policy, Los Angeles 1975, s. 1.
24
https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2694,KoncepcjaStrategicznaNATOtlumaczenie.html, [data dostĊpu:
20 lipca 2015 r.].
25
TamĪe.
26
Europejska Strategia BezpieczeĔstwa z 2003,
https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_bezpieczenstwa_ue_2003.pdf, [data dostĊpu: 20 lipca 2015 r.],
s. 29-31.
27
http://www.psz.pl/120-unia-europejska/damian-szlachter-unia-europejska-wobec-terroryzmu-aktywnoscmiedzynarodowa, [data dostĊpu: 21 lipca 2015 r.].
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okreĞlono, Īe „zagroĪeniami dla globalnego bezpieczeĔstwa pozostaną miĊdzynarodowy
terroryzm i zorganizowana przestĊpczoĞü (…)”.28 Uznano, Īe zjawisko jest szczególnie
niebezpieczne

w

poáączeniu

z

ekstremizmem

i

nowoczesnymi

technologiami

teleinformatycznymi. PodkreĞlono ponadto, Īe terroryzm jest zagroĪeniem takĪe w wymiarze
krajowym, a za szczególnie niebezpieczne uznano „pojedyncze osoby lub maáe grupy osób
wykorzystujące metody terroru jako narzĊdzia do realizowania wáasnych celów o podáoĪu
politycznym, spoáecznym, ekonomicznym, religijnym”.29
W dalszej czĊĞci artykuáu przedstawione zostaną wybrane przykáady zamachów
z udziaáem „samotnych wilków” oraz cechy charakterystyczne zjawiska.
W Montrealu w dniu 6 grudnia 1989 roku zaatakowaá Marc Lepine. Niedoszáy student
politechniki wkroczyá do budynku miejscowej uczelni i w ciągu 20 minut zastrzeliá
14 studentek oraz raniá 13 innych.3025-letni mĊĪczyzna byá uzbrojony w póáautomatyczny
karabin oraz nóĪ myĞliwski. Celem sprawcy, który po masakrze popeániá samobójstwo, byáy
wyáącznie kobiety. Lepine twierdziá, Īe przez niewiasty nie dostaá siĊ na uczelniĊ i nie
powinny one koĔczyü studiów technicznych. W swoim liĞcie prezentowaá Ğwiatopogląd peáen
nienawiĞci przeciwko feministkom oraz wskazaá 19 prominentnych kobiet, najbardziej przez
niego znienawidzonych. Lepine wychowaá siĊ w domu Kanadyjki francuskiego pochodzenia
oraz ojca Algierczyka i przed popeánieniem zamachu niczym szczególnym siĊ nie
wyróĪniaá.31 Zaatakowaá w uczelni, w której marzyá studiowaü, czyli w Ğrodowisku lokalnym
nieprzygotowanym na agresjĊ samotnego „aktora”. Rząd Kanady w celu upamiĊtnienia
tragedii ogáosiá 6 grudnia Narodowym Dniem PamiĊci i Dziaáania w obliczu Przemocy
Wobec Kobiet, zaĞ w wielu krajach w tym dniu obchodzony jest DzieĔ Biaáej
WstąĪki.32MĊĪczyĨni nosząc ją deklarują, Īe nigdy nie bĊdą sprawcami przemocy wobec
kobiet.
Kolejnym przykáadem, w którym pojedyncza jednostka paraliĪuje funkcjonowanie
paĔstwa i spoáeczeĔstwa jest historia Teda KaczyĔskiego, okreĞlanego takĪe jako Unabomber.
W latach 1978-1995 mĊĪczyzna wysyáaá listy-bomby do nieznanych osób, w wyniku czego

28

Strategia BezpieczeĔstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 18.
TamĪe, s. 25.
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22 lipca 2015 r.].
31
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2015 r.].
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zginĊáy 3 osoby, a 29 zostaáo ciĊĪko rannych.33 MĊĪczyzna, który obroniá doktorat
z matematyki i pracowaá krótko na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkley, przez dáugi
okres czasu byá nieuchwytny dla sáuĪb. Do wydarzeĔ z 11 wrzeĞnia 2001 roku uwaĪany byá
w Stanach Zjednoczonych za symbol terroryzmu. DziaáalnoĞü przestĊpcza KaczyĔskiego
związana byáa z jego poglądami skupiającymi siĊ na walce z postĊpem technicznym, o której
pisaá w swoim manifeĞcie opublikowanym w 1995 roku. Unabomber twierdziá,
Īe

„nowoczesna

technika

pozbawia

czáowieka

wolnoĞci

i

prowadzi

do

jego

34

„naduspoáecznienia. Namawiaá do rewolucji i negowania dzisiejszej formy spoáeczeĔstwa.35
MĊĪczyzna zostaá ostatecznie aresztowany, a jego osoba zostaáa przypomniana Ğwiatu, po tym
jak Breivik nawiązaá w swoim manifeĞcie do KaczyĔskiego.
Symbolicznym juĪ przykáadem wspóáczesnego „samotnego wilka”jest niewątpliwie
Anders Breivik – sprawca zamachu na norweskiej wyspie Utoya. Ofiarami mĊĪczyzny w dniu
22 lipca 2011 roku byli gáównie uczestnicy letniego obozu máodzieĪowego zorganizowanego
przez rządzącą wówczas PartiĊ Pracy. Norweg swoją masakrĊ rozpocząá w Oslo, gdzie przed
rządowym budynkiem zdetonowaá áadunki wybuchowe. NastĊpnie udaá siĊ na pobliską wyspĊ
Utoya, na której strzelaá do uczestników obozu. W zamachu zginĊáo áącznie 77 osób, a 33
zostaáo zranionych.36 W momencie pojawienia siĊ policji na miejscu zdarzenia, Breivik nie
próbowaá walczyü, popeániü samobójstwa, lecz oddaá siĊ w rĊce sáuĪb, by kontynuowaü swoją
krucjatĊ zza murów wiĊzienia.37 36-letni mĊĪczyzna, który obecnie odbywa karĊ 21 lat
pozbawienia wolnoĞci, od samego początku dziaáaá samodzielnie i do swojej zbrodni
wykorzystaá proste Ğrodki – broĔ palną oraz bombĊ. Jego zamach byá przemyĞlany oraz
planowany przez ponad 3 lata. Motywy zbrodni Breivika mają podáoĪe polityczne oraz
religijne. Anders twierdziá, Īe chciaá zapobiec islamizacji Norwegii.38 Wedáug zamachowca
zagroĪeniami dla paĔstwa są kulturowi marksiĞci, którzy umoĪliwili osiedlanie siĊ
muzuámanom w Europie. MĊĪczyzna sprzeciwiaá siĊ polityce nadmiernej tolerancji
w stosunku do imigrantów i polityce wielokulturowoĞci. Swój Ğwiatopogląd zaprezentowaá
w manifeĞcie „2083-Europejska Deklaracja NiepodlegáoĞci”, który upubliczniony zostaá
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przed 22 lipca 2011 roku. Przedstawionew nim poglądy są mieszanką konserwatyzmu, ultra
nacjonalizmu, prawicowego populizmu, islamofobii, antyfeminizmu i rasizmu.39
Innym przykáadem jednostki

o

radykalnych

poglądach,

która

zaatakowaáa

w moskiewskim Ğrodowisku lokalnym jest 30-letni Dmitrij Winogradow. W dniu 7 listopada
2012 roku mĊĪczyzna wkroczyá do biura firmy farmaceutycznej i z niewyjaĞnionych przyczyn
otworzyá ogieĔ do swoich kolegów z pracy, zabijając w sumie 6 osób.40 Sprawca táumaczyá,
Īe powodem jego ataku byáa nieszczĊĞliwa miáoĞü, ale trudno w to uwierzyü po zapoznaniu
siĊ z treĞcią jego manifestu odnalezionego na portalu spoáecznoĞciowym. MĊĪczyzna
okreĞlany „rosyjskim Breivikiem” pisaá, Īe „wojna jako wyraz naturalnych siá konkurencji
zawsze byáa jednym z gáównych regulatorów liczby form Īycia”.41 Winogradow nienawidziá
rasy ludzkiej i Īycia w ogóle, a swój atak przygotowywaá ponad rok. Deklarowaá, Īe jego
gáównym celem jest „zniszczenie jak najwiĊcej jednostek ludzkiego kompostu (…) tylko taki
postĊpek jest jedynie sáuszny i wartoĞciowy”.42MĊĪczyzna, podobnie jak Lepine, wyraz
swojego buntu zamanifestowaá w swoim Ğrodowisku lokalnym.
Do tragicznych wydarzeĔ doszáo takĪe w Bostonie, 15 kwietnia 2013 roku. Na trasie
maratonu w wyniku eksplozji áadunków zginĊáy trzy osoby, a 264 zostaáy ranne.43 Ustalono,
Īe odpowiedzialnymi za zamach byli bracia pochodzenia czeczeĔskiego: 26-letni Tamerlan
Carnajew oraz 19-letni wówczas DĪochar, którzy do USA przyjechali 10 lat przed atakiem.
Niektóre Ĩródáa podają, Īe motywy ich zbrodni zostaáy wyjaĞnione w krótkiej notatce
umieszczonej na jednej z wewnĊtrznych Ğcian áodzi. Sprawcy zostawili tam informacjĊ,
Īe „gdy atakujesz jednego muzuámanina, atakujesz ich wszystkich”, a zabici w zamachu mieli
byü „przypadkowymi ofiarami”, tak samo jak „przypadkowo” giną chociaĪby afgaĔscy
cywile podczas nalotów na rebeliantów.44MotywacjĊ braci potwierdzają ustalenia ze Ğledztwa,
Īe zamachowcy byli pod wpáywem ekstremistycznej ideologii oraz mieli związki
z islamskimi ekstremistami dziaáającymi na Kaukazie.45 Do zamachu oficjalnie nie przyznaáa

T. àachacz, dz. cyt., s. 77.
http://pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/2012_11_08/Moskwa-morderstwo-6-ofiar/, [data dostĊpu: 25 lipca
2015 r.].
41
http://www.wprost.pl/ar/355564/Rosyjski-Breivik-chcial-niszczyc-czastki-ludzkiego-kompostu-5-osob-niezyje/, [data dostĊpu: 25 lipca 2015 r.].
42
http://wyborcza.pl/1,76842,12810469,_Rosyjski_Breivik__zastrzelil_w_Moskwie_piec_osob.html,
[data
dostĊpu: 28 grudnia 2013 r.].
43
http://wiadomosci.wp.pl/gid,17453809,kat,1356,title,2-rocznica-zamachu-w-Bostonie,galeria.html,
[data
dostĊpu: 26 lipca 2015 r.].
44
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/cbs-dzochar-carnajew-zostawil-notke-wyjasnil-dlaczego-za
atakowali-boston,326162.html, [data dostĊpu: 26 lipca 2015 r.].
45
http://wiadomosci.wp.pl/gid,17453809,gpage,7,img,17453893,kat,1356,title,2-rocznica-zamachu-wBostonie,galeria.html, [data dostĊpu: 26 lipca 2015 r.].
39
40

Tomasz àachacz

68

siĊ Īadna organizacja, wiĊc atak braci Carnajew naleĪy traktowaü jako przykáad terroryzmu
„samotnych wilków”.
W czerwcu 2015 roku doszáo do ataku w kurorcie Susa w Tunezji. MĊĪczyzna
otworzyá ogieĔ na miejscowej plaĪy, zabijając 39 osób, gáównie turystów z Wielkiej Brytanii,
Niemiec i Belgii.46 Sprawcą byá 23-letni tunezyjski student wydziaáu inĪynierii Saifedin
Rezgui, mający związki z PaĔstwem Islamskim.47 Jego zamach, wspierany prawdopodobnie
przez dwie inne osoby, byá protestem, wyrazem niezadowolenia Ğwiata muzuámanów
z dziaáaĔ zachodnich przywódców. Warto dodaü, Īe w tym samym miesiącu 35-letni Yassine
Salhi w niewielkiej miejscowoĞci francuskiej Saint-Quentin-Fallavier próbowaá wysadziü
miejscowe zakáady gazowe. MĊĪczyzna byá związany z firmą, do której dostarczaá
gaz i bardzo dobrze orientowaá siĊ w Ğrodowisku lokalnym. W miejscu zdarzenia znaleziono
ciaáo pozbawione gáowy (najprawdopodobniej jego szefa) oraz flagi z napisami arabskimi,
które wskazują na związki zamachowca z PaĔstwem Islamskim.
Wspomnieü naleĪy takĪe o zamachach, które miaáy miejsce w Kopenhadze,
14 lutego 2015 roku48. Ich sprawcą byá DuĔczyk palestyĔskiego pochodzenia – Omar Abdel
Hamid El-Hussein49. 22-letni mĊĪczyzna ostrzelaá kawiarniĊ w trakcie spotkania na temat
islamizmu i wolnoĞci sáowa. Podczas ataku zginąá 55-letni filmowiec Finn Nøgaard, choü
celem zamachowcy byá autor karykatur Mahometa – Szwed Lars Vilk. KilkanaĞcie godzin
póĨniej mĊĪczyzna zaatakowaá ponownie w okolicach synagogi znajdującej siĊ w centrum
miasta i zabiá 37-letniego czáonka wspólnoty Īydowskiej. Podczas powrotu do domu sprawca
zostaá zastrzelony przez policjĊ. W oficjalnych komunikatach po zamachu premier Danii
Helle Thorning-Schmidt oĞwiadczyáa, Īe sprawca nie naleĪaá do Īadnej grupy, ani siatki
terrorystycznej50. Z kolei duĔskie media podają, Īe zamachowiec przed atakiem záoĪyá
przysiĊgĊ wiernoĞci PaĔstwu Islamskiemu. Na jego profilu na Facebooku znalazá siĊ wpis,
w którym mĊĪczyzna „przysiĊgaá wiernoĞü samozwaĔczemu kalifowi PaĔstwa Islamskiego
Abu Bakrowi al-Bagdadiemu”51. Jest to kolejny przykáad „samotnego wilka”, który choü
dziaáaá samodzielnie, to sympatyzowaá z organizacją terrorystyczną.
46
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Innego rodzaju incydent z udziaáem pojedynczej osoby odnotowano w mieĞcie
Lafayette, w stanie Luizjana w Stanach Zjednoczonych. 58-letni John Russell Houser uĪyá
broni palnej podczas projekcji komedii „Train Wreck” („Wykolejona”) w kinie „The Grand
16”.52 MĊĪczyzna zabiá dwie kobiety i raniá siedem osób, nastĊpnie próbowaá uciec, ale na
widok policji popeániá samobójstwo.53 Sprawca byá prawdopodobnie pracownikiem
multipleksu kinowego i wedáug policji leczyá siĊ psychiatrycznie. Powody jego dziaáania nie
zostaáy ustalone, ale wedáug Reutersa w samochodzie zamachowca znaleziono podejrzane
materiaáy Ğwiadczące, Īe nie byá to przypadkowy atak szaleĔca, lecz zaplanowane i Ğwiadome
dziaáanie.54 Dodaü naleĪy, Īe do podobnej tragedii doszáo trzy lata wczeĞniej w miejscowoĞci
Aurora, w stanie Kolorado. James Holmes podczas filmu „Mroczny Rycerz powstaje”
otworzyá ogieĔ do kinowej publicznoĞci zabijając wówczas 12 osób i 70 ciĊĪko raniąc.
Motywy sprawcy takĪe nie zostaáy odkryte, choü wskazuje siĊ na jego problemy ze zdrowiem
psychicznym. W nawiązaniu do prezentowanych przykáadów wspomnieü naleĪy o licznych
strzelaninach w szkoáach i uniwersytetach, które miaáy miejsce w ostatnich latach m.in.
w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, czy teĪ w Finlandii. Ich sprawcy, jak chociaĪby
Adam Lanza, to byli máodzi ludzie, którzy z niewyjaĞnionych przyczyn dokonali masakry
w swoich spoáecznoĞciach lokalnych. Ze wzglĊdu na brak jasno okreĞlonych motywów
zbrodni oraz zaburzenia psychiczne zamachowców, eksperci traktują ich w kategorii
„kolejnego samotnego Ğwira”, aniĪeli „samotnego wilka”.
Przedstawione przykáady potwierdzają, Īe zamachy z udziaáem pojedynczych osób lub
maáych grup nasiliáy siĊ w ostatnich latach i stanowią potencjalne zagroĪenie dla paĔstwa
i jego obywateli. Sprawcy atakują w róĪnych miejscach publicznych (m.in. uniwersytet,
wyspa, kino, plaĪa, biuro, kawiarnia), coraz czĊĞciej w maáych Ğrodowiskach lokalnych,
paraliĪując funkcjonowanie nieĞwiadomych niebezpieczeĔstwa wspólnot. W Stanach
Zjednoczonych od zamachu z 11 wrzeĞnia 2001 roku na 61 ataków aĪ 50 dokonaáy „samotne
wilki”55. Po tragicznej masakrze na wyspie Utoya odnotowano wzrost liczby ataków
z udziaáem pojedynczych aktorów w innych paĔstwach (m.in. we Francji, Kanadzie, Anglii).
Jest to przykáad zagroĪenia, z którym liczyümusi siĊ kaĪde paĔstwo i spoáeczeĔstwo.
UwzglĊdniü naleĪy takĪe, Īe niepoĪądane dziaáania zaobserwowane w jednym paĔstwie mogą
52
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byü bezpodstawnie kopiowane w kaĪdym innym miejscu, czemu sprzyja m.in. swobodna
wymiana myĞli i wiedzy, globalizacja, nowoczesne technologie, mass media, czy teĪ
popierana dotychczas idea paĔstwa wielokulturowego.
Cechą wyróĪniającą „samotne wilki” jest to, Īe dziaáają samodzielnie i nie przynaleĪą
do zorganizowanej grupy lub sieci terrorystycznej. Atakują indywidualnie, a swoje zamachy
mają dobrze przemyĞlane i zaplanowane. Doskonaáym przykáadem jest Breivik, który 3 lata
przygotowywaá siĊ do masakry na norweskiej wyspie. Wedáug R. F. J. Spaaij sposób
dziaáania omawianych sprawców jest zapoczątkowany i kierowany wyáącznie przez nich
samych, bez Īadnych kierowniczych nakazów, czy teĪ hierarchii.56 W rezultacie bardzo
trudno jest zidentyfikowaü potencjalnego zamachowca, który z nikim nie wymienia
informacji
o planowanym ataku. „Samotne wilki” mogą byü pod wpáywem marginalnej ideologii,
ale rzadko korzystają ze wsparcia innych podmiotów, gdy dopuszczają siĊ tragicznych
czynów.57 Mogą oni sympatyzowaü lub speániaü wolĊ organizacji terrorystycznej, ale nie są
jej czĊĞcią.
„Samotne wilki” w swoim dziaáaniu kierują siĊ okreĞloną motywacją, prezentują
odmienne ideologie, czĊsto o charakterze politycznym, czy teĪ religijnym. Lepine wystĊpowaá
przeciwko feministkom, KaczyĔski negowaá postĊp techniczny, Breivik odrzucaá m.in. ideĊ
wielokulturowoĞci, zaĞ Winogradow nienawidziá gatunku ludzkiego. Niektórzy sprawcy
zaprezentowali swój Ğwiatopogląd w manifeĞcie upublicznionym przed zamachem.
WyraĪali w nim swój sprzeciw, bunt przeciwko istniejącemu porządkowi spoáecznemuczy teĪ
polityce paĔstwa.58 CzĊĞü „samotnych wilków”, szczególnie aktywna w ostatnim okresie,
byáa inspirowana pobudkami religijnymi. Bracia Carnajew, sprawcy z Francji, czy teĪ
z Tunezji identyfikowali siĊ z religią islamską i Ğrodowiskiem muzuámaĔskim, w obronie
którego toczyli swoją „walkĊ”. Zamachowcy związani byli z fanatyczną i radykalną czĊĞcią
tego Ğrodowiska, a istotną rolĊ w ich dziaáaniu mogáo odegraü PaĔstwo Islamskie.
WĞród „aktorów” odpowiedzialnych za ataki, moĪemy wyróĪniü takĪe grupĊ osób, których
motywy nie są znane do dnia dzisiejszego. Przykáadem moĪe byü Holmes, Lanza, Houser, czy
teĪ sprawcy szkolnych strzelanin. Eksperci nie zaliczają ich do grona „samotnych wilków”
ze wzglĊdu na brak motywu zbrodni. Zastanawiające jest jednak, Īe incydenty z udziaáem
takich aktorów powtarzają siĊ w okresie, w którym wzrosáa aktywnoĞü „samotnych wilków”.
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W związku z tym nie naleĪy bagatelizowaü zjawiska wskazując tylko na problemy psychiczne
i osobowoĞciowe sprawców.
WaĪną rolĊ w dziaáalnoĞci „samotnych wilków” odgrywają nowoczesne technologie.
Omawiani „aktorzy” podczas planowania swoich ataków nie korzystają z wiedzy i wsparcia
Īadnej organizacji. Potrzebne informacje poszukują w Internecie, za pomocą którego dzielą
siĊ takĪe wáasnymi poglądami (np. w formie manifestu). J. D. Simon zwraca uwagĊ na
znaczenie technologii, szczególnie Internetu, jako Ĩródáa uáatwiającego dostĊp do
praktycznych wskazówek i instrukcji dla potencjalnych „samotnych wilków”.59
Ponadto warto zwróciü uwagĊ na pozycjĊ spoáeczną i wiek zamachowców. Są to
osoby czĊsto dobrze wyksztaácone, posiadające pracĊ zawodową. DĪochar Carnajew
studiowaá medycynĊ, Holmes ukoĔczyá studia z wyróĪnieniem i miaá szansĊ na doktorat,
KaczyĔski pracowaá jako matematyk na uniwersytecie, zaĞ Winogradow byá prawnikiem.
Nie jest to margines spoáeczny lecz jednostki „nieprzeciĊtne”, Ğwiadome swoich czynów
i konsekwencji podejmowanych dziaáaĔ. W Ğrodowisku, w którym funkcjonowali postrzegani
byli raczej za osoby „normalne”, choü zamkniĊte w sobie i nie wzbudzające wiĊkszego
zainteresowania. PodkreĞliü naleĪy máody wiek „samotnych wilków”. WiĊkszoĞü z nich to
osoby miĊdzy 20 a 30 rokiem Īycia, pochodzące z „dobrych” domów.
Kolejnym charakterystycznym elementem omawianego zjawiska jest Ğrodowisko,
w którym omawiani „aktorzy” dokonują zamachów. Bardzo czĊsto są to miejsca dobrze im
znane, w których funkcjonują, uczą siĊ lub pracują, nie wyróĪniając siĊ przy tym niczym
szczególnym. Analizowane ataki przeprowadzono m.in. na norweskiej wyspie, w budynku
politechniki, na plaĪyw kurorcie, w biurze, czy teĪ w kinie niewielkiego miasta.
Celem zamachowców nie byáy stolice paĔstwowe i obiekty rządowe, lecz spoáecznoĞci
lokalne nieprzygotowane do takiej formy agresji i przemocy. Dla czáonków wspólnot jest to
przeraĪająca wizja, poniewaĪ „samotnym wilkiem” w kaĪdym momencie moĪe okazaü siĊ ich
sąsiad, kolega z pracy lub z uczelni. To prowadziü moĪe do osáabienia wiĊzi spoáecznych
w lokalnych wspólnotach.
ZauwaĪyü naleĪy ponadto, Īe w przypadku analizowanego zjawiska coraz czĊĞciej
pojawiają siĊ informacje o związkach „samotnych aktorów” z PaĔstwem Islamskim.
WczeĞniej zostaáo juĪ omówione, Īe istota dziaáania „samotnego wilka” polega na
indywidualnym przeprowadzeniu zamachu, a napastnik z reguáy dziaáa we wáasnym imieniu
i nie naleĪy do Īadnej organizacji. Sprawcy odpowiedzialni za zamachy m.in. w Kopenhadze,
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w kurorcie Susa w Tunezji, czy teĪ we Francji dziaáali w pojedynkĊ, ale sympatyzowali
z PaĔstwem Islamskim. Trudno oceniü w jakim zakresie doszáo do zbliĪenia zamachowców
z organizacją terrorystyczną oraz która strona zainicjowaáa „wspóápracĊ”. Dla spoáecznoĞci
miĊdzynarodowej jest to niebezpieczna wizja, poniewaĪ PaĔstwo Islamskie moĪe
wykorzystywaü zdeterminowanych i dziaáających w pojedynkĊ „aktorów” do swojej walki.
Na zakoĔczenie warto zasygnalizowaü jeszcze jedną kwestiĊ, która rzadko
podnoszona jest przez europejskich decydentów ze wzglĊdu na poprawnoĞü polityczną
oraz popieraną w Europie ideĊ wielokulturowoĞci. W ostatnim okresie sprawcami
analizowanych zamachów są takĪe przedstawiciele drugiego pokolenia imigrantów, którzy
urodzili siĊ i wychowali na Zachodzie. Ich rodzice czĊsto nie przekazali dzieciom swojej
kultury, nie wychowali ich teĪ religijnie60. CzĊsto jest to pokolenie sfrustrowanych máodych
ludzi, którzy nie są zadowoleni z wáasnej pozycji spoáecznej. „Kulturowo czy socjalnie
odstają od reszty rodowitych Europejczyków. Wielu z nich nie zadowala siedzenie
na najniĪszych szczeblach drabiny spoáecznej, na których pokornie, niemal z pocaáowaniem
w rĊkĊ, przycupnĊli kilkanaĞcie, kilkadziesiąt lat wczeĞniej ich rodzice”.61 Jest to Ğrodowisko
podatne na radykalizm polityczny, a przede wszystkim religijny. Są to jednostki sfrustrowane
i zdeterminowane, aby zamanifestowaü swoje niezadowolenie.
Podsumowując dotychczasowe rozwaĪania moĪna stwierdziü, Īe zamachy z udziaáem
pojedynczych osób powtarzają siĊ w ostatnich latach z duĪą czĊstotliwoĞcią i w róĪnych
paĔstwach. To juĪ nie są incydentalne przypadki, lecz pewien trend zagraĪający
funkcjonowaniu paĔstwa i spoáeczeĔstwa. Potwierdzają to zapisy Strategii BezpieczeĔstwa
Narodowego RP z 2014 roku, w której zwrócono uwagĊ na to zjawisko. Eksperci zajmujący
siĊ problematyką bezpieczeĔstwa, twierdzą Īe jest to terroryzm „samotnych wilków”.
Jego istota sprowadza siĊ do ataku jednostki, która z reguáy nie jest powiązana z Īadną
organizacją lub grupą, ale w swoim dziaáaniu uĪywa tradycyjnych terrorystycznych taktyk,
a ofiarami zamachu są przypadkowe osoby cywilne. Sprawcami czynów z reguáy są máodzi
indywidualiĞci, czĊsto jednostki zamkniĊte, ale inteligentne. Za pomocą przemocy, terroru
chcą promowaü okreĞloną ideologiĊ lub przekonania. W pewnym stopniu są to „buntownicy”
podwaĪający istniejący porządek spoáeczny. „Samotne wilki” atakują, jak wynika
z przeprowadzonej analizy, gáównie z pobudek politycznych, spoáecznych, czy teĪ
religijnych. W ostatnim okresie szczególnie aktywni byli „aktorzy”, którzy sympatyzowali
60
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z PaĔstwem Islamskim i z radykalną czĊĞcią Ğrodowiska muzuámaĔskiego. Poza tym warto
zauwaĪyü, Īe wĞród indywidualistów odpowiedzialnych za zamachy, są takĪe osoby, których
powody dziaáania nie są znane i u czĊĞci z nich stwierdzono zaburzenia psychiczne. Z tego
wzglĊdu nie są oni zaliczani do „samotnych wilków”, a okreĞlani jako „kolejny samotny
Ğwir”. Zastanawiające jest natomiast, dlaczego takich przypadków odnotowano szczególnie
duĪo w okresie, w którym nasiliáo siĊ zjawisko „samotnych aktorów”. Na uwagĊ zasáuguje
poza

tym,

Īe

analizowane

zagroĪenie

przenika

Ğrodowiska

lokalne,

paraliĪując

funkcjonowanie wspólnot. Sprawcy atakują czĊsto w swoim otoczeniu, w którym postrzegani
są za normalnych, zwykáych obywateli. Omawiane tragedie wydarzyáy siĊ w miastach
o maáym strategicznie znaczeniu, co wiĊcej w miejscach dostĊpnych dla kaĪdego tj. w kinie,
w uniwersytecie, na plaĪy, czy teĪ na ulicy. Dla zwykáych obywateli, którzy terroryzm znali
dotychczas tylko z telewizyjnych przekazów, jest to przeraĪająca wizja. Z kolei dla sáuĪb
odpowiedzialnych za bezpieczeĔstwo stanowi to duĪe wyzwanie, aby wáaĞciwie
zidentyfikowaü i powstrzymaü „aktorów”, którzy w Ğrodowisku lokalnym pozostają
praktycznie niezauwaĪeni. Problem nie zniknie w najbliĪszych miesiącach, a spodziewaü
naleĪy siĊ raczej eskalacji zjawiska. Wedáug ekspertów, takim krajom jak Polska grozi takĪe
terroryzm „samotnych wilków”, poniewaĪ Ğwiatowe trendy w terroryzmie, z opóĨnieniem,
ale docierają do pozostaáych paĔstw europejskich.62
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REGULACJE PRAWNE BEZPIECZEēSTWA IMPREZ MASOWYCH
LEGALSECURITY ATMASS EVENTS

Streszczenie

Artykuá porusza problematykĊ regulacji prawnych zarządzania bezpieczeĔstwem imprez
masowych. Gáównym aktem normatywnym regulującym dane zagadnienie jest Ustawa z dnia
20 marca 2009 r. o bezpieczeĔstwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504)2
reguluje zasady postĊpowania konieczne do zapewnienia bezpieczeĔstwa imprez masowych,
warunki bezpieczeĔstwa imprez masowych, zasady i tryb wydawania zezwoleĔ na
przeprowadzenie imprez masowych, zasady gromadzenia i przetwarzania informacji
dotyczących bezpieczeĔstwa imprez masowych oraz zasady odpowiedzialnoĞci organizatorów
za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez masowych. Celem
opracowania jest aspekt prawny zarządzania bezpieczeĔstwem imprez masowych. Autor
czyni to w oparciu o normy prawne, które odpowiadają przepisom dotyczących
bezpieczeĔstwa imprez masowych i speániają standardy miĊdzynarodowe.
Sáowa kluczowe: ustawa, zasady, zezwolenia, bezpieczeĔstwo, imprezy masowe

Summary
The article raises the issue of legal regulation of safety management events. The main
normative act regulating the matter is the Act of 20 March 2009. About the safety of mass
events (Dz. U. of 2009. No. 62 pos. 504) 2 regulates the rules of conduct necessary to ensure
the security of mass events, mass events security conditions, rules and procedures for issuing
permits for conducting mass events, rules for the collection and processing of information
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concerning the safety of mass events and the principle of responsibility of the organizers for
damages caused in connection with organizing mass events. The aim of the study is the legal
aspect of security management events. The author does so on the basis of legal standards that
comply with the provisions concerning the safety of mass events and meet international
standards.
Key words: law, rules, permissions, security, mass events.

Wprowadzenie

Pierwszy raz problematyka dotycząca imprez masowych zostaáa uregulowana
w Polsce w sposób systemowy w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeĔstwie imprez
masowych. Jej nowelizacje doprowadziáy do tego, iĪ zatraciáa ona swą pierwotną spójnoĞü.
W celu zapewnienia ustawie, w związku z przygotowaniami Polski do zabezpieczenia UEFA
EURO 2012 wyĪszej funkcjonalnoĞci, zaszáa koniecznoĞü dostosowania przepisów
dotyczących bezpieczeĔstwa imprez masowych do standardów miĊdzynarodowych. Efektem
prac legislacyjnych są nowe przepisy uwzglĊdniające oczekiwania podmiotów realizujących
zadania związane z bezpieczeĔstwem imprez masowych. W dniu 20 marca 2009 r. Sejm RP
uchwaliá nową ustawĊ o bezpieczeĔstwie imprez masowych, która ma zapewniü m.in.
bezpieczny przebieg Mistrzostw Europy w piáce noĪnej. W dniu 9 kwietnia 2009 r. ustawa
zostaáa podpisana przez Prezydenta RP 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeĔstwie
imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504)2 reguluje zasady postĊpowania konieczne
do zapewnienia bezpieczeĔstwa imprez masowych, warunki bezpieczeĔstwa imprez
masowych, zasady i tryb wydawania zezwoleĔ na przeprowadzanie imprez masowych, zasady
gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeĔstwa imprez masowych
oraz zasady odpowiedzialnoĞci organizatorów za szkody wyrządzone w związku
ze zorganizowaniem imprez masowych3. Przepisy ustawy nie mają zastosowania
do nieodpáatnych imprez masowych organizowanych na terenach zamkniĊtych bĊdących
w

trwaáym

zarządzie

jednostek

organizacyjnych

podlegáych,

podporządkowanych

lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra SprawiedliwoĞci
oraz ministrów wáaĞciwych: do spraw wewnĊtrznych, do spraw oĞwiaty i wychowania,
1

2
3

Por. strona internetowa Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Imprez Masowych
http://www.kpk.policja.gov.pl/nowaustawa.html.
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeĔstwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504).
Art.1 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeĔstwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz.
504).
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do spraw szkolnictwa wyĪszego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu, jeĪeli jednostki te są
organizatorami imprezy masowej w rozumieniu niniejszej ustawy4.

PojĊcia

Ustawa zawiera definicje wyodrĊbnionych przez ustawodawcĊ rodzajów imprez
masowych: imprezy masowej jako takiej5, imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej6,
masowej imprezy sportowej7, mecz piáki noĪnej8, imprezy masowej podwyĪszonego ryzyka9.
W ustawie znajdziemy definicjĊimprezy masowej poprzez nią naleĪy rozumieü imprezĊ
masową artystyczno rozrywkową, masową imprezĊ sportową, w tym mecz piáki noĪnej,
z wyjątkiem imprez:
a. odbywających siĊ w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach,
bibliotekach, domach kultury itp.;
b. przeprowadzonych

w

placówkach

oĞwiatowych

przez

zarządzających

tymi

placówkami;
c. sportowych organizowanych dla sportowców niepeánosprawnych;
d. sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, organizowanych na terenie
otwartym, nieodpáatnym;
e. zamkniĊtych imprezach zorganizowanych przez pracodawców dla ich pracowników,
jeĪeli dana impreza odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma siĊ ona
odbyü.
Zgodnie z ustawą imprezą masową artystyczno rozrywkową jest to impreza, która ma
charakter artystyczno-rozrywkowy, odbywająca siĊ na stadionie lub innym obiekcie nie
bĊdącym budynkiem jak i równieĪ moĪe byü przeprowadzona na terenie umoĪliwiającym
przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostĊpnionych przez organizatora
miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami
dotyczącymi ochrony przeciwpoĪarowej, wynosi nie mniej niĪ 1000 lub – w hali sportowej
lub w innym budynku umoĪliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w którym liczba
udostĊpnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami wynosi nie
mniej niĪ 500. Natomiast przez masową imprezĊ sportową naleĪy rozumieü imprezĊ masową
4
5
6
7
8
9

Art.2 TejĪe ustawy.
Art.3.pkt1 TejĪe ustawy.
Art.3.pkt2 TejĪe ustawy.
Art.3.pkt3 TejĪe ustawy.
Art.3.pkt4 TejĪe ustawy.
Art.3.pkt5 TejĪe ustawy.
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mającą na celu wspóázawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, która
odbĊdzie siĊ na stadionie lub w innym obiekcie nie bĊdącym budynkiem, na którym liczba
udostĊpnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa musi wynosiü nie mniej niĪ 1000, a w przypadku hali do tego
przeznaczonej lub innego budynku umoĪliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie
mniej niĪ 300 lub w innym miejscu umoĪliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej,
na którym liczba udostĊpnionych miejsc wynosi nie mniej niĪ 1000. Mecz piáki noĪnej
zgodnie z ustawą jest to masowa impreza sportowa, która ma na celu wspóázawodnictwo
w piáce noĪnej, jest ona organizowana na stadionie lub w innym obiekcie sportowym,
na którym liczba udostĊpnionych miejsc, zgodniez przepisami, wynosi nie mniej niĪ 1000.
Jak juĪ uprzednio nadmieniono, ustawa zawiera równieĪ definicjĊ imprezy masowej
podwyĪszonego ryzyka – jest to impreza masowa, w przebiegu, której, zgodnie z otrzymaną
informacją

o

przewidywanych

zagroĪeniach

i

dotychczasowymi

doĞwiadczeniami

dotyczącymi zachowania osób lub grup uczestniczących w takiej imprezie, istnieje realne
podejĪenie wystąpienia aktów przemocy lub agresji.
W ustawie równieĪ zawarto jeszcze definicje innych pojĊü o niebagatelnym znaczeniu
dla problematyki zarządzania bezpieczeĔstwem imprez masowych. Te pojĊcia to: czas
trwania imprezy masowej, liczba miejsc dla osób na imprezie masowej, teren umoĪliwiający
przeprowadzenie imprezy masowej, teren zamkniĊty, organizator (imprezy masowej),
regulamin obiektu (terenu), kierownik do spraw bezpieczeĔstwa, sáuĪba informacyjna i sáuĪba
porządkowa,

zabezpieczenie

imprezy

masowej,

zakaz

zagraniczny,

zezwolenie

oraz dokument potwierdzający toĪsamoĞü. Czasem trwania imprezy masowej jest okres od
chwili udostĊpnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia
przez nich tego obiektu lub terenu. Za liczbĊ miejsc dla osób na imprezie masowej naleĪy
z kolei rozumieü liczbĊ udostĊpnionych przez organizatora miejsc na stadionie, w innym
obiekcie nie bĊdącym budynkiem, w hali sportowej albo w innym budynku lub na terenie
umoĪliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, ustaloną na pod stawie przepisów
prawa

budowlanego

Przez

zabezpieczenie

i

przepisów

imprezy

masowej

dotyczących
naleĪy

ochrony

rozumieü

ogóá

przeciwpoĪarowej.
skoordynowanych

przedsiĊwziĊü podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeĔstwa i porządku publicznego
w związku z imprezą masową. Teren umoĪliwiający przeprowadzenie imprezy masowej to
wydzielony, odpowiednio oznaczony teren na otwartej przestrzeni, speániający warunki
higieniczno sanitarne odpowiadające wymaganiom przewidzianym prawem oraz posiadający
infrastrukturĊ zapewniającą bezpieczne przeprowadzenie imprezy masowej, na którym

Regulacje prawne bezpieczeĔstwa imprez masowych

81

do okreĞlenia liczby miejsc przyjmuje siĊ przelicznik 0,5 m2 na osobĊ, zaĞ terenem
zamkniĊtym jest teren zamkniĊty w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub teren
bĊdący w trwaáym zarządzie jednostek organizacyjnych podlegáych, podporządkowanych lub
nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra SprawiedliwoĞci oraz ministrów
wáaĞciwych: do spraw wewnĊtrznych, do spraw oĞwiaty i wychowania, do spraw szkolnictwa
wyĪszego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu. Organizatorem (imprezy masowej) jest
osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowoĞci
prawnej, przeprowadzająca imprezĊ masową. Kierownikiem do spraw bezpieczeĔstwa jest
osoba wyznaczona przez organizatora, reprezentująca go w zakresie zapewnienia
bezpieczeĔstwa uczestnikom imprezy masowej. SáuĪbĊ informacyjną tworzą osoby
podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeĔstwa, wyznaczone przez organizatora, w tym
spikera zawodów sportowych, zaĞ sáuĪbĊ porządkową – osoby podlegające kierownikowi do
spraw bezpieczeĔstwa, wyznaczone przez organizatora, legitymujące siĊ waĪną licencją
pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 i 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221, z 2006 r. nr 104, poz. 708
oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1055 i nr 180, poz. 1112). Regulamin obiektu (terenu) to przepisy
wydane przez wáaĞciciela, posiadacza, uĪytkownika lub zarządzającego obiektem lub
terenem, zawierające zasady wstĊpu na teren lub obiekt, w tym osób maáoletnich, zasady
zachowania siĊ osób obecnych w obiekcie lub na terenie i korzystania przez nie z obiektu lub
terenu oraz znajdujących siĊ tam urządzeĔ, a takĪe okreĞlające miejsca nieprzeznaczone dla
publicznoĞci.
Zakaz zagraniczny to zakaz stadionowy, naáoĪony przez uprawnione do tego podmioty
innych paĔstw, o którym informacjĊ przekazano Komendantowi Gáównemu Policji.
Przez zezwolenie naleĪy z kolei rozumieü zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
wydane, w drodze decyzji, przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta wáaĞciwych
ze wzglĊdu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej. Dokument potwierdzający
toĪsamoĞü to do wód osobisty, tymczasowe zaĞwiadczenie toĪsamoĞci, paszport, prawo
jazdy, legitymacjĊ szkolną lub studencką, dokument stwierdzający toĪsamoĞü cudzoziemca
albo inny dokument potwierdzający toĪsamoĞü zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres
zamieszkania osoby. 10

10

Art. 3 pkt 6Ǧ19 TejĪe ustawy.
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OdpowiedzialnoĞü za bezpieczeĔstwo imprez masowych.
SáuĪba porządkowa i informacyjna

W ustawie okreĞlono podstawowe obowiązki organizatora oraz liczebnoĞü sáuĪby
porządkowej i informacyjnej11. Za bezpieczeĔstwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej
trwania odpowiada jej organizator12. BezpieczeĔstwo imprezy masowej obejmuje speánienie
przez

organizatora

wymogów

w

zakresie:

zapewnienia

bezpieczeĔstwa

osobom

uczestniczącym w imprezie, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod wzglĊdem
medycznym, zapewnienia odpowiedniego stanu techniczneȬgo obiektów budowlanych wraz
ze sáuĪącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególnoĞci
przeciwpoĪarowymi i sanitarnymi13. Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa
na organizatorze, a w zakresie okreĞlonym w tej ustawie i innych przepisach takĪe na: wójcie,
burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej i innych
jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpoĪarowej, sáuĪbach odpowiedzialnych za
bezpieczeĔstwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, sáuĪbie zdrowia, a w razie
potrzeby takĪe innych wáaĞciwych sáuĪbach i organach14.
Organizator zgodnie z przepisami ustawy ma obowiązek zapewniü15:
í speánienie wymogów okreĞlonych, w szczególnoĞci, w przepisach prawa budowlanego,
w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpoĪarowej;
í udziaá sáuĪb porządkowych, sáuĪb informacyjnych oraz kierującego tymi sáuĪbami
kierownika do spraw bezpieczeĔstwa;
í pomoc medyczną;
í zaplecze higienicznoȬsanitarne;
í wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umoĪliwiających dojazd pojazdom sáuĪb
ratowniczych i Policji;
- warunki do zorganizowania áącznoĞci pomiĊdzy podmiotami biorącymi udziaá
w zabezpieczeniu imprezy masowej;
í sprzĊt ratowniczy i gaĞniczy oraz Ğrodki gaĞnicze niezbĊdne do zabezpieczenia imprezy
masowej w zakresie dziaáaĔ ratowniczoȬgaĞniczych;

11

12
13
14

Kotowski W., KurzĊpa B. (2009), BezpieczeĔstwo imprez masowych. Komentarz do ustawy
o bezpieczeĔstwie imprez masowych, Difin, Warszawa.
Art. 5 ust.1 TejĪe ustawy.
Art. 5 ust. 2 TejĪe ustawy.
Art. 5 ust. 3 TejĪe ustawy.
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í wydzielone pomieszczenia dla sáuĪb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej15.
W przypadku imprezy masowej nie bĊdącej imprezą masową podwyĪszonego ryzyka
liczebnoĞü sáuĪby porządkowej oraz sáuĪby informacyjnej musi wynosiü, co najmniej 10
czáonków sáuĪb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą byü obecne
na imprezie masowej, i co najmniej 1 czáonek sáuĪby porządkowej lub sáuĪby informacyjnej
na kaĪde nastĊpne 100 osób, przy czym nie mniej niĪ 20% ogólnej liczby czáonków sáuĪb
stanowią czáonkowie sáuĪby porządkowej16. W przypadku imprezy masowej podwyĪszonego
ryzyka odpowiednio – co najmniej 15 czáonków sáuĪb: porządkowej i informacyjnej na 200
osób, które mogą byü obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 czáonków sáuĪb:
porządkowej lub informacyjnej na kaĪde nastĊpne 100 osób, przy czym nie mniej niĪ 50%
ogólnej liczby czáonków sáuĪb stanowią czáonkowie sáuĪby porządkowej17. Ponadto
organizator (imprezy masowej) opracowuje i udostĊpnia osobom uczestniczącym w imprezie
masowej regulamin obiektu (terenu) oraz regulamin imprezy masowej zawierający warunki
uczestnictwa i zasady zachowania siĊ osób na niej obecnych18. Organizator opracowuje
instrukcjĊ postĊpowania w przypadku powstania poĪaru lub innego miejscowego zagroĪenia
w miejscu i w czasie imprezy masowej19. Minister wáaĞciwy do spraw wewnĊtrznych uzyskaá
ustawowe upowaĪnienie do okreĞlenia, w drodze rozporządzenia, zakresu nie zbĊdnych
elementów regulaminu imprezy masowej, przy wziĊciu pod uwagĊ zapewnienia
bezpieczeĔstwa imprezy masowej20. OdrĊbne regulacje ustawowe wprowadzono dla liczby
udostĊpnionych przez organizatora miejsc dla osób w odniesieniu do imprez masowych
zakwalifikowanych jako imprezy masowe podwyĪszonego ryzyka. Wynoszą one 300 osób
dla stadionu, innego obiektu nie bĊdącego budynkiem lub terenu umoĪliwiającego
przeprowadzenie imprezy masowej, 200 – dla hali sportowej lub innego budynku
umoĪliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej oraz 200 – dla meczu piáki noĪnej21.
Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywaü siĊ w sposób
nie zagraĪający bezpieczeĔstwu innych osób, a w szczególnoĞci przestrzegaü postanowieĔ
regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej22. Ustawa zawiera zakaz
wnoszenia na imprezĊ maȬsową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub

15
16
17
18
19
20
21
22

Art. 6 ust. 1 TejĪe ustawy.
Art. 6 ust. 2 pkt 1 TejĪe ustawy
Art. 6 ust. 2 pkt 2 TejĪe ustawy
Art. 6 ust. 3 TejĪe ustawy
Art. 6 ust. 4 TejĪe ustawy
Art. 6 ust. 5 TejĪe ustawy
Art. 7 TejĪe ustawy.
Art. 8 ust.1 TejĪe ustawy.
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innych

niebezpiecznych

przedmiotów,

materiaáów

wybuchowych,

wyrobów

pirotechnicznych, materiaáów poĪarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, Ğrodków
odurzających lub substancji psychotropowych23.
Organizator lub podmiot przez niego uprawniony podczas sprzedaĪy biletów wstĊpu
na imprezĊ masową moĪe zaĪądaü od kupującego okazania dokumentu potwierdzającego jego
toĪsamoĞü, z zastrzeĪeniem, iĪ sprzedaĪ biletu wstĊpu na mecz piáki noĪnej lub przekazanie
innego dokumentu uprawniającego do przebywania na nim okreĞlone osoby nastĊpuje
po okazaniu dokumentu potwierdzającego toĪsamoĞü24.
Organizator

jest

uprawniony

do

utrwalania

przebiegu

imprezy

masowej,

a w szczególnoĞci zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeĔ
rejestrujących obraz i dĨwiĊk. Materiaáy zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy
masowej, mogące stanowiü do wody pozwalające na wszczĊcie postĊpowania karnego albo
postĊpowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieü znaczenie dla toczących
siĊ takich postĊpowaĔ, organizator niezwáocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu
wáaĞciwemu ze wzglĊdu na miejsce prze prowadzonej imprezy masowej lub wáaĞciwemu
terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie
potrzeby z wnioskiem o wszczĊcie postĊpowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba,
Īe sam zawiadomi o przestĊpstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach
o wykroczenia. Zgromadzone pod czas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiaáy
organizator przechowuje po zakoĔczeniu imprezy masowej przez okres 12 miesiĊcy,
a nastĊpnie komisyjnie je niszczy25. Minister wáaĞciwy do spraw wewnĊtrznych uzyskaá
upowaĪnienie do okreĞlenia, w drodze rozporządzenia, sposobu utrwalania przebiegu imprezy
masowej26.

BezpieczeĔstwo meczu piáki noĪnej

Organizator meczu piáki noĪnej zapewnia identyfikacjĊ osób uczestniczących w tej
imprezie, niezaleĪnie od obowiązków i wymogów, o których mowa w art. 6. Obiekty
wykorzystywane do prowadzenia rozgrywek meczów piáki noĪnej w ramach ligi zawodowej
wyposaĪa siĊ w kompatybilne miĊdzy sobą elektroniczne systemy identyfikacji osób, sáuĪące
do sprzedaĪy biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piáki noĪnej
23 23 Art. 8 ust. 2 TejĪe ustawy.
24
25
26

Art. 9 i art. 15 ust. 1 TejĪe ustawy.
Art. 11 ust. 1Ǧ3 TejĪe ustawy.
Art. 11 ust. 9 TejĪe ustawy.
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oraz kontroli dostĊpu do okreĞlonych miejsc. Systemy te tworzy siĊ w zgodzie z zasadami
okreĞlonymi przez podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej w porozumieniu
z wáaĞciwym związkiem sportowym27. Zakres przetwarzanych danych identyfikujących
osoby uczestniczące obejmuje, w przypadku meczu piáki noĪnej – imiĊ i nazwisko oraz numer
PESEL, a w razie, gdy nie zostaá on nadany – rodzaj, seriĊ i numer dokumentu
potwierdzającego toĪsamoĞü; w przypadku rozgrywek meczów piáki noĪnej w ramach ligi
zawodowej – imiĊi nazwisko, wizerunek twarzy oraz numer PESEL, a w razie gdy nie zostaá
on nadany – rodzaj, seriĊ i numer dokumentu potwierdzającego toĪsamoĞü. Wskazane
powyĪej dane są przechowywane przez organizatora przez okres 2 lat od dnia odbycia siĊ
meczu piáki noĪnej28.
Organizator meczu piáki noĪnej moĪe stosowaü zakaz klubowy polegający na zakazie
uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez organizatora
meczu piáki noĪnej, nakáadany na osobĊ, która dopuĞciáa siĊ naruszenia regulaminu obiektu
(terenu) lub regulaminu imprezy masowej. Okres obowiązywania zakazu klubowego nie
moĪe byü dáuĪszy niĪ 2 lata od dnia jego wydania. Organizator meczu piáki noĪnej w terminie
7 dni od dnia zastosowania zakazu klubowego informuje o tym osobĊ, której ten zakaz
dotyczy. Informacja okreĞla okres obowiązywania zakazu uczestnictwa tej osoby.
Od zastosowania zakazu klubowego osobie ukaranej przysáuguje prawo do záoĪenia
odwoáania do wáaĞciwego podmiotu prowadzącego rozgrywki. Podmiot prowadzący
rozgrywki okreĞla formĊ, tryb i termin záoĪenia wspomnianego powyĪej odwoáania oraz tryb
i termin jego rozpatrzenia w swoim regulaminie wewnĊtrznym. Termin rozpatrzenia
odwoáania okreĞlony w regulaminie powinien byü wyznaczony tak, aby od daty záoĪenia
odwoáania do daty jego rozpatrzenia nie upáynĊáo wiĊcej niĪ 14 dni. Wniesienie przez osobĊ
ukaraną odwoáania wstrzymuje wykonanie zakazu klubowego. Orzeczenie wáaĞciwego
podmiotu prowadzącego rozgrywki wydane na skutek wniesienia odwoáania jest ostateczne29.
SprzedaĪ biletu wstĊpu na mecz piáki noĪnej lub przekazanie innego dokumentu
uprawniającego do przebywania na nim okreĞlonej osoby nastĊpuje po okazaniu dokumentu
potwierdzającego toĪsamoĞü30. WstĊp na mecz piáki noĪnej osoby maáoletniej do lat 13
nastĊpuje wyáącznie pod opieką osoby peánoletniej31. Minister wáaĞciwy do spraw
wewnĊtrznych w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do spraw kultury fizycznej i sportu
27
28
29
30
31

Art. 13 ust. 1Ǧ3 TejĪe ustawy.
Art. 13 ust. 4Ǧ5 TejĪe ustawy.
Art. 14 TejĪe ustawy.
Art. 15 ust. 1 TejĪe ustawy.
Art. 16 TejĪe ustawy.
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oraz ministrem wáaĞciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
otrzymali upowaĪnienie do okreĞlenia, w drodze rozporządzenia, warunków bezpieczeĔstwa,
jakie powinny speániaü stadiony, na których mogą odbywaü siĊ mecze piáki noĪnej. Minister
wáaĞciwy do spraw wewnĊtrznych w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do spraw kultury
fizycznej i sportu oraz ministrem wáaĞciwym do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej otrzymali upowaĪnienie

do

okreĞlenia, w drodze

rozporządzenia, warunków bezpieczeĔstwa, jakie powinny speániaü stadiony, na których
mogą odbywaü siĊ mecze piáki noĪnej32. W dalszej czĊĞci ustawy okreĞlone zostaáy
szczegóáowo

warunki

stawiane

czáonkom

sáuĪb

porządkowych

i

informacyjnych

33

oraz kierownikowi do spraw bezpieczeĔstwa . Ponadto Rada Ministrów otrzymaáa
uprawnienie do okreĞlenia, w drodze rozporządzenia, wymagaĔ, jakie powinni speániaü
kierownik do spraw bezpieczeĔstwa, sáuĪby porządkowe i sáuĪby informacyjne w zakresie
wyszkolenia i wyposaĪenia34.

Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz
lub prezydent miasta, wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej35.
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie póĨniej niĪ na 30 dni przed
planowanym terminem jej rozpoczĊcia:
1) wystĊpuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeȬprowadzenie imprezy
masowej;
2) zwraca siĊ do wáaĞciwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego)
Policji i wáaĞciwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PaĔstwowej
StraĪy PoĪarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraĨnej (pogotowia
ratunkowego) i paĔstwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii
o niezbĊdnej wielkoĞci siá i Ğrodków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej,
zastrzeĪeniach do stanu technicznego obiektu (teȬrenu) oraz o przewidywanych
zagroĪeniach;
3) powiadamia wáaĞciwego miejscowo:

32
33
34
35

Art. 17 TejĪe ustawy.
Art. 19Ǧ22 TejĪe ustawy.
Art. 23 TejĪe ustawy.
Art. 24 TejĪe ustawy
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a) komendanta oddziaáu StraĪy Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej
w strefie nadgranicznej,
b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej ĩandarmerii Wojskowej, w przypadku
przeprowadzania imprezy masowej na terenach bĊdących w zarządzie jednostek
organizacyjnych podlegáych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej36. W dalszej czĊĞci ustawy okreĞlone zostaáy szczegóáowe warunki wydania
zezwolenia oraz treĞü (wraz z koniecznymi zaáącznikami) wniosku o wydanie zezwolenia na
organizacjĊ imprezy masowej37.

Kontrola bezpieczeĔstwa imprezy masowej

Organ kontroluje zgodnoĞü przebiegu imprezy masowej podwyĪszonego ryzyka
z warunkami okreĞlonymi w zezwoleniu38. Organ moĪe kontrolowaü zgodnoĞü przebiegu
imprezy masowej niebĊdącej imprezą masową podwyĪszonego ryzyka z warunkami
okreĞlonymi w zezwoleniu39. Organ w związku z przeprowadzaną kontrolą ma prawo do:
1) Īądania od organizatora informacji, dokumentów i danych niezbĊdnych do sprawowania
kontroli;
2) swobodnego wstĊpu do miejsca przeprowadzania imprezy masowej i innych pomieszczeĔ
związanych bezpoĞrednio z przeprowadzaniem imprezy masowej;
3)przeprowadzania lustracji miejsc, przeprowadzania imprezy masowej i innych pomieszczeĔ
związanych bezpoĞrednio z przeprowadzaniem imprezy masowej;
4) Īądania od osób dziaáających w imieniu i na rzecz organizatora udzielenia informacji
w formie ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli40.
W przypadku stwierdzenia niespeánienia przez organizatora warunków okreĞlonych
w zezwoleniu, organ wydaje decyzjĊ o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor
natychmiastowej wykonalnoĞci. DecyzjĊ dorĊcza siĊ organizatorowi w terminie 7 dni od dnia
przerwania imprezy41. Organ wydaje decyzjĊ o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej,
jeĪeli po wydaniu zezwolenia stwierdzi, Īe zostaáy naruszone warunki bezpieczeĔstwa dające
podstawĊ do jego wydania42. Od decyzji organu przysáuguje odwoáanie do samorządowego
36
37
38
39
40
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Art. 25 ust. 1 TejĪe ustawy.
Art. 25 ust. 2Ǧ4, art. 26Ǧ30 TejĪe ustawy.
Art. 31 ust. 1 TejĪe ustawy.
Art. 31 ust. 2 TejĪe ustawy.
Art. 31 ust. 3 TejĪe ustawy.
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kolegium odwoáawczego43. Samorządowe kolegium odwoáawcze rozpatruje odwoáanie
w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia44.
W przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeĔstwa i porządku publicznego
w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą maȬsową wojewoda, w drodze decyzji
administracyjnej, moĪe:
í zakazaü przeprowadzenia imprezy masowej z udziaáem publicznoĞci;
í wprowadzi, na czas okreĞlony albo nieokreĞlony zakaz przeprowadzania przez organizatora
imprez masowych na terenie województwa lub jego czĊĞci45. Od decyzji przysáuguje
odwoáanie do ministra wáaĞciwego do spraw wewnĊtrznych, który rozpatruje je w terminie
14 dni od dnia jego wniesienia46. Odwoáanie od decyzji nie wstrzymuje jednak jej
wykonania47.

Gromadzenie i przetwarzanie informacji
dotyczących bezpieczeĔstwa imprezy masowej

Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeĔstwa imprez
masowych odbywa siĊ w celu zapobiegania przestĊpstwom i wykroczeniom związanym
z

tymi

imprezami

oraz

ich

zwalczania48.

Przetwarzanie

informacji

dotyczących

bezpieczeĔstwa imprez masowych odbywa siĊ zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych bez obowiązku informowania osób, których one dotyczą49. Organem
administracji rządowej wáaĞciwym w sprawach gromadzenia i przetwarzania informacji
dotyczących bezpieczeĔstwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piáki noĪnej, jest
Komendant Gáówny Policji50. Podmiotami uprawnionymi w zakresie swoich kompetencji do
otrzymywania od Komendanta informacji dotyczących bezpieczeĔstwa imprez masowych są:
1) Policja, 2) prokuratura, 3) sądy, 4) StraĪ Graniczna, 5) PaĔstwowa StraĪ PoĪarna, 6) Biuro
Ochrony Rządu, 7) Agencja BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, 8) ĩandarmeria Wojskowa,
9) straĪe gminne (miejskie), 10) organy administracji publicznej wáaĞciwe w sprawach
wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, 11) sáuĪ by odpowiedzialne
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Art. 33 ust. 1 TejĪe ustawy.
Art. 33 ust. 2 TejĪe ustawy.
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za bezpieczeĔstwo na obszarach kolejowych, zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoĨnicy
publiczni, 12) związki sportowe o zasiĊgu ogólnokrajowym, 13) kluby sportowe, 14)
organizatorzy masowych imprez sportowych, w tym meczów piáki noĪnej, 15) podmioty
zarządzające rozgrywkami, 16) instytucje zagraniczne51.
Zakres gromadzonych i przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeĔstwa masowych
imprez sportowych, w tym meczów piáki noĪnej, zawiera dane:
1) o osobach, przeciwko którym toczy siĊ postĊpowanie karne, lub przeciwko, którym
skierowano wniosek o ukaranie za czyn popeániony w związku z masową imprezą
sportową, w tym meczem piáki noĪnej, obejmujące:
a) imiĊ i nazwisko, uĪywane pseudonimy,
b) datĊ i miejsce urodzenia,
c) numer PESEL lub seriĊ i numer dokumentu potwierdzającego toĪsamoĞü osoby,
d) adres zamieszkania lub staáego pobytu,
e) adres korespondencyjny,
f) informacjĊ o karalnoĞci,
g) przynaleĪnoĞü do klubów kibica oraz charakterystykĊ zachowania podczas i w związku
z masowymi imprezami sportowymi, w tym meczami piáki noĪnej;
2) o osobach, co do których zapadá prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie
o ukaraniu za przestĊpstwo albo wykroczenie, popeánione w związku z masową imprezą
sportową, w tym meczem piáki noĪnej, obejmujące:
a) imiĊ i nazwisko, uĪywane pseudonimy,
b) datĊ i miejsce urodzenia,
c) numer PESEL lub seriĊ i numer dokumentu potwierdzającego toĪsamoĞü osoby,
d) adres zamieszkania lub staáego pobytu,
e) adres korespondencyjny,
f) informacjĊ o karalnoĞci,
g) informacje o zastosowaniu Ğrodka karnego zakazu wstĊpu na imprezĊ masową lub
Ğrodka karnego52,
h) przynaleĪnoĞü do klubów kibica oraz charakterystykĊ zachowania podczas i w związku
z masowymi imprezami sportowymi, w tym meczami piáki noĪnej;
3) o klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców, obejmujące:
a) ich nazwĊ,
51
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Art. 38 ust. 1 TejĪe ustawy.
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b) imiĊ i nazwisko osoby dziaáającej w imieniu osób zrzeszonych,
c) liczbĊ czáonków,
d) miejsce spotkaĔ oraz charakterystykĊ zachowaĔ i metod dziaáania osób, o których
mowa w lit. c, oraz elementy charakterystyczne, w szczególnoĞci oznakowanie
ubrania,
e) informacje o czynach noszących znamiona przestĊpstwa albo wykroczenia
o charakterze chuligaĔskim z udziaáem osób, o których mowa w lit. c,
f) informacje o wzajemnych relacjach pomiĊdzy poszczególnymi klubami, organizacjami
i stowarzyszeniami;
4) o zaistniaáych w związku z organizowanymi imprezami masowymi zbiorowych
naruszeniach porządku i bezpieczeĔstwa publicznego orz chuligaĔskich zachowaniach,
obejmujące:
a) datĊ i miejsce zdarzenia,
b) informacje o rodzaju imprezy, w związku z którą doszáo do zdarzenia,
c) skutki zdarzenia,
d) informacje o dziaáaniach i podjĊtych Ğrodkach zaradczych;
5) o związkach i klubach sportowych, obejmujące:
a) nazwĊ związku lub klubu sportowego oraz skáad ich wáadz,
b) adres siedziby,
c) informacje o rodzaju rozgrywek, w których związek lub klub uczestniczyá, uczestniczy
oraz do jakich siĊ zakwalifikowaá,
d) informacje o obiektach sportowych, z których związek lub klub stale korzysta;
6) o terminarzu rozgrywek meczów piáki noĪnej lub terminarzu innych masowych imprez
sportowych z podaniem orientacyjnej liczby uczestników;
7) o obiektach, na terenie których są organizowane masowe imprezy sportowe, w tym mecze
piáki noĪnej, obejmujące:
a) rodzaj obiektu i jego nazwĊ,
b) informacje dotyczące dopuszczenia obiektu do uĪytkowania,
c) informacje dotyczące usytuowania obiektu wraz z planem i jego opisem,
d) informacje o pojemnoĞci obiektu,
e) informacje dotyczące sáuĪby porządkowej i sáuĪby informacyjnej;
8) o przemieszczaniu siĊ osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym
meczach piáki noĪnej, i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez
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oraz informacje o Ğrodkach transportu, z jakich korzystają, miejscach zbiórek, trasach
przejazdów oraz o liczebnoĞci grup uczestników;
9) o organizatorach masowych imprez sportowych, w tym meczów piáki noĪnej,
i organizatorach przejazdu osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych,
w tym meczach piáki noĪnej, obejmujące:
a) nazwĊ lub imiĊ i nazwisko organizatora wraz z jego siedzibą oraz adresem,
b) okreĞlenie masowej imprezy sportowej, w tym meczu piáki noĪnej, w związku z którą
organizowany jest przejazd;
10) o zakazach zagranicznych oraz instytucjach zagranicznych wáaĞciwych do wspóápracy,
w tym ich nazwĊ, siedzibĊ oraz adres53.
Informacje dotyczące bezpieczeĔstwa imprezy masowej przekazuje siĊ za pomocą
Ğrodków komunikacji elektronicznej albo przez bezo Ğrednie dorĊczenie do najbliĪszego
komisariatu lub komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji. Podmioty zobowiązane
przekazują informacje na kartach rejestracyjnych. Podmioty uprawnione w celu uzyskania
informacji kierują zapytania, wraz z uzasadnieniem, do Komendanta na kartach zapytania.
Komendant udziela informacji na kartach odpowiedzi. Komendant moĪe przekazaü
informacjĊ dotyczącą bezpieczeĔstwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piáki
noĪnej, podmiotowi zobowiązanemu, nie bĊdącemu podmiotem uprawnionym, na jego
pisemne zapytanie, jeĪeli dotyczy ono ustawowych obowiązków tego podmiotu54.
Minister wáaĞciwy do spraw wewnĊtrznych uzyskaá uprawnienie okreĞlenia, w drodze
rozporządzenia, sposobu przekazywania informacji dotyczących bezpieczeĔstwa imprez
masowych przez podmioty zobowiązane, wzorów kart rejestracyjnych, kart zapytania
oraz odpowiedzi55.

OdpowiedzialnoĞü za szkodĊ w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej

Organizator imprezy masowej, na którą wstĊp jest odpáatny, odpowiada za szkody
obejmujące równowartoĞü zniszczonego lub uszkodzonego mienia, które poniosáy Policja,
ĩandarmeria Wojskowa, straĪ gminna (miejska), PaĔstwowa StraĪ PoĪarna i inne jednostki
ochrony przeciwpoĪarowej oraz sáuĪba zdrowia, w związku z ich dziaáaniami w miejscu

53
54
55

Art. 40 TejĪe ustawy.
Art. 42 ust. 1Ǧ5 TejĪe ustawy.
Art. 42 ust. 6 TejĪe ustawy.

Piotr Mazuruk

92

i w czasie trwania imprezy masowej56. Wskazane powyĪej podmioty przedkáadają
organizatorowi wykaz zniszczonego lub uszkodzonego mienia oraz wysokoĞü poniesionej
szkody w terminie 14 dni od dnia zaistnienia szkody57. Minister wáaĞciwy do spraw
wewnĊtrznych w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do spraw finansów publicznych,
Ministrem Obrony Narodowej, ministrem wáaĞciwym do spraw zdrowia oraz ministrem
wáaĞciwym do spraw kultury fizycznej i sportu, otrzymaá upowaĪnienie do okreĞlenia,
w drodze rozporządzenia, szczegóáowego trybu ustalania szkód oraz trybu wystĊpowania
o wypáatĊ odszkodowaĔ58.
Organizator imprezy masowej, na którą wstĊp jest odpáatny, jest obowiązany
do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoĞci cywilnej za szkody wyrządzone
osobom w niej uczestniczącym59. Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych,
w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do spraw kultury fizycznej i sportu, otrzymaá
upowaĪnienie do okreĞlenia, w drodze rozporządzenia, szczegóáowego zakresu ubezpieczenia,
terminu powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalnej sumy gwarancyjnej60.
Ustawa zawiera teĪ przepisy karne61 oraz upowaĪnienie dla okreĞlenia przez Ministra
wáaĞciwego do spraw wewnĊtrznych, dziaáającego w porozumieniu z Ministrem
SprawiedliwoĞci,

w

drodze

rozporządzenia,

sposobu

wykonywania

orzeczonego

za wykroczenie albo przestĊpstwo obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce
organizacyjnej Policji lub w miejscu okreĞlonym przez wáaĞciwego, ze wzglĊdu na miejsce
zamieszkania osoby ukaranej albo skazanej, komendanta powiatowego (rejonowego,
miejskiego) Policji, w czasie trwania imprezy masowej62.
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejĞciowe i koĔcowe63 stanowią
miĊdzy innymi, iĪ dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeĔstwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909
ze zm.), zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej
ustawy, nie dáuĪej jednak niĪ przez 6 miesiĊcy od dnia jej wejĞcia w Īycie64. Przepis ten
odnosi siĊ w szczególnoĞci:

56
57
58
59
60
61
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64

Art. 52 ust. 1 TejĪe ustawy.
Art. 52 ust. 2 TejĪe ustawy.
Art. 52 ust. 3 TejĪe ustawy.
Art. 53 ust.1TejĪe ustawy.
Art. 53 ust. 2 TejĪe ustawy.
Art. 54Ǧ67 TejĪe ustawy.
Art. 68 TejĪe ustawy.
Rozdziaá 10 TejĪe ustawy.
Art. 77 TejĪe ustawy.
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оRozporządzenia Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2007
r. w sprawie masowych imprez sportowych, w stosunku do których nie stosuje siĊ
przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji (Dz. U. z 2007 r.
Nr 163, poz. 1162); 
- Rozporządzenia Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004
r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących
bezpieczeĔstwa masowych imprez sportowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2717); 
í Rozporządzenia Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dnia 18 paĨdziernika
2004 r. w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi
niezbĊdnych do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących bezpieczeĔstwa
masowych imprez sportowych (Dz. U. z 2004 r., nr 232, poz. 2337); 
í Rozporządzenia Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dnia 28 paĨdziernika
2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przeȬbiegu imprez masowych oraz minimalnych
wymagaĔ technicznych dla urządzeĔ rejestrujących obraz i dĨwiĊk (Dz. U. z 2004 r.,
nr 243, poz. 2438). 
Wydano równieĪ rozporządzenia na podstawie delegacji zawartych w ustawie dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeĔstwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., nr 62, poz. 504): 
í Rozporządzenie Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009
r. w sprawie zakresu instrukcji postĊpowania w przypadku powstania poĪaru lub
innego miejscowego zagroĪenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U.
z 2009 r., nr 135, poz. 1113); 
í Rozporządzenie Ministra Spraw WewnĊtrznych Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce
organizacyjnej Policji lub w miejscu okreĞlonym przez wáaĞciwego komendanta
Policji w czasie trwania imprezy masowej (Dz. U. z 2009 r., nr 125, poz. 1039); 
í Rozporządzenie Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie szczegóáowego trybu ustalania szkód powstaáych w związku z dziaáaniami
w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu wystĊpowania o wypáatĊ
odszkodowaĔ (Dz. U. 2009 r., nr 121, poz. 1006).
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Podsumowanie

Ustawa zostaáa usystematyzowana i podzielona na dziesiĊü rozdziaáów. W pierwszym
rozdziale okreĞlono obszar obowiązywania ustawy oraz zdefiniowano zbiór pojĊü, który
zostaá rozszerzony o sformuáowania dotychczas zarezerwowane dla organizacji i związków
sportowych, w tym takĪe zapoĪyczone z przepisów europejskich. Drugi rozdziaá przedstawia
kwestie związane z kryteriami bezpieczeĔstwa imprez masowych. Zmieniono dotychczas
obowiązujące rozwiązania dotyczące liczby czáonków sáuĪb porządkowych, wdroĪono
instytucjĊ sáuĪby informacyjnej organizatora. Trzeci rozdziaá dotyczy bezpieczeĔstwa
meczów piáki noĪnej. Czwarty rozdziaá opisuje obowiązki, uprawnienia i zakresu dziaáaĔ
kierownika do spraw bezpieczeĔstwa oraz sáuĪb porządkowych i informacyjnych.
W

rozdziale

“Zezwolenie

usystematyzowanie

przepisów

na

przeprowadzenie
regulujących

imprezy

obowiązki

masowej”

organizatora

uczyniono
związanych

ze skáadaniem wniosku o przeprowadzenie imprezy masowej, procesu wydawania zezwolenia
przez organ uprawniony. Rozdziaá „Kontrola bezpieczeĔstwa imprezy masowej” zawiera
okreĞlenie zakresu uprawnieĔ organu wydającego zezwolenie na przeprowadzenie imprezy
masowej do przeprowadzenia kontroli zgodnoĞci przebiegu imprezy z kryteriami okreĞlonymi
w zezwoleniu, przerwania jej w przypadku naruszenia lub niespeánienia warunków oraz do
wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia imprezy. Zatem nowe uregulowanie przyznaje
Komendantowi Gáównemu Policji peáne uprawnienia do wykonywania zadaĔ w zakresie
gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeĔstwa imprez masowych65.
Przepisy rozdziaáu ósmego regulują zakres odpowiedzialnoĞci za szkody i koszty związane
z zabezpieczeniem imprezy masowej. Natomiast rozdziaá dziewiąty normuje wykaz
moĪliwych kar. Rozszerzeniu poddano czyny dotąd nie klasyfikowane jako niezgodne
z prawem, natomiast w odniesieniu do wybranych wykroczeĔ wymienionych w poprzednim
akcie normatywnym zastosowano zmianĊ kwalifikacji prawnej na przestĊpstwa. Ostatni,
rozdziaá dziesiąty to „Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejĞciowe
i koĔcowe”. Ustawa uzyskaáa moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2009 r.(czĊĞü przepisów
weszáo w Īycie 2010r).66

65
66

Por.
strona
internetowa
Krajowego
Punktu
http://www.kpk.policja.gov.pl/nowaustawa.html
Art. 80 TejĪe ustawy.
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ds.

Imprez
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w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu wystĊpowania o wypáatĊ
odszkodowaĔ (Dz. U. 2009 r., nr 121, poz. 1006).

Regulamin nadsyáania i publikowania prac
w Zeszytach Naukowych WSA
1. Zeszyty Naukowe WyĪszej Szkoáy Agrobiznesu, zwane dalej Zeszytami, są
periodykiem naukowym wydawanym w nieregularnym cyklu wydawniczym.
2. TreĞü kaĪdego Zeszytu odpowiada zakresowi tematycznemu jednego z odpowiednich
wydziaáów w WyĪszej Szkole Agrobiznesu t. Wydziaáowi Rolniczo-Ekonomicznemu,
Wydziaáowi Technicznemu, bądĨ Wydziaáowi Medycznemu.
3. Redakcja Zeszytów mieĞci siĊ w sekretariacie Wydawnictwa WyĪszej Szkoáy
Agrobiznesu. Pracą redakcji kieruje redaktor naczelny.
4. W celu zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania wáaĞciwego
cyklu wydawniczego redakcja wspóápracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami
naukowymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.
5. Do oceny przyjmowane są dotychczas niepublikowane oryginalne prace redakcyjne,
monograficzne, poglądowe, historyczne, teksty Ĩródáowe, sprawozdania z posiedzeĔ
naukowych, oceny ksiąĪek, komunikaty naukowe, wspomnienia oraz wiadomoĞci
jubileuszowe. Opracowania przyjmowane są przez redakcjĊ do koĔca czerwca
kaĪdego roku. Redakcja nie zwraca Autorom nadesáanych materiaáów.
6. Do publikacji naleĪy doáączyü oĞwiadczenie o oryginalnoĞci pracy oraz o tym, Īe nie
zostaáa zgáoszona do innej redakcji (wzór oĞwiadczenia jest moĪliwy do pobrania na
stronie internetowej WSA – zaáącznik nr 1 do Regulaminu). OĞwiadczenie powinno
zawieraü adres pierwszego autora pracy, numer telefonu oraz e-mail. W oĞwiadczeniu
powinna byü zawarta zgoda (podpis) wszystkich wspóáautorów pracy.
7. Prace są publikowane w jĊzyku polskim lub angielskim z uwzglĊdnieniem opinii
redaktora jĊzykowego.
8. W oĞwiadczeniu doáączonym do tekstu naleĪy opisaü wkáad poszczególnych autorów
w powstanie pracy oraz podaü Ĩródáo finansowania publikacji. „Ghostwriting” oraz
„guest authorship” są przejawem nierzetelnoĞci naukowej, a wszelkie wykryte
przypadki bĊdą demaskowane i dokumentowane, wáącznie z powiadomieniem
odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe,
stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
9. Przekazane do redakcji opracowania są wstĊpnie oceniane i kwalifikowane do druku
przez Naukową RadĊ Redakcyjną, zwaną dalej Radą. Skáad Rady okreĞlany jest przez
Senat WSA.
10. Publikacje wstĊpnie zakwalifikowane przez RadĊ są oceniane przez recenzentów,
zgodnie
z procedurą recenzowania opublikowaną na stronie internetowej WSA w zakáadce
Zeszyty naukowe WSA. àącznie z opinią recenzent wypeánia deklaracjĊ konfliktu
interesów, stanowiącą zaáącznik nr 2 do regulaminu. Redakcja powiadamia Autorów o
wyniku oceny, zastrzegając sobie prawo do zachowania poufnoĞci recenzji.
11. Za proces wydawniczy Zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy redakcji,
który zatwierdza ukáad treĞci Zeszytów, okreĞla wymagania wydawnicze dla
publikowanych materiaáów, wspóápracuje z recenzentami, przedstawia do
zatwierdzenia caáoĞü materiaáów przed drukiem Naukowej Radzie Redakcyjnej,
wspóápracuje
z
Radą
i
innymi
instytucjami
w zakresie niezbĊdnym do zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz
zachowania cyklu wydawniczego.

12. Redakcja zastrzega sobie moĪliwoĞü odmowy przyjĊcia artykuáu bez podania
przyczyn.
13. Nadesáane materiaáy, niespeániające wymagaĔ wydawniczych okreĞlonych przez
redakcjĊ,
są zwracane Autorowi/Autorom.
14. Wydawnictwo WyĪszej Szkoáy Agrobiznesu nie wypáaca wynagrodzenia za nadesáane
publikacje zakwalifikowane do druku w Zeszytach.
15. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. „Zeszyty
Naukowe WSA" są dostĊpne takĪe na stronie internetowej WyĪszej Szkoáy
Agrobiznesu – www.wsa.edu.pl, w zakáadce Wydawnictwa.

Wymagania wydawnicze - Zeszyty Naukowe WSA
1. Artykuáy powinny byü przygotowane w formie wydruku komputerowego oraz w wersji
elektronicznej, w jĊzyku polskim lub angielskim. W celu usprawnienia procesu
wydawniczego prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniĪszych zasad:
- przesáany artykuá powinien byü opatrzony dokáadną afiliacją Autora/Autorów,
- objĊtoĞü artykuáu nie moĪe przekraczaü 15 stron formatu A4,
- imiĊ i nazwisko Autora/ów – czcionka 12 pkt,
- nazwa instytucji/jednostki naukowej – czcionka 12 pkt,
- tytuá artykuáu w jĊzyku polskim i angielskim – czcionka 14 pkt (bold); podtytuáy – czcionka
12 pkt (bold),
- do publikacji naleĪy doáączyü sáowa kluczowe (3–5) oraz streszczenie nieprzekraczające 15
wierszy napisane w jĊzykach polskim i angielskim – czcionka 11 pkt,
- tekst zasadniczy referatu pisany czcionką Times New Roman CE – 12 pkt,
- odstĊp miĊdzy wierszami – 1,5,
- jeĪeli referat zawiera tabele (najlepiej wykonane w edytorze Word albo Excel) lub rysunki
(preferowany format CorelDraw, Excel, Word), naleĪy doáączyü pliki Ĩródáowe,
- tabele i rysunki powinny byü zaopatrzone w kolejne numery, tytuáy i Ĩródáo,
- przy pisaniu wzorów naleĪy korzystaü wyáącznie z edytora równaĔ dla MS WORD,
- preferowane formaty zdjĊü: TIFF, JPG (o rozdzielczoĞci minimum 300 dpi),
- w przypadku publikowania prac badawczych ukáad treĞci artykuáu powinien odpowiadaü
schematowi: wprowadzenie (ewentualnie cel opracowania), opis wykorzystanych materiaáów
czy metod, opis badaĔ wáasnych (omówienie wyników badaĔ), wnioski (podsumowanie),
wykaz piĞmiennictwa.
2. Odsyáaczami do literatury zamieszczonymi w tekĞcie publikacji są przypisy dolne, które
muszą mieü numeracjĊ ciągáą w obrĊbie caáego artykuáu. Odsyáaczami przypisów dolnych są
cyfry arabskie záoĪone w indeksie górnym, np. (2).
3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawieraü: inicjaá imienia i nazwisko
autora, tytuá dzieáa, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku
pracy zbiorowej: tytuá dzieáa, inicjaá imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania;
w przypadku pracy bĊdącej czĊĞcią wiĊkszej caáoĞci – takĪe jej tytuá, inicjaá imienia
i nazwisko redaktora. ħródáa internetowe oraz akty prawne naleĪy podawaü takĪe jako przypis
dolny.
4. W wykazie piĞmiennictwa zamieszczonym w kolejnoĞci alfabetycznej na koĔcu publikacji
naleĪy podaü kolejno: nazwisko autora/ów i pierwszą literĊ imienia, rok wydania, tytuá pracy
(czcionka italic), wydawnictwo oraz miejsce wydania. Przykáady:
- wydawnictwa ksiąĪkowe: Janowiec A. 2010. Ziemniaki skrobiowe – rola w województwie
podlaskim. Wydawnictwo WSA, àomĪa.
- prace zbiorowe: Górczewski R. (red.) 2007. Przemieszczenie trawieĔca. Wydawnictwo
PWN, Warszawa.
- czasopisma: Staszewski M., Getek I. 2007. Specyfika Īywienia krów o wysokiej wydajnoĞci.
Wydawnictwo WSA, àomĪa, Zeszyty Naukowe WSA nr 37.
- strony internetowe: www.4lomza.pl. 1.12.2009 r.
- akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyĪszym
oraz ustawy o wyĪszych szkoáach zawodowych. Dz.U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1239.
UWAGA: teksty niespeániające powyĪszych wymagaĔ zostaną zwrócone Autorowi

Procedura recenzowania prac naukowych nadsyáanych do publikacji
w Zeszytach Naukowych WyĪszej Szkoáy Agrobiznesu
Procedura recenzowania artykuáów w Zeszytach Naukowych WSA jest zgodna
z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyĪszego oraz dobrymi praktykami
w procedurach recenzyjnych w nauce *.
Przekazanie publikacji do Redakcji Wydawnictwa WSA jest jednoznaczne
z wyraĪeniem przez Autora/Autorów zgody na wszczĊcie procedury recenzji artykuáu.
Autor/Autorzy przesyáają utwór wraz z wypeánionym oĞwiadczeniem, którego wzór znajduje
siĊ na stronie internetowej WSA. Nadesáane materiaáy są poddawane wstĊpnej ocenie
formalnej przez Naukową RadĊ Redakcyjną WSA, zwaną dalej Radą, zwáaszcza pod kątem
ich zgodnoĞci z wymaganiami wydawniczymi opracowanymi i publikowanymi przez WyĪszą
SzkoáĊ Agrobiznesu, jak równieĪ obszarami tematycznymi ZN. NastĊpnie artykuáy
są recenzowane przez dwóch niezaleĪnych recenzentów, którzy nie są czáonkami Rady,
posiadających co najmniej stopieĔ naukowy doktora. Nadesáane artykuáy nie są nigdy
wysyáane do recenzentów z tej samej placówki, w której zatrudniony jest Autor/Autorzy.
Prace recenzowane są anonimowo. Autorzy nie znają nazwisk recenzentów. Artykuáowi
nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu
wydawniczego. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklaracjĊ o niewystĊpowaniu
konfliktu interesów – formularz jest publikowany na stronie Internetowej WSA. Autor
kaĪdorazowo jest informowany z zachowaniem zasady poufnoĞci recenzji o wyniku
procedury recenzenckiej, zakoĔczonej kategorycznym wnioskiem o dopuszczeniu bądĨ
odrzuceniu publikacji do druku. W sytuacjach spornych powoáywany jest kolejny recenzent.
Lista recenzentów wspóápracujących z wydawnictwem publikowana jest w kaĪdym
numerze czasopisma oraz na stronie Internetowej WSA.
* Dobre Praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Zespóá do Spraw Etyki w Nauce.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĪszego. Warszawa 2011

Zaáącznik nr 1
miejscowoĞü, data.....................................................,.............................

OĞwiadczenie Autora/Autorów
Zwracam siĊ z uprzejmą proĞbą o przyjĊcie do Redakcji Wydawnictwa WSA
i ogáoszenie drukiem publikacji/pracy pt.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
autorstwa:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
RównoczeĞnie oĞwiadczam(y), Īe publikacja nie zostaáa wydana w przeszáoĞci drukiem
i/lub w wersji elektronicznej w innym czasopiĞmie, nie zostaáa zgáoszona do innego
czasopisma, nie znajduje siĊ w recenzji innej Redakcji, nie narusza patentów, praw
autorskich i praw pokrewnych oraz innych zastrzeĪonych praw osób trzecich, a takĪe Īe
wszyscy wymienieni Autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do
druku.
Przeciwdziaáanie nierzetelnoĞci naukowej - „ghostwriting” oraz „guest authorship”;
· Ĩródáo finansowania publikacji:..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
· podmioty, które przyczyniáy siĊ do powstania publikacji i ich udziaá:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
· wkáad Autora/Autorów w powstanie publikacji (szczegóáowy opis z okreĞleniem ich afiliacji):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ImiĊ i nazwisko
podpis
data
1................................................
........................................
.........................
2...............................................
........................................
.........................
3...............................................
........................................
.........................
4..............................................
.........................................
.........................
ImiĊ, nazwisko, adres, telefon, e-mail, osoby odpowiedzialnej za wysáanie niniejszego
oĞwiadczenia (gáównego Autora pracy):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zaáącznik nr 2.

DEKLARACJA KONFLIKTU INTERESÓW

Konflikt interesów* ma miejsce wtedy, gdy recenzent ma powiązania, relacje lub zaleĪnoĞci
przynajmniej z jednym z autorów pracy, takie jak na przykáad zaleĪnoĞci finansowe (poprzez
zatrudnienie czy honoraria), bezpoĞrednie lub za poĞrednictwem najbliĪszej rodziny.

Tytuá pracy..................................................................................................................................
Data....................................................
Konflikt nie wystĊpuje
Recenzent oĞwiadcza, Īe nie ma powiązaĔ ani innych finansowych zaleĪnoĞci wobec
Autora/Autorów:
............................................................................
Podpis recenzenta
* Recenzent oĞwiadcza, Īe wystĊpuje nastĊpujący konflikt interesów
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Podpis recenzenta:
......................................................................

