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Ewa Jakubiak  

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 

 

ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZE STWA RP 

 

THE INTEGRATED SECURITY SYSTEM  

OF THE REPUBLIC OF POLAND 
 

 

Streszczenie 

 

 Artyku  omawia system bezpiecze stwa wewn trznego Rzeczypospolitej Polskiej  

z uwzgl dnieniem aspektów obronno ci oraz zagro enia pa stwa. Wymaga to ukazania 

struktury i systemu bezpiecze stwa pa stwa. System stanowi zespó  si  i rodków 

zapewniaj cych podmiotowi stan bezpiecze stwa, który jest przez niego akceptowany. 

Powiat, gmina, region i pa stwo mog  by  podmiotem systemu bezpiecze stwa.  

 Zadaniem funkcjonowania systemu bezpiecze stwa wewn trznego jest 

zagwarantowanie mieszka com poziomu bezpiecze stwa, podstaw  prawn  stanowi 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, oraz akty wykonawcze.  

S owa kluczowe: bezpiecze stwo, system, obronno , strategia, pa stwo 

 

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 
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Struktura i system bezpiecze stwa pa stwa 

 

 Problematyka bezpiecze stwa pa stwa obejmuje aspekt zewn trzny, czyli zagro enia 

nap ywaj ce ze strony innych pa stw lub podmiotów stosunków mi dzynarodowych, oraz aspekt 

wewn trzny okre laj cy utrzymanie stabilno ci wewn trznej danego pa stwa. Pa stwo w tym 

celu tworzy warunki bezpiecze stwa w wype nianiu funkcji wewn trznej i zewn trznej, poprzez 

skuteczne wype nianie tej funkcji pa stwo zapewnia przetrwanie narodu w terytorialnych 

granicach pa stwa oraz tworzy warunki do swobodnego, niezak óconego rozwoju. 

 W celu osi gni cia i utrzymywania po danego poziomu bezpiecze stwa Polska, 

podobnie jak inne pa stwa wykorzystuje instrumenty w postaci uregulowa  prawnych  

i materialnych. Ca o  rozwi za  tych tworzy zintegrowany system bezpiecze stwa  

i odpowiednie struktury realizacyjne.System Bezpiecze stwa Narodowego (Bezpiecze stwa 

Pa stwa) – to ca o  si  (podmiotów), rodków i zasobów przeznaczonych przez pa stwo do 

realizacji zada  w dziedzinie bezpiecze stwa1.Wed ug R. Kulczyckiego system 

bezpiecze stwa definiuje si  jako zbiór wzgl dnie odosobnionych, chocia  organizacyjnie, 

funkcjonalnie, merytorycznie oraz prawnie powi zanych w jedn  ca o  podsystemów2.  

Wed ug Bernarda Wi niewskiegosystem bezpiecze stwa narodowego jest zbiorem organów 

w adzy i administracji publicznej, metod oraz sposobów dzia ania zwi zanych z ochron  

porz dku konstytucyjnego3. 

 Struktura bezpiecze stwa narodowego RP budowana jest z uwzgl dnieniem 

nast puj cych wymaga : ma zapewni  sprawne funkcjonowanie organów w adzy  

i administracji publicznej we wszystkich sytuacjach i stanach funkcjonowania pa stwa. 

Dodatkowo musi ona analizowa  nie tylko obecn  sytuacj  pa stwa, ale równie  warianty jej 

rozwoju w przysz o ci. 

Ma na celu wszystkie wyzwania i zagro enia bezpiecze stwa narodowego, 

umo liwiaj c zastosowanie wszystkich dost pnych narz dzi wi zanych z polityk  

bezpiecze stwa, zapewnia  w a ciw  koordynacj  dzia a  pa stwa (g ownie 

dyplomatycznych, ekonomicznych, militarnych oraz specjalnych) ze szczebla najwy szych 

                                                 
1Strategia Bezpiecze stwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 13. 
2 J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpiecze stwa spo ecznego, Wyd. Difin, Warszawa 2013. [w]  
J. Wojnarowski, J. Babula, Bezpiecze stwo militarne Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2004, s.14. 
3 B. Wi niewski, System bezpiecze stwa pa stwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Wyd. Wy szej Szko y 
Policji w Szczytnie, Szczytno 2013, s. 30. 
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organów w adzy wykonawczej, w wymiarze narodowym, NATO ora UE4.Struktura 

bezpiecze stwa pa stwa oparta jest m.in. na stabilnych mechanizmach sprawowania rz dów, 

przyj tej polityce wewn trznej i zagranicznej, a tak e wizji, misji i celu bezpiecze stwa. 

Obszary te, przypisane wszystkim organom pa stwa, wi  si  z zapewnieniem ochrony  

oraz obrony pa stwa w warunkach zarówno pokoju, kryzysu jak i wojny5. 

Wspó czesne zagro enia wymuszaj  konieczno  udzia u wszystkich podmiotów, 

organów w a ciwych w sprawach bezpiecze stwa do ci g ej wspó pracy. Na ka dym etapie 

dzia ania wspó praca ta wi e si  z wzajemnym budowaniem strategii bezpiecze stwa, 

zaanga owaniem spo ecze stwa w rozwijaniu bezpiecze stwa wewn trznego. 

Ka dego rodzaju dzia ania w zakresie zapewnienia poziomu bezpiecze stwa 

wewn trznego pa stwa, które by oby akceptowane przez obywateli, powinny by  

nakierowane na prawid owe wykonywanie zada  dotycz cych wdra ania systemu 

zarz dzania kryzysowego6. System bezpiecze stwa narodowego zosta  okre lony w Strategii 

Bezpiecze stwa Narodowego w 2014roku7. W systemie bezpiecze stwa wa nym elementem 

jest system obronny pa stwa.System ten stanowi  wszystkie si y i rodki przeznaczone do 

realizacji zada  obronnych, odpowiednio do tych zada , zorganizowane, utrzymywane 

 i przygotowane. 

 Sk ada si  on z trzech najwa niejszych elementów takich jak: podsystemu kierowania 

 i dwóch podsystemów wykonawczych: militarnego (Si y Zbrojne RP) oraz pozamilitarnego 

(pozamilitarne ogniwa obronne)8. System zapewnia pa stwu odpowiednie struktury 

realizacyjne. 

System bezpiecze stwa wewn trznego pa stwa to wyodr bniony z systemu 

bezpiecze stwa narodowego zbiór organów w adzy i administracji publicznej. To uk ad norm 

i pewno ci prawnych oraz sposoby organizowania organów w adzy  

i administracji publicznej a tak e okre lonych osób prawnych, tworz cych w a ciwe warunki 

ochrony obywateli przed zjawiskami gro nymi dla ycia oraz zdrowia lub powoduj cymi 

                                                 
4 E. Nowak, Zarz dzanie kryzysowe w sytuacjach zagro e  niemilitarnych, Wyd. AON, Warszawa 2007, s.62.  
5 J. Gierszewski, Organizacja systemu Bezpiecze stwa spo ecznego, op. cyt.., s. 47. 
6Strategia Bezpiecze stwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2014,s.14. 
7 Strategia Bezpiecze stwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej jest planem bezpiecznego funkcjonowania 

pa stwa. Ukazuje interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczpospolitej Polskiej w dziedzinie bezpiecze stwa. 

Uwarunkowania i zagro enia bezpiecze stwa. Doda  nale y, i  Strategia jest dokumentem, który opisuje 

bie cy stan bezpiecze stwa, ale tak e wytycza kierunki ca o ciowej polityki bezpiecze stwa na lata nast pne.  
8Strategia obronno ci Rzeczpospolitej Polskiej po wst pieniu do NATO, skrypt internetowy, Warszawa 2008, 
http;//www.koziej.pl, dost p 02.12.2015. 
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zniszczenie rodowiska, straty materialne9. System taki funkcjonuje na ka dym szczeblu 

organizacyjnym pa stwa. Dzia anie systemu powinno w permanentny sposób, przeciwstawia  

si  wszystkim pojawiaj cym si  na bie co zagro eniom interesów pa stwa10. 

Konstytucyjne cele polskiej polityki bezpiecze stwa okre lane s  nast puj co11: 

 ochrona suwerenno ci i niezawis o ci Rzeczpospolitej; 

 podtrzymywanie nienaruszalno ci granic i przynale no ci terytorialnej kraju; 

 gwarantowanie bezpiecze stwa obywatelom Polski, praw cz owieka  

i podstawowych praw wolno ci oraz porz dku demokratycznego; 

 utworzenie niezak óconych rozwoju do gospodarczego i cywilizacyjnego rozwoju 

Polski wraz ze wzrostem dobrobytu obywateli; 

 zabezpieczenie dziedzictwa narodowego jak równie  to samo ci narodowej; 

 realizowanie zobowi za  sojuszniczych, a tak e obrona i reklamowanie interesów 

pa stwa polskiego. 

 Ustawy te mo na podzieli  na: odnosz ce si  do dziedziny bezpiecze stwa 

narodowego i ustawy reguluj ce zadania i kompetencje organów administracji publicznej  

i odnosz ce si  do rodzaju i skali zagro e . Koncepcja systemu bezpiecze stwa narodowego 

zosta a okre lona w Strategii Bezpiecze stwa Narodowego w 2007r. Wa nym elementem 

zawartym w niej jest system obrony pa stwa. System ten tworz  wszystkie si y 

 i rodki przeznaczone do realizacji zada  obronnych. 

 Wed ug którego Rzeczpospolita Polska strze e niepodleg o ci oraz nienaruszalno ci 

swego terytorium, zapewnia wolno ci jak i prawa cz owieka oraz obywatela i jego 

bezpiecze stwo12. Nale y jednak zaznaczy , i  ka dy dokument jest bardzo istotny, poniewa  

tylko ca o ciowe podej cie do bezpiecze stwa i to zarówno na najwy szym szczeblu, jak i na 

najni szym, mo e przynie  po dane efekty. W zwi zku z tym cho  Strategia Obronno ci 

RP jest dokumentem na najni szym szczeblu, to jednak e jest to dokument równie istotny jak 

te na wy szym szczeblu. 

 

  

                                                 
9 J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpiecze stwa spo ecznego, op. cyt.., s.28. 
10 S. Koziej, System bezpiecze stwa Rzeczpospolitej, t. II, polityka i strategia bezpiecze stwa pa stwa XXIwieku, 
Warszawa 2004, s.75 [ w] http/ www.koziej.pl, dost p 06.07.2014. 
11 J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpiecze stwa spo ecznego, op. cy..t, s.30. 
12Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U z 1997r. Nr. 78, poz. 483). 
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Konstytucja jest podstawowym systemem bezpiecze stwa pa stwa, art.5 rysunek 1. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ród o: J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpiecze stwa spo ecznego, op. cyt.., s. 30. 

Rysunek 1. Dokumenty normuj ce funkcjonowanie Systemu Bezpiecze stwa Pa stwa 

 

 Si y zbrojne Rzeczpospolitej pomagaj  w ochronie niepodleg o ci pa stwa  

i nienaruszalno ci granic. W adze publiczne kszta tuj  polityk , która by gwarantowa a 

bezpiecze stwo ekologiczne13 zarówno obecnemu, jak i nast pnemu pokoleniu. W gestii 

w adz publicznych le y ochrona rodowiska. Art. 85 Konstytucji RP mówi, i  obowi zkiem 

Polaka jest obrona pa stwa. Natomiast je li chodzi o zakres obowi zkus u by wojskowej, 

toszczegó owo okre la to ustawa14. 

 Opieraj c si  na Konstytucji RP i na w a ciwych ustawach mo na dowiedzie  z ich 

tre ci, e system bezpiecze stwa tworz  Parlament, Prezydent RP, Rada Ministrów  

i centralneorgany administracji rz dowej. Ich integralnymi cz ciami sk adowymi s  si y 

zbrojne, s u by, instytucje rz dowe, jednostki samorz du terytorialnego, organizacje  

i instytucje pozarz dowe i podmioty prywatne maj ce za zadanie zapobiega  i przeciwdzia a  

zagro eniom. Zapewnienie bezpiecze stwa nale y do pa stwa i jego organów, a dzia alno  

innych podmiotów jest w tej dziedzinie pomocnicza. Prezydent – Rada Bezpiecze stwa stoi 

na stra y bezpiecze stwa, Rada Ministrów zapewnia bezpiecze stwo zewn trzne  

i wewn trzne pa stwa, Parlament sprawuje w adz  ustawodawcz , resorty kieruj  

okre lonymi dzia aniami, a Administracje terenowe s  przedstawicielami Rady Ministrów. 
Aktualny system bezpiecze stwa pa stwa stanowi : organy kierowania – podsystem 

kierowania obronno ci , Si y Zbrojne- podsystem militarny, Si yi elementy pozamilitarne. 

                                                 
13 Bezpiecze stwo ekologiczne nazywane jest do  cz sto bezpiecze stwem rodowiskowym. 
14Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997( Dz U z 1997r Nr 78, poz. 48.). 

Konstytucja (art.5,26,74,85). 

Ustawy (o organach w adzy, narz dziach, prawach)

Rozporz dzenia (dot.np. stanów nadzwyczajnych i kryzysowych 

Strategia Bezpiecze stwa Narodowego ( 2014)

Strategia Obronno ci RP (2009) 
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Podsystem kierowania bezpiecze stwem pa stwa mo na okre li  jako zbiór powi zanych  

ze sob  elementów organów w adzy publicznej i kierowników jednostek organizacyjnych, 

dzia aj  one w celu zapewnienia ci g o ci podejmowanych decyzji i dzia a  dla utrzymania 

bezpiecze stwa pa stwa. Podsystemy dziel  si  na subsystemy.  

Subsystem bezpiecze stwa ustrojowego to stan taki stan stosunków spo eczno – 

politycznych w pa stwie, który spe nia zadania z ochron  porz dku konstytucyjnego, który 

okre la charakter pa stwa, jego ustrój, porz dek prawny i wolno ci obywatelskie. Subsystem 

bezpiecze stwa publicznego i porz dku publicznego, zapewnia niezak óconysystem 

funkcjonowania struktur pa stwowych i bezpiecze stwa obywateli obejmuj cego ochron  ich 

ycia, zdrowia i mienia15. 

Zadania dotycz  przeciwdzia ania zagro eniom powsta ym przez umy ln  lub nieumy ln  

dzia alno  np. po ary, powodzie, katastrofy budowlane. Zadania zwi zane s  mi dzy innymi 

z: ochron  ycia i ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami, zapewnieniem spokoju 

w miejscach publicznych, w ruchu drogowym, wykrywanie przest pstw i wykrocze  

ciganiem sprawców, utrzymaniem porz dku na drogach, przestrzeganiem przepisów 

budowlanych, le nych itp., zwalczaniem patologii spo ecznych. 

Kolejnym elementem podsystemu bezpiecze stwa wewn trznego jest subsystem ochrony 

granic. Jest on realizowany poprzez zadania zwi zane z ochron polskiej granicy na l dzie, 

morzu, wodach wewn trznych oraz w przestrzeni powietrznej 16. 

Natomiast wa nym sk adnikiem podsystemu bezpiecze stwa wewn trznego jest 

subsystem ratowniczy. Do jego zada  nale y ratowanie ycia, zdrowia, mienia, niesienie 

pomocy w razie zagro enia i podejmowanie medycznych dzia a  ratowniczych wobec ka dej 

osoby znajduj cej si  w stanie nag ego zagro enia ycia lub zdrowia. Nast pnym elementem 

podsystemu bezpiecze stwa wewn trznego jest subsystem sanitarno – epidemiologiczny. 

Jego zadaniem jest ochrona zdrowia ludzkiego przez negatywnym oddzia ywaniem 

szkodliwo ci, a tak e zapobieganie wyst powaniu chorób o charakterze zaka nym  

i zawodowym. 

 Istotny sk adnik podsystemu bezpiecze stwa wewn trznego stanowi cy subsystem 

bezpiecze stwa informacyjnego. Bezpiecze stwo informacyjne okre la stan, w którym 

spo ecze stwo ma zapewniony dost p do aktualnej, rzetelnej informacji. Kolejnym 

sk adnikiem podsystemy bezpiecze stwa wewn trznego to subsystem zarz dzania 

kryzysowego, uruchamiany jest w przypadku wyst pienia zagro e  wymagaj cych podj cia 

                                                 
15 M. Lisiecki, Zarz dzanie bezpiecze stwem publicznym, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2010, s.121.  
16Tam e, s. 213. 
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szczególnych dzia a . Zapobiega on sytuacjom kryzysowym17. Przedstawiony powy ej 

system bezpiecze stwa wewn trznego pa stwa ma charakter formalny, dzia a poprzez prawne 

organy pa stwa. 

Wyszczególnienie poszczególnych cz ci systemu i ewentualnie podsystemów 

nast puje jako efekt analizy w a ciwo ci ustawowej oraz zakresu zada  organów pa stwa18. 

System bezpiecze stwa pa stwa oparty jest na zbiorze prawnym, a struktura systemu 

powinna by  powi zana z zagro eniami, które wp ywaj  na bezpiecze stwo pa stwa. 

 

Aspekty obronno ci 

 
 Obronno  pa stwa jest obszarem bezpiecze stwa, który obejmuje wykorzystanie 

ca ego potencja u pa stwa i to zarówno militarnego, jak równie  niemilitarnego,  

do przeciwdzia ania szczególnym zagro eniom 19. Istot  dzia a  obronnych jest odparcie 

agresjii doprowadzenie do sytuacji uniemo liwiaj cej jej wznowienie przez agresora  

w przysz o ci20. 

 

 Z Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym 

obowi zku obrony Rzeczpospolitej Polskie wynika, e przygotowania obronne nale   

do wa niejszych zada  wszystkich organów w adzy i administracji rz dowej  

i samorz dowej, a tak e innych organizacji i poszczególnych obywateli.  

Obowi zek przygotowana pa stwa oraz jego struktur w adzy i administracji do obrony 

w asnego kraju nie jest niczym szczególnym.  

Przygotowania wojenne w obecnej sytuacji geopolitycznej Polski nie s  

najwa niejszym problemem organów w adzy i administracji. Realne niebezpiecze stwo 

ewentualnej wojny wydaje si  bardzo ma e oraz odleg e, w zwi zku z czym po wi canie temu 

zagadnieniu cennego czasu w adz, a g ównie pieni dzy podatników jest czym  niew a ciwym, 

w szczególno ci przy problemach gospodarczych21. 

                                                 
17 R. Grocki, Zarz dzanie kryzysowe, Wyd. Difin Warszawa 2012, s.155.  
18 J. Gierszewski, Bezpiecze stwo wewn trzne. Zarys systemu. Zarz dzanie bezpiecze stwem”, Wyd. Difin 
S.A..Warszawa 2013, s. 51. 
19 W. Kitler, Obrona narodowa w wybranych pa stwach demokratycznych, Warszawa 2001, s.156. 
20 Wszystkie definicje terminu obronno  pa stwa maj  wspólne cechy odnosz  si  do przeciwdzia ania 
zagro eniom. 
21 J. Pro ko, Bezpiecze stwo pa stwa. Zarys Teorii Problemu i Zada  Administracji Publicznej, Wy sza 
Szko aAdministracji w Bielsku – Bia ej, Belsko Bia a 2007, s. 84. 
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Rozwa anie problematyki przygotowa  obronnych w sytuacji, gdy Polska jest 

cz onkiem Paktu Pó nocnoatlantyckiego zrzeszaj cego najwi ksze pot gi gospodarcze  

i militarne wiata oraz cz onkiem rozrastaj cej si  Unii Europejskiej wydaje si  uzasadniona, 

 w naszym pa stwie powinni my si  czu  bezpieczniej, ni  kiedykolwiek w naszej historii. 

Wydarzenia ostanie, nieustabilizowana sytuacja polityczna w niektórych pa stwach 

powsta ych w wyniku rozpadu ZSRR, nie pozwalaj  patrze w przysz o  z takim 

optymizmem. Wydarzenia z 11 wrze nia 2001r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

Pó nocnej oraz zamachy w Madrycie i Londynie zmuszaj  do obj cia szczególna trosk   

o bezpiecze stwo pa stwa i jego obywateli22.Z powy szych ustale  wynika,  

e przeprowadzenie przygotowa  obronnych wynika nie tylko z przepisów prawa.  

Nale y wskaza , i  odpowiednie przygotowanie instytucji pa stwa, które tworz  aparat 

w adzy oraz administracji jak i organów wykonawczychprzyczynia si  do poprawy 

poszczególnych obszarów ich dzia ania takich jak: sprawno , elastyczno  oraz skuteczno ci 

dzia ania w krytycznej sytuacji, któr  stwarza wojna23. 

 Problem przygotowa  obronnych i odpowiedzialno  poszczególnych organów 

w adzy i administracji pa stwowej w obszarze obronno ci regulowany jest stosownymi 

przepisami prawa. Zgodnie z zapisami konstytucji, prawo powszechnie obowi zuj ce musi 

by  opublikowane w sposób jawny i dost pny wszystkim obywatelem.  

Chocia  przedsi wzi  w obronie i przygotowa  obronnych powinna by  utajniona, aby w ten 

sposób utrudni  potencjalnemu przeciwnikowi dotarcie do istotnych informacji. U atwia to  

w znaczny sposób zadanie obrony kraju i zapewnia bezpiecze stwo obywateli. Z zapisów 

obowi zuj cych aktów prawnych wynika, i  wszyscy przedstawiciele poszczególnych 

szczebli w adzy, centralnego, regionalnego i lokalnego s  odpowiedzialni za bezpiecze stwo 

w zakresie swoich kompetencji, uprawnie  i obszaru dzia ania24. 

Stwierdzenie to potwierdza najwa niejszy w dziedzinie obronno ci naszego pa stwa akt 

prawny, którym jest wielokrotnie modyfikowana ustawa o powszechnym obowi zku obrony 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 roku. W artykule drugim tej e ustawy 

wskazano, e umacnianie polskiej obronno ci, przygotowanie ludno ci oraz mienia 

narodowego w przypadku wojny jak i wykonywanie zada  w powszechnym obowi zku 

                                                 
22 B. Wi niewski, System bezpiecze stwa pa stwa, op. cyt…, s. 50-52. 
23Tam e, s. 48. 
24 Zob. Ustawa z 5 czerwca 1998r. o administracji rz dowej 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 rz dowej w 
województwie (Dz. U z 2009., nr31, poz. 206 ze zm). 
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obrony powinno nale e  do wszystkich organów w adzy oraz administracji rz dowej jak 

równie  innych organów oraz instytucji25.  

 W dziale pierwszym w przepisach ogólnych tej e ustawy zawarte zosta y podstawowe 

obowi zki w obszarze obronno ci pa stwa: Prezydenta Rzeczpospolitej polskiej, Rady 

Ministrów oraz Szefa Obrony Cywilnej Kraju i Si  Zbrojnych. W tym dziale wy ania si  

pewien obraz odpowiedzialno ci systemu obrony naszego pa stwa. W tym systemie mo na 

wyró ni  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 dzia aj  wspólnie. Prezydent  

w wi kszo ci przypadków zatwierdza decyzje Rady Ministrów. Czyli decyzje podejmowane 

 w sprawach obronno cinaszego kraju podejmowane s  wspólnie. W wi kszo ci wypadków 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdza decyzje Rady Ministrów. 

 
Do tych podstawowych decyzji ustawa o powszechnym obowi zku obrony zalicza:  

 Wprowadzenie albo zmian  stanu gotowo ci obronnej pa stwa; 

 Stworzenie strategii bezpiecze stwa narodowego jak i wydanie koniecznych do jej 

wykonania dokumentów wykonawczych. Za najistotniejsze z nich nale y uzna  

Polityczno – Strategiczn  Dyrektyw  Obronn  Rzeczypospolitej polskiej; 

 Stworzenie, przyj cie oraz realizacj  planów wicze  krajowych polskiego systemu 

obronnego26. 

W Konstytucji RP okre lono jeszcze jedn  zasadnicz  decyzj , a mianowicie to 

Prezydent Polski27 „sprawuje zwierzchnictwo nad Si ami Zbrojnymi za po rednictwem 

Ministra Obrony Narodowej”28; Prezydent tak e okre lag ówne kierunki rozwoju Si  

Zbrojnych oraz przygotowanie naszego pa stwa. Szef Obrony Cywilnej Kraju jest wa nym 

organem wymienionym w ustawie o powszechnym obowi zku obrony Rzeczpospolitej. 

Podlega on ministrowi w a ciwemu do spraw wewn trznych. Zgodnie z zapisami ustawy  

                                                 
25Ustawa o powszechnym obowi zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967roku, (Dz. U. 1997 r 
Nr 78 poz. 483 z pó . zm.). 
26Tam e, s.48. 
27 W czasie pokoju prezydent Rzeczpospolitej Polskiej sprawuje zwierzchnictwo nad Si ami Zbrojnymi RP za 
po rednictwem ministra obrony narodowej. Patrz Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 6 kwietnia 1997., 
art.134. Natomiast bardzo wa nym zapisem konstytucyjnym w tym obszarze, jest zapis mówi cy, i  w razie nie 
mo no ci pe nienia tego obowi zku przez Prezydenta, jego obowi zki przejmuje Marsza ek Sejmu. Wydawa  by 
si  mog o i  ten przepis nie ma praktycznego zastosowania, gdy  taka sytuacja by a by bardzo ma o 
prawdopodobna. Jednak e w roku 2010 po katastrofie w Smole sku, w której zgin  Prezydent RP Lech 
Kaczy ski, jego obowi zki w tym zakresie z mocy Konstytucji przej  ówczesny marsza ek Sejmu: Bronis aw 
Komorowski.  
28Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997r.Nr. 78, poz. 483. z pó n.zm). 
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o powszechnym obowi zku obrony, obrona cywilna ma za zadanie ochron  ludno ci, 

zak adów pracy oraz przedmiotów u yteczno ci publicznej, dóbr kultury, ratowania jak 

 i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie trwania wojny i wspó dzia anie w zwalczaniu 

kl sk ywio owych oraz zagro e  rodowiska i usuwania ich skutków.29 

Realizacja zada  wynikaj cych z powy szej ustawy z posiadania formacji obrony 

cywilnej, na któr  sk adaj  si  przeznaczone oddzia y do wykonywania zada  ogólnych, 

specjalnych. Prawo do tworzenia formacji obrony cywilnej posiadaj : ministrowie, 

wojewodowie, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz pracodawcy. 

Do podstawowych zada  Szefa Obrony Cywilnej Kraju nale y: opracowywanie ogólnych 

zasad i realizacji zada  obrony cywilnej, koordynowanie przedsi wzi  z zakresu obrony 

cywilnej realizowanych przez organy administracji rz dowej i samorz dowej. 

Podsumowuj cnale y stwierdzi , e na obszarze obronno ci naszego pa stwa wyró niamy 

dwa podstawowe piony: 

 Pion obrony militarnej, którego najwa niejszym sk adnikiem s  Si y Zbrojne.  

Z kolei bezpo rednie kierownictwo zosta o powierzone Ministrowi Obrony 

Narodowej; 

 Pion obrony niemilitarnej, której najistotniejszym sk adnikiem s  formacje obrony 

cywilnej nadzorowany jest przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju 30. 

Zadania w obszarze obronno ci naszego pa stwa wynikaj  z zakresu odpowiedzialno ci za 

poszczególne dzia y administracji rz dowej. Najwi ksza rola w zakresie tym przypada 

Ministrowi Obrony Narodowej z racji wykonywania zada  prezydenta RP w zakresie 

zwierzchnictwa nad Si ami Zbrojnymi oraz ministrowi spraw wewn trznych i administracji. 

Minister do spraw wewn trznych i administracji sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem 

administracji rz dowej w ca ym kraju oraz z punktu widzenia bezpiecze stwa wewn trznego, 

formacjami: Policj , Pa stwow  Stra  Po arn , Stra  Graniczn , Biurem Ochrony Rz du. 

Pozostali ministrowie sprawuj  kierownictwo nad poszczególnymi dzia ami administracji 

rz dowej31. 

 Wojna to jeden z mo liwych stanów funkcjonowania pa stwa, jest to stan trudny, 

znacznie trudniejszy od kryzysów gospodarczych, czy innych zaburze   

w prawid owym funkcjonowaniu pa stwa. Pa stwo przecie  mo e nie przesta funkcjonowa  

                                                 
29Ustawa o powszechnym obowi zku obrony z dnia 21 listopada 1967r,. (Dz. U. 1967 Nr 44 poz. 220 z pó . zm., 
Art.137. 
30 J. Pro ko, Bezpiecze stwo pa stwa, op. cyt.., s. 88. 
31Bezpiecze stwo wewn trzne pa stwa. Wybrane zagadnienia. (red.) S. Sulkowski, M. Brzezi ski, Warszawa 
2009, s. 44. 
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i spe nia  swoje obowi zki wobec obywateli jedynie dlatego, e jest uczestnikiem wojny. 

Je li pa stwo przestaje istnie  staje si  terytorium okupowanym, na którym agresor decyduje 

o strukturze w adzy i administracji.  

Obronno  postrzegana jest przede wszystkim z dzia alno ci  si  zbrojnych lub innych 

formacji bezpo rednio na froncie lub w obronie konkretnych obiektów. Silna armia to jedynie 

widoczny wierzcho ek potencja u obronnego spo ecze stwa. Wiek XIX i XX pokaza ,  

i  armie pozbawione zaplecza i materialnego wsparcia w asnego spo ecze stwa nie s  wstanie 

skutecznie broni  w asnego pa stwa. 

 

Problemy rozwoju bezpiecze stwa i zagro enia 

 

 Zagro enie rozumiane jest tak e jako szkodliwo  lub niebezpiecze stwo32. 

Zagro eniem b d  negatywne czynniki oddzia ywuj ce na okre lon  chronion  warto   

czy uk ad. W literaturze jest kilka definicji okre laj cych zagro enie wewn trzne jako stan  

w pa stwie uniemo liwiaj cy organom w adzy utrzymanie porz dku publicznego  

jak i zachowanie ycia ora mienia ludno ci33.Jak równie  korzystanie z praw swobód 

obywatelskich, które gwarantuje konstytucja i inne przepisy prawa. 

Inna definicja zagro eniami nazywa taki rodzaj zagro e , w których powstaje 

prawdopodobie stwo zmniejszenia si  zdolno ci organów w adzy utrzymania porz dku 

publicznego na obszarze pa stwa34. Nale y pami ta , e zawsze jeste my nara eni na 

zagro enia, które wyst puj  lub mog  pojawi  si  w przysz o ci, czyli mog  pojawia  si  tu 

 i teraz. 

 W naukach spo ecznych zagro enia s  definiowane; jako niekorzystne  

i niebezpieczne dla ywotnych interesów i podstawowych warto ci danego podmiotu 

(jednostkowego lub zbiorowego) dzia ania innych uczestników ycia spo ecznego. 

Zagro eniem bezpiecze stwa pa stwa mo na nazwa  zespó  skorelowanych ze sob  

wydarze  wewn trznych lub zachodz cych w stosunkach mi dzynarodowych, które 

ograniczaj  lub likwiduj  warunki do prawid owego rozwoju pa stwa i jego zrównowa onego 

                                                 
32 S. Pieprzny, Administracja bezpiecze stwa i porz dku publicznego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Rzeszów 2012, s.25. 
33 B. Wi niewski, Do wiadczenia z zakresu przygotowa  obronnych pa stwa, Wy sza Szko a Bezpiecze stwa 
Publicznego i Indywidualnego „ Asperion” w Krakowie, 2013, s.72.  
34 E. Kantowicz, G. Orzechowska, Zagro one cz owiecze stwa, Wyd. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 
2012, s. 100.  
34 M. Cie larczyk, Niektóre psychospo eczne aspekty bezpiecze stwa, wyzwa , szans i zagro e , Wyd. AON, 
Warszawa1999, s. 232.  
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bytu pa stwa. Zagro eniom i sytuacjom ryzykownym cz sto towarzyszy strach i l k tych 

którzy zostaj  nimi obj ci.  

Zagro enia maj  ró norodne ród a pochodzenia. Do podstawowych zagro e  

wspó czesnego wiata zaliczany jest terroryzm, dzia alno  zorganizowanych mafii  

i pranie brudnych pieni dzy. Nast pnymi zagro eniami s  kataklizmy wewn trzne epidemie, 

napi cia spo eczne, przest pczo  zorganizowan , zagro enia ekologiczne, 

zagro eniabezpiecze stwa energetycznego i surowcowego, globalizacja jako negatywna 

maj c na uwadze przenoszenie kryzysów gospodarczych. 

Do zagro e  bezpiecze stwa wewn trznego zalicza si : publiczne – przest pczo , 

subkultury, wypadki drogowe; powszechne – si y natury, awarie techniczne; ustrojowe – 

korupcja, szpiegostwo. Zagro enia to nag e i nieprzewidziane zdarzenia35. 

Zagro enia militarne s  ci le zwi zane z u yciem lub mo liwo ci  u ycia si y 

militarnej przez inne pa stwo (podmiot prawa mi dzynarodowego), m.in.: demonstracja si , 

dywersja, blokada, szanta , prowokacja, zbrojne starcie graniczne. Zagro enia ekonomiczne 

dotycz  kwestii zwi zanych z problemami zachodz cymi na p aszczy nie produkcji  

i wymiany; m.in. utrata rynku zbytu, niskie tempo rozwoju gospodarczego, embargo, blokada 

gospodarcza. Z kolei zagro enia spo eczne odnosz  si  to aspektów, które w jakikolwiek 

sposób zagra aj  yciu i zdrowiu m.in.: naruszenie praw cz owieka, patologie spo eczne, 

migracje masowe, kataklizmy i katastrofy. Zagro enia ekologiczne s  zwi zane z istnieniem 

ywej przyrody a tak e z warunkami ycia cz owieka w rodowisku i trwa ym rozwoju 

narodu36. Zagro enia na tej p aszczy nie mog  by  powodowane zarówno przez ingerencj  

cz owieka, jak równie  czynniki naturalne: zanieczyszczenie wody, powietrza, katastrofy 

naturalne i przemys owe, naruszenie stosunków wodnych w rodowisku. Zaliczana jest do 

nich: wyr b lasów, nadmierne od owy zwierz t.  

Uj cie wewn trzne bezpiecze stwa obejmuje szeroki zakres zjawisk mog  one 

dotyczy  tworzenia warunków bytowych i socjalnych, prywatyzacji, gwarantowanie swobód 

obywatelskich. Wraz z rozwojem cywilizacji pojawiaj  si  nowe zagro enia. Od tysi cy lat 

cz owiek kszta towa  swoje rodowisko, nie tylko w zakresie tworzenia infrastruktury 

technicznej, ale równie  stara  si  zmienia  otaczaj c  przyrod , tworz c coraz to lepsze 

warunki swojego bytu oraz rozwoju spo ecznego i ekonomicznego37. 

Od pocz tku naszej cywilizacji istnieje ogromna zale no  mi dzy cz owiekiem,  

                                                 
35 J. Gierszewski, Bezpiecze stwo wewn trzne. Zarys systemu, op. cit.., s.24. 
36 R. Olszewski, Bezpiecze stwo wspó czesnego wiata, Wyd. Adam Marsza ek, Toru  2006, s.114.  
37Tam e, s. 15. 
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a otaczaj c  go przyrod  oraz ogromny rozwój nauki powoduj , e niezmiernie trudno jest 

okre li  czy te zjawisko spowodowane jest tylko wy cznie si ami natury czy te  

dzia alno ci  cz owieka. Do podstawowych zagro e  zalicza si  kl ski ywio owe, katastrofy 

i awarie techniczne, epidemie chorób zaka nych ludzi i zwierz t, kl ski ekologiczne.  

Kl sk  ywio ow  nazywamy katastrof  w przyrodzie, powoduj ca szkody  

i zniszczenia na terenach zamieszkalnych i u ytkowanych przez ludzi (np. wichury, powodzie, 

trz sienia ziemi). Kl ski ywio owe s  najcz ciej trudne do przewidzenia,  

co uniemo liwia przygotowanie si  i ograniczenie szkód. Czynniki takie jak si a oraz 

gwa towno  zjawisk przyrodniczych powoduj  kl ski ywio owe s  znacznie wi ksza ani eli 

mo liwo ci skutecznego przeciwstawienia si  im, dlatego cz stokrotnie w trakcie ich 

wyst powania giniewielu ludzi i powstaj  bardzo du e straty materialne38. Katastrofa lub awaria 

techniczna to zdarzenie b d ce wynikiem niekontrolowanych wydarze  powsta ych w trakcie 

dzia alno ci przemys owej i prowadz cych do powa nego niebezpiecze stwa dla cz owieka, 

wyst puj cego bezpo rednio lub z opó nieniem, wewn trz albo poza przedsi biorstwem i dla 

rodowiska naturalnego, zwi zanych z jedn  czy kilkoma niebezpiecznymi substancjami39.  

Epidemia to pojawienie si  w zbiorowisku ludzi na okre lonym terenie  

i w okre lonym czasie zachorowa  na dan  chorob  w liczbie przypadków znacznie wi cej 

ni  w latach poprzednich. Wspó cze nie zgodnie z obecnymi kierunkami rozwoju 

epidemiologii, poj cie epidemii jest rozszerzane na choroby niezaka ne do których zalicza si  

choroby nowotworowe, uk adu kr enia, wrodzone, ró nego rodzaju zatrucia, itp.40. 

Kl sk  ekologiczn  lub inaczej katastrof  ekologiczn  nazywamy drastyczne zmiany 

wywo ane czynnikami naturalnymi np. po ary, powodzie, susze, huragany, wybuchy 

wulkanów. Inn  grup  zagro e  stanowi  zjawiska niebezpieczne, których ród em jest 

spo ecze stwo.  

Objawia si  to jako reakcja cz ci spo ecze stwa, zwi zana z poczuciem 

dyskryminacji, po czonej ze znaczenie gorszymi warunkami ekonomiczno – spo ecznymi 

                                                 
38 K. Liedela, J. Pro ko, B. Wi niewski, Administracja publiczna w systemie przeciwdzia ania 
nadzwyczajnymzagro eniom dla ludzi i rodowiska, Wyd. Wy szej Szko y Administracji w Bielsku – Bia ej, 
Warszawa 2007, s.14.  
39 Niebezpieczne substancje mog  w razie niebezpiecznego obchodzenia si  z nimi, spowodowa  zagro enie 
ycia, zdrowia lub rodowiska. Ka da niebezpieczna substancja musi posiada  kart  charakterystyki zawieraj c  

informacje o niebezpiecznych w a ciwo ciach preparatu. Jest to bardzo wa ny aspekt, gdy  dostarcza informacji 
nie tylko s u bom, które mog  prowadzi  dzia ania prewencyjne, ale przede wszystkim w momencie wyst pienia 
katastrofy, podczas której niebezpieczne substancje dostaj  si  do rodowiska naturalnego. To w a nie dzi ki 
prawid owej informacji na temat danej substancji mog  by  praktycznie od razu podj te dzia ania ratunkowe, 
które w sposób maksymalny likwiduj  zagro enie. J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpiecze stwa 
spo ecznego, op. cit.., s.121. 
40Ma a Encyklopedia medycyny, Wyd. PWN, Warszawa 1979, s. 291. 
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 w stosunku do pozosta ej cz ci spo ecze stwa. Nag a niane przez media masowe 

demonstracje, uliczne walki, akty wandalizmu.  

Charakterystyczn  grup  zagro e  stworzy  rozwój komputeryzacji, Internetu.  

W zwi zku z tym u ywane jest wspó cze nie poj cie bezpiecze stwa informacyjnego. Aktem 

reguluj cym ochron  informacji stanowi cych tajemnic  pa stwow   
i s u bow  jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych41. 

Najpopularniejsz  form  zagro e  informacyjnych, uwa an  jako poj cie terroryzm, jest 

cyberterroryzm42. 
Zagro enia internetowe okre la si  jako wspó czesne zagro enia cywilizacyjne. 

Internsta  si  elementem spo ecze stwa informacyjnego. Obok pozytywnych cechInternetu s  

te  powa ne zagro enia dla dzieci, przede wszystkim dzieci c  pornografi , mo liwo  

zawierania niepewnych znajomo ci. Innymi problemami w rozwoju bezpiecze stwa s  

oszustwa komputerowe, piractwo i uzale nienie od komputera. Dla skutecznej ochrony 

rozwoju bezpiecze stwa niezb dne jest rozpoznanie zagro e  oraz stworzenie systemu 

prawnej i instytucjonalnej ochrony ycia, zdrowia, mienia ludzi oraz rodowiska, do tego 

obok prawa potrzebny jest dobrze funkcjonuj cy system organów administracyjnych 

zapobiegaj cy niebezpiecze stwom. 

 

Wewn trzne bezpiecze stwo polityki RP 

 

 Wed ug Strategii Bezpiecze stwa Narodowego nadrz dnym celem kraju  

odno nie bezpiecze stwa wewn trznego jest zachowanie zdolno ci do reagowania  

w wypadku wyst pienia zagro e  bezpiecze stwa publicznego, powszechnego, zwi zanych  

z ochron  porz dku prawnego ycia i zdrowia obywateli oraz maj tku narodowego przed 

bezprawnymi dzia aniami oraz skutkami kl sk ywio owych i katastrof.Samo poj cie polityki 

bezpiecze stwa wewn trznego mimo i  jest ono w powszechnym u yciu, nie zosta o nigdzie 

                                                 
41Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 nr 182 poz. 1228). 
42 Cyberterroryzm to politycznie motywowany atak lub gro ba ataku na komputery, sieci lub systemy 
informacyjne w celu zastraszenia lub wymuszenia. Jednak e coraz cz ciej mo na zauwa y , i  cyber atak mo e 
by  g ównym narz dziem ataku, którego skutki mog  by  równie katastrofalne, jak w przypadku terroryzmu 
tradycyjnego. Przyk ad ira skiego programu atomowego pokaza , i  w programie tym mo na zainstalowa  
wirusa, którego dzia anie powodowa o opó nienie tego  programu. Jednak e je li tak, to z drugiej strony 
teoretycznie mo na by w programie atomowym zainstalowa  wirusa, który dokona fizycznych zniszcze  w 
elektrowni j drowej. Jednak e obecnie dzi ki temu, ze zabezpieczeniem informatycznym zajmuje si  pa stwo 
oraz pot ne korporacje dysponuj ce znacznymi rodkami to obecnie wydaje si  to ma o prawdopodobne, ale z 
pewno ci  nie mo liwe. 
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nawet w sposób ogólny zdefiniowane43. Polityka bezpiecze stwa pa stwa pochodzi z dwóch 

zasadniczych dla istnieniai funkcjonowania pa stwa z zagadnienia polityki i bezpiecze stwa. 

Polityka jest to sztuka rz dzenia pa stwem, a tak e sztuk  rozwijania stosunków z innymi 

pa stwami.  

 Zatem mo na zauwa y , e polityka to proces zachodz cy w systemie politycznym 

zawieraj cy porz dkowanie i realizacja bytu pa stwowego i spo ecznego. Wed ug S ownika 

terminów z zakresu bezpiecze stwa narodowegopolityka bezpiecze stwa kraju dotyczy 

dzia a , które s  zwi zane z tworzeniem oraz wykorzystaniem potencja u obronnego44. Ma na 

celu zapobieganie i przeciwdzia anie ró nego rodzaju zagro eniom. Józef Zubek uwa a,  

e polityk  bezpiecze stwa nale y traktowa  jako: „element polityki pa stwa w zakresie 

praktycznej dzia alno ci w adzy wykonawczej w sferze tworzenia i wykorzystania potencja u 

obronnego”45. Dotycz cy zapobieganiu i przeciwdzia aniu zagro eniom. Pa stwo w celu 

minimalizowania zagro e , które mog  mie  charakter zewn trzny lub wewn trzny prowadzi 

polityk  bezpiecze stwa. 

Podejmuj c problematyk  uwarunkowa  polityki bezpiecze stwa  

M. Dobroczy ski i J.Stefanowicz wskazuj , e na polityk  bezpiecze stwa zasadniczy wp yw 

ma: 

 Dzia anie ukierunkowane na skuteczn  ochron  interesów egzystencjalnych: takich 

jak: suwerenno , integralno , jako  ycia; 

 Miejsce w strukturze stosunków mi dzynarodowych, które jest zwi zane  

z wyborem modelu bezpiecze stwa mi dzynarodowego46. 

rodowisko bezpiecze stwa to poj cie stosowane w uwarunkowaniach polityki 

bezpiecze stwa. Poj cie to mo na okre li  jako rodowisko bezpiecze stwa gwarantuj ce 

wszystkim czynnikom realizacj  interesów i osi ganie celów danego podmiotu w sferze 

bezpiecze stwa. Polityka bezpiecze stwa powinna uwzgl dnia  racj  stanu. W XXI wieku  

w rodowisku bezpiecze stwa oraz w jego lokalnych, regionalnych i pa stwowych 

wycinkach, powoduje, e nawet najpot niejsze pa stwa nie maj  pe nej zdolno ci  

do skutecznego realizowania swoich interesów.  

                                                 
43 W. Fehler, Bezpiecze stwo wewn trznewspó czesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012, 
s. 148. 
44S ownik terminów z zakresu bezpiecze stwa narodowego, Warszawa 2002, s.98 . 
45 J. Zubek, Wk ad Wydzia u Strategiczno-Obronnego w kszta towanie koncepcji bezpiecze stwa 
Rzeczypospolitej oraz kszta cenie kadr na potrzeby obronno ci. Zeszyty Naukowe [Akademii Obrony 
Narodowej] 2000 nr 2A numer specjalny s.11. 
46 M. Dobroczy ski, J. Stefanowicz, Polityka zagraniczna, Pa stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1984, s. 127 . 
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 Przemy lana, spójna i skuteczna polityka bezpiecze stwa wymaga stosowania 

pewnych regu  post powania. Zalicza si  do nich przyj cie sposobu interpretowania poj cia 

bezpiecze stwo pa stwa, okre lenie jego determinant, przyj cie okre lonych norm stanu 

 

bezpiecze stwa, wybór metody w zakresie prognozowania w dziedzinie bezpiecze stwa47. 

Pa stwo realizuje swoj  polityk  za pomoc  rodków zasobów materialnych  

iniematerialnych. Instrumentami za  s  konkretne spo ród zbioru dzia a : 

embargo,blokada,pomoc gospodarcza. Instytucje armia, policja, s dy i procedury 

nawi zywanie stosunków dyplomatycznych, nadzór ruchu granicznego, itp. 

Polityka bezpiecze stwa wewn trznego jest elementem sk adowym polityki 

bezpiecze stwa pa stwa i ukierunkowana jest ona na tworzenie bezpiecznych warunków 

egzystencji oraz rozwoju zamieszkuj cego go spo ecze stwa48. rodki polityki 

bezpiecze stwa wewn trznego dzieli si  na rodki prawne takie jak akty prawne, normy. 

rodki organizacyjne systemy i subsystemy bezpiecze stwa, sztaby, komitety. Nast pnie na 

strategie dzia ania, programy np. zwalczanie narkomanii czy przest pczo ci. Kolejne rodki 

informacyjne ostrzeganie, monitoring. Ostanie rodki materialne budowle ochronne, wa y 

przeciwpowodziowe, bezpieczne szlaki komunikacyjne. W realizacji polityki bezpiecze stwa 

w wymiarze wewn trznym wa ne jest uwzgl dnienie zagro e  i pomys  ich oddalania  

i rozwi zywania.  

W Polsce przyj to wiele zasadniczych regulacji prawnych w obszarze bezpiecze stwa 

wewn trznego. Dzi ki temu pa stwo polskie posiada w miar  sprawny i efektywny system: 

ochrony granic, zarz dzania kryzysowego, ratownictwa, ochrony sanitarno – 

epidemiologicznej, bezpiecze stwa i porz dku publicznego, bezpiecze stwa ekologicznego49. 

Na to wszystko sk adaj  si  uregulowania prawne i dzia aj ce instytucje. Strategia 

Bezpiecze stwa Narodowego RP posiada wyk adni  interesów narodowych polskich, okre la 

ona cele strategiczne Rzeczpospolitej Polskiej. Mo liwo ci Polski do skutecznego dzia ania 

na zewn trz s  uwarunkowane jako ci  wewn trznego adu politycznego, gospodarczego  

oraz spo ecznego50. Jako  t  powinno si  rozumie  jako si  poszczególnych elementów, 

które jako ca o  tworz  pa stwo silne ekonomiczne, spo eczne, politycznie oraz militarnie. 

 
                                                 
47Bezpiecze stwo Polski. Wspó czesne wyzwania, red. S. Wojciechowski, A. Potyra a, Wyd. Difin, Warszawa 
2014, s. 134- 137.  
48 W. Fehler, Bezpiecze stwo wewn trzne, op. cyt.., s. 157. 
49 K. Masiul, Bezpiecze stwo Rzeczpospolitej Polskiej wobec wspó czesnego zagro enia terroryzmem, Wyd. 
Wy sza Szko a Policji w Szczytnie, Szczytno 2014, s. 95-96.  
50Strategia Bezpiecze stwa Narodowego RP, Warszawa 2014,s.15. 
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UDZIA  UNII EUROPEJSKIEJ W BUDOWANIU POKOJU  

I STABILIZACJI NA KONTYNENCIE AFRYKA SKIM  

NA PRZYK ADZIE 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 

 

 Artyku  przedstawia rol  Unii Europejskiej w kreowaniu pa stwowo ci 

Demokratycznej Republiki Konga oraz jej udzia  w wychodzeniu tego kraju ze stanu 

destabilizacji politycznej i spo eczno-gospodarczej. Na przyk adzie funkcjonowania 

odpowiednich narz dzi (tzw. rodków bezpiecze stwa zbiorowego – misji stabilizacyjnych  

i pokojowych) zosta  ukazany wk ad wspólnoty jaki zosta  wniesiony w budowanie pokoju  

i bezpiecze stwa w tym pa stwie. Na podstawie osobistych do wiadcze  autora popartych 

dost pn  literatur  zosta a podj ta próba przedstawienia i jednocze nie u wiadomienia 

odbiorcy nie tylko o udziale wspólnoty ale równie  zasadno ci jej uczestniczeniaw tego typu 

projektach. Przedstawione informacje odzwierciedlaj  ogólno wiatow  i europejsk  wizj  

budowania pokoju. Mog  równie  przyczyni  si  do wzbogacenia wiedzy na temat dzia a   

i udzielanej pomocy przez wspólnot  poza jej granicami. Zapewne równie  pomog  

utwierdzi  wielu w przekonaniu, i  anga owanie si  UE w sprawy mi dzynarodowe jest 

niezb dne i konieczne nie tylko dla jej interesów ale równie  ogólnie poj tego porz dku  

i bezpiecze stwa w wymiarze wiatowym. Ponadto, UE chc cliczy  si  na arenie 

mi dzynarodowej musi tak e dzia a  i anga owa  si  w kwestie budowania pa stwowo ci  

w podobnym stopniu jak i inne organizacje mi dzynarodowe. Stoi za tym wiele argumentów  

i uzasadnie . Najwa niejszym z nich jest bowiem stopniowe kreowanie si  i ukazywanie 
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wspólnoty jako jednego z najwa niejszych graczy wiatowych zarówno w ogólnej polityce 

mi dzynarodowej, gospodarce i ekonomii ale przede wszystkim w szeroko poj tej polityce 

bezpiecze stwa wiatowego. Za takimi dzia aniami przemawia wiele czynników, chocia by 

bogate i znane europejskie podej cie, wynikaj ce zarówno z warto ci politycznych  

i spo ecznych Europy, jak i jej historii oraz do wiadczenia. Analizuj c podj ty temat mo na 

równie  zauwa y  i uzmys owi  jakie implikacje mog  nie  niewystarczaj ce dzia ania lub 

ich zupe ny brak nie tylko dla lokalnych spo eczno ci ale równie  i w perspektywie globalnej. 

Przedstawione fakty stanowi  o tym, i  budowanie spo ecze stwa obywatelskiego jest 

procesem d ugofalowym, wymagaj cym ogromnego wysi ku wszystkich instytucji 

pa stwowych, w tym obywateli, a tak e zaanga owania instytucji zewn trznych o ró nym 

charakterze dzia ania. Na przyk adzie zaanga owania UE w DRK mo na wskaza  – na 

potrzeb  i zasadno  podejmowania ró nych prób przywracania stabilizacji, bezpiecze stwa  

i pokoju, które mog  mie  wymierny wp yw nie tylko na w a ciwe funkcjonowanie pa stwa 

w przestrzeni wewn trznej kraju ale tak e na jego s siadów oraz w wymiarze 

mi dzynarodowym.  

S owa kluczowe: bezpiecze stwo, budowanie pa stwowo ci, dzia ania 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. 

 

Wst p 

 

 Lata 50-te XX wieku dla Afryki stanowi  dat  znamienn  – swoist  inicjacj  nowej 

ery dla tego kontynentu. Kojarzone s  one nie tylko na tym kontynencie ale równie   

w wiadomo ci mi dzynarodowej z pocz tkiem zmian zwi zanych z zachodz cymi 

procesami dekolonizacji Afryki, powoduj cymi rozpad pewnego status quo wielkich 

imperiów kolonialnych. Same z kolei za  lata 60-te stanowi  dla pa stw afryka skich 

najbardziej dynamiczn  ekspansj , a rok 1960 nazwany „Rokiem Afryki” – czyli czasem 

uzyskiwania niepodleg o ci przez pa stwa afryka skie1. Ten stan mo na by by o 

skonstatowa  stwierdzeniem „eksplozja afryka skiej niepodleg o ci”, której skutkami by o 

ustanowienie wielu samodzielnych organizmów pa stwowych, staj cych si  jednocze nie 

mimo woli – od pocz tku uczestnikami wielkiej polityki mi dzynarodowej. Oczywi cie 

uzyskana niepodleg o  nie zawsze trwa a d ugo i jednocze nie po chwilowym entuzjazmie 

rozpoczyna  si  stan totalnego za amania. Takowym przyk adem jest Demokratyczna 

                                                 
1M.J.Malinowski, Trudne pocz tki niepodleg ej Afryki (1960-1990),[w:] Afryka kontynent wyzwa   
i zagro e , T. 1, red. nauk. Margot Sta czyk - Minkiewicz, Gdynia 2011, s. 10. 
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Republika Konga (DRK). Zaistnia e uwarunkowania i po o enie tego kraju spowodowane 

by o przede wszystkim permanentn  niestabilno ci , a wr cz trwaj cym chaosem 

prowadz cym w niektórych obszarach do totalnej destrukcji. Tak zwany zwi zek 

przyczynowo skutkowy podyktowany jest wieloma czynnikami. Wielu uwa a, i  znalezienie  

i wskazanie ich a pó niej uzdrawianie po kolei mo e sprawi  uzdrowienie ca ego organizmu 

pa stwowego. Jest równie  i taka grupa znawców problemu, która uwa a, e istot  

w budowaniu stabilizacji jest wyselekcjonowanie tych najwa niejszych – najgro niejszych 

przyczyn, wobec których zastosowanie odpowiedniego remedium sprawi uleczenie kolejnych. 

Wielu przywódców i graczy politycznych tego kraju próbowa o znale  ró ne rozwi zania,  

w tym równie  uciekaj c czy te  szukaj c pomocy na zewn trz. Pro by kierowane by y do 

pojedynczych pa stw, poprzez instytucje i organizacje mi dzynarodowe ko cz c nawet na 

wielkich blokach polityczno-militarnych. Niestety,lecznie wszystkie pada y na w a ciwy 

grunt znajduj c skuteczny odzew, a wiele z nich wr cz przynios o zawód. Nie mniej jednak, 

pomimo wielu niepowodze  DRK wci  wi za a wielkie nadzieje z instytucjami globalnej 

polityki wiatowej stawiaj c swoje problemy na forum chocia by Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (ONZ) lub np. Ruchu Pa stw Niezaanga owanych (ang. Non-Aligned 

Movement – NAM). Nierzadko jednak przekonywa a si , e jej interes nie jest zgodny  

z prezentowanym interesem pa stw np. w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Przek ada o si  to 

m.in. brakiemzainteresowania i wsparcia wysuwanych postulatów i propozycji DRK przez 

Rad  Bezpiecze stwa ONZ. Co mo na skonstatowa  instrumentalnym traktowaniem 

niektórych pa stw i ich problemów2. Wspomniana dzia alno  NAMrównie  wiadczy  

mog a o jej znikomej roli w spe nieniu oczekiwa  nie tylko Demokratycznej Republiki Konga 

ale i pozosta ych pa stw afryka skich. Maj c na uwadze pewne praktyki, postanowiono – 

zewzgl du na fakt nieistnienia instytucji takiej jak adwokat spraw DRK, e pa stwo to 

powinno samozmobilizowa  si  i osobi cie prowadzi  dzia ania w obronie w asnych 

interesów. St d te  na szczycie w Addis Abebie w Etiopii (25 maja 1963 rokuz udzia em 30 

niepodleg ych pa stw afryka skich) DRK z o y a podpis pod aktem powsta ej Organizacji 

Jedno ci Afryka skiej (OJA), staj c si  jej pe noprawnym cz onkiem (wówczas Congo 

Léopoldville) i wi c z ni  równie  ogromne nadzieje. Jednak e po pewnym czasie dzia anie 

tej e organizacji równie  przesta o w pe ni satysfakcjonowa  jej cz onków, st d te  na jej 

miejsce w roku 2002zosta a powo ana Unia Afryka ska (UA)3, której cz onkiem zosta a tak e 

                                                 
2Ibidem. 
3 Dagmara Deska, Instytucjonalizacja regionalizmu afryka skiego od OJA do Unii Afryka skiej,[w:] Stosunki 
Mi dzynarodowe w Afryce, red. nauk. Jan J. Milewski, Wies aw Lizak, Warszawa 2002, s. 74. 
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Demokratyczna Republika Konga. Pomimo ogromnego zaanga owania (z ró nymi efektami) 

w rozwi zywanie zarówno istniej cych jak i nowopowsta ych na kontynencie, w tym równie  

DRK problemów oraz wype nianie innych postanowie  zapisanych w swojej Karcie 

organizacja ta nie do ko ca spe ni a stawiane przed ni  cele i oczekiwania. Przyczyn tego 

mo na doszukiwa  si  w wielu aspektach. Chocia by wspomnian  wcze niej rywalizacj  

pa stw i bloków polityczno-miliatrnych okresu zimnej wojny na ró nych p aszczyznach, 

zmianami i procesami zachodz cymi na wiecie w kwestiach ustrojowych, deprecjonowaniem 

z jednej strony i idealizowaniem z drugiej warto ci w ró nych sferach funkcjonowania 

instytucji i organizmów pa stwowych, a tak e tworzeniem si  wreszcie istotnych ró nic  

w ró nych obszarach ycia ludzi. Jednym s owem, ogromna dynamika wydarze  i procesów 

zachodz cych nie tylko w samej DRK ale i na ca ym kontynencie afryka skim, wywiera a 

przeogromny wp yw i zarazem stanowi a o bycie i przysz o ci wszystkich pa stw 

afryka skich. DRK zdaj c sobie oczywi cie spraw  z takiego rozwoju wypadków  

oraz posiadaj c bogate do wiadczenia z czasów to nazwijmy mrocznego kolonializmu  

w dalszym ci gu próbowa a – poszukuj c nowych rozwi za  uczestniczy  w kolejnych 

inicjatywach. W wyniku czego chocia by zwi za a si  z kilkoma organizacjami 

subregionalnymi, takimi jak: 

 Po udniowoafryka sk  Wspólnot  Rozwoju (SADC – Southern African Development 

Community), 

 Wspólnot  Gospodarcz  Pa stw Afryki rodkowej (ECCAS – Economic Community  

of Central African States), 

 Wspólnym Rynkiem Afryki Wschodniej i Po udniowej (COMESA – Common Market for 

Eastern and Southern Africa)4. 

Jest powszechnie znanym, i  to co wyró nia kraje afryka skie na tle innych pa stw  

to niestabilno  przybieraj ca czy te  bardziej istniej ca w ró nych formach i obszarach ich 

funkcjonowania. Wspomniana niestabilno  powoduje, i  wiele pa stw, które si  z ni  

borykaj  ma powa ne problemy strukturalne, w tym przede wszystkim niew a ciwie 

funkcjonuj ce instytucje. St d, pomimo anga owania si  i udzia u tych e pa stw w tworzenie 

organizacji i stowarzysze  nie s  one w stanie samoistnie pozby  si  i wyj  z tych 

problemów. Dotyczy to równie  Demokratycznej Republik Konga. Dlatego te  wiele 

organizacji mi dzynarodowych zdaj c sobie spraw  z powagi sytuacji oraz bazuj c na 

do wiadczeniach innych instytucji próbuje wyci gn  pomocn  d o  w kierunku wielu 
                                                 
4 W. Lizak, Problemy bezpiecze stwa Afryki, [w:] R. Zi ba, Bezpiecze stwo mi dzynarodowe po zimnej wojnie, 
Warszawa 2008, s. 476. 
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pa stwa afryka skich. Jedn  z najwi kszych i zarazem najskuteczniejszych instytucji na 

wiecie – poza ONZ – w kwestiach nie tylko gospodarczych, ekonomicznych, politycznych, 

militarnych ale równie  niesienia pomocy w obszarze ustanawiania bezpiecze stwa i pokoju 

na wiecie jest Unia Europejska. Instytucja ta posiada równie  pewn  przewag  nad innymi 

mi dzynarodowymi organizacjami w zakresie przeciwdzia ania niestabilno ci. St d te  

jednym z jej ostatnich priorytetów jest zaanga owanie w budowaniu pokoju, bezpiecze stwa  

i stabilizacji na kontynencie afryka skim. Wiadomym jest, e pomoc nie mo e by  udzielona 

wszystkim w takim samym wymiarze. Na taki stan rzeczy ma wp yw wiele czynników. 

Przede wszystkim brana jest pod rozwag  kwestia tzw. ród a czy te  zarzewia stanu 

niestabilno ci, a tak e perspektywy jego za egnania. Afryka ma to do siebie, i  pod 

wzgl dem niestabilno ci wyró nionych jest na jej mapie kilka rejonów – obszarów  

stanowi cych jej potencjalne ród a zapalne. Jednym z takowych jest tzw. Rejon Wielkich 

Jezior, w którym to swoistym punktem zapalnym – oczywi cie w sensie pejoratywnym jest 

Demokratyczna Republika Konga. Dlatego wi c na przyk adzie tego kraju zostanie 

przedstawione i omówione zaanga owanie i wk ad Unii Europejskiej w budowanie jego 

bezpiecze stwa oraz adu politycznego i spo eczno-gospodarczego. 

 

Misje Unii Europejskiej w Demokratycznej Republiki Konga 

 

 W budowaniu bezpiecze stwa oraz stabilizacji polityczno-gospodarczej 

Demokratycznej Republiki Konga uczestniczy wiele organizacji mi dzynarodowych  

o ró nym charakterze dzia ania. Rola ich jest przeogromna i z perspektywy czasu widoczna 

go ym okiem. Szczególne znaczenie w tym procesie zajmuj  instytucje, których g ówny 

czynnik sprawczy stanowi  tzw. elementy militarne. Jak dotychczas, jednym  

z najwa niejszych moderatorów sytuacji w tym kraju by a Organizacja Narodów 

Zjednoczonych. Tak naprawd  ta instytucja od samego pocz tku kszta towania pa stwowo ci 

DRK by a i jest w zasadzie obecna do dnia dzisiejszego. W ca ej swojej historii 

funkcjonowania na terenie Konga ustanowi a kilka misji pod swoj  egid . Ich cel w zasadzie 

by  i jest niezmienny: zako czenie konfliktów i sporów wewn trznych oraz zewn trznych  

w kraju i w relacjach z s siadami, zaprowadzenie pokoju na ca ym obszarze pa stwa, a tak e 

w jego s siedztwie, ustanowienie legalnej i praworz dnej w adzy, zapewnienie 

bezpiecze stwa i stabilizacji dla funkcjonowania i rozwoju kraju. Jak ju  wspomniano, w tym 

celu zosta o wykorzystanych szereg instrumentów sk adaj cych si  na tzw. zbiorowy system 
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bezpiecze stwa. Pocz wszy od typowych misji pokojowych pierwszej generacji, poprzez 

misje II i III generacji, a sko czywszy na misjach bardziej z o onych zarówno w swojej 

strukturze jak i stopniu wielow tkowo ci realizowanych zada  – misjach IV generacji tzw. 

hybrydowych istota a wr cz has o ich dzia ania by a jedno – pokój. W zasadzie wszystkie 

powy sze dzia ania mo na by przypisa  ONZ, lecz czy tylkoi wy cznie ta organizacja 

uzurpowa  mo e sobie wy czno  na prowadzenie dzia a  o charakterze pokojowym w tym 

kraju. Otó  nie, bowiem nie mo na zapomina  o roli innych instytucji czy te  organizacji 

mi dzynarodowych, które tak e wnios y nie ma y wk ad w budowaniu pokoju, 

bezpiecze stwa i stabilizacji czy te  wreszcie ukierunkowaniu tego krajuw stron  

demokratyzacji. Do takich z ca  pewno ci  nale a oby zaliczy  Uni  Europejsk . D enie do 

szeroko rozumianej stabilizacji – szczególnie pa stw niestabilnych politycznie od dawna 

stanowi priorytet polityki Unii Europejskiej. Te kwestie zosta y uwzgl dnione w dzia aniach 

EU i stanowi  kompleksowy pakiet, obejmuj cy czy te  uwzgl dniaj cy wytyczne oraz cele 

polityki zagranicznej i rozwojowej UE, a tak e okre lone polityki przeciwdzia ania 

niestabilno ci. Wysoki priorytet nadany niestabilno ci pa stwa zosta  odzwierciedlony  

w przyj tym w 2005 r. Konsensusie Europejskim w sprawie rozwoju, aczkolwiek to rok 2001 

(prezydencja Belgii w Unii Europejskiej) stanowi prze om w polityce bezpiecze stwa 

zewn trznego – patrz anga owania si  UE w budowanie stabilizacji w pa stwach 

niestabilnych5. Nie mniej jednak UE anga uj c si  coraz bardziej w powy sze dzia ania 

przyjmowanie na siebie odpowiedzialno ci za budowanie oraz utrzymanie bezpiecze stwa  

i stabilno ci w Europie oraz jej „bezpo rednim s siedztwie”, tak naprawd  zacz a prowadzi  

od roku 2003. Istota tych dzia a  oraz specyfika i dopuszczalny zakres uregulowane zosta y  

w art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej6. Mowa jest tam m.in. o stosowaniu odpowiednich 

rodków oraz zdolno ci do zarz dzania tzw. kryzysami cywilnymi i wojskowymi z u yciem 

okre lonych si  i rodków militarnych. Tak naprawd  zdolno  prowadzenia misji  

o charakterze pokojowo-stabilizacyjnym UE uzyska a poprzez wcielenie do swoich struktur 

Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE). Zgodnie z postanowieniami przyj tymi podczas szczytu 

UE w Amsterdamie w 1997 roku, UZE pos u y a wówczas UE do prowadzenia misji 

humanitarno-ratowniczych, operacji utrzymywania oraz wymuszania pokoju, a tak e do 

                                                 
5 Szerzej zobacz: Przezwyci enie niestabilno ci w Afryce. Nowe europejskie podej cie [w:] Raport Europejski  
o Wspó pracy 2009, O rodek Studiów Wy szych Roberta Schumana przy Europejskim Instytucie 
Uniwersyteckim, San Domenico di Fiesole, Wspólnoty Europejskie 2009, s. 111-112. 
6Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej, 1997/C 340/10. 
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wypracowania zdolno ci prowadzenia operacji zbrojnych7. W ten sposób Unia Europejska 

rozpocz a swoje dzia ania równie  na gruncie afryka skim. Jednymz pa stw na tym 

kontynencie stanowi cym ewidentny przyk ad zaanga owania si  wspólnoty w dzia ania  

o charakterze pokojowym, humanitarnym i stabilizacyjnym jest Demokratyczna Republika 

Konga. I w a ciwie na samym ju  pocz tku trzeba podkre li , i  w bardzo wymierny sposób 

prowadzi ona polityk  budowania stabilizacji tego kraju na wielu p aszczyznach – od 

momentu rozpocz cia swoich dzia a  w tym zakresie poza granicami wspólnoty. Pierwsz  

akcj  UE w niesieniu pomocy i budowaniu pokoju poza jej granicamii jednocze nie pierwsz  

na terenie Demokratycznej Republiki Konga by a operacja pk. ARTEMIS. Tak naprawd  

by a to pierwsza operacja militarna Unii Europejskiej o charakterze stabilizacyjnym. Zosta a 

przeprowadzona z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ w okresie od 5 czerwca  

do 1 wrze nia 2003 roku (dzia ania cz ci si  misji pozostaj cych po 1 wrze nia – zosta y 

przed u one rezolucj  ONZ nr S/RES/1501 z dnia 26 sierpnia 2003 roku do 15 wrze nia 2003 

roku)8 i polega a na wys aniu i rozmieszczeniu mi dzynarodowych si  porz dkowych w DRK. 

Dzia ania te by y podyktowane chwilowym os abieniem misji ONZ MONUC, 

spowodowanym m.in. jej du ym zaanga owaniem w prowadzenie dzia a  pokojowych  

w ró nych cz ciach DRK, a tak e swoistego rodzaju odpowiedzi  na eskalacj  walk mi dzy 

grupami etnicznymi Hema i Lendu, i w zwi zku z powy szym trudn  sytuacj  humanitarn   

w obozach dla uchod ców na terenie prowincji Ituri (w szczególno ci na terenie miasta 

Bunia). Podstaw  funkcjonowania misji stanowi  mandat nadany rezolucj  Rady 

Bezpiecze stwa ONZ nr 1484 z dnia 30 maja 2003 roku, który stanowi  m.in.  

o rozmieszczeniu i ogólnych celach si  mi dzynarodowych IMEF (Interim Multinational 

Emergency Force – Tymczasowe Wielonarodowe Si y Szybkiego Reagowania) na terenie 

DRK9. Z kolei UE decyzj  w tej sprawie podj a 5 czerwca 2003 roku  

(Akt przyj ty na mocy Tytu u V Traktatu o Unii Europejskiej)10 aby ju  po tygodniu  

(12 czerwca) rozpocz  praktyczny przerzut wojsk do DRK – miasta Bunia, który zako czy  

si  po trzech tygodniach. Przerzucone si y porz dkowe liczy y oko o 1800 osób wraz z 80 

osobowym oddzia em szwedzkich si  specjalnych, b d c wspieranymi przez francuskie 

                                                 
7J. Dobrowolska-Polak, Mi dzynarodowa solidarno . Operacje pokojowe ONZ, NATO i UE, [w:] „IZ Policy 
Papers”, Wyd. Instytut Zachodni, Pozna  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) [dost p: 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) [dost p: 05.07.2015]. 
10 Wspólne Dzia anie 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 Nd amenie i Entebbe11. G ównym celem si  UE w tym przypadku by o 

przede wszystkim zapewnienie bezpiecze stwa oraz ochrona ludno ci – szczególnie  

w obozach dla uchod ców i stworzenie stabilnych warunków w regionie prowincji Iturii – ze 

szczególnym uwzgl dnieniem okolic miasta Bunia do czasu przybycia tam dodatkowych si  

MONUC 12. Planowane wydatki przez UE wynios y ok. 7 000 000 €, jednak e w ramach tej 

kwoty nie kwalifikowa y si  tzw. koszty wspólne(wydatki dora ne poniesione w ramach 

wspólnych dzia a  prowadzonych na miejscu przez zainteresowane strony)13. Niespe na po 

trzech latach od zako czenia operacji ARTEMIS, w 2006 roku UE podj a si  realizacji 

kolejnego przedsi wzi cia w tym kraju z udzia em si  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. G ówn  przyczyn  jej ustanowienia by y zbli aj ce si  wybory prezydenckie  

i parlamentarne w DRK oraz zwi zane z nimi ryzyko wybuchu niepokojów spo ecznych  

i destabilizacji kraju. Mandat misji opiera  si  na rezolucji Rady Bezpiecze stwa ONZ  

nr S/RES/1671 z 25 kwietnia 2006 roku, a tak e na akcie UE nr 2006/319/WPZiB z dnia 27 

kwietnia 2006 roku w sprawie wsparcia MONUC poprzez rozmieszczenie si  EUFOR R.D. 

Congo. W przedsi wzi cie to zaanga owana zosta a równie  Polska, która wystawi a swój 

kontyngent wojskowy15. G ównym zadaniem si  EUFOR R.D. Congo by a ochrona wyborów 

parlamentarnych  

i prezydenckich. Zadanie to realizowane by o poprzez: 

 wsparcie dzia a  si  MONUC, 

 ochron  ludno ci cywilnej w przypadku bezpo redniego fizycznego zagro enia przemoc , 

 ochron  lotniska w Kinszasie, 

 zapewnienie bezpiecze stwa i swobody przemieszczania si  personelu EUFOR R.D. 

Congo oraz obserwatorów EU, w tym równie  MONUC, 

 ochron  instalacji EUFOR R.D. Congo i ONZ, 
                                                 
11http://edu.gazeta.pl/edu/h/Operacja+Artemida [dost p: 06.08.2015]. 
12 M. akomy, Misje pokojowe Unii Europejskiej w stosunkach francusko-ameryka skich na prze omie XX  
i XXI,[w:] Rocznik Integracji Europejskiej nr 4/2010, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Pozna  2010,  
s. 209. 
13The 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), Pary  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 [dost p: 06.07.2015] oraz Akt UE „Wspólne 
Dzia anie Rady 2006/319/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej 
wspieraj cej Misj  Obserwacyjn  Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga 
(MONUC) podczas wyborów”. 
15A.Z. Rawski ,Wojsko Polskie w misjach i operacjach Unii Europejskiej, Lublin 2011, s. 36. 
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 realizacj  dzia a  zwi zanych z uwolnieniem personelu, który znalaz  si   

w niebezpiecze stwie16. 

 W misji udzia  wzi o ok. 2400 o nierzy z 21 krajów UE, a tak e Turcji. Ponadto 

wspólnota oddelegowa a do Konga równie  zespó  obserwatorów cywilnych (blisko 250 

osób). Najwi kszymi kontrybutorami tego przedsi wzi cia by y m.in.: Francja (1090 

o nierzy), Niemcy (780 o nierzy), Hiszpania (130 o nierzy) i Polska (130 o nierzy)17. 

Sfinansowanie projektu przez UE wynios o ok. 16 700 000 € – oprócz tzw. kosztów 

wspólnych18. Misja EUFOR RD Congo trwa a niezbyt d ugo – zaledwie cztery miesi ce19. 

Jednak e ze wzgl du na przedsi wzi cia zwi zane z przegrupowaniem do rejonu 

operacyjnego przeznaczenia (wliczaj c w to równie  wycofanie z niego) misja ostatecznie 

trwa a ok. 6 miesi cy. Przyj ty a priori mandat zosta  zrealizowany i misja zako czy a si  

odnosz c jak to nazwano „sukcesem”. Aczkolwiek, nie by  to sukces zupe ny. Znaczna cz  

obserwatorów, w tym tak e specjalistów podkre la a dysfunkcjonalno  tej misji, która jak to 

okre lono „zako czy a si  dok adnie wtedy, gdy by aby najbardziej potrzebna,  

czyli w momencie wyborów, tu  bowiem po dyslokacji si  unijnych gwardia republika ska 

wspieraj ca prezydenta Kabil  zaatakowa a personel odpowiedzialny za ochron  

lideraopozycji wskutek czego mier  ponios o 300 osób”20. Wiele osób krytykowa o j , 

aczkolwiek g ównie niezbyt przychylne recenzje kierowane by y pod adresem jej twórców  

i koordynatorów. Zasadnicza krytyka skupi a si  na decydentach europejskich pokazuj c ich 

indolencj , brak niezale no ci w podejmowaniu decyzji oraz uleganie wp ywom USA. 

Krytycy misji kongijskiej twierdzili równie , e jej organizacja by a polityczn  manifestacj  

Francji i Niemiec, które w obliczu post puj cego kryzysu konstytucyjnego UE stara y si  

ukry  brak koherencji wewn trz wspólnoty, rozg aszaj c wszem i wobec idealny stan 

europejskiej polityka bezpiecze stwa i obrony. Tak naprawd  najistotniejszym celem 

zarówno dla Unii Europejskiej jak i samej ONZ by o (poprzez sprawne i bezpieczne 

przeprowadzenie pierwszych od ponad 45 lat demokratycznych wyborów parlamentarnych  

i wyborów prezydenckich w DRK) ukazanie skuteczno ci dzia ania i zarazem potrzeby 

                                                 
16 Rezolucja ONZ nr S/RES/1671…op. cit, [dost p: 06.07.2015]. 
17 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, Pary  2008, s. 18. 
18The EU security policy toolbox: facts and figures: Financing CSDP missions…, op. cit., s.277. 
19Zgodnie z aktem UE nr 2006/319/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie wsparcia MONUC poprzez 
rozmieszczenie si  EUFOR R.D. Congo operacja wojskowa UE mia a zako czy  si  po czterech miesi cach od 
dnia pierwszej rundy wyborów, tj. od 30 czerwca do 30 listopada 2006 roku. 
20P. Frankowski, I. S omczy ska, Unia Europejska–Afryka Subsaharyjska. Uwarunkowania, mechanizmy, 
efektywno  wspó pracy, Lublin 2011, s. 183. 
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dzia ania tych instytucji w geopolityce wiatowej. Wszyscy obserwatorzy – w cznie  

z organizatorami tych wyborów liczyli na to, e niezak ócony powa niejszymi incydentami 

przebieg procesu wyborczego i uznanie ich wyników przez zwalczaj ce si  frakcje 

polityczne, zapocz tkuj  przemiany demokratyczne w DRK oraz po o  kres trwaj cej  

od d u szego czasu wojnie domowej. Jak si  okaza o, efekt ko cowy by  inny od oczekiwa i 

pok adanych nadziei. Oprócz przytoczonych dzia a  o charakterze typowo stabilizacyjnym  

z udzia em czynników militarnych Unia Europejska od 2005 roku prowadzi na terenie DRK 

dwie mniejsze misje skoncentrowane na reformie sektora bezpiecze stwa. Mianowicie s  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 bezpiecze stwa Unii Europejskiej w Demokratycznej 

Republice Konga). Pierwsza misja – EUPOL RD Congo zosta a ustanowiona po oficjalnym 

wniosku rz du tego pa stwa – na podstawie aktu przyj tego na mocy tytu u V traktatu UE – 

Wspólne Dzia anie Rady nr 2007/405/WPZiB z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie misji 

policyjnej w zakresie reformy sektora bezpiecze stwa21. W rzeczywisto ci przej a ona 

zadania wcze niejszej misji EUPOL Kinszasa, która to zosta a ustanowiona na podstawie aktu 

przyj tego na mocy Tytu u V Traktatu o UE – Wspólne Dzia anie 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 by oby przybli enie okoliczno ci oraz istoty funkcjonowania tej e 

misji. Otó  proces przygotowania misji EUPOL Kinszasa stanowi  czy te  by  efektem 

wcze niejszych dzia a  wspólnoty w zakresie zaanga owania jej w projekt utworzenia  

tzw. Zintegrowanej Jednostki Policji (IPU – the Integrated Police Unit) na terenie DRK, 

która zosta a powo ana przez Rad  Europy we Wspólnym Dzia aniu 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 wdro onej do ycia koncepcji u ycia IPU, za cel g ówny uznano 

„wspieranie procesu konsolidacji bezpiecze stwa wewn trznego w DRK, który jest istotnym 

czynnikiem procesu pokojowego oraz rozwoju kraju, poprzez pomoc w utworzeniu 

                                                 
21Wspólne Dzia anie Rady nr 2007/405/WPZiB z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie misji policyjnej  
w zakresie reformy sektora bezpiecze stwa, maj cej odniesienie do wymiaru sprawiedliwo ci  
w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DRK Konga). 
22Wspólne Dzia anie Rady 2004/847/WPZiB z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii 
Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotycz ce Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”). 
23Wspólne Dzia anie 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 dzia anie” wspólnota 

przeznaczy a do  spore rodki finansowe w kwocie ok. 585 000 €25. Jednak e pogarszaj ca 

si  sytuacja spo eczno-polityczna w Kongo spowodowa a, i  UE zdecydowa a si  (w a ciwie 

to Rada Unii Europejskiej we wspomnianym wcze niej dokumencie – Wspólne Dzia anie 

Rady nr 2004/494/WPZiB zapowiedzia a mo liwo  wykorzystania w przysz o ci 

instrumentów Europejskiej Polityki Bezpiecze stwa i Obrony w celu wspierania stabilizacji 

sytuacji w DRK) na ustanowienie wspomnianej wcze niej misji policyjnej EUPOL Kinszasa. 

Cele i zadania tej misji by y skupione na prowadzeniu dzia a  monitoruj co-obserwacyjnych, 

wspieraniu Zintegrowanej Jednostki Policyjnej w zakresie w a ciwego wywi zywania si   

ze swoich obowi zków, a tak e udzielaniu pomocy doradczej w zakresie jej dzia ania. 

EUPOL Kinszasa zapisa a si  jako pierwsza misja policyjna (cywilna) wspólnoty na czarnym 

l dzie, która realizowa a swoje zadania od kwietnia 2005 roku do po owy 2007 roku. 

Oczywi cie rodki finansowe przeznaczone na realizacj  niniejszego wspólnego dzia ania 

zosta y zaplanowane i realizowane w kilku etapach (b d c zawartymi w kolejnych aktach UE 

– Wspólnych Dzia aniach Rady). I tak dla przyk adu, w pierwszym etapie trwania misji 

zakontraktowane rodki na czas jej trwania tj. od grudnia 2004 do ko ca 2005 roku wynosi y 

4 370 000 €. Ka dy kolejny akt normuj cy funkcjonowanie misji zawsze uwzgl dnia  rodki 

finansowe zapewniaj ce jej funkcjonowanie. Podsumowuj c, ostatecznie do zako czenia 

misji (30 czerwca 2007 roku) koszty realizacji ca ego projektu wynios y ok. 10 mln €. Unia 

Europejska w ramach prowadzonych dotychczas audytów funkcjonowania misji, na 

prze omie 2006 i 2007 przeprowadzi a szczegó ow  analiz  swojego zaanga owania oraz jego 

przysz ych skutków okre laj c perspektywy swojego zaanga owania w budowanie 

bezpiecze stwa w tym kraju.W wyniku tych e dzia a  Rada wspólnoty opracowa a  

i zatwierdzi a koncepcj  dzia ania UE w obszarze sektora bezpiecze stwa DRK. Skutkiem 

tego by o powo anie misji policyjnej EUPOL RD Congo, b d cej tak naprawd  

kontynuatork  wcze niejszej misji EUPOL Kinszasa (mandat tej e misji wygasa  30 czerwca 

2007 roku). Oceniaj c dzia ania misji EUPOL Kinszasa, wspólnota potwierdzi a s uszno  

podj tych przez siebie decyzji, których efektem by o do  wymierne pokazanie skutków jej 

funkcjonowania, a tak e utwierdzenie zasadno ci przyj tego kierunku dalszych dzia a  UE  

w zakresie reformy sektora policji w DRK. Tworz c koncepcj  dzia ania UE w DRK 

rozwa ano ró ne warianty jej przysz ego funkcjonowania. St d te , przy powo ywaniu misji 
                                                 
24 A. Jaskulski, EUPOL DR Kongo – zaanga owanie Unii Europejskiej w budow  Kongijskiej Policji 
Narodowej, [w:] Misje cywilne Unii Europejskiej, Praca zbiorowa pod redakcj  B. Przybylskiej-Maszner, 
Pozna  2010, s. 301. 
25Wspólne Dzia anie Rady nr 2004/494/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. …, op. cit. 
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EUPOL DR Congo brano pod uwag  tak e mo liwo  po czenia jej w przysz o ci z misj  

EUSEC DR Congo. Powodem tego by  przede wszystkim zakres celów tych misji, który 

bezdyskusyjnie by  komplementarny, a co za tym idzie, podej cie do SSR powinno równie  

by  kompleksowe26. Efektem tego by o ustanowienie Wspólnego Dzia ania Rady,  

które zak ada o w art. 1, i  celem misji ma by  „przyczynienie si  do podejmowanych przez 

Kongo wysi ków na rzecz restrukturyzacji sektora policji i jego powi zania z wymiarem 

sprawiedliwo ci. Misja winna udziela  rady i pomocy bezpo rednio w a ciwym w adzom 

kongijskim oraz za po rednictwem komitetu monitoruj cego reform  policji i mieszanego 

komitetu ds. wymiaru sprawiedliwo ci, dbaj c o promocj  polityki zgodnej z prawami 

cz owieka oraz mi dzynarodowym prawem humanitarnym, normami demokratycznymi  

i zasadami dobrych rz dów, przejrzysto ci i poszanowania pa stwa prawnego”27. Zatem na 

podstawie powy szych zapisów mo na uzna , i  funkcjonowanie misji skupione by o 

g ównie na wspieraniu w adz DRK w przygotowaniu i przeprowadzeniu reformy systemu 

bezpiecze stwa w sferze szeroko poj tego bezpiecze stwa wewn trznego pa stwa, jednak e 

ze szczególnym naciskiem na policj  oraz wymiar sprawiedliwo ci. Mandat misji (decyzj  

Rady nr 2013/467/WPZiB z dnia 23 wrze nia 2013 roku) zosta  przed u ony do 30 wrze nia 

2014 roku28, przy jednoczesnym za o eniu, i  po tym okresie realizacja zada  zostanie 

przekazana instytucjom kongijskim. Dopuszczano tak e mo liwo  wsparcia DRK przez UE 

w innej formie (np. projektów rozwojowych KE, dzia a  delegatury UE). Misja mia a 

równie  za zadanie – wspólnie z Komisj  Europejsk  – wspiera  powstanie Komitetu 

Kontynuacji Reformy Sektora Policji (fr. Comite de Suivi de la Reforme de la Police – 

CSRP), a tak e jego pe ne wdro enie. CSRP to lokalno-mi dzynarodowy komitet 

koordynacyjny odpowiedzialny za reform  policji, którego celem jest zaanga owanie w takie 

obszary jak: policyjne regulacje prawne, prowadzenie szkolenia policji oraz zarz dzanie 

zasobami ludzkimi29. rodki finansowe jakie zosta y wykorzystane w ramach funkcjonowania 

tego projektu (na podstawie aktów UE normuj cych jej funkcjonowanie,  

tj. Decyzji oraz Wspólnych Dzia a  Rady) w okresie od 01 lipca 2007 roku do 30 wrze nia 

                                                 
26 A. Jaskulski , EUPOL DR Kongo – zaanga owanie Unii Europejskiej…, op. cit., s. 290-291. 
27Wspólne Dzia anie Rady nr 2007/405/WPZiB z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie misji policyjnej  
w zakresie reformy sektora bezpiecze stwa, … op. cit. 
28Decyzja Rady 2013/467/WPZiB z dnia 23 wrze nia 2013 r. zmieniaj ca i przed u aj ca decyzj  
2010/576/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpiecze stwa 
(RSB), maj cej odniesienie do wymiaru sprawiedliwo ci w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR 
Konga). 
29 M. Musio , Przegl d interwencji wojskowych i cywilnych UE w Afryce na przyk adzie Demokratycznej 
Republiki Konga,[w:] Wroc awskie Studia Politologiczne nr 13/2012, red. Andrzej Jab o ski, Wroc aw 2012,  
s. 84. 
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2014 roku wynios y ok. 44 mln €30. Poza t  pul  nale a oby jeszcze uwzgl dni  dodatkowe 

kwoty pochodz ce z bud etu Unii przewidziane na inne dora ne projekty, a tak e rodki 

przekazane przez innych donatorów zaanga owanych w projekt. Kontyngent sk ada  si   

z mi dzynarodowych ekspertów (policjantów, ekspertów systemu karnego, systemu 

bezpiecze stwa, systemu praw cz owieka i praw dzieci), a jego stan osobowy by  zmienny – 

dostosowywany stosownie do warunków i sytuacji, a tak e wa no ci realizowanych 

projektów. Liczba personelu wynosi a od 30 do 47 – osób pochodz cych z pa stw 

cz onkowskich UE. Polska nie bra a udzia u w misji31. Na obecn  chwil  nie ukaza y si  

jeszcze szczegó owe analizy w wyniku których otrzymano by precyzyjne dane  

nt. funkcjonowania tej e misji. Nie mniej jednak z ca  pewno ci  mo na stwierdzi , i  misja 

EUPOL DR Congo wraz z misjami poprzedzaj cymi jej funkcjonowanie bardzo pozytywnie 

wp yn a na poziom funkcjonowania nie tylko policji oraz wymiaru sprawiedliwo ci ale tak e 

wielu innych wa nych instytucji maj cych wp yw na bezpiecze stwo, stabilizacj  oraz 

efektywno  dzia ania ca ego DRK. Jednak e najwi cej korzy ci otrzyma o spo ecze stwo – 

zwykli ludzie, a to dlatego, i  dzia alno  tych e misji z ca  pewno ci  da a im poczucie 

stabilizacji i bezpiecze stwa, a w perspektywie przysz o ci po prostu dawa a im nadziej  na 

spokojniejsze i lepsze jutro. Kolejna – nie mniej wa na dla stabilizacji DRK – utworzona 

tak e z inicjatywy Unii Europejskiej to misja EUSEC RD Congo. Misja ta równie  od 

samego pocz tku jej istnienia ma charakter doradczy i pomocowy w zakresie reformy sektora 

bezpiecze stwa, aczkolwiek swoje dzia ania skupia g ównie w sektorze obronnym. Misja 

powsta a w 2005 roku jako efekt oficjalnego zapotrzebowania – wniosku rz du 

Demokratycznej Republiki Konga32. Podstaw  jej funkcjonowania stanowi akt przyj ty na 

mocy tytu u V traktatu UE – Wspólne Dzia anie Rady nr 2005/355/WPZiB z dnia 2 maja 

2005 w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora 

bezpiecze stwa33. Dzia ania w „terenie” misja rozpocz a ju  niebawem, tj. 8 czerwca 2005 

roku. Misja odzwierciedla ci g e zaanga owanie UE na rzecz narodu kongijskiego,  

a zasadniczym jej celem i zarazem istot  (zapisanym w 1 art. wspomnianego Wspólnego 

                                                 
30 Na podstawie aktów UE (Wspólne Dzia ania Rady oraz Decyzje wydane w latach 2007-20013 w sprawie 
EUPOL RD Congo). 
31http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/operacje_nato_i_ue/operacje_ue/oper
acje_ue [dost p: 11.08.2015]. 
32W dniu 26 kwietnia 2005 roku rz d DRK zwróci  si  oficjalnie do Sekretarza Generalnego/Wysokiego 
Przedstawiciela do Spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpiecze stwa (SG/WP) o udzielenie wsparcia 
przez UE poprzez utworzenie grupy doradczej przy w adzach kongijskich w zakresie reformy sektora 
bezpiecze stwa. 
33Wspólne Dzia anie Rady 2005/355/WPZiB z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii 
Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpiecze stwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK). 
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Dzia ania Rady z 2 maja 2005 roku) jest reforma armii. Cel ten jest realizowany poprzez 

prowadzenie integracji wojska, z wykorzystaniem narz dzi wspomagaj cych dzia anie w adz 

kongijskich odpowiedzialnych za bezpiecze stwo, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich 

standardów polityki zgodnej z prawami cz owieka, a tak e mi dzynarodowym prawem 

humanitarnym, normami demokratycznymi i kanonami tzw. dobrych rz dów oraz zasadami 

przejrzysto ci i poszanowania pa stwa prawa34. Szczególnie pocz tki funkcjonowania misji 

by y nie atwe z uwagi na ogromny wysi ek jaki o ono, przede wszystkim na wspieranie 

procesu reintegracji ró nych bojówek i ugrupowa  paramilitarnych oraz ich asymilacj   

z kongijsk  armi  przy jednoczesnym dbaniu o jej w a ciwe finansowanie. Oczywi cie 

mandat misji by  kilkakrotnie przed u any i jednocze nie modyfikowany. Podyktowane to 

by o przede wszystkim zmieniaj c  si  geografi  jej funkcjonowania. Dlatego te  bior c pod 

uwag  jej dotychczasowe zaanga owanie oraz dzia anie, mo na skonstatowa , i  g ównym 

zadaniem EUSEC RD Congo jest tak naprawd  reforma ca ego kongijskiego sektora 

bezpiecze stwa. W ramach tych e celów realizowane jest szereg przedsi wzi  do których 

mi dzy innymi mo na zaliczy : 

 integracj  wojska, w szczególno ci w dziedzinie kontroli i zarz dzania bud etowego  

i finansowego, szkole , statusu o nierzy, zamówie  publicznych, ksi gowo ci i nadzoru 

finansowego, 

 zapewnienie doradztwa i pomocy organom odpowiedzialnym za utrzymanie 

bezpiecze stwa w DRK, przy jednoczesnym zapewnieniu promocji powy szych zasad.  

Zadania misji EUSEC ewoluowa y i by y dostosowywane do dzia a  w adz kongijskich35.  

W adze Konga zwracaj c si  z pro b  o rozmieszczenie si  UE i wsparcie reformy armii by y 

wiadome tego jak wa nym narz dziem jest i zarazem jak wa n  rol  odgrywaj  si y zbrojne 

w procesie budowania pokoju, stabilizacji i bezpiecze stwa w pa stwie. Dlatego, w a ciwie 

od samego pocz tku anga owa y si  w ten projekt, traktuj c wspó prac  ze wszystkimi 

misjami zagranicznymi, które znajdowa y si  na terenie DRK priorytetowo. Mo e o tym 

wiadczy  fakt, i  Prezydent DRK w maju 2009 roku zatwierdzi , a na pocz tku nast pnego 

roku (26.01.2010r.) zaprezentowa  przedstawicielom do  licznej spo eczno ci 

mi dzynarodowej opracowany przez w adze kongijskie „Plan trzyetapowej reformy 

                                                 
34 Ibidem. 
35B. Przybylska-Maszner, Misja doradcza i pomocowa Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora 
bezpiecze stwa Demokratycznej Republiki Konga EUSEC RD Congo – uwarunkowania, struktura, efekty, [w:] 
Misje cywilne Unii Europejskiej, Praca zbiorowa pod redakcj  B. Przybylskiej-Maszner, Pozna  2010, s. 154. 
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kongijskich si  zbrojnych przewidzianej na lata 2009–2025”36. Wymusza o to równie  pewne 

zmiany w funkcjonowaniu misji EUSEC, która zosta a zmuszona do skoordynowania  

oraz dopasowania swoich zada  do etapów przedmiotowego planu. I tak w etapie pierwszym 

zadania misji by y realizowane zgodnie z postanowieniami art. 1 wspomnianego wcze niej 

Wspólnego Dzia ania Rady nr 2005/355/WPZiB z 2 maja 2005 roku. Natomiast w ramach 

drugiego etapu nale a o skoordynowa  i wzmocni  wspó prac  z innymi instytucjami 

mi dzynarodowymi – g ównie ONZ udzielaj c konkretnego wsparcia w dziedzinie reformy 

sektora bezpiecze stwa w DRK g ównie poprzez: 

 zapewnienie w adzom kongijskim doradztwa oraz wsparcia w ich dzia aniach na rzecz 

integracji, restrukturyzacji i odbudowy armii kongijskiej, w szczególno ci poprzez 

zaanga owanie si  i wspó udzia  w opracowaniu ró nych krajowych koncepcji 

politycznych, 

 realizacj  projektu wsparcia technicznego w zakresie modernizacji obszaru finansów 

Ministerstwa Obrony DRK, zwanego dalej „projektem dotycz cym a cucha p atno ci”, 

 weryfikacj , opiniowanie i w konsekwencji pomoc w opracowywaniu ró nych projektów  

i koncepcji, w zakresie których Unia Europejska lub pa stwa cz onkowskie mog yby 

zdecydowa  o udzieleniu wsparcia w dziedzinie reformy sektora bezpiecze stwa, 

 prowadzenie nadzoru i zapewnienie realizacji – we wspó pracy z w a ciw  Komisj  – 

konkretnych projektów finansowanych lub inicjowanych przez pa stwa cz onkowskie  

w ramach celów misji, 

 przyczynienie si  do zapewnienia spójno ci wysi ków podejmowanych w dziedzinie 

reformy systemu bezpiecze stwa. 

Z kolei etap trzeci zosta  skupiony na cis ych dzia aniach koordynacyjnych i wspó pracy  

z ró nymi instytucjami mi dzynarodowej spo eczno ci – g ównie z ONZ, w tym misj  

MONUSCO w zakresie udzielania konkretnego wsparcia w dziedzinie SSR – ze szczególnym 

naciskiem na wymiar polityczno-militarny. Wsparcie to ma g ównie obejmowa : 

 kompleksow  realizacj  przez w adze kongijskie planów obejmuj cych czy te  

zawieraj cych szczegó owe dane w zakresie odbudowy i modernizacji FARDC  

w nast puj cych dziedzinach: administracja, zarz dzanie kadrami, zdolno ci operacyjne, 

                                                 
36Decyzja Rady 2010/565/WPZiB z dnia 21 wrze nia 2010 r. w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii 

Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpiecze stwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD 

Congo). 
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bud et i finanse, szkolnictwo i edukacja, logistyka, prawa cz owieka i walka z przemoc  

seksualn  oraz zasoby ludzkie, 

 weryfikowanie i wskazywanie konkretnych projektów wspieraj cych reform  FARDC,  

a tak e niejako wspó zarz dzanie tymi projektami, 

 dopomaganie w adzom kongijskim w procesie w czania i integracji by ych cz onków 

bojówek i ugrupowa  rebelianckich w szeregi FARDC, 

 popieranie dzia a  i niesienie pomocy w ich wdra aniu Specjalnemu Przedstawicielowi 

UE, w szczególno ci podczas prowadzenia negocjacji pokojowych na wschodzie kraju, 

 wspieranie dzia a  tzw. przekrojowych, w szczególno ci dotycz cych praw cz owieka  

i kwestii p ci, 

 doradzanie pa stwom cz onkowskim oraz koordynowanie i u atwianie – w ramach ich 

odpowiedzialno ci – w realizowanych przez nich projektach, szczególnie dotycz cych 

dziedzin i obszarów zwi zanych z funkcjonowanie misji EUSEC37.  

Jak ju  wspomniano wcze niej, wynikiem zaanga owania rz du DRC jest wiele projektów, 

które na przestrzeni 10 lat wspó pracy z EUSEC przynios y rzeczywi cie wymierne efekty. 

wiadectwem takowego dzia ania s  opracowane i wydane w kolejno ci: 

 rok 2009 – wspomniany Plan reformy kongijskich si  zbrojnych, 

 rok 2011 – ustawa o organizacji i funkcjonowaniu Si  Zbrojnych DRK, 

 rok 2013 – ustawa o statusie Si  Zbrojnych DRK, 

 rok 2014 – rozporz dzenia prezydenckie dotycz ce realizacji przedsi wzi  strukturalno-

personalnych FARDC, 

 rok 2015 – realizacja reformy struktur monitorowania FARDC; uchwalenie ustawy  

o programowaniu si  zbrojnych DRK38. 

 Finansowanie misji pochodzi o oczywi cie ze bud etu UE, a jego wysoko  

uzale niona by a od sytuacji na miejscu, intensyfikacji zaanga owania oraz stopnia 

zawansowania projektów, a tak e wielu innych czynników. Nie mniej jednak wszystkie 

wydatki dotycz ce kwestii finansowania misji, uwzgl dniane by y ka dorazowo w aktach 

normuj cych funkcjonowanie misji (Wspólne Dzia ania Rady i Decyzje Rady). Ich czna 

planowana suma, tj. od 2005 roku do czasu jej zako czenia (przewidywany termin  

                                                 
37 Opracowano na podstawie nast puj cych aktów UE: Wspólne Dzia anie 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. 
38Szerzej zobacz: http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eusec-rd-congo/index_en.htm [dost p: 
23.09.2015]. 
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30 czerwca 2016 roku) ma wynie  88 355 000 €39. Oczywi cie do tego nale y doliczy  

jeszcze kwoty przewidziane na inne projekty realizowane w ramach misji EUSEC, 

pochodz ce tak e z bud etu Unii lub przekazane przez poszczególne pa stwa zaanga owane 

w dany projekt. Co do stanu si  misji, to nale y stwierdzi , i  nigdy nie by  on sta y i zmienia  

si  stosownie do sytuacji oraz wagi realizowanych zada . Nie mniej jednak rednio w ci gu 

roku przebywa o na terenie DRK – w ramach misji od 40 do 48 osób, które pochodzi y przede 

wszystkim z pa stw cz onkowskich wspólnoty, a tak e USA. Polska jak dotychczas nie 

uczestniczy a w dzia aniach misji40. Reasumuj c dzia anie EUSEC RD Congo na przestrzeni 

10 lat mo na stwierdzi , i  za spraw  misji w tym czasie zrealizowano: 

 ponad 400 ekspertów UE wdra a o okre lone projekty w DRK, 

 wydano ponad 80 mln € na projekty dotycz ce systemu bezpiecze stwa, w tym rozwoju si  

zbrojnych DRK, 

 skonstruowano b d  odnowiono ok. 200 budynków w ramach tych e projektów, 

 zakupiono blisko 1600 ó ek dla szkó  wojskowych, 

 odnowiono, wyremontowano i przystosowano do u ycia ok. 140 biur, 

 zakupiono i przekazano do u ytkowania ok. 800 zestawów komputerowych  

wraz z wyposa eniem i oprogramowaniem, 

 przystosowano do u ytku ok. 15.000 szt. broni oraz ok. 1200 ton amunicji41. 

 

 Dokonuj c niejako podsumowania dzia ania misji EUSEC RD Congo nale y 

stwierdzi  z ca  stanowczo ci , i  jest ona jednym z elementów w ca ej gamie dzia a  

podejmowanych przez Uni  Europejsk  na terenie Demokratycznej Republiki Konga. 

Wprawdzie jest ona jeszcze w trakcie realizacji swoich dzia a  mandatowych wi c trudno jest 

jednoznacznie oceni  jej efekty. Nie mniej jednak sam fakt funkcjonowania tej e misji  

na terytorium DRK oraz jej zaanga owanie udokumentowane w postaci namacalnych efektów 

potwierdza s uszno  podj tych decyzji przez wspólnot  oraz wymusza konieczno  dalszego 

anga owania si  wspólnoty europejskiej w rozwi zywanie problemów wewn trznych tego 

                                                 
39 Opracowano na podstawie nast puj cych aktów UE: Wspólne Dzia anie 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). 
40http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/operacje_nato_i_ue/operacje_ue/oper
acje_ue [dost p: 11.08.2015]. 
41Szerzej zobacz: http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eusec-rd-congo/index_en.htm [dost p: 
23.09.2015]. 
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pa stwa. Bowiem takowe dzia ania – jak wynika z wielu analiz s  i b d  kluczowe dla 

zapewnienia stabilno ci w tym regionie. Niew tpliwie misja ta jest kropl  w morzu potrzeb 

tego kraju. Nie mniej jednak z ca  pewno ci  przyczynia si  do wsparcia najwa niejszego 

filara odbudowy tego pa stwa, czyli sektora bezpiecze stwa. Nale y równie  zaznaczy ,  

i  przed o one efekty dzia ania tej misji, a szczególnie rezultaty reformy sektora 

bezpiecze stwa w DRK z ca  pewno ci  przek adaj  si  na inne obszary funkcjonowania 

pa stwa. Oczywi cie sukces jest uzale niony od wielu czynników, a jednym z nich, który 

uzale nia od siebie wiele innych i tym samym zdecydowanie stanowi ten wiod cy jest tzw. 

kompleksowe wsparcie si  zbrojnych. Misja EUSEC jest ponadto dobrym przyk adem, 

potwierdzaj cym tez , e skuteczne przeciwdzia anie czy te  zapobieganie konfliktom 

wymaga kompleksowej polityki i strategii. Tworzy to wi ksze prawdopodobie stwo 

stworzenia realnych warunków dla stabilnego rozwoju i zarazem rozbudowy okre lonych 

struktur ró nych obszarówi rodowisk, maj cych o wiele wi ksze szanse na efektywn   

i wszechstronn  pomoc w zakresie wsparcia i rozwoju pa stw b d cych w stanie 

odbudowywania swojej pa stwowo ci i wchodzenia na cie k  stabilizacji.  

 

Zako czenie 

 

 Demokratyczna Republika Konga ze swoim potencja em geograficznym, 

surowcowym, ludno ciowym oraz gospodarczym od kilku lat stanowi coraz wi ksze 

zainteresowanie zarówno wielu pa stw jak i organizacji mi dzynarodowych na ca ym 

wiecie. St d te  stabilizacja oraz w jej nast pstwie demokratyzacja tego kraju s  wa ne nie 

tylko dla pa stw kontynentu afryka skiego ale równie  ca ej wspólnoty mi dzynarodowej, 

która sta a si  ywotnie zainteresowana stabilizacj  ca ego regionu Wielkich Jezior. 

Przyczynami takiego zainteresowania oraz zaanga owania nie tylko ONZ ale równie  innych 

organizacji mi dzynarodowych takich jak chocia by Unia Europejska w tym pa stwie 

spowodowane zosta o ambicjami tych wspólnot w odgrywaniu coraz wi kszej roli politycznej 

na arenie mi dzynarodowej. Nawi zanie przez wspólnoty mi dzynarodowe, a szczególnie UE 

wspó pracy nie tylko z organizacjami afryka skimi ale równie  z poszczególnymi pa stwami 

tego kontynentu podnios o wymiernie statusna arenie mi dzynarodowej szczególnie tej 

ostatniej, nadaj c oraz uwiarygodniaj c jej dzia ania w polityce mi dzynarodowej. 

Dlatego analizuj c sytuacj  w DRK bez w tpienia nale y stwierdzi , i  jest ona efektem 

dzia a  wielu kontrybutorów oraz donatorów mi dzynarodowych, w tym równie  UE. 

Prze omowym i zarazem wymiernym czasem w jej dzia aniach by  wspomniany ju  
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wcze niej rok 2003. Konsekwencj  takiego zaanga owania by o i jest bez w tpienia 

przyspieszenie procesu budowania pokoju i stabilizacji nie tylko w samym DRK ale równie  

w ca ym regionie Wielkich Jezior, a tak e wzmocnienie stosunków na linii UE–Afryka. 

Obecnie wspólnota europejska, w po czeniu z dzia aniami jej pa stw cz onkowskich, jest 

oprócz ONZ najwi kszym graczem w Demokratycznej Republice Konga. Jej narz dzia  

w postaci chocia by misji o ró nym statusie s  wspó cze nie nierozerwalnymi elementami jej 

polityki mi dzynarodowej. Maj c ró ny charakter dzia ania, stanowi  one podstawowe  

i skuteczne narz dzie do rozwi zywania nie tylko konfliktów ale równie  s  wa nym 

czynnikiem w budowaniu pokoju, stabilizacji i bezpiecze stwa. Do  powszechnie uwa a si , 

e to w a nie misje pokojowe i stabilizacyjne (cywilne b d  wojskowe) wci  stanowi  

istotne narz dzie w podniesieniu poziomu bezpiecze stwa rodowiska mi dzynarodowego, 

którego wa nym elementem pozostaje walka z mi dzynarodowym terroryzmem, poparcie dla 

procesów demokratycznej transformacji w skali ogólno wiatowej oraz powstrzymanie 

rozpadu struktur pa stwowych42. Na takow  opini  sk ada si  ró norodno  wykonywanych 

przez nie zada  mandatowych. W tym miejscu zasadnym staje si  podkre lenie jednego  

z najwa niejszych priorytetów w rozwoju spo eczno ci mi dzynarodowej jakim jest 

budowanie pa stwowo ci, w realizacj  której powinny by  zaanga owanie instytucje  

i podmioty o ró nym wymiarze i charakterze dzia ania. Jednak e postrzeganie 

mi dzynarodowego zaanga owania w DRK polega przede wszystkim na wsparciu krajowych 

instytucji – reformatorów. St d te  na podstawie analiz i do wiadcze  wynikaj cych  

z prowadzonych dzia a  w tym kraju zasadnym staje si  aby mi dzynarodowa spo eczno  

wysuwa a bardziej realistyczne oczekiwania co do zakresu, w jakim mo e wp ywa  na ten 

wewn trzkrajowy proces. W tym przypadku proces wsparcia wzmocnienia instytucji 

pa stwowych nie powinien sprowadza  si  jedynie do dzia a  technicznych. Budowanie 

pa stwowo ci to proces wymagaj cy stworzenia poczucia przynale no ci obywatelskiej,  

co z kolei zwi zane jest ze wspólnymi warto ciami, oczekiwaniami oraz spostrze eniami 

spo ecze stwa w stosunku do pa stwa. Jak ju  wspomniano wcze niej, spo eczno  

mi dzynarodowa, w tym równie  UE ma sk onno  do skupiania si  na aspektach 

technicznych budowania pa stwa (takich jak chocia by ró nego rodzaju projekty i programy 

szkoleniowe), poniewa  s  one postrzegane jako ma o inwazyjnei apolityczne. Dlatego te  

zaanga owanie wspólnoty na rzecz budowania pa stwowo ci nie powinno doprowadzi  do 

                                                 
42G. Konopko, Znaczenie misji pokojowych i stabilizacyjnych dla budowania adu politycznego i spo eczno-
gospodarczego w Demokratycznej Republice Konga, [w:] Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku. Zbiór studiów 
(t. 1), red. M. Gi tkowski, . Nadolski, Muzeum Wojsk L dowych, Bydgoszcz 2015, s. 204. 
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przeoczenia spo ecznych i kulturowych elementów, które wspieraj  instytucje pa stwowe43.  

Z perspektywy czasu ju  wiemy, i  po pieszne wysi ki, wprowadzania tego procesu w DRK, 

nawet przy zaanga owaniu i ogromnym wsparciu spo eczno ci mi dzynarodowej, w tym UE 

w pewnych okresach doprowadzi y do jeszcze wi kszych roz amów i chaosu ni  do znacznej 

poprawy jako ci rz dzenia, zw aszcza w perspektywie krótkookresowej. St d te  istniej ce 

jak i mog ce si  pojawi  w przysz o ci inne problemy powoduj , i  ci gle jest zasadne 

wspieranie tego kraju w d eniu do jak najszybszego uspokojenia sytuacji oraz wej cia na 

drog  pokojow . Bowiem szybkie i trwa e wyeliminowanie istniej cych zagro e  mo e 

stanowi  o bycie i przysz o ci nie tylko Demokratycznej Republiki Konga ale i ca ego 

regionu.   
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24. Wspólne Dzia anie Rady 2008/491/WPZiB z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniaj ce  

i przed u aj ce wspólne dzia anie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i 

pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpiecze stwa 

Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga). 



  Grzegorz Konopko 

 
 

46

25. Wspólne Dzia anie Rady 2009/466/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniaj ce  

i przed u aj ce wspólne dzia anie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii 

Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpiecze stwa, maj cej odniesienie do 

wymiaru sprawiedliwo ci w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga). 

26. Wspólne Dzia anie Rady 2009/509/WPZiB z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniaj ce  

i przed u aj ce wspólne dzia anie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej  

i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpiecze stwa 

Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga). 

27. Wspólne Dzia anie Rady 2009/709/WPZiB z dnia 15 wrze nia 2009 w sprawie misji 

doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpiecze stwa 

Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga). 

28. Wspólne Dzia anie Rady 2009/769/WPZiB z dnia 19 pa dziernika 2009 r. zmieniaj ce 

wspólne dzia anie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy 

sektora bezpiecze stwa, maj cej odniesienie do wymiaru sprawiedliwo ci  

w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga). 

 

Monografie i opracowania: 

1. Deska D., Instytucjonalizacja regionalizmu afryka skiego od OJA do Unii 

Afryka skiej,[w:] Stosunki Mi dzynarodowe w Afryce, red. nauk. Jan J. Milewski, 

Wies aw Lizak, Warszawa 2002. 

2. Dobrowolska-Polak J., Mi dzynarodowa solidarno . Operacje pokojowe ONZ, NATO 

 i UE, [w:] IZ Policy Papers, Wyd. Instytut Zachodni, Pozna  2009. 

3. Frankowski P., S omczy ska I., Unia Europejska–Afryka Subsaharyjska. 

Uwarunkowania, mechanizmy, efektywno  wspó pracy, Lublin 2011. 

4. Jaskulski A., EUPOL DR Kongo – zaanga owanie Unii Europejskiej w budow  

Kongijskiej Policji Narodowej, [w:] Misje cywilne Unii Europejskiej, Praca zbiorowa pod 

redakcj  B. Przybylskiej-Maszner, Pozna  2010. 

5. Konopko G., Znaczenie misji pokojowych i stabilizacyjnych dla budowania adu 

politycznego i spo eczno-gospodarczego w Demokratycznej Republice Konga, [w:] Wojny 

i konflikty zbrojne po 1945 roku. Zbiór studiów (t. 1), red. M. Gi tkowski, . Nadolski, 

Muzeum Wojsk L dowych, Bydgoszcz 2015. 



Udzia  Unii Europejskiej w budowaniu pokoju …. 

 
 

47

6. Lizak W., Problemy bezpiecze stwa Afryki, [w:] R. Zi ba, Bezpiecze stwo 

mi dzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008. 

7. akomy M., Misje pokojowe Unii Europejskiej w stosunkach francusko-ameryka skich 

na prze omie XX i XXI,[w:] Rocznik Integracji Europejskiej nr 4/2010, Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza, Pozna  2010. 

8. Major Claudia, 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, Pary  2008. 

9. Malinowski M.J., Trudne pocz tki niepodleg ej Afryki (1960-1990),[w:] Afryka kontynent 

wyzwa  i zagro e , T. 1, red. nauk. Margot Sta czyk - Minkiewicz, Gdynia 2011. 

10. Musio  M., Przegl d interwencji wojskowych i cywilnych UE w Afryce na przyk adzie 

Demokratycznej Republiki Konga,[w:] Wroc awskie Studia Politologiczne nr 13/2012, 

red. Andrzej Jab o ski, Wroc aw 2012. 

11. Przybylska-Maszner B., Misja doradcza i pomocowa Unii Europejskiej w zakresie 

reformy sektora bezpiecze stwa Demokratycznej Republiki Konga EUSEC RD Congo – 

uwarunkowania, struktura, efekty, [w:] Misje cywilne Unii Europejskiej, Praca zbiorowa 

pod redakcj  B. Przybylskiej-Maszner, Pozna  2010. 

12. Przezwyci enie niestabilno ci w Afryce. Nowe europejskie podej cie [w:] Raport 

Europejski o Wspó pracy 2009, O rodek Studiów Wy szych Roberta Schumana przy 

Europejskim Instytucie Uniwersyteckim, San Domenico di Fiesole, Wspólnoty 

Europejskie 2009. 

13. Rawski A.Z., Wojsko Polskie w misjach i operacjach Unii Europejskiej, Lublin 2011. 

 

ród a internetowe: 

1. http://edu.gazeta.pl/edu/h/Operacja+Artemida [dost p: 06.08.2015]. 

2. http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/operacje_nato_

i_ue/operacje_ue/operacje_ue [dost p: 11.08.2015]. 

3. http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eusec-rd-congo/index_en.htm 

[dost p: 23.09.2015]. 

 



  Grzegorz Konopko 

 
 

48

 

 

 



ZESZYTY NAUKOWE WSA w om y 62, s. 49-58 
data przes ania 11.05.2016/ akceptacji artyku u 30.10.2016

 

Mariusz Kury owicz 

Wy sza Szko a Agrobiznesu w om y 

 

WSPÓ PRACA MI DZY INSTYTUCJAMI ODPOWIEDZIALNYMI  

ZA BEZPIECZE STWO RP, GWARANCJ  UTRZYMANIA 

PO DANEGO POZIOMU BEZPIECZE STWA 

 

COOPERATION BETWEEN THE INSTITUTIONS RESPONSIBLE FOR 

THE SECURITY OF THE REPUBLIC OF POLAND, THE GUARANTEE 

TO MAINTAIN THE DESIRED LEVEL OF SAFETY 
 

Streszczenie 

 

Wspó praca podmiotów odpowiedzialnych za bezpiecze stwa RP, staje si  niezmiernie 

istotnym ogniwem systemu bezpiecze stwa pa stwa. Wymiana do wiadcze  w ramach 

dobrych praktyk, powinna sta  si  opok , filarem przedmiotowego systemu. W ówczesnych 

czasach, w dobie eskalacji negatywnych zdarze , przedmiotowa wspó praca nabiera nowego 

wymiaru. Kompleksowa wspó praca daje gwarancj  utrzymania po danego poziomu 

bezpiecze stwa. 

S owa klucze: wspó praca, system, bezpiecze stwo, proces, potencja  

 

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 
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W dobie eskalacji zdarze  o charakterze terrorystycznym, wydaje si  s usznym,  

aby podj  rozwa ania na temat wspó pracy instytucji odpowiedzialnych za bezpiecze stwo 

w Polsce. Zapewnienie jak najwy szego poziomu bezpiecze stwa, sta o si  potrzeb , 

konieczno ci  i wyzwaniem dla szeregu instytucji. W sk ad instytucji odpowiedzialnych  

za bezpiecze stwo RP wchodzi wiele podmiotów. Ka dy z nich, w ramach swoich 

ustawowych b d  statutowych zada , d y do profesjonalnego ich wype nienia. Lecz, czy 

ka dy z podmiotów samoistnie mo e by  gwarantem utrzymania po danego poziomu 

bezpiecze stwa pa stwa? Raczej nie! Potrzebny jest system, w sk ad którego b dzie 

wchodzi o wiele elementów/podmiotów, które to wspó pracuj c ze sob  wytworz  tzw. efekt 

synergii. Wed ug S ownika j z. polskiego system to „zbiór jednostek tworz cych jak  

zorganizowan  ca o , s u cych jednemu celowi”1. Brunon Ho yst definiuje system  

w sposób nast puj cy „najogólniejsza definicja systemów mówi, e jest to uporz dkowana 

kompozycja elementów, tworz ca spójn  ca o . Jednostka jest tu postrzegana jako element 

ró nych systemów, gdy  elementy wchodz ce w sk ad danego systemu, w wyniku ró nego 

rodzaju interakcji, mog  stanowi  jednocze nie sk adniki otoczenia innego systemu  

(np. rodzinnego, zawodowego, towarzyskiego)”2. Natomiast Jaros aw Wo ejszo ujmuje 

system jako „wyodr bniony zbiór elementów (materialnych lub abstrakcyjnych), wzajemnie 

powi zanych, rozwa anych jako ca o  z okre lonego punktu widzenia, maj cy przy tym 

takie w a ciwo ci, których nie posiadaj  jego elementy”3. Skoro wst pnie wyja niono ju ,  

co to jest system, nale y dookre li  jego przeznaczenie. Po co zosta  stworzony i co jest jego 

celem. I tak wi c, system w rozumieniu obszaru bezpiecze stwa b dzie systemem, którego 

celem b dzie wykorzystanie posiadanych si  i rodków na ukierunkowane i skoordynowane 

dzia anie realizowane przez jego elementy/podmioty tak, aby zapewni , utrzyma  i stale 

polepsza  odczuwalny poziom poczucia bezpiecze stwa w pa stwie. Wspomniany system, 

aby zrealizowa  zak adany cel winien wytworzy  tzw.efekt synergii. Wed ug R. W. Griffina 

synergia to „dwa wspó pracuj ce podsystemy produkuj ce wi cej, ni  wynosi aby czna 

suma produkcji ka dego z nich – gdyby pracowa y osobno”4. W kontek cie rozwa anego 

obszaru bezpiecze stwa, interpretacja znaczenia terminu synergia (tu termin zapo yczony  

z nauk o zarz dzaniu) brzmi nast puj co: co najmniej dwa wspó pracuj ce ze sob  

elementy/podmioty wytwarzaj ce wi cej, a ni eli ka dy wytworzy by osobno. Wnioskuj c, 
                                                 
1E. Sobol i inni, S ownik j zyka polskiego, wydanie zmienione i zaktualizowane, PWN, Warszawa 1996, s. 984. 
2B. Ho yst, Zagro enia adu spo ecznego. Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 22-23. 
3J. Wo ejszo, R. Jakubczak (red.), Obronno , Teoria i praktyka, Bellona, Warszawa 2013, s. 16. 
4 R. W. Griffin, Podstawy zarz dzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 86-88. 



Wspó praca mi dzy instytucjami odpowiedzialnymi za …. 

 
 

51

jest to istota systemu bezpiecze stwa pa stwa. Po czone w ramach systemu elementy,  

b d  zdolne do skutecznego zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy (fazy 

zarz dzania kryzysowego)w przypadku pojawienia si  sytuacji kryzysowej. Przeciwie stwem 

synergii jest entropia. Entropia to normalny proces prowadz cy do upadku systemu. 

Analizuj c przedmiotowy obszar, nale y przytoczy  termin system bezpiecze stwa 

narodowego, który to proponowany jest przez Biuro Bezpiecze stwa Narodowego,tj. „system 

bezpiecze stwa narodowego (bezpiecze stwa pa stwa) – jest to ca o  si  (podmiotów), 

rodków i zasobów przeznaczonych przez pa stwo do realizacji zada  w dziedzinie 

bezpiecze stwa, odpowiednio do tych zada  zorganizowana (w podsystemy i ogniwa), 

utrzymywana i przygotowywana. Sk ada si  z podsystemu (systemu) kierowania i szeregu 

podsystemów (systemów) wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych (obronny  

i ochronne) i podsystemów wsparcia (spo eczne i gospodarcze)”5. Jak ju  sygnalizowa  autor 

opracowania, widzimy tu pewien terminologiczny dysonans. Ta kwestia by a podnoszona na 

forum innego periodyku i stanie si  wkrótce przedmiotem szerszego opracowania.  

Analizuj c powy sze, wspó praca pomiotów odpowiedzialnych za bezpiecze stwo 

musi funkcjonowa  w ramach konkretnego systemu. który to b dzie obejmowa  ca e 

spektrum dzia ania wszystkich podmiotów. Od wymiany informacji, po wspólne szkolenia. 

Od wymiany do wiadcze , po wspólne realizacje. Wyja niaj c znaczenia wybranych 

terminów z zakresu bezpiecze stwa, wskazuj c na ich interdyscyplinarny charakter, nale y 

równie  dokona  przegl du proponowanych definicji z zakresu bezpiecze stwa.  

BEZPIECZE STWO - STAN I PROCES 

Na prze omie kilku ostatnich lat, w rodowisku naukowym pojawi a si  gor ca 

dyskusja na temat definicji bezpiecze stwa, a raczej kompletnej definicji bezpiecze stwa. 

Nurtuj cym problemem w tej kwestii sta o si  pytanie: czy bezpiecze stwo to stan, czy te  

stan i proces? Waldemar Kitler mówi, e „Wszelkie analizy bezpiecze stwa, poza sfer  

definiowania jego syntetycznego znaczenia (a wi c mo liwego do zastosowania we 

wszystkich mo liwych konfiguracjach), musz  si  odbywa  przynajmniej z okre leniem jego 

rodzaju, a w konsekwencji jego podmiotu i przedmiotu”6. Ponadto, Roman Ku niar 

stwierdzi , i  „w powodzi hase  rodzaju: „po pierwsze, gospodarka” lub „po pierwsze, 

cz owiek”, szybko zapominamy, e fundamentem tego wszystkiego, co „po pierwsze” jest 

bezpiecze stwo. Jest ono pierwotn  i egzystencjaln  potrzeb  jednostek, grup spo ecznych 

                                                 
5http://www.bbn.gov.pl, (data dost pu 08.01.2016 r.) 
6 W. Kitler, Bezpiecze stwo Narodowe RP, Podstawowe kategorie, Uwarunkowania, System, AON, Warszawa 

2011, s. 23-24 
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wreszcie pa stw. Idzie przy tym nie tylko o przetrwanie, integralno  czy niezawis o , lecz 

tak e o bezpiecze stwo rozwoju, który zapewnia ochron  i wzbogacenie to samo ci jednostki 

czy narodu”7. 

Dokonuj c przegl du przedmiotowej literatury, odnajdujemy pogl d M. Lisieckiego, 

który brzmi „w literaturze przedmiotu bezpiecze stwo najcz ciej jest definiowane przez 

negacj , tj. uwypuklenie przeciwie stw (braku zagro e ) lub przez uwypuklenie 

pozytywnych stanów (spokoju, pewno ci, wolno ci). Wielu autorów wskazuje te  na potrzeb  

procesowego podej cia do bezpiecze stwa – z jednej strony zwracaj c uwag  na dynamik  

zmian w zakresie stanu bezpiecze stwa, z drugiej na to, e stan bezpiecze stwa zale y od 

wielu czynników subiektywnych i obiektywnych, wewn trznych i zewn trznych.  

W rzeczywisto ci obserwuje si  brak powszechnie akceptowanych, kompleksowych definicji 

dotycz cych sfery bezpiecze stwa. Cz sto podmioty odpowiedzialne za bezpiecze stwo  

w konkretnym obszarze zagro e , próbuj  interpretowa  (nagina ) znacznie tego s owa  

w imi  swoich partykularnych interesów”8. Ostatnia cz  cytowanej wypowiedzi, podkre la 

interesowno  niektórych podmiotów. Interpretuj c t  ostatni  my l, autor niniejszego 

opracowania stoi na stanowisku, i  to ludzie, a nie instytucje, b d cy w danej chwili 

reprezentantami lub decydentami w instytucji, realizuj  wy cznie w asne interesy,  

co niekoniecznie jest zgodne z duchem i istot  powo ania podmiotu (instytucji, formacji) 

odpowiedzialnego za bezpiecze stwo. 

Prowadz c dalsze rozwa ania, w S owniku terminów z zakresu bezpiecze stwa 

narodowego zauwa amy, i bezpiecze stwo definiowane jest w niniejszy sposób 

(ang. security) – „stan, który daje poczucie pewno ci, i gwarancje jego zachowania oraz 

szans  na doskonalenie. Jedna z podstawowych potrzeb cz owieka. Jest to sytuacja 

odznaczaj ca si  brakiem ryzyka utraty czego  co cz owiek szczególnie ceni, na przyk ad: 

zdrowia, pracy, szacunku, uczu , dóbr materialnych...”9 Natomiast, w tym e S owniku, 

(tylko, e w wersji elektronicznej) przy ha le bezpiecze stwo odnajdujemy niniejszy 

komentarz: „bezpiecze stwo nie nale y pojmowa  statycznie, ale przede wszystkim 

dynamicznie, jako proces spo eczny, w którym podmioty mi dzynarodowe staraj  si  

eliminowa  zagro enia i podnosi  swój stan pewno ci. Bezpiecze stwo absolutne jest 

                                                 
7 R. Jakubczak, J. Marczak, K. G siorek, W. Jakubczak, Podstawy bezpiecze stwa narodowego Polski 

w erze globalizacji, AON, Warszawa 2008, s. 99. 
8 M. Lisiecki, Jako  w zarz dzaniu bezpiecze stwem obywateli, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 70. 
9 W. epkowski (red.), S ownik terminów z zakresu Bezpiecze stwa Narodowego. Wydanie czwarte, AON, 

Warszawa 2009 s. 13. 
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warto ci  nieosi galn , ma ono bowiem zawsze charakter wzgl dny”10.Tak e widzimy tu 

pewn  sprzeczno , co powoduje e powinni my z pe n  wiadomo ci  podchodzi  do 

problematyki bezpiecze stwa. Ponadto, jak wida  na przyk adzie dwóch wyda  S ownika, 

jego twórcy poszukuj  ujednolicenia, b d  kompletnego zdefiniowania terminu 

bezpiecze stwo. Nie jest to takie proste. Jak wida  wielu znakomitych naukowców 

podejmowa o szereg prób, aby przygotowa  konkretn  propozycj . Nie mniej jednak, autor 

opracowania stoi na stanowisku, e bezpiecze stwo - to stan i proces. Tylko czy rodowisko 

naukowe nie powinno mówi  o poczuciu bezpiecze stwa? Czy bezpiecze stwo to jest to 

samo, co poczucie bezpiecze stwa? Wed ug Z. cibiorka, B. Wi niewskiego, R. B. Kuca i A. 

Dawidczyka „poczucie bezpiecze stwa jest jedn  z podstawowych potrzeb i oczekiwa  

ka dego cz owieka. Bezpiecze stwo ma wymiar spo eczny. Jest naczeln  potrzeb  nie tylko 

jednostki, ale i grupy spo ecznej. Jest tak e podstawowym celem dzia a  pa stw i systemów 

mi dzynarodowych; jego brak wywo uje niepokój i poczucie zagro enia”11. 

Wnioskuj c z powy szego, wydaje si  s usznym, aby przytoczy  jeszcze raz tych 

samych naukowców, którzy stwierdzaj  i  „w praktycznej dzia alno ci 

podmiotów,bezpiecze stwo funkcjonuje z przymiotnikiemokre laj cym, kogo personalnie lub 

jakiego obszaru podmiotowo lub przedmiotowo dotyczy. Bezpiecze stwo jest jednocze nie 

stanem i procesem. Mówi c o stanie mamy na my li jego wymiar, skal  trwa o ci, zasi g 

terytorialny itp. Natomiast proces to nieustanne kszta towanie i umacnianie bezpiecze stwa, 

okre laj ce zarazem jego dynamik , o której najlepiej wiadczy stale rosn cy jego zakres 

podmiotowy, przedmiotowy i przestrzenny”12. Cytowani naukowcy trafnie zauwa yli,  

i  bezpiecze stwo to stan i proces. W tym permanentnym procesie ogromn  rol  odgrywaj  

instytucje odpowiedzialne za bezpiecze stwo, które to w skoordynowanych dzia aniach 

prowadzonych w ramach systemu bezpiecze stwa pa stwa, realizuj  swoje obowi zki. 

Uwidacznia to równie  J. Gierszewski, który wskaza  i  „bezpiecze stwo jest postrzegane 

jako stan i proces, potrzeba oraz skomplikowany system wraz z licznym uk adem 

podsystemów, które maj  na celu zapewnienie bezpiecznego rozwoju narodowi przy u yciu 

rodków prawnie dost pnych (technicznych, organizacyjnych i prawnych)”13, czyli dobrych 

praktyk realizowanych w ramach wspó pracy. Przegl daj c wiele proponowanych 

                                                 
10 J. Kaczmarek, W. epkowski, B. Zdrodowski (red.), S ownik terminów z zakresu Bezpiecze stwa 

Narodowego, AON wersja elektroniczna, Warszawa 2008, s. 14. 
11 Z. cibiorek, B. Wi niewski, R. B. Kuc, A. Dawidczyk, Bezpiecze stwo wewn trzne. Podr cznik akademicki, 

Wydawnictwo Adam Marsza ek, Toru  2015, s. 24. 
12 Tam e, s. 31. 
13 J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpiecze stwa spo ecznego, Difin, Warszawa 2013, s. 14. 
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przedmiotowych terminów mo na przychyli  si  do stwierdzenia A. Szymonika, który to 

wysun  nast puj ce wnioski: 

 „bezpiecze stwo jest poj ciem bardzo szerokim i obejmuje praktycznie wszystkie 

dziedziny naszego ycia, 

 zagro enie bezpiecze stwa mo e pojawi  si  niespodziewanie, co do miejsca  

oraz czasu, z otoczenia bli szego i dalszego, wewn trznego i zewn trznego,  

z bliskiej i dalekiej odleg o ci, 

 bezpiecze stwo zawsze dotyczy konkretnego podmiotu (np. cz owieka, grupy ludzi, 

systemu gospodarczego, jednostki samorz dowej, narodu pa stwa itd.), 

 bezpiecze stwo obejmuje zaspokojenie takich potrzeb, jak istnienie, przetrwanie, 

ca o , to samo , niezale no , spokój, posiadanie i pewno , 

 dzia ania zabezpieczaj ce przed zagro eniami s  skierowane zarówno do wewn trz, 

jak i na zewn trz celem usuwania lub przynajmniej oddalania niekorzystnych sytuacji  

i eliminowania l ku, obawy, niepokoju oraz niepewno ci, 

 aspektami przedmiotowego rozumianego bezpiecze stwa (ekonomicznego, 

politycznego, militarnego, kulturowego, informacyjnego itp.) zajmuj  si  wyspecjalizowane 

s u by, instytucje, o rodki naukowe i badawcze”14. 

W wi kszo ci wszyscy znamy piramid  A. Maslowa. Wiemy, e bezpiecze stwo  

w wspomnianej hierarchii umiejscowione jest, jako druga potrzeba. Ale mówi c  

o bezpiecze stwie nale y równie  wspomnie  o tym, e uczestnicz c w permanentnym 

procesie jego utrzymania, stwarzamy mo liwo  realizowania kolejnych, i równie istotnych 

potrzeb tj. afiliacji, szacunku i uznania oraz samorealizacji, czyli mamy mo liwo  godnie 

y  z zachowaniem i poszanowaniem wszelkich praw wolno ci i cz owieka oraz mamy 

mo liwo  rozwoju. Autor opracowania prowadz c wiele dyskusji na forach organizowanych 

konferencji i seminariów, zauwa a oraz podnosi pewne has o tj. Bezpiecze stwo w s u bie 

godno ci cz owieka.Jest to has o i my l, któr  to autor artyku u wspólnie z prof. Leszkiem 

Korporowiczem powo ali do ycia. Wspomniany Profesor jest niezwykle wa n  postaci  

wiata nauki. Ten zacny cz owiek, wybitny socjolog, propagator ewaluacji polskiej  

oraz w a ciwego jej postrzegania, obro ca kultury polskiej, nios cy przes anie wybitnego 

prawnika i zakonnika, jednego z pierwszych rektorów Akademii Krakowskiej Paw a 

W odkowica, sta  si  inspiratorem troch  odmiennego postrzegania zagadnie  dotycz cych 

obszaru bezpiecze stwa. 

                                                 
14 A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpiecze stwa, Difin, Warszawa 2011, s. 180. 
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Skoro podj to prób  wyja nienia terminu bezpiecze stwo, nale a oby wyja ni  co to 

jest zagro enie. A wi c „zagro enie jest antonimem bezpiecze stwa (…) Zagro enia  

to zjawiska fizyczne lub spo eczne powoduj ce stan niepewno ci i obaw, czyli naruszaj ce 

poczucie bezpiecze stwa. To tak e stan i (lub) sytuacje, którym cz sto towarzyszy strach  

i l k”15. 

Zdaniem autora artyku u, aby móc zg bia  wiedz  na temat bezpiecze stwa nie 

wolno ogranicza  si  do prowadzenia analiz problemów pojawiaj cych si  wy cznie  

w czasach obecnych. Spojrzenie w przesz o , uzmys awia i ukazuje jak  drog  obierano,  

aby utrzyma  po dany poziom poczucia bezpiecze stwa. „Jean Halpérin rozpatrywa  rol , 

jak  mog o odgrywa  w historii uczucie wyra ane s owem „bezpiecze stwo”, Jego zdaniem 

mo e ono sta  si  „motywem przewodnim” szeroko poj tego „rozumienia przesz o ci”. 

Zwraca  wi c uwag  na „pewne pojecie, pewne zagadnienie”, które wydawa o mu si  

„zapoznane” przez histografi ; s owo „bezpiecze stwo” odnosi si  jednocze nie do faktów  

i do stanu umys u”16. Jak pisze J. Delemeau „Równocze nie z pojawieniem si  s ów sécurité, 

security, sicurezza, seguridad, Sicherheitsgefühl, zacz to si  zastanawia  nad tym,  

co uzasadnia uczucie, do jakiego s owa te si  odnosz . Pytanie to jest faktem historycznym 

zasadniczej wagi. Refleksja na ten temat rozwin a si  w dwóch ró nych, w znacznej mierze 

przeciwnych kierunkach. Pierwszy z nich, o charakterze g ównie teologicznym, sk ania  do 

nieufno ci wobec zwodniczej pewno ci duchowej, która grozi a nam popadaniem  

w gnu no . Drugi, w zasadzie polityczny, d y  do dowarto ciowania bezpiecze stwa 

publicznego, b d cego najbardziej uzasadnionym d eniem obywateli”17.  

Analizuj c powy sze, s usznym wydaje si  podj cie wysi ku badawczego w obszarze 

bezpiecze stwa, a konkretnie wspó pracy podmiotów odpowiedzialnych za bezpiecze stwo 

pa stwa.  

POTENCJA  

Kolejn  niemniej wa na kwesti  jest ustalenie potencja u, który to uczestniczy by  

w wymienionym przed chwil  procesie. Wed ug S ownika terminów z zakresu 

bezpiecze stwa narodowego „potencja  (ang. potential) – zasób mo liwo ci, mocy, zdolno ci 

wytwórczej tkwi cej w czym ; sprawno , wydajno , mo liwo , zw aszcza pa stwa  

w jakiej  dziedzinie, np. gospodarczej, wojskowej”18. W komentarzu autorzy S ownika 

                                                 
15 Z. cibiorek, B. Wi niewski, R. B. Kuc, A. Dawidczyk, Bezpiecze stwo wewn trzne…, s. 101. 
16 J. Delumeau, Skrzyd a anio a, Poczucie bezpiecze stwa w duchowo ci cz owieka Zachodu w dawnych 

czasach, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1998, s. 8. 
17 Tam e, s. 13. 
18 J. Kaczmarek, W. epkowski, B. Zdrodowski (red.), S ownik terminów …, s. 103. 
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wyja niaj , i  „termin „potencja ” wywodzi si  z filozofii Arystotelesa, który wprowadzi  

rozró nienie mi dzy tym, co rzeczywi cie jest, od tego, co jeszcze nie istnieje, ale mo e 

zaistnie  w okre lonych warunkach lub przy pewnej ich zmianie. Jest to istotna cecha tego 

poj cia”19. Kto stanowi, b d  mo e stanowi  taki potencja ?Otó , potencja  stanowi : 

1. podmioty i instytucje odpowiedzialne za utrzymanie po danego poziomu 

bezpiecze stwa 

2. stowarzyszenia i organizacje pozarz dowe 

3. rodowiska naukowe/akademickie 

4. rodowiska eksperckie 

5. spo ecze stwo 

W poszukiwaniu potencja u, s usznym wydaje si , aby w tej cz ci opracowania 

pochyli  si  nad instytucjami, które zajmuj  si  szeroko rozumian  edukacj   

o bezpiecze stwie (celowo nie u yto terminu edukacja dla bezpiecze stwa). Dlaczego?  

Z prostej przyczyny, tj. to one kszta tuj  morale m odego pokolenia. Pocz wszy od nauczania 

wczesnoszkolnego, po studiowanie. Zdaniem autora, to w a nie tam nale y poszukiwa  

wspomnianego potencja u.„Zgodnie z obowi zuj cymi obecnie rozwi zaniami 

koncepcyjnymi, organizacj  i realizacj  edukacji dla bezpiecze stwa zajmuje si  kilka 

resortów. S  to: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wy szego, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewn trznych. 

Wa nym wykonawc  zada  edukacyjnych z zakresu bezpiecze stwa s  tak e formacje 

podleg e MSW (Policja, Pa stwowa Stra  Po arna oraz Stra  Graniczna) oraz MON 

(Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej). Oprócz instytucji centralnych, edukacja dla 

bezpiecze stwa jest tak e prowadzona w o rodkach w adzy samorz dowej na poziomie 

województwa, powiatu, gminy i miasta oraz u przedsi biorców wa nych z punktu widzenia 

bezpiecze stwa i obronno ci pa stwa. Istotnym elementem systemu edukacji dla 

bezpiecze stwa s  publiczne i niepubliczne uczelnie wy sze. Uczelnie wy sze prowadz  

studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia na kierunku bezpiecze stwo narodowe 

oraz bezpiecze stwo wewn trzne. Wed ug danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wy szego studia na tych kierunkach prowadz  83 uczelnie. Wa n  rol  w systemie edukacji 

dla bezpiecze stwa odgrywaj  równie  stowarzyszenia i organizacje pozarz dowe. W ród 

organizacji, które najbardziej intensywnie wpisuj  si  w ten zakres, s  m.in.: Zwi zek 

Harcerstwa Polskiego, Zwi zek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Zwi zek Strzelecki „Strzelec”, 

                                                 
19 Tam e, s. 104. 
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Policyjne Towarzystwo Sportowe, Stowarzyszenie Kulturalne i Tradycji Wojskowej, Zwi zek 

o nierzy Narodowych Si  Zbrojnych, Zwi zek Inwalidów Wojennych, stowarzyszenia 

kombatanckie, Liga Obrony Kraju i Polski Czerwony Krzy . Wartym odnotowania s  te  

dzia ania edukacyjne organizacji specjalistycznych w zakresie ratownictwa górskiego (GOPR 

i TOPR) i wodnego (WOPR)”20. Analizuj c powy sze, widzimy, i  wiele podmiotów mo e 

wp ywa  na kszta towanie morale m odego pokolenia. Jest to niezmiernie wa na kwestia. 

Dzia aj c w organizacjach lub stowarzyszeniach, realizuj c poszczególne programy 

nauczania, m ody cz owiek do wiadcza niezwykle wa nego elementu wychowawczego. 

Wp ywa on przede wszystkim na postaw , kr gos up moralny, to samo , poszanowanie 

godno ci, jak równie  na empati . Niestety, nie jest to tak oczywiste jakby mia o wygl da . 

W uwagach do raportu z bada  sonda owych CBOS-u (listopad 2014) dotycz cego „Oceny 

stanu bezpiecze stwa pa stwa” sporz dzonego przez prof. Jadwig  Staniszkis, czytamy 

„Atomizacja, brak edukacji nastawionej na wyrobienie zdolno ci przywódczych i poczucia 

odpowiedzialno ci za innych, oraz – brak zaufania wobec pa stwa to g ówne zagro enia. 

Skutki takiej postawy (i nastawienie wy cznie na przetrwanie swoje i rodzin) wida  dzi   

w Donbasie. My jeste my podobni. Odtworzenia wiarygodnych instytucji - (harcerstwa, 

korporacji studenckich, Ligi Obrony Kraju, które w czasie II Wojny wspiera y zbrojnie 

Pa stwo Podziemne, jako fundament AK) oraz sieci lokalnych autorytetów jest niezb dne. 

Konieczna jest odbudowa wi zi spo ecznych (tak e przez polityk  historyczn , jako ród a 

dumy, ale i pokazywania form dzia ania)”.21 W kontek cie prowadzonych rozwa a   

oraz maj c na uwadze powy sze, mo na si  z t  opini  zgadza  b d  nie, ale na pewno nale y 

si  nad ni  pochyli  i podda  cytowane stwierdzenie g bokiej refleksji. 

 Podsumowuj c niniejsze opracowanie, wydaje si  s usznym, aby przytoczy  s owa 

francuskiego historyka J. Delumeua tzn. „Tak jak nadopieku czo  w rodzinie przyt acza  

i w ko cu rodzi l ki, podobnie nagromadzenie wszelkiego rodzaju zabezpiecze  prowadzi  

do u pienia w cz owieku doros ym inicjatywy i kreatywno ci”22. W odpowiedzi na niepokój 

zawarty w powy szym stwierdzeniu, organa odpowiedzialne za bezpiecze stwo pa stwa 

utworzy y system bezpiecze stwa pa stwa, który to z za o enia nie powinien u pi  czujno ci, 

inicjatywy, czy te  kreatywno ci podmiotów odpowiedzialnych za bezpiecze stwo. 

Gwarancj  tego, b dzie konstruktywna wspó praca tych podmiotów, wytwarzaj ca efekt 

                                                 
20 Bia a Ksi ga Bezpiecze stwa Narodowego RP 
21 http://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/05/ekspertyza_jadwiga_staniszkis.pdf (05.04.2015 r.) 
22 J. Delumeau, Skrzyd a anio a, Poczucie …, s. 28. 
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synergii i prowadz ca permanentnie ewaluacj  procesu utrzymania po danego poczucia 

bezpiecze stwa.  
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AKTYWNO  „SAMOTNYCH WILKÓW” WYZWANIEM  

DLA PA STWA I SPO ECZNO CI LOKALNYCH 

 

THE ACTIVITY OF"LONE WOLVES" AS A CHALLENGE FOR THE 

STATEAND LOCAL COMMUNITIES 

 
Streszczenie 

 

„Samotne wilki” stanowi  istotne zagro enie dla pa stwa i spo eczno ci lokalnych.  

W zwi zku z tym, e sprawcy samodzielnie przygotowuj  i przeprowadzaj  swoje zamachy, 

to dla s u b odpowiedzialnych za bezpiecze stwo s  trudni do zidentyfikowania  

i powstrzymania. W ostatnim okresie odnotowano wzrost liczby ataków z udzia em 

„samotnych aktorów”. W artykule przestawiono wybrane przyk ady zamachów oraz podj to 

prób  analizy zagro enia poprzez wskazanie cech charakterystycznych zjawiska. 

S owa kluczowe: „samotne wilki”, zagro enie, spo eczno  lokalna, bezpiecze stwo pa stwa 

 

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 bezpiecze stwo zwracaj uwag  na powtarzaj ce si   

w miejscach publicznychzamachy, których sprawcami s  pojedyncze osoby lub ma e ich 

grupy. W wyniku niezapowiedzianych ataków gin  nie wiadomi zagro enia obywatele,  



  Tomasz achacz 

 
 

60

a mo liwo  wyst pienia zamachu w ka dym miejscu i czasie, parali uje funkcjonowanie 

spo eczno ci lokalnych. Podejmuj c prób  analizy zjawiska, nale y rozwa y  kwesti  – czy 

s  to incydentalne przypadki, czy wspó czesne zagro enie bezpiecze stwa pa stwa? Pojawia 

si  tak e pytanie o motywacj  i cechy charakterystyczne „samotnych wilków”. Poza tym 

warto zastanowi  si , czy jest to nowa forma terroryzmu, który przenika rodowiska lokalne 

oraz zaskakuje nieprzygotowane do w a ciwego reagowania s u by? W ostatnich miesi cach 

odnotowano kilkana cie ataków z udzia em „aktorów” dzia aj cych w pojedynk  m.in.  

w Stanach Zjednoczonych, we Francji, czy te  w Danii. Zamachy wywo a y strach  

i przera enie w spo ecze stwie oraz sta y si  przedmiotem debaty na forum 

mi dzynarodowym. Tym samym potwierdza si  pogl d H. Kury, e zagro enia od zarania 

dziejów stanowi  jeden z g ównych tematów dyskusji w ka dym spo ecze stwie,  

a przewa aj ca cz  ludzko ci jest przekonana, e w porównaniu z dawnymi czasami 

zagro enie w mniejszym lub wi kszym stopniu stale ro nie.1 

Poj cie „samotny wilk” pojawi o si  w s owniku ameryka skiej skrajnej prawicy, 

której przywódcy zach cali w latach 90. do atakowania rz du samodzielnie lub w ma ych 

grupach.2 Pocz tkowo by  to problem marginalny, a ataki z udzia em pojedynczych osób 

wyst powa y sporadycznie. Z czasem zjawisko to nasili o si  i ewoluowa o, sprawiaj c 

ekspertom trudno ci w jego jednoznacznej interpretacji i klasyfikacji. W literaturze 

przedmiotu spotka  mo na ró ne uj cia problemu. W ostatnich latach poj cie „samotny wilk” 

pojawi o si  do opisania sytuacji, w której jedna osoba, zwykle dzia aj ca oddzielnie od 

okre lonej organizacji terrorystycznej, wykonuje to, co mo na by okre li  jako atak 

terrorystyczny.3 W tym uj ciu podkre la si  aspekt niezale no ci w dzia aniu sprawcy, mimo 

stosowanych przez niego metod. Z kolei wed ug G. Weimanna „samotny wilk” to 

indywidualista lub ma a ich grupa, którzy u ywaj  tradycyjnych terrorystycznych taktyk 

w czaj c w to atakowanie cywilów do osi gni cia wyra nie politycznych lub ideologicznych 

celów. Dzia aj  przy tym bez cz onkostwa, bez wewn trznej kooperacji oraz bez wsparcia 

oficjalnej lub nieoficjalnej organizacji terrorystycznej, komórki, lub grupy.4 S  to zatem 

jednostki, które mimo, e dzia aj  samodzielnie, maj  jasno okre lony cel. R. F. J. Spaaij 

podkre la ponadto, e poj cie to okre la niebezpiecznego przywódc , wyrzutka 

antyspo ecznego i nieprzewidywalnego osobnika. Wskazuje przy tym na „biologiczne 
                                                 
1 H. Kury, Lokalne zapobieganie przest pczo ci w Europie, Kraków 2002, s. 343. 
2 T. achacz, „Samotne wilki” zagro eniem dla bezpiecze stwa pa stwa, [w:] Forum Bezpiecze stwa. Instytucje 
pa stwa a bezpiecze stwo cz owieka, (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 nale  do grupy terrorystycznej 

(do paczki)”.5 Z zaprezentowanych definicji wynika, e eksperci s  zgodni co do istoty 

zjawiska. Sprawc  jest zawsze jednostkazdeterminowana, dzia aj ca w momencie zamachu 

samodzielnie i atakuj ca ludno  cywiln .6 W dalszej cz ci przybli ona zostania aktywno  

„samotnych wilków” w ostatnim okresie oraz ukazane zostan  cechy charakterystyczne 

zjawiska. Przedtem jednak odniesiono si  do istoty rodowiska lokalnego oraz terroryzmu.  

rodowisko lokalne wed ug T. Pilcha to „gromada ludzki zamieszkuj cych 

ograniczone i wzgl dnie izolowane terytorium, posiadaj cych i ceni cych wspóln  tradycj , 

warto ci i symbole, instytucje us ugowe i kulturowe, wiadomych jedno ci, odr bno ci, 

gotowych do wspólnotowego dzia ania, yj cych w poczuciu przynale no ci i wewn trznego 

bezpiecze stwa”.7 Spo eczno  taka uto samia si  z okre lonym regionem i ceni przy tym 

bezpiecze stwo jako naczeln  potrzeb  cz owieka i grup spo ecznych.8 Poprzez podejmowane 

dzia ania d y do jej zaspokojenia i przyczynia si  do rozwoju spo ecznego i gospodarczego 

pa stwa. Spo eczno ci lokalne „cechuje ograniczona liczba aktorów, a zachodz ce mi dzy 

nimi relacje maj  charakter bezpo redni. Tych nielicznych aktorów lokalnej sceny czy 

pewna wspólnota celów i rodków wynikaj ca ze wspólnoty ycia codziennego. Wyzwala 

ona nierzadko u piony potencja  rozwojowy i mobilizuje do zachowa  prospo ecznych. 

D ugie trwanie takich w a nie spo eczno ci sprawia, i  przypisa  im mo na uniwersa 

symboliczne, jak okre li  je przed laty P. Berger i T. Luckmann.9 Chodzi tutaj o zbiór 

warto ci i norm opieraj cych si  w znacznym stopniu historycznym przemianom  

i reguluj cych zachowania codzienne i od wi tne, ustalaj cych ich rytmy czy cykle.  

Na koniec wreszcie, z uwagi na wzgl dnie kompletn  opraw  instytucjonaln , spo eczno ci 

lokalne charakteryzuje swoista autarkia – niemal ca e ycie tworz cych je ludzi up ywa  

mo e w ich obr bie”.10 Omówione cechy rodowiska lokalnego mog  mie  wp yw na b dn  

ocen  zagro e , które mog  zaistnie  w otoczeniu. „Hermetyczno ” spo eczno ci lokalnych 

skupiaj cych si  g ównie na problemach spo ecznych godz cych w egzystencj  jednostki  

i funkcjonowanie wspólnoty, mo e prowadzi  do bagatelizowania niektórych zjawisk, w tym 

niebezpiecze stwa zwi zanego z zamachem „samotnego wilka”. Spo ecze stwo w Polsce nie 

                                                 
5 R. F. J Spaaij, Understanding lone wolf terrorism: global patterns, motivations and prevention, Dordrecht, 
New York 2012, pg. 17. 
6 T. achacz,dz. cyt., s. 74. 
7 T. Pilch, rodowisko lokalne –struktura, funkcje, przemiany, [w:] Pedagogika spo eczna, (red.) T. Pilich,  
I. Lepalczyk , Warszawa 1995, s. 157. 
8 J. Sta czyk, Wspó czesne pojmowanie bezpiecze stwa, Warszawa 1996, s. 18. 
9 P. Berger, T. Luckmann, Spo eczne tworzenie rzeczywisto ci, Warszawa 1983. 
10 B. Ja owiecki, M. S. Szczepa ski, Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej. Podr cznik 
akademicki, Tychy 2002, s. 23.  
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do wiadczy o jeszcze jego ataku, ale nale y pami ta , e nie jest to stan dany raz na zawsze. 

Tym bardziej, e na wiecie odnotowuje si  wzrost aktywno ci „aktorów” dzia aj cych  

w pojedynk . Zagro enie „wykracza” poza granice pa stwowe i mo e sparali owa  ka de 

rodowisko lokalne przyczyniaj c si  do dezintegracji wi zi spo ecznych we wspólnotach. 

Terroryzm, mimo wielu bada  po wi conych zagro eniu, pozostaje nadal istotnym 

wyzwaniem dla spo eczno ci mi dzynarodowej. Cz ste i chaotyczne transformacje zjawiska 

uniemo liwiaj  jego jednoznaczn  ocen .11 Nie wypracowano do tej pory wspólnej definicji 

terroryzmu, którego termin wywodzi si  z j zyka greckiego i aci skiego. Greckie treo-

znaczy „dr e , ba  si ”, „stchórzy , uciec”, za  aci skie terror-oris- oznacza „strach, trwoga, 

przera enie”, a czasownik aci ski terrero oznacza „wywo a  przera enie, straszy ”.12 Istot  

problemu jest wywo anie strachu oraz paniki w ród spo ecze stwa. Klasyczne uj cie 

omawianego zjawiska prezentuje W. Weitling: „Terroryzm jest tworzeniem nieba na ziemi 

piekielnymi metodami przez kryminalistów”.13 Z kolei wed ug R. R. Rubinsteina terroryzm 

„to dzia anie wykorzystuj ce przemoc i uprawiane przez jednostk  lub grup ,  

które z prawnego punktu widzenia jest pozbawione legalno ci”.14 Sprawc  zamachu mo e 

by  pojedyncza osoba, nie musi to by  koniecznie organizacja. W „S owniku terminów  

z zakresu bezpiecze stwa narodowego” okre lono, e jest to „forma przemocy polegaj ca  

na przemy lanej akcji wymuszenia b d  zastraszenia rz dów lub okre lonych grup 

spo ecznych w celach politycznych, ekonomicznych i innych”.15 W tym uj ciu zwrócono 

uwag  na motywacj  sprawców, którzy maj  jasno okre lony cel. Zdaniem B. Hoffmana 

dzia ania terrorystyczne polegaj  na: „(…) budzeniu i wykorzystywaniu strachu w wyniku 

przemocy lub gro by przemocy w d eniu do zmian politycznych. (…) Terroryzm jest 

specjalnie pomy lany tak, aby wywiera  dalekosi ne skutki psychologiczne, znacznie 

wykraczaj ce poza bezpo redni  ofiar (y) czy przedmiot terrorystycznego ataku. Ma sia  

strach, a wi c zastraszy  znacznie szersz  <<namierzon  widowni >>, która mo e 

obejmowa  wrog  grup  etniczn  lub religijn , ca y kraj, rz d lub parti , czy te  opini  

publiczn . (…) Za pomoc  rozg osu zdobytego w wyniku przemocy terrory ci pragn  zdoby  

wp ywy i w adz , których nie maj , aby przeprowadzi  zmiany polityczne na szczeblu 

lokalnym lub mi dzynarodowym”.16 Warto podkre li , e B. Hoffman zwraca uwag  na 

                                                 
11 B. Bolechów, Terroryzm w wiecie podwubiegunowym, Toru  2003, s. 33. 
12 Za: E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpiecze stwa narodowego, Warszawa 2011, s. 137. 
13 K. Indecki, W sprawie definicji normatywnej terroryzmu, [w:] Przest pczo  zorganizowana. wiadek 
koronny, terroryzm, (red.) E. W. P ywaczewski, Zakamycze 2005, s. 261. 
14 R. E. Rubistein, Alchemists of Revolution, New York 1987, s. 17. 
15 W. epkowski, S ownik terminów z zakresu bezpiecze stwa narodowego, Warszawa 2011, s. 137. 
16 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001, s. 42. 
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lokalny wymiar problemu. Podsumowuj c przegl d ró nych okre le  terroryzmu warto 

przytoczy  badania A.P. Schmidta i A.I. Jongmanna, którzy na podstawie analizowanych 

definicji wyró nili najcz ciej eksponowane cechy zjawiska m.in.: przemoc/si a; polityczny; 

strach/terror; psychologiczne skutki; przewidywane reakcje; celowe, planowane, 

systematyczne, zorganizowane dzia ania; rozg os/reklama.17 

Istot  terroryzmu, jak zgodnie podkre laj  badacze problemu, jest zastraszenie przy 

u yciu przemocy. W zwi zku z tym dzia ania sprawców charakteryzuj  si  bezwzgl dno ci   

i okrucie stwem, a efekt psychologiczny zostaje osi gni ty, kiedy grupa docelowa jest 

zaskoczona i nieprzygotowana na zamach. Cech  wyró niaj c  wspó czesny terroryzm jest 

szczególny cel ataku, wcze niej przemy lany i starannie zaplanowany. W kr gu 

zainteresowania terrorystów s  przede wszystkim cele niewojskowe, czyli ludno  i obiekty 

cywilne, w tym równie  infrastruktura publiczna. „Akty wspó czesnego terroryzmu nie s  ju  

kierowane g ównie przeciwko budynkom rz dowym, strukturom w adzy czy si om 

porz dkowym. Ostrze uderze  skierowane zosta o przeciwko spo ecze stwu, przeciwko 

ludno ci cywilnej (…)”.18B. M. Jenkins zauwa a, e terrory ci mog  zaatakowa  wszystko, 

wsz dzie i w ka dej chwili, a pa stwo nie mo e chroni  wszystkiego, wsz dzie i przez ca y 

czas.19 Metody dzia ania sprawców s  ró ne i zmieniaj  si  dynamicznie w celu uzyskania jak 

najwi kszego efektu zaskoczenia. Najcz ciej stosowane s  m.in.: zabójstwa; uprowadzenia; 

zamachy bombowe; ataki przy u yciu broni palnej, broni bia ej lub innych niebezpiecznych 

przedmiotów czy te  porwania samolotów lub innych rodków masowej komunikacji.20 

Wa nym wyznacznikiem omawianego zagro enia jest tak e motywacja sprawców.  

W literaturze przedmiotu wskazuje si , e pod o e dzia alno ci terrorystycznej mo e by  

natury: separatystycznej, nacjonalistycznej, fundamentalistycznej, religijnej, ideologicznej, 

czy te  rasistowskiej.21 Podkre la si  ponadto cel polityczny zjawiska, który zwi zany jest  

z destrukcyjnym oddzia ywaniem na pa stwo i jego struktury. Zwraca si  uwag , e istot  

wspó czesnego terroryzmu „nie jest osi ganie celów politycznych a raczej spowodowanie 

mo liwie maksymalnych strat w ród ludno ci lub odczuwalnych przez ni  szkód 

gospodarczych.22 Znamienn  cech  zjawiska jest ch  uzyskania rozg osu wed ug 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. Gotowa a, Ciernista droga do globalnego bezpiecze stwa, [w:] Terroryzm-rola si  zbrojnych w zwalczaniu 
zjawiska, Warszawa 2006, s. 192. 
19Bezpiecze stwo zewn trzne Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) T. Jemio o, K. Malaka, Warszawa 2002, s. 175. 
20 Tam e, s. 20. 
21 K. Ja oszy ski, Organy administracji rz dowej wobec zagro e  terrorystycznych. Policja w walce i 
przeciwdzia aniu terroryzmowi, Bielsko-Bia a 2009, s. 11-12. 
22 J. Gotowa a, dz. cyt., s. 192. 



  Tomasz achacz 

 
 

64

e skuteczne dzia anie terrorystyczne jest wówczas, im wi kszy jest wyd wi k spo eczny  

i medialny. Celem aktu terrorystycznego nie jest mier  wielu osób, lecz wywo anie 

odpowiedniej reakcji opinii publicznej, a wa n  rol  odgrywaj  przy tym media.23.  

 W dokumentach po wi conych bezpiecze stwu terroryzm ukazywany jest zarówno 

jako problem globalny, jak te  lokalny. W Koncepcji Strategicznej NATO z 2010 roku 

podkre lono, e „terroryzm stwarza bezpo rednie zagro enie dla bezpiecze stwa obywateli 

pa stw NATO i szerzej dla mi dzynarodowej stabilno ci i dobrobytu. Grupy terrorystyczne 

przenikaj  i rozprzestrzeniaj  si  na obszarach o strategicznym znaczeniu dla Sojuszu;”.24 

W dalszej cz ci dokumentu pojawia si  deklaracja, e pa stwa cz onkowskie b d  

„wzmacnia  zdolno ci do wykrywania i obrony przed mi dzynarodowym terroryzmem,  

w tym poprzez pog bion  analiz  zagro enia, (…) w czaj c w to pomoc w szkoleniu si  

lokalnych w ich walce z terroryzmem;”.25 

 W Europejskiej Strategii Bezpiecze stwa zatytu owanej „Bezpieczna Europa  

w lepszym wiecie”, któr  przyj t  w 2003 roku, podkre lono e „terroryzm stanowi 

narastaj ce zagro enie strategiczne dla ca ej Europy. (…) fala terroryzmu ma zakres 

wiatowy i jest powi zana ze zbrojnym ekstremizmem religijnym. Jej przyczyny s  z o one. 

Sk ada si  na nie presja modernizacji, kryzysy kulturalne, spo eczne i polityczne  

oraz wyalienowanie m odzie y yj cej w obcych spo eczno ciach”. Zauwa ono, e celem  

i baz  tak pojmowanego terroryzmu jest Europa.26 Zwrócono ponadto uwag , e bardzo 

istotne w zwalczaniu terroryzmu jest przeciwdzia anie i t umienie zarodków ró nych 

konfliktów o charakterze lokalnym i regionalnym. Wskazano na znaczenie wspó pracy 

mi dzynarodowej, akcentuj c przy tym rol  NATO oraz ONZ. W innym dokumencie Unii 

Europejskiej - „Strategia UE w zakresie zwalczania terroryzmu” – zwrócono uwag  na 

„wieloaspektow  kooperacj  po wi con  pog bianiu powszechnego konsensusu w walce  

z terroryzmem.”27 

 Dokumentem strategicznym, w którym uwzgl dniono zagro enie terroryzmem jest 

tak e „Strategia Bezpiecze stwa 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. 
24https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2694,KoncepcjaStrategicznaNATOtlumaczenie.html, [data dost pu:  
20 lipca 2015 r.]. 
25 Tam e. 
26 Europejska Strategia Bezpiecze stwa z 2003,   
https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_bezpieczenstwa_ue_2003.pdf, [data dost pu: 20 lipca 2015 r.],  
s. 29-31. 
27http://www.psz.pl/120-unia-europejska/damian-szlachter-unia-europejska-wobec-terroryzmu-aktywnosc-
miedzynarodowa, [data dost pu: 21 lipca 2015 r.]. 
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okre lono, e „zagro eniami dla globalnego bezpiecze stwa pozostan  mi dzynarodowy 

terroryzm i zorganizowana przest pczo  (…)”.28 Uznano, e zjawisko jest szczególnie 

niebezpieczne w po czeniu z ekstremizmem i nowoczesnymi technologiami 

teleinformatycznymi. Podkre lono ponadto, e terroryzm jest zagro eniem tak e w wymiarze 

krajowym, a za szczególnie niebezpieczne uznano „pojedyncze osoby lub ma e grupy osób 

wykorzystuj ce metody terroru jako narz dzia do realizowania w asnych celów o pod o u 

politycznym, spo ecznym, ekonomicznym, religijnym”.29 

 W dalszej cz ci artyku u przedstawione zostan  wybrane przyk ady zamachów  

z udzia em „samotnych wilków” oraz cechy charakterystyczne zjawiska. 

W Montrealu w dniu 6 grudnia 1989 roku zaatakowa  Marc Lepine. Niedosz y student 

politechniki wkroczy  do budynku miejscowej uczelni i w ci gu 20 minut zastrzeli   

14 studentek oraz rani  13 innych.3025-letni m czyzna by  uzbrojony w pó automatyczny 

karabin oraz nó  my liwski. Celem sprawcy, który po masakrze pope ni  samobójstwo, by y 

wy cznie kobiety. Lepine twierdzi , e przez niewiasty nie dosta  si  na uczelni  i nie 

powinny one ko czy  studiów technicznych. W swoim li cie prezentowa  wiatopogl d pe en 

nienawi ci przeciwko feministkom oraz wskaza  19 prominentnych kobiet, najbardziej przez 

niego znienawidzonych. Lepine wychowa  si  w domu Kanadyjki francuskiego pochodzenia 

oraz ojca Algierczyka i przed pope nieniem zamachu niczym szczególnym si  nie 

wyró nia .31 Zaatakowa  w uczelni, w której marzy  studiowa , czyli w rodowisku lokalnym 

nieprzygotowanym na agresj  samotnego „aktora”. Rz d Kanady w celu upami tnienia 

tragedii og osi  6 grudnia Narodowym Dniem Pami ci i Dzia ania w obliczu Przemocy 

Wobec Kobiet, za  w wielu krajach w tym dniu obchodzony jest Dzie  Bia ej 

Wst ki.32M czy ni nosz c j  deklaruj , e nigdy nie b d  sprawcami przemocy wobec 

kobiet.  

Kolejnym przyk adem, w którym pojedyncza jednostka parali uje funkcjonowanie 

pa stwa i spo ecze stwa jest historia Teda Kaczy skiego, okre lanego tak e jako Unabomber. 

W latach 1978-1995 m czyzna wysy a  listy-bomby do nieznanych osób, w wyniku czego 

                                                 
28 Strategia Bezpiecze stwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 18. 
29Tam e, s. 25. 
30http://metro.policja.waw.pl/portal/km/276/28592/22_rocznica_masakry_w_Montrealu.html, [data dost pu:  
22 lipca 2015 r.]. 
31http://bejsment.com/2014/12/05/nathalie-nigdy-nie-zapomni-tragedii-na-politechnice/, [data dost pu: 22 lipca 
2015 r.]. 
32http://wyborcza.pl/1,91446,17022532,Poczatek_kampanii_16_dni_przeciwko_przemocy_ze_wzgledu.html, 
[data dost pu: 22 lipca 2015 r.]. 
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zgin y 3 osoby, a 29 zosta o ci ko rannych.33 M czyzna, który obroni  doktorat  

z matematyki i pracowa  krótko na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkley, przez d ugi 

okres czasu by  nieuchwytny dla s u b. Do wydarze  z 11 wrze nia 2001 roku uwa any by   

w Stanach Zjednoczonych za symbol terroryzmu. Dzia alno  przest pcza Kaczy skiego 

zwi zana by a z jego pogl dami skupiaj cymi si  na walce z post pem technicznym, o której 

pisa  w swoim manife cie opublikowanym w 1995 roku. Unabomber twierdzi ,  

e „nowoczesna technika pozbawia cz owieka wolno ci i prowadzi do jego 

„naduspo ecznienia.34 Namawia  do rewolucji i negowania dzisiejszej formy spo ecze stwa.35 

M czyzna zosta  ostatecznie aresztowany, a jego osoba zosta a przypomniana wiatu, po tym 

jak Breivik nawi za  w swoim manife cie do Kaczy skiego.  

Symbolicznym ju  przyk adem wspó czesnego „samotnego wilka”jest niew tpliwie 

Anders Breivik – sprawca zamachu na norweskiej wyspie Utoya. Ofiarami m czyzny w dniu 

22 lipca 2011 roku byli g ównie uczestnicy letniego obozu m odzie owego zorganizowanego 

przez rz dz c  wówczas Parti  Pracy. Norweg swoj  masakr  rozpocz  w Oslo, gdzie przed 

rz dowym budynkiem zdetonowa  adunki wybuchowe. Nast pnie uda  si  na poblisk  wysp  

Utoya, na której strzela  do uczestników obozu. W zamachu zgin o cznie 77 osób, a 33 

zosta o zranionych.36 W momencie pojawienia si  policji na miejscu zdarzenia, Breivik nie 

próbowa  walczy , pope ni  samobójstwa, lecz odda  si  w r ce s u b, by kontynuowa  swoj  

krucjat  zza murów wi zienia.37 36-letni m czyzna, który obecnie odbywa kar  21 lat 

pozbawienia wolno ci, od samego pocz tku dzia a  samodzielnie i do swojej zbrodni 

wykorzysta  proste rodki – bro  paln  oraz bomb . Jego zamach by  przemy lany oraz 

planowany przez ponad 3 lata. Motywy zbrodni Breivika maj  pod o e polityczne oraz 

religijne. Anders twierdzi , e chcia  zapobiec islamizacji Norwegii.38 Wed ug zamachowca 

zagro eniami dla pa stwa s  kulturowi marksi ci, którzy umo liwili osiedlanie si  

muzu manom w Europie. M czyzna sprzeciwia  si  polityce nadmiernej tolerancji  

w stosunku do imigrantów i polityce wielokulturowo ci. Swój wiatopogl d zaprezentowa   

w manife cie „2083-Europejska Deklaracja Niepodleg o ci”, który upubliczniony zosta  

                                                 
33http://www.polskatimes.pl/artykul/705885,brunon-k-kolejny-samotny-wilk-ktory-chcial-byc-lepszy-od-
breivika,3,id,t,sa.html, [data dost pu: 23 lipca 2015 r.]. 
34 Tam e. 
35 T. achacz, dz. cyt., s. 76. 
36http://swiat.newsweek.pl/norwegia-uczcila-pamiec-ofiar-tragedii-w-oslo-i-na-wyspie-utoya,106673,1,1.html, 
[data dost pu: 24 lipca 2015 r.]. 
37 T. Walat, M. Ostrowski, W. Smoczy ski, Strach kr y po Europie, „Polityka” 2011, nr 31 (2818), s. 8-10. 
38http://wpolityce.pl/swiat/260058-norwegia-czci-pamiec-ofiar-andersa-breivika-mija-kolejna-rocznica-masakry-
na-wyspie-utoya, [data dost pu: 25 lipca 2015 r.]. 



Aktywno  „samotnych wilków” wyzwaniem …. 

 
 

67

przed 22 lipca 2011 roku. Przedstawionew nim pogl dy s  mieszank  konserwatyzmu, ultra 

nacjonalizmu, prawicowego populizmu, islamofobii, antyfeminizmu i rasizmu.39 

 Innym przyk adem jednostki o radykalnych pogl dach, która zaatakowa a  

w moskiewskim rodowisku lokalnym jest 30-letni Dmitrij Winogradow. W dniu 7 listopada 

2012 roku m czyzna wkroczy  do biura firmy farmaceutycznej i z niewyja nionych przyczyn 

otworzy  ogie  do swoich kolegów z pracy, zabijaj c w sumie 6 osób.40 Sprawca t umaczy , 

e powodem jego ataku by a nieszcz liwa mi o , ale trudno w to uwierzy  po zapoznaniu 

si  z tre ci  jego manifestu odnalezionego na portalu spo eczno ciowym. M czyzna 

okre lany „rosyjskim Breivikiem” pisa , e „wojna jako wyraz naturalnych si  konkurencji 

zawsze by a jednym z g ównych regulatorów liczby form ycia”.41 Winogradow nienawidzi  

rasy ludzkiej i ycia w ogóle, a swój atak przygotowywa  ponad rok. Deklarowa , e jego 

g ównym celem jest „zniszczenie jak najwi cej jednostek ludzkiego kompostu (…) tylko taki 

post pek jest jedynie s uszny i warto ciowy”.42M czyzna, podobnie jak Lepine, wyraz 

swojego buntu zamanifestowa  w swoim rodowisku lokalnym. 

 Do tragicznych wydarze  dosz o tak e w Bostonie, 15 kwietnia 2013 roku. Na trasie 

maratonu w wyniku eksplozji adunków zgin y trzy osoby, a 264 zosta y ranne.43 Ustalono, 

e odpowiedzialnymi za zamach byli bracia pochodzenia czecze skiego: 26-letni Tamerlan 

Carnajew oraz 19-letni wówczas D ochar, którzy do USA przyjechali 10 lat przed atakiem. 

Niektóre ród a podaj , e motywy ich zbrodni zosta y wyja nione w krótkiej notatce 

umieszczonej na jednej z wewn trznych cian odzi. Sprawcy zostawili tam informacj ,  

e „gdy atakujesz jednego muzu manina, atakujesz ich wszystkich”, a zabici w zamachu mieli 

by  „przypadkowymi ofiarami”, tak samo jak „przypadkowo” gin  chocia by afga scy 

cywile podczas nalotów na rebeliantów.44Motywacj  braci potwierdzaj  ustalenia ze ledztwa, 

e zamachowcy byli pod wp ywem ekstremistycznej ideologii oraz mieli zwi zki 

z islamskimi ekstremistami dzia aj cymi na Kaukazie.45 Do zamachu oficjalnie nie przyzna a 

                                                 
39 T. achacz, dz. cyt., s. 77. 
40http://pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/2012_11_08/Moskwa-morderstwo-6-ofiar/, [data dost pu: 25 lipca 
2015 r.]. 
41http://www.wprost.pl/ar/355564/Rosyjski-Breivik-chcial-niszczyc-czastki-ludzkiego-kompostu-5-osob-nie-
zyje/, [data dost pu: 25 lipca 2015 r.]. 
42http://wyborcza.pl/1,76842,12810469,_Rosyjski_Breivik__zastrzelil_w_Moskwie_piec_osob.html, [data 
dost pu: 28 grudnia 2013 r.]. 
43http://wiadomosci.wp.pl/gid,17453809,kat,1356,title,2-rocznica-zamachu-w-Bostonie,galeria.html, [data 
dost pu: 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 dost pu: 26 lipca 2015 r.]. 
45http://wiadomosci.wp.pl/gid,17453809,gpage,7,img,17453893,kat,1356,title,2-rocznica-zamachu-w-
Bostonie,galeria.html, [data dost pu: 26 lipca 2015 r.]. 
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si  adna organizacja, wi c atak braci Carnajew nale y traktowa  jako przyk ad terroryzmu 

„samotnych wilków”.  

 W czerwcu 2015 roku dosz o do ataku w kurorcie Susa w Tunezji. M czyzna 

otworzy  ogie  na miejscowej pla y, zabijaj c 39 osób, g ównie turystów z Wielkiej Brytanii, 

Niemiec i Belgii.46 Sprawc  by  23-letni tunezyjski student wydzia u in ynierii Saifedin 

Rezgui, maj cy zwi zki z Pa stwem Islamskim.47 Jego zamach, wspierany prawdopodobnie 

przez dwie inne osoby, by  protestem, wyrazem niezadowolenia wiata muzu manów  

z dzia a  zachodnich przywódców. Warto doda , e w tym samym miesi cu 35-letni Yassine 

Salhi w niewielkiej miejscowo ci francuskiej Saint-Quentin-Fallavier próbowa  wysadzi  

miejscowe zak ady gazowe. M czyzna by  zwi zany z firm , do której dostarcza   

gaz i bardzo dobrze orientowa  si  w rodowisku lokalnym. W miejscu zdarzenia znaleziono 

cia o pozbawione g owy (najprawdopodobniej jego szefa) oraz flagi z napisami arabskimi, 

które wskazuj  na zwi zki zamachowca z Pa stwem Islamskim. 

 Wspomnie  nale y tak e o zamachach, które mia y miejsce w Kopenhadze,  

14 lutego 2015 roku48. Ich sprawc  by  Du czyk palesty skiego pochodzenia – Omar Abdel 

Hamid El-Hussein49. 22-letni m czyzna ostrzela  kawiarni  w trakcie spotkania na temat 

islamizmu i wolno ci s owa. Podczas ataku zgin  55-letni filmowiec Finn Nøgaard, cho  

celem zamachowcy by  autor karykatur Mahometa – Szwed Lars Vilk. Kilkana cie godzin 

pó niej m czyzna zaatakowa  ponownie w okolicach synagogi znajduj cej si  w centrum 

miasta i zabi  37-letniego cz onka wspólnoty ydowskiej. Podczas powrotu do domu sprawca 

zosta  zastrzelony przez policj . W oficjalnych komunikatach po zamachu premier Danii 

Helle Thorning-Schmidt o wiadczy a, e sprawca nie nale a  do adnej grupy, ani siatki 

terrorystycznej50. Z kolei du skie media podaj , e zamachowiec przed atakiem z o y  

przysi g  wierno ci Pa stwu Islamskiemu. Na jego profilu na Facebooku znalaz  si  wpis,  

w którym m czyzna „przysi ga  wierno  samozwa czemu kalifowi Pa stwa Islamskiego 

Abu Bakrowi al-Bagdadiemu”51. Jest to kolejny przyk ad „samotnego wilka”, który cho  

dzia a  samodzielnie, to sympatyzowa  z organizacj  terrorystyczn .  

                                                 
46http://swiat.newsweek.pl/zobacz-amatorskie-nagranie-ataku-terrorystycznego-wideo-,artykuly,365828,1.html, 
[data dost pu: 28 czerwca 2015 r.]. 
47http://www.polskatimes.pl/artykul/3917741,susa-saifedin-rezgui-i-masakra-na-plazy-tunezja-jest-skonczona-
nikt-tu-nie-przyjedzie-reportaz,1,id,t,sa.html, [data dost pu: 28 czerwca 2015 r.]. 
48http://www.polskatimes.pl/artykul/3753363,strzelanina-w-kopenhadze-omar-abdel-hamid-elhussein-z-
muzulmanskiego-gangu-jednym-z-zamachowcow,id,t.html, [data dost pu: 28 grudnia 2015 r.]. 
49http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zamachy-w-danii-demonstracja-w-kopenhadze,515942.html, 
[data dost pu: 30 grudnia 2015 r.]. 
50http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/cnn-zamachowiec-z-kopenhagi-slubowal-wiernosc-panstwu-
islamskiemu,516233.html, [data dost pu: 30 grudnia 2015 r.]. 
51 Tam e. 
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 Innego rodzaju incydent z udzia em pojedynczej osoby odnotowano w mie cie 

Lafayette, w stanie Luizjana w Stanach Zjednoczonych. 58-letni John Russell Houser u y  

broni palnej podczas projekcji komedii „Train Wreck” („Wykolejona”) w kinie „The Grand 

16”.52 M czyzna zabi  dwie kobiety i rani  siedem osób, nast pnie próbowa  uciec, ale na 

widok policji pope ni  samobójstwo.53 Sprawca by  prawdopodobnie pracownikiem 

multipleksu kinowego i wed ug policji leczy  si  psychiatrycznie. Powody jego dzia ania nie 

zosta y ustalone, ale wed ug Reutersa w samochodzie zamachowca znaleziono podejrzane 

materia y wiadcz ce, e nie by  to przypadkowy atak szale ca, lecz zaplanowane i wiadome 

dzia anie.54 Doda  nale y, e do podobnej tragedii dosz o trzy lata wcze niej w miejscowo ci 

Aurora, w stanie Kolorado. James Holmes podczas filmu „Mroczny Rycerz powstaje” 

otworzy  ogie  do kinowej publiczno ci zabijaj c wówczas 12 osób i 70 ci ko rani c. 

Motywy sprawcy tak e nie zosta y odkryte, cho  wskazuje si  na jego problemy ze zdrowiem 

psychicznym. W nawi zaniu do prezentowanych przyk adów wspomnie  nale y o licznych 

strzelaninach w szko ach i uniwersytetach, które mia y miejsce w ostatnich latach m.in.  

w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, czy te  w Finlandii. Ich sprawcy, jak chocia by 

Adam Lanza, to byli m odzi ludzie, którzy z niewyja nionych przyczyn dokonali masakry  

w swoich spo eczno ciach lokalnych. Ze wzgl du na brak jasno okre lonych motywów 

zbrodni oraz zaburzenia psychiczne zamachowców, eksperci traktuj  ich w kategorii 

„kolejnego samotnego wira”, ani eli „samotnego wilka”. 

Przedstawione przyk ady potwierdzaj , e zamachy z udzia em pojedynczych osób lub 

ma ych grup nasili y si  w ostatnich latach i stanowi  potencjalne zagro enie dla pa stwa  

i jego obywateli. Sprawcy atakuj  w ró nych miejscach publicznych (m.in. uniwersytet, 

wyspa, kino, pla a, biuro, kawiarnia), coraz cz ciej w ma ych rodowiskach lokalnych, 

parali uj c funkcjonowanie nie wiadomych niebezpiecze stwa wspólnot. W Stanach 

Zjednoczonych od zamachu z 11 wrze nia 2001 roku na 61 ataków a  50 dokona y „samotne 

wilki”55. Po tragicznej masakrze na wyspie Utoya odnotowano wzrost liczby ataków  

z udzia em pojedynczych aktorów w innych pa stwach (m.in. we Francji, Kanadzie, Anglii). 

Jest to przyk ad zagro enia, z którym liczy musi si  ka de pa stwo i spo ecze stwo. 

Uwzgl dni  nale y tak e, e niepo dane dzia ania zaobserwowane w jednym pa stwie mog  
                                                 
52http://wiadomosci.onet.pl/swiat/usa-strzelanina-w-kinie-w-luizjanie-nie-zyja-trzy-osoby/vhje8z, [data dost pu: 
28 lipca 2015 r.]. 
53http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-nowe-fakty-ws-strzelaniny-w-kinie,nId,1858414#, [data dost pu:  
27 lipca 2015 r.]. 
54http://www.polskatimes.pl/artykul/4681792,usa-strzelanina-w-luizjanie-dwie-osoby-nie-zyja-siedem-odnioslo-
rany-videozdjecia,id,t.html, [data dost pu: 28 czerwca 2015 r.]. 
55http://www.rp.pl/artykul/1152037--Samotne-wilki--dzihadu-poluja-na-Zachodzie-z-inspiracji-Al-Kaidy-i-
IS.html#ap-3, [data dost pu: 30 grudnia 2015 r.]. 
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by  bezpodstawnie kopiowane w ka dym innym miejscu, czemu sprzyja m.in. swobodna 

wymiana my li i wiedzy, globalizacja, nowoczesne technologie, mass media, czy te  

popierana dotychczas idea pa stwa wielokulturowego. 

 Cech  wyró niaj c  „samotne wilki” jest to, e dzia aj  samodzielnie i nie przynale  

do zorganizowanej grupy lub sieci terrorystycznej. Atakuj  indywidualnie, a swoje zamachy 

maj  dobrze przemy lane i zaplanowane. Doskona ym przyk adem jest Breivik, który 3 lata 

przygotowywa  si  do masakry na norweskiej wyspie. Wed ug R. F. J. Spaaij sposób 

dzia ania omawianych sprawców jest zapocz tkowany i kierowany wy cznie przez nich 

samych, bez adnych kierowniczych nakazów, czy te  hierarchii.56 W rezultacie bardzo 

trudno jest zidentyfikowa  potencjalnego zamachowca, który z nikim nie wymienia 

informacji  

o planowanym ataku. „Samotne wilki” mog  by  pod wp ywem marginalnej ideologii,  

ale rzadko korzystaj  ze wsparcia innych podmiotów, gdy dopuszczaj  si  tragicznych 

czynów.57 Mog  oni sympatyzowa  lub spe nia  wol  organizacji terrorystycznej, ale nie s  

jej cz ci . 

„Samotne wilki” w swoim dzia aniu kieruj  si  okre lon  motywacj , prezentuj  

odmienne ideologie, cz sto o charakterze politycznym, czy te  religijnym. Lepine wyst powa  

przeciwko feministkom, Kaczy ski negowa  post p techniczny, Breivik odrzuca  m.in. ide  

wielokulturowo ci, za  Winogradow nienawidzi  gatunku ludzkiego. Niektórzy sprawcy 

zaprezentowali swój wiatopogl d w manife cie upublicznionym przed zamachem.  

Wyra ali w nim swój sprzeciw, bunt przeciwko istniej cemu porz dkowi spo ecznemuczy te  

polityce pa stwa.58 Cz  „samotnych wilków”, szczególnie aktywna w ostatnim okresie, 

by a inspirowana pobudkami religijnymi. Bracia Carnajew, sprawcy z Francji, czy te   

z Tunezji identyfikowali si  z religi  islamsk  i rodowiskiem muzu ma skim, w obronie 

którego toczyli swoj  „walk ”. Zamachowcy zwi zani byli z fanatyczn  i radykaln  cz ci  

tego rodowiska, a istotn  rol  w ich dzia aniu mog o odegra  Pa stwo Islamskie.  

W ród „aktorów” odpowiedzialnych za ataki, mo emy wyró ni  tak e grup  osób, których 

motywy nie s  znane do dnia dzisiejszego. Przyk adem mo e by  Holmes, Lanza, Houser, czy 

te  sprawcy szkolnych strzelanin. Eksperci nie zaliczaj  ich do grona „samotnych wilków”  

ze wzgl du na brak motywu zbrodni. Zastanawiaj ce jest jednak, e incydenty z udzia em 

takich aktorów powtarzaj  si  w okresie, w którym wzros a aktywno  „samotnych wilków”.  
                                                 
56 R. F. J. Spaaij, dz. cyt., s. 17. 
57 M. Becker, Explaining Lone Wolf Target Selection in the United States. “Studies in Conflict & Terrorism” 
2014 (37), pg. 970. 
58 T. achacz, dz. cyt., s. 79. 
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W zwi zku z tym nie nale y bagatelizowa  zjawiska wskazuj c tylko na problemy psychiczne 

i osobowo ciowe sprawców.  

Wa n  rol  w dzia alno ci „samotnych wilków” odgrywaj  nowoczesne technologie. 

Omawiani „aktorzy” podczas planowania swoich ataków nie korzystaj  z wiedzy i wsparcia 

adnej organizacji. Potrzebne informacje poszukuj  w Internecie, za pomoc  którego dziel  

si  tak e w asnymi pogl dami (np. w formie manifestu). J. D. Simon zwraca uwag  na 

znaczenie technologii, szczególnie Internetu, jako ród a u atwiaj cego dost p do 

praktycznych wskazówek i instrukcji dla potencjalnych „samotnych wilków”.59 

Ponadto warto zwróci  uwag  na pozycj  spo eczn  i wiek zamachowców. S  to 

osoby cz sto dobrze wykszta cone, posiadaj ce prac  zawodow . D ochar Carnajew 

studiowa  medycyn , Holmes uko czy  studia z wyró nieniem i mia  szans  na doktorat, 

Kaczy ski pracowa  jako matematyk na uniwersytecie, za  Winogradow by  prawnikiem.  

Nie jest to margines spo eczny lecz jednostki „nieprzeci tne”, wiadome swoich czynów  

i konsekwencji podejmowanych dzia a . W rodowisku, w którym funkcjonowali postrzegani 

byli raczej za osoby „normalne”, cho  zamkni te w sobie i nie wzbudzaj ce wi kszego 

zainteresowania. Podkre li  nale y m ody wiek „samotnych wilków”. Wi kszo  z nich to 

osoby mi dzy 20 a 30 rokiem ycia, pochodz ce z „dobrych” domów. 

 Kolejnym charakterystycznym elementem omawianego zjawiska jest rodowisko,  

w którym omawiani „aktorzy” dokonuj  zamachów. Bardzo cz sto s  to miejsca dobrze im 

znane, w których funkcjonuj , ucz  si  lub pracuj , nie wyró niaj c si  przy tym niczym 

szczególnym. Analizowane ataki przeprowadzono m.in. na norweskiej wyspie, w budynku 

politechniki, na pla yw kurorcie, w biurze, czy te  w kinie niewielkiego miasta.  

Celem zamachowców nie by y stolice pa stwowe i obiekty rz dowe, lecz spo eczno ci 

lokalne nieprzygotowane do takiej formy agresji i przemocy. Dla cz onków wspólnot jest to 

przera aj ca wizja, poniewa  „samotnym wilkiem” w ka dym momencie mo e okaza  si  ich 

s siad, kolega z pracy lub z uczelni. To prowadzi  mo e do os abienia wi zi spo ecznych  

w lokalnych wspólnotach. 

 Zauwa y  nale y ponadto, e w przypadku analizowanego zjawiska coraz cz ciej 

pojawiaj  si  informacje o zwi zkach „samotnych aktorów” z Pa stwem Islamskim. 

Wcze niej zosta o ju  omówione, e istota dzia ania „samotnego wilka” polega na 

indywidualnym przeprowadzeniu zamachu, a napastnik z regu y dzia a we w asnym imieniu  

i nie nale y do adnej organizacji. Sprawcy odpowiedzialni za zamachy m.in. w Kopenhadze, 

                                                 
59 J. D. Simon, Lone Wolf Terrorism: Understanding the Growing Threat, Amherst, New York 2013, pg. 25. 
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w kurorcie Susa w Tunezji, czy te  we Francji dzia ali w pojedynk , ale sympatyzowali  

z Pa stwem Islamskim. Trudno oceni  w jakim zakresie dosz o do zbli enia zamachowców  

z organizacj  terrorystyczn  oraz która strona zainicjowa a „wspó prac ”. Dla spo eczno ci 

mi dzynarodowej jest to niebezpieczna wizja, poniewa  Pa stwo Islamskie mo e 

wykorzystywa  zdeterminowanych i dzia aj cych w pojedynk  „aktorów” do swojej walki.  

 Na zako czenie warto zasygnalizowa  jeszcze jedn  kwesti , która rzadko 

podnoszona jest przez europejskich decydentów ze wzgl du na poprawno  polityczn   

oraz popieran  w Europie ide  wielokulturowo ci. W ostatnim okresie sprawcami 

analizowanych zamachów s  tak e przedstawiciele drugiego pokolenia imigrantów, którzy 

urodzili si  i wychowali na Zachodzie. Ich rodzice cz sto nie przekazali dzieciom swojej 

kultury, nie wychowali ich te  religijnie60. Cz sto jest to pokolenie sfrustrowanych m odych 

ludzi, którzy nie s  zadowoleni z w asnej pozycji spo ecznej. „Kulturowo czy socjalnie 

odstaj  od reszty rodowitych Europejczyków. Wielu z nich nie zadowala siedzenie  

na najni szych szczeblach drabiny spo ecznej, na których pokornie, niemal z poca owaniem  

w r k , przycupn li kilkana cie, kilkadziesi t lat wcze niej ich rodzice”.61 Jest to rodowisko 

podatne na radykalizm polityczny, a przede wszystkim religijny. S  to jednostki sfrustrowane  

i zdeterminowane, aby zamanifestowa  swoje niezadowolenie. 

 Podsumowuj c dotychczasowe rozwa ania mo na stwierdzi , e zamachy z udzia em 

pojedynczych osób powtarzaj  si  w ostatnich latach z du  cz stotliwo ci  i w ró nych 

pa stwach. To ju  nie s  incydentalne przypadki, lecz pewien trend zagra aj cy 

funkcjonowaniu pa stwa i spo ecze stwa. Potwierdzaj  to zapisy Strategii Bezpiecze stwa 

Narodowego RP z 2014 roku, w której zwrócono uwag  na to zjawisko. Eksperci zajmuj cy 

si  problematyk  bezpiecze stwa, twierdz  e jest to terroryzm „samotnych wilków”.  

Jego istota sprowadza si  do ataku jednostki, która z regu y nie jest powi zana z adn  

organizacj  lub grup , ale w swoim dzia aniu u ywa tradycyjnych terrorystycznych taktyk,  

a ofiarami zamachu s  przypadkowe osoby cywilne. Sprawcami czynów z regu y s  m odzi 

indywiduali ci, cz sto jednostki zamkni te, ale inteligentne. Za pomoc  przemocy, terroru 

chc  promowa  okre lon  ideologi  lub przekonania. W pewnym stopniu s  to „buntownicy” 

podwa aj cy istniej cy porz dek spo eczny. „Samotne wilki” atakuj , jak wynika  

z przeprowadzonej analizy, g ównie z pobudek politycznych, spo ecznych, czy te  

religijnych. W ostatnim okresie szczególnie aktywni byli „aktorzy”, którzy sympatyzowali  
                                                 
60http://www.dw.com/pl/francuski-znawca-islamu-d%C5%BCihad-jest-cz%C4%99%C5%9Bci%C4%85-
m%C5%82odzie%C5%BCowego-buntu/a-18875912, [data dost pu: 30 grudnia 2015 r.]. 
61http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027191,title,Przedmiescia-i-wiezienia-europejskie-inkubatory-
terroryzmu,wid,17986800,wiadomosc.html, [data dost pu: 30 grudnia 2015 r.]. 
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z Pa stwem Islamskim i z radykaln  cz ci  rodowiska muzu ma skiego. Poza tym warto 

zauwa y , e w ród indywidualistów odpowiedzialnych za zamachy, s  tak e osoby, których 

powody dzia ania nie s  znane i u cz ci z nich stwierdzono zaburzenia psychiczne. Z tego 

wzgl du nie s  oni zaliczani do „samotnych wilków”, a okre lani jako „kolejny samotny 

wir”. Zastanawiaj ce jest natomiast, dlaczego takich przypadków odnotowano szczególnie 

du o w okresie, w którym nasili o si  zjawisko „samotnych aktorów”. Na uwag  zas uguje 

poza tym, e analizowane zagro enie przenika rodowiska lokalne, parali uj c 

funkcjonowanie wspólnot. Sprawcy atakuj  cz sto w swoim otoczeniu, w którym postrzegani 

s  za normalnych, zwyk ych obywateli. Omawiane tragedie wydarzy y si  w miastach  

o ma ym strategicznie znaczeniu, co wi cej w miejscach dost pnych dla ka dego tj. w kinie, 

w uniwersytecie, na pla y, czy te  na ulicy. Dla zwyk ych obywateli, którzy terroryzm znali 

dotychczas tylko z telewizyjnych przekazów, jest to przera aj ca wizja. Z kolei dla s u b 

odpowiedzialnych za bezpiecze stwo stanowi to du e wyzwanie, aby w a ciwie 

zidentyfikowa  i powstrzyma  „aktorów”, którzy w rodowisku lokalnym pozostaj  

praktycznie niezauwa eni. Problem nie zniknie w najbli szych miesi cach, a spodziewa  

nale y si  raczej eskalacji zjawiska. Wed ug ekspertów, takim krajom jak Polska grozi tak e 

terroryzm „samotnych wilków”, poniewa  wiatowe trendy w terroryzmie, z opó nieniem,  

ale docieraj  do pozosta ych pa stw europejskich.62 
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Streszczenie 

 

Artyku  porusza problematyk  regulacji prawnych zarz dzania bezpiecze stwem imprez 

masowych. G ównym aktem normatywnym reguluj cym dane zagadnienie jest Ustawa z dnia 

20 marca 2009 r. o bezpiecze stwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504)2 

reguluje zasady post powania konieczne do zapewnienia bezpiecze stwa imprez masowych, 

warunki bezpiecze stwa imprez masowych, zasady i tryb wydawania zezwole  na 

przeprowadzenie imprez masowych, zasady gromadzenia i przetwarzania informacji 

dotycz cych bezpiecze stwa imprez masowych oraz zasady odpowiedzialno ci organizatorów 

za szkody wyrz dzone w zwi zku ze zorganizowaniem imprez masowych. Celem 

opracowania jest aspekt prawny zarz dzania bezpiecze stwem imprez masowych. Autor 

czyni to w oparciu o normy prawne, które odpowiadaj  przepisom dotycz cych 

bezpiecze stwa imprez masowych i spe niaj  standardy mi dzynarodowe. 

S owa kluczowe: ustawa, zasady, zezwolenia, bezpiecze stwo, 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 dotycz ca imprez masowych zosta a uregulowana  

w Polsce w sposób systemowy w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpiecze stwie imprez 

masowych. Jej nowelizacje doprowadzi y do tego, i  zatraci a ona sw  pierwotn  spójno .  

W celu zapewnienia ustawie, w zwi zku z przygotowaniami Polski do zabezpieczenia UEFA 

EURO 2012 wy szej funkcjonalno ci, zasz a konieczno  dostosowania przepisów 

dotycz cych bezpiecze stwa imprez masowych do standardów mi dzynarodowych. Efektem 

prac legislacyjnych s  nowe przepisy uwzgl dniaj ce oczekiwania podmiotów realizuj cych 

zadania zwi zane z bezpiecze stwem imprez masowych. W dniu 20 marca 2009 r. Sejm RP 

uchwali  now  ustaw  o bezpiecze stwie imprez masowych, która ma zapewni  m.in. 

bezpieczny przebieg Mistrzostw Europy w pi ce no nej. W dniu 9 kwietnia 2009 r. ustawa 

zosta a podpisana przez Prezydenta RP 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpiecze stwie 

imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504)2 reguluje zasady post powania konieczne 

do zapewnienia bezpiecze stwa imprez masowych, warunki bezpiecze stwa imprez 

masowych, zasady i tryb wydawania zezwole  na przeprowadzanie imprez masowych, zasady 

gromadzenia i przetwarzania informacji dotycz cych bezpiecze stwa imprez masowych  

oraz zasady odpowiedzialno ci organizatorów za szkody wyrz dzone w zwi zku  

ze zorganizowaniem imprez masowych3. Przepisy ustawy nie maj  zastosowania  

do nieodp atnych imprez masowych organizowanych na terenach zamkni tych b d cych  

w trwa ym zarz dzie jednostek organizacyjnych podleg ych, podporz dkowanych  

lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwo ci  

oraz ministrów w a ciwych: do spraw wewn trznych, do spraw o wiaty i wychowania,  
                                                 
1  Por. strona internetowa Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Imprez Masowych  

http://www.kpk.policja.gov.pl/nowaustawa.html. 
2  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpiecze stwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504). 
3  Art.1 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpiecze stwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 

504). 
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do spraw szkolnictwa wy szego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu, je eli jednostki te s  

organizatorami imprezy masowej w rozumieniu niniejszej ustawy4.  

 

Poj cia 

 

Ustawa zawiera definicje wyodr bnionych przez ustawodawc  rodzajów imprez 

masowych: imprezy masowej jako takiej5, imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej6, 

masowej imprezy sportowej7, mecz pi ki no nej8, imprezy masowej podwy szonego ryzyka9.  

 W ustawie znajdziemy definicj imprezy masowej poprzez ni  nale y rozumie  imprez  

masow  artystyczno�rozrywkow , masow  imprez  sportow , w tym mecz pi ki no nej,  

z wyj tkiem imprez:  

a. odbywaj cych si  w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, 

bibliotekach, domach kultury itp.;  

b. przeprowadzonych w placówkach o wiatowych przez zarz dzaj cych tymi 

placówkami;  

c. sportowych organizowanych dla sportowców niepe nosprawnych;  

d. sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, organizowanych na terenie 

otwartym, nieodp atnym;  

e. zamkni tych imprezach zorganizowanych przez pracodawców dla ich pracowników, 

je eli dana impreza odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma si  ona 

odby . 

Zgodnie z ustaw  imprez  masow  artystyczno�rozrywkow  jest to impreza, która ma 

charakter artystyczno-rozrywkowy, odbywaj ca si  na stadionie lub innym obiekcie nie 

b d cym budynkiem jak i równie  mo e by  przeprowadzona na terenie umo liwiaj cym 

przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udost pnionych przez organizatora 

miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami 

dotycz cymi ochrony przeciwpo arowej, wynosi nie mniej ni  1000 lub – w hali sportowej 

lub w innym budynku umo liwiaj cym przeprowadzenie imprezy masowej, w którym liczba 

udost pnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami wynosi nie 

mniej ni  500. Natomiast przez masow  imprez  sportow  nale y rozumie  imprez  masow  
                                                 
4  Art.2 Tej e ustawy. 
5  Art.3.pkt1 Tej e ustawy. 
6  Art.3.pkt2 Tej e ustawy. 
7  Art.3.pkt3 Tej e ustawy. 
8  Art.3.pkt4 Tej e ustawy. 
9  Art.3.pkt5 Tej e ustawy. 
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maj c  na celu wspó zawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, która 

odb dzie si  na stadionie lub w innym obiekcie nie b d cym budynkiem, na którym liczba 

udost pnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami prawa musi wynosi  nie mniej ni  1000, a w przypadku hali do tego 

przeznaczonej lub innego budynku umo liwiaj cego przeprowadzenie imprezy masowej – nie 

mniej ni  300 lub w innym miejscu umo liwiaj cym przeprowadzenie imprezy masowej,  

na którym liczba udost pnionych miejsc wynosi nie mniej ni  1000. Mecz pi ki no nej 

zgodnie z ustaw  jest to masowa impreza sportowa, która ma na celu wspó zawodnictwo  

w pi ce no nej, jest ona organizowana na stadionie lub w innym obiekcie sportowym,  

na którym liczba udost pnionych miejsc, zgodniez przepisami, wynosi nie mniej ni  1000.  

Jak ju  uprzednio nadmieniono, ustawa zawiera równie  definicj  imprezy masowej 

podwy szonego ryzyka – jest to impreza masowa, w przebiegu, której, zgodnie z otrzyman  

informacj  o przewidywanych zagro eniach i dotychczasowymi do wiadczeniami 

dotycz cymi zachowania osób lub grup uczestnicz cych w takiej imprezie, istnieje realne 

podej enie wyst pienia aktów przemocy lub agresji. 

W ustawie równie  zawarto jeszcze definicje innych poj  o niebagatelnym znaczeniu 

dla problematyki zarz dzania bezpiecze stwem imprez masowych. Te poj cia to: czas 

trwania imprezy masowej, liczba miejsc dla osób na imprezie masowej, teren umo liwiaj cy 

przeprowadzenie imprezy masowej, teren zamkni ty, organizator (imprezy masowej), 

regulamin obiektu (terenu), kierownik do spraw bezpiecze stwa, s u ba informacyjna i s u ba 

porz dkowa, zabezpieczenie imprezy masowej, zakaz zagraniczny, zezwolenie  

oraz dokument potwierdzaj cy to samo . Czasem trwania imprezy masowej jest okres od 

chwili udost pnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia 

przez nich tego obiektu lub terenu. Za liczb  miejsc dla osób na imprezie masowej nale y  

z kolei rozumie  liczb  udost pnionych przez organizatora miejsc na stadionie, w innym 

obiekcie nie b d cym budynkiem, w hali sportowej albo w innym budynku lub na terenie 

umo liwiaj cym przeprowadzenie imprezy masowej, ustalon  na pod�stawie przepisów 

prawa budowlanego i przepisów dotycz cych ochrony przeciwpo arowej.  

Przez zabezpieczenie imprezy masowej nale y rozumie  ogó  skoordynowanych 

przedsi wzi  podejmowanych w celu zapewnienia bezpiecze stwa i porz dku publicznego  

w zwi zku z imprez  masow . Teren umo liwiaj cy przeprowadzenie imprezy masowej to 

wydzielony, odpowiednio oznaczony teren na otwartej przestrzeni, spe niaj cy warunki 

higieniczno�sanitarne odpowiadaj ce wymaganiom przewidzianym prawem oraz posiadaj cy 

infrastruktur  zapewniaj c  bezpieczne przeprowadzenie imprezy masowej, na którym  
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do okre lenia liczby miejsc przyjmuje si  przelicznik 0,5 m2 na osob , za  terenem 

zamkni tym jest teren zamkni ty w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub teren 

b d cy w trwa ym zarz dzie jednostek organizacyjnych podleg ych, podporz dkowanych lub 

nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwo ci oraz ministrów 

w a ciwych: do spraw wewn trznych, do spraw o wiaty i wychowania, do spraw szkolnictwa 

wy szego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu. Organizatorem (imprezy masowej) jest 

osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj ca osobowo ci 

prawnej, przeprowadzaj ca imprez  masow . Kierownikiem do spraw bezpiecze stwa jest 

osoba wyznaczona przez organizatora, reprezentuj ca go w zakresie zapewnienia 

bezpiecze stwa uczestnikom imprezy masowej. S u b  informacyjn  tworz  osoby 

podlegaj ce kierownikowi do spraw bezpiecze stwa, wyznaczone przez organizatora, w tym 

spikera zawodów sportowych, za  s u b  porz dkow  – osoby podlegaj ce kierownikowi do 

spraw bezpiecze stwa, wyznaczone przez organizatora, legitymuj ce si  wa n  licencj  

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 w a ciciela, posiadacza, u ytkownika lub zarz dzaj cego obiektem lub 

terenem, zawieraj ce zasady wst pu na teren lub obiekt, w tym osób ma oletnich, zasady 

zachowania si  osób obecnych w obiekcie lub na terenie i korzystania przez nie z obiektu lub 

terenu oraz znajduj cych si  tam urz dze , a tak e okre laj ce miejsca nieprzeznaczone dla 

publiczno ci.  

Zakaz zagraniczny to zakaz stadionowy, na o ony przez uprawnione do tego podmioty 

innych pa stw, o którym informacj  przekazano Komendantowi G ównemu Policji.  

Przez zezwolenie nale y z kolei rozumie  zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej 

wydane, w drodze decyzji, przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w a ciwych  

ze wzgl du na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej. Dokument potwierdzaj cy 

to samo  to do�wód osobisty, tymczasowe za wiadczenie to samo ci, paszport, prawo 

jazdy, legitymacj  szkoln  lub studenck , dokument stwierdzaj cy to samo  cudzoziemca 

albo inny dokument potwierdzaj cy to samo  zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres 

zamieszkania osoby. 10 

 

  

                                                 
10  Art. 3 pkt 6 19 Tej e ustawy. 
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Odpowiedzialno  za bezpiecze stwo imprez masowych.  

S u ba porz dkowa i informacyjna 

 

 W ustawie okre lono podstawowe obowi zki organizatora oraz liczebno  s u by 

porz dkowej i informacyjnej11. Za bezpiecze stwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej 

trwania odpowiada jej organizator12. Bezpiecze stwo imprezy masowej obejmuje spe nienie 

przez organizatora wymogów w zakresie: zapewnienia bezpiecze stwa osobom 

uczestnicz cym w imprezie, ochrony porz dku publicznego, zabezpieczenia pod wzgl dem 

medycznym, zapewnienia odpowiedniego stanu techniczne go obiektów budowlanych wraz 

ze s u cymi tym obiektom instalacjami i urz dzeniami technicznymi, w szczególno ci 

przeciwpo arowymi i sanitarnymi13. Obowi zek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa 

na organizatorze, a w zakresie okre lonym w tej ustawie i innych przepisach tak e na: wójcie, 

burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Pa stwowej Stra y Po arnej i innych 

jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpo arowej, s u bach odpowiedzialnych za 

bezpiecze stwo i porz dek publiczny na obszarach kolejowych, s u bie zdrowia, a w razie 

potrzeby tak e innych w a ciwych s u bach i organach14.  

 Organizator zgodnie z przepisami ustawy ma obowi zek zapewni 15:  

 spe nienie wymogów okre lonych, w szczególno ci, w przepisach prawa budowlanego,  

w przepisach sanitarnych i przepisach dotycz cych ochrony przeciwpo arowej;  

 udzia  s u b porz dkowych, s u b informacyjnych oraz kieruj cego tymi s u bami 

kierownika do spraw bezpiecze stwa;  

 pomoc medyczn ;  

 zaplecze higieniczno sanitarne;  

 wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umo liwiaj cych dojazd pojazdom s u b 

ratowniczych i Policji;  

- warunki do zorganizowania czno ci pomi dzy podmiotami bior cymi udzia   

w zabezpieczeniu imprezy masowej;  

 sprz t ratowniczy i ga niczy oraz rodki ga nicze niezb dne do zabezpieczenia imprezy 

masowej w zakresie dzia a  ratowniczo ga niczych;  

                                                 
11  Kotowski W., Kurz pa B. (2009), Bezpiecze stwo imprez masowych. Komentarz do ustawy  

o bezpiecze stwie imprez masowych, Difin, Warszawa. 
12  Art. 5 ust.1 Tej e ustawy. 
13  Art. 5 ust. 2 Tej e ustawy. 
14  Art. 5 ust. 3 Tej e ustawy. 
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 wydzielone pomieszczenia dla s u b kieruj cych zabezpieczeniem imprezy masowej15.  

W przypadku imprezy masowej nie b d cej imprez  masow  podwy szonego ryzyka 

liczebno  s u by porz dkowej oraz s u by informacyjnej musi wynosi , co najmniej 10 

cz onków s u b: porz dkowej i informacyjnej na 300 osób, które mog  by  obecne  

na imprezie masowej, i co najmniej 1 cz onek s u by porz dkowej lub s u by informacyjnej 

na ka de nast pne 100 osób, przy czym nie mniej ni  20% ogólnej liczby cz onków s u b 

stanowi  cz onkowie s u by porz dkowej16. W przypadku imprezy masowej podwy szonego 

ryzyka odpowiednio – co najmniej 15 cz onków s u b: porz dkowej i informacyjnej na 200 

osób, które mog  by  obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 cz onków s u b: 

porz dkowej lub informacyjnej na ka de nast pne 100 osób, przy czym nie mniej ni  50% 

ogólnej liczby cz onków s u b stanowi  cz onkowie s u by porz dkowej17. Ponadto 

organizator (imprezy masowej) opracowuje i udost pnia osobom uczestnicz cym w imprezie 

masowej regulamin obiektu (terenu) oraz regulamin imprezy masowej zawieraj cy warunki 

uczestnictwa i zasady zachowania si  osób na niej obecnych18. Organizator opracowuje 

instrukcj  post powania w przypadku powstania po aru lub innego miejscowego zagro enia 

w miejscu i w czasie imprezy masowej19. Minister w a ciwy do spraw wewn trznych uzyska  

ustawowe upowa nienie do okre lenia, w drodze rozporz dzenia, zakresu nie�zb dnych 

elementów regulaminu imprezy masowej, przy wzi ciu pod uwag  zapewnienia 

bezpiecze stwa imprezy masowej20. Odr bne regulacje ustawowe wprowadzono dla liczby 

udost pnionych przez organizatora miejsc dla osób w odniesieniu do imprez masowych 

zakwalifikowanych jako imprezy masowe podwy szonego ryzyka. Wynosz  one 300 osób 

dla stadionu, innego obiektu nie b d cego budynkiem lub terenu umo liwiaj cego 

przeprowadzenie imprezy masowej, 200 – dla hali sportowej lub innego budynku 

umo liwiaj cego przeprowadzenie imprezy masowej oraz 200 – dla meczu pi ki no nej21.  

 Osoby uczestnicz ce w imprezie masowej s  obowi zane zachowywa  si  w sposób 

nie zagra aj cy bezpiecze stwu innych osób, a w szczególno ci przestrzega  postanowie  

regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej22. Ustawa zawiera zakaz 

wnoszenia na imprez  ma sow  i posiadania przez osoby w niej uczestnicz ce broni lub 

                                                 
15  Art. 6 ust. 1 Tej e ustawy. 
16  Art. 6 ust. 2 pkt 1 Tej e ustawy 
17  Art. 6 ust. 2 pkt 2 Tej e ustawy  
18  Art. 6 ust. 3 Tej e ustawy 
19  Art. 6 ust. 4 Tej e ustawy 
20  Art. 6 ust. 5 Tej e ustawy 
21  Art. 7 Tej e ustawy. 
22  Art. 8 ust.1 Tej e ustawy. 
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innych niebezpiecznych przedmiotów, materia ów wybuchowych, wyrobów 

pirotechnicznych, materia ów po arowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, rodków 

odurzaj cych lub substancji psychotropowych23.  

 Organizator lub podmiot przez niego uprawniony podczas sprzeda y biletów wst pu 

na imprez  masow  mo e za da  od kupuj cego okazania dokumentu potwierdzaj cego jego 

to samo , z zastrze eniem, i  sprzeda  biletu wst pu na mecz pi ki no nej lub przekazanie 

innego dokumentu uprawniaj cego do przebywania na nim okre lone osoby nast puje  

po okazaniu dokumentu potwierdzaj cego to samo 24.  

Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej,  

a w szczególno ci zachowania osób w niej uczestnicz cych, za pomoc  urz dze  

rejestruj cych obraz i d wi k. Materia y zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy 

masowej, mog ce stanowi  do�wody pozwalaj ce na wszcz cie post powania karnego albo 

post powania w sprawach o wykroczenia lub dowody mog ce mie  znaczenie dla tocz cych 

si  takich post powa , organizator niezw ocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu 

w a ciwemu ze wzgl du na miejsce prze�prowadzonej imprezy masowej lub w a ciwemu 

terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie 

potrzeby z wnioskiem o wszcz cie post powania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba, 

e sam zawiadomi o przest pstwie albo wyst pi z wnioskiem o ukaranie w sprawach  

o wykroczenia. Zgromadzone pod�czas utrwalania przebiegu imprezy masowej materia y 

organizator przechowuje po zako czeniu imprezy masowej przez okres 12 miesi cy,  

a nast pnie komisyjnie je niszczy25. Minister w a ciwy do spraw wewn trznych uzyska  

upowa nienie do okre lenia, w drodze rozporz dzenia, sposobu utrwalania przebiegu imprezy 

masowej26.  

 

Bezpiecze stwo meczu pi ki no nej 

 

 Organizator meczu pi ki no nej zapewnia identyfikacj  osób uczestnicz cych w tej 

imprezie, niezale nie od obowi zków i wymogów, o których mowa w art. 6. Obiekty 

wykorzystywane do prowadzenia rozgrywek meczów pi ki no nej w ramach ligi zawodowej 

wyposa a si  w kompatybilne mi dzy sob  elektroniczne systemy identyfikacji osób, s u ce 

do sprzeda y biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu pi ki no nej 
                                                 
23 23 Art. 8 ust. 2 Tej e ustawy. 
24 Art. 9 i art. 15 ust. 1 Tej e ustawy. 
25  Art. 11 ust. 1 3 Tej e ustawy. 
26  Art. 11 ust. 9 Tej e ustawy. 
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oraz kontroli dost pu do okre lonych miejsc. Systemy te tworzy si  w zgodzie z zasadami 

okre lonymi przez podmiot zarz dzaj cy rozgrywkami ligi zawodowej w porozumieniu  

z w a ciwym zwi zkiem sportowym27. Zakres przetwarzanych danych identyfikuj cych 

osoby uczestnicz ce obejmuje, w przypadku meczu pi ki no nej – imi  i nazwisko oraz numer 

PESEL, a w razie, gdy nie zosta  on nadany – rodzaj, seri  i numer dokumentu 

potwierdzaj cego to samo ; w przypadku rozgrywek meczów pi ki no nej w ramach ligi 

zawodowej – imi i nazwisko, wizerunek twarzy oraz numer PESEL, a w razie gdy nie zosta  

on nadany – rodzaj, seri  i numer dokumentu potwierdzaj cego to samo . Wskazane 

powy ej dane s  przechowywane przez organizatora przez okres 2 lat od dnia odbycia si  

meczu pi ki no nej28.  

Organizator meczu pi ki no nej mo e stosowa  zakaz klubowy polegaj cy na zakazie 

uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez organizatora 

meczu pi ki no nej, nak adany na osob , która dopu ci a si  naruszenia regulaminu obiektu 

(terenu) lub regulaminu imprezy masowej. Okres obowi zywania zakazu klubowego nie 

mo e by  d u szy ni  2 lata od dnia jego wydania. Organizator meczu pi ki no nej w terminie 

7 dni od dnia zastosowania zakazu klubowego informuje o tym osob , której ten zakaz 

dotyczy. Informacja okre la okres obowi zywania zakazu uczestnictwa tej osoby.  

Od zastosowania zakazu klubowego osobie ukaranej przys uguje prawo do z o enia 

odwo ania do w a ciwego podmiotu prowadz cego rozgrywki. Podmiot prowadz cy 

rozgrywki okre la form , tryb i termin z o enia wspomnianego powy ej odwo ania oraz tryb  

i termin jego rozpatrzenia w swoim regulaminie wewn trznym. Termin rozpatrzenia 

odwo ania okre lony w regulaminie powinien by  wyznaczony tak, aby od daty z o enia 

odwo ania do daty jego rozpatrzenia nie up yn o wi cej ni  14 dni. Wniesienie przez osob  

ukaran  odwo ania wstrzymuje wykonanie zakazu klubowego. Orzeczenie w a ciwego 

podmiotu prowadz cego rozgrywki wydane na skutek wniesienia odwo ania jest ostateczne29. 

Sprzeda  biletu wst pu na mecz pi ki no nej lub przekazanie innego dokumentu 

uprawniaj cego do przebywania na nim okre lonej osoby nast puje po okazaniu dokumentu 

potwierdzaj cego to samo 30. Wst p na mecz pi ki no nej osoby ma oletniej do lat 13 

nast puje wy cznie pod opiek  osoby pe noletniej31. Minister w a ciwy do spraw 

wewn trznych w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw kultury fizycznej i sportu 

                                                 
27  Art. 13 ust. 1 3 Tej e ustawy. 
28  Art. 13 ust. 4 5 Tej e ustawy. 
29  Art. 14 Tej e ustawy. 
30  Art. 15 ust. 1 Tej e ustawy. 
31  Art. 16 Tej e ustawy.  
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oraz ministrem w a ciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 

otrzymali upowa nienie do okre lenia, w drodze rozporz dzenia, warunków bezpiecze stwa, 

jakie powinny spe nia  stadiony, na których mog  odbywa  si  mecze pi ki no nej. Minister 

w a ciwy do spraw wewn trznych w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw kultury 

fizycznej i sportu oraz ministrem w a ciwym do spraw budownictwa, gospodarki 

przestrzennej i mieszkaniowej otrzymali upowa nienie do okre lenia, w drodze 

rozporz dzenia, warunków bezpiecze stwa, jakie powinny spe nia  stadiony, na których 

mog  odbywa  si  mecze pi ki no nej32. W dalszej cz ci ustawy okre lone zosta y 

szczegó owo warunki stawiane cz onkom s u b porz dkowych i informacyjnych  

oraz kierownikowi do spraw bezpiecze stwa33. Ponadto Rada Ministrów otrzyma a 

uprawnienie do okre lenia, w drodze rozporz dzenia, wymaga , jakie powinni spe nia  

kierownik do spraw bezpiecze stwa, s u by porz dkowe i s u by informacyjne w zakresie 

wyszkolenia i wyposa enia34. 

 

Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 

 

 Organem wydaj cym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta, w a ciwy ze wzgl du na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej35. 

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie pó niej ni  na 30 dni przed 

planowanym terminem jej rozpocz cia:  

1) wyst puje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prze prowadzenie imprezy 

masowej;  

2) zwraca si  do w a ciwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) 

Policji i w a ciwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Pa stwowej 

Stra y Po arnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy dora nej (pogotowia 

ratunkowego) i pa stwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii  

o niezb dnej wielko ci si  i rodków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, 

zastrze eniach do stanu technicznego obiektu (te renu) oraz o przewidywanych 

zagro eniach;  

3) powiadamia w a ciwego miejscowo:  

                                                 
32  Art. 17 Tej e ustawy.  
33  Art. 19 22 Tej e ustawy. 
34  Art. 23 Tej e ustawy. 
35  Art. 24 Tej e ustawy 
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a) komendanta oddzia u Stra y Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej 

w strefie nadgranicznej,  

b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej andarmerii Wojskowej, w przypadku 

przeprowadzania imprezy masowej na terenach b d cych w zarz dzie jednostek 

organizacyjnych podleg ych, podporz dkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony 

Narodowej36. W dalszej cz ci ustawy okre lone zosta y szczegó owe warunki wydania 

zezwolenia oraz tre  (wraz z koniecznymi za cznikami) wniosku o wydanie zezwolenia na 

organizacj  imprezy masowej37.  

 

Kontrola bezpiecze stwa imprezy masowej 

 

 Organ kontroluje zgodno  przebiegu imprezy masowej podwy szonego ryzyka  

z warunkami okre lonymi w zezwoleniu38. Organ mo e kontrolowa  zgodno  przebiegu 

imprezy masowej nieb d cej imprez  masow  podwy szonego ryzyka z warunkami 

okre lonymi w zezwoleniu39. Organ w zwi zku z przeprowadzan  kontrol  ma prawo do:  

1) dania od organizatora informacji, dokumentów i danych niezb dnych do sprawowania 

kontroli;  

2) swobodnego wst pu do miejsca przeprowadzania imprezy masowej i innych pomieszcze  

zwi zanych bezpo rednio z przeprowadzaniem imprezy masowej;  

3)przeprowadzania lustracji miejsc, przeprowadzania imprezy masowej i innych pomieszcze  

zwi zanych bezpo rednio z przeprowadzaniem imprezy masowej;  

4) dania od osób dzia aj cych w imieniu i na rzecz organizatora udzielenia informacji  

w formie ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli40.  

W przypadku stwierdzenia niespe nienia przez organizatora warunków okre lonych  

w zezwoleniu, organ wydaje decyzj  o przerwaniu imprezy masowej, nadaj c jej rygor 

natychmiastowej wykonalno ci. Decyzj  dor cza si  organizatorowi w terminie 7 dni od dnia 

przerwania imprezy41. Organ wydaje decyzj  o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej, 

je eli po wydaniu zezwolenia stwierdzi, e zosta y naruszone warunki bezpiecze stwa daj ce 

podstaw  do jego wydania42. Od decyzji organu przys uguje odwo anie do samorz dowego 

                                                 
36  Art. 25 ust. 1 Tej e ustawy. 
37 Art. 25 ust. 2 4, art. 26 30 Tej e ustawy. 
38  Art. 31 ust. 1 Tej e ustawy. 
39  Art. 31 ust. 2 Tej e ustawy.  
40  Art. 31 ust. 3 Tej e ustawy. 
41  Art. 31 ust. 4 Tej e ustawy. 
42  Art. 32 Tej e ustawy. 
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kolegium odwo awczego43. Samorz dowe kolegium odwo awcze rozpatruje odwo anie  

w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia44.  

 W przypadku negatywnej oceny stanu bezpiecze stwa i porz dku publicznego  

w zwi zku z planowan  lub przeprowadzon  imprez  ma sow  wojewoda, w drodze decyzji 

administracyjnej, mo e:  

 zakaza  przeprowadzenia imprezy masowej z udzia em publiczno ci;  

 wprowadzi, na czas okre lony albo nieokre lony zakaz przeprowadzania przez organizatora 

imprez masowych na terenie województwa lub jego cz ci45. Od decyzji przys uguje 

odwo anie do ministra w a ciwego do spraw wewn trznych, który rozpatruje je w terminie 

14 dni od dnia jego wniesienia46. Odwo anie od decyzji nie wstrzymuje jednak jej 

wykonania47.  

 

Gromadzenie i przetwarzanie informacji  

dotycz cych bezpiecze stwa imprezy masowej 

 

Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotycz cych bezpiecze stwa imprez 

masowych odbywa si  w celu zapobiegania przest pstwom i wykroczeniom zwi zanym  

z tymi imprezami oraz ich zwalczania48. Przetwarzanie informacji dotycz cych 

bezpiecze stwa imprez masowych odbywa si  zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych bez obowi zku informowania osób, których one dotycz 49. Organem 

administracji rz dowej w a ciwym w sprawach gromadzenia i przetwarzania informacji 

dotycz cych bezpiecze stwa masowych imprez sportowych, w tym meczów pi ki no nej, jest 

Komendant G ówny Policji50. Podmiotami uprawnionymi w zakresie swoich kompetencji do 

otrzymywania od Komendanta informacji dotycz cych bezpiecze stwa imprez masowych s : 

1) Policja, 2) prokuratura, 3) s dy, 4) Stra  Graniczna, 5) Pa stwowa Stra  Po arna, 6) Biuro 

Ochrony Rz du, 7) Agencja Bezpiecze stwa Wewn trznego, 8) andarmeria Wojskowa,  

9) stra e gminne (miejskie), 10) organy administracji publicznej w a ciwe w sprawach 

wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, 11) s u �by odpowiedzialne 

                                                 
43  Art. 33 ust. 1 Tej e ustawy.  
44  Art. 33 ust. 2 Tej e ustawy. 
45  Art. 34 ust. 1 Tej e ustawy. 
46  Art. 34 ust. 3 Tej e ustawy. 
47  Art. 34 ust. 4 Tej e ustawy. 
48  Art. 35 ust. 1 Tej e ustawy. 
49  Art. 35 ust. 2 Tej e ustawy. 
50  Art. 36 ust. 1 Tej e ustawy. 
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za bezpiecze stwo na obszarach kolejowych, zarz dcy infrastruktury kolejowej, przewo nicy 

publiczni, 12) zwi zki sportowe o zasi gu ogólnokrajowym, 13) kluby sportowe, 14) 

organizatorzy masowych imprez sportowych, w tym meczów pi ki no nej, 15) podmioty 

zarz dzaj ce rozgrywkami, 16) instytucje zagraniczne51.  

 Zakres gromadzonych i przetwarzanych informacji dotycz cych bezpiecze stwa masowych 

imprez sportowych, w tym meczów pi ki no nej, zawiera dane:  

1) o osobach, przeciwko którym toczy si  post powanie karne, lub przeciwko, którym 

skierowano wniosek o ukaranie za czyn pope niony w zwi zku z masow  imprez  

sportow , w tym meczem pi ki no nej, obejmuj ce:  

a) imi  i nazwisko, u ywane pseudonimy,  

b) dat  i miejsce urodzenia,  

c) numer PESEL lub seri  i numer dokumentu potwierdzaj cego to samo  osoby,  

d) adres zamieszkania lub sta ego pobytu,  

e) adres korespondencyjny,  

f) informacj  o karalno ci,  

g) przynale no  do klubów kibica oraz charakterystyk  zachowania podczas i w zwi zku 

z masowymi imprezami sportowymi, w tym meczami pi ki no nej;  

2) o osobach, co do których zapad  prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie  

o ukaraniu za przest pstwo albo wykroczenie, pope nione w zwi zku z masow  imprez  

sportow , w tym meczem pi ki no nej, obejmuj ce:  

a) imi  i nazwisko, u ywane pseudonimy,  

b) dat  i miejsce urodzenia,  

c) numer PESEL lub seri  i numer dokumentu potwierdzaj cego to samo  osoby,  

d) adres zamieszkania lub sta ego pobytu,  

e) adres korespondencyjny,  

f) informacj  o karalno ci,  

g) informacje o zastosowaniu rodka karnego zakazu wst pu na imprez  masow  lub 

rodka karnego52,  

h) przynale no  do klubów kibica oraz charakterystyk  zachowania podczas i w zwi zku 

z masowymi imprezami sportowymi, w tym meczami pi ki no nej;  

3) o klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiaj cych kibiców, obejmuj ce:  

a) ich nazw ,  

                                                 
51  Art. 38 ust. 1 Tej e ustawy. 
52  Mowa jest w art. 15 ust. 3 pkt 1 lit. b Tej e ustawy. 
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b) imi  i nazwisko osoby dzia aj cej w imieniu osób zrzeszonych,  

c) liczb  cz onków,  

d) miejsce spotka  oraz charakterystyk  zachowa  i metod dzia ania osób, o których 

mowa w lit. c, oraz elementy charakterystyczne, w szczególno ci oznakowanie 

ubrania,  

e) informacje o czynach nosz cych znamiona przest pstwa albo wykroczenia  

o charakterze chuliga skim z udzia em osób, o których mowa w lit. c,  

f) informacje o wzajemnych relacjach pomi dzy poszczególnymi klubami, organizacjami 

i stowarzyszeniami;  

4) o zaistnia ych w zwi zku z organizowanymi imprezami masowymi zbiorowych 

naruszeniach porz dku i bezpiecze stwa publicznego orz chuliga skich zachowaniach, 

obejmuj ce:  

a) dat  i miejsce zdarzenia,  

b) informacje o rodzaju imprezy, w zwi zku z któr  dosz o do zdarzenia,  

c) skutki zdarzenia,  

d) informacje o dzia aniach i podj tych rodkach zaradczych;  

5) o zwi zkach i klubach sportowych, obejmuj ce:  

 a) nazw  zwi zku lub klubu sportowego oraz sk ad ich w adz,  

b) adres siedziby,  

c) informacje o rodzaju rozgrywek, w których zwi zek lub klub uczestniczy , uczestniczy 

oraz do jakich si  zakwalifikowa ,  

d) informacje o obiektach sportowych, z których zwi zek lub klub stale korzysta;  

6) o terminarzu rozgrywek meczów pi ki no nej lub terminarzu innych masowych imprez 

sportowych z podaniem orientacyjnej liczby uczestników;  

7) o obiektach, na terenie których s  organizowane masowe imprezy sportowe, w tym mecze 

pi ki no nej, obejmuj ce:  

a) rodzaj obiektu i jego nazw ,  

b) informacje dotycz ce dopuszczenia obiektu do u ytkowania,  

c) informacje dotycz ce usytuowania obiektu wraz z planem i jego opisem,  

d) informacje o pojemno ci obiektu,  

e) informacje dotycz ce s u by porz dkowej i s u by informacyjnej;  

8) o przemieszczaniu si  osób uczestnicz cych w masowych imprezach sportowych, w tym 

meczach pi ki no nej, i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez  
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oraz informacje o rodkach transportu, z jakich korzystaj , miejscach zbiórek, trasach 

przejazdów oraz o liczebno ci grup uczestników;  

9) o organizatorach masowych imprez sportowych, w tym meczów pi ki no nej,  

i organizatorach przejazdu osób uczestnicz cych w masowych imprezach sportowych,  

w tym meczach pi ki no nej, obejmuj ce:  

a) nazw  lub imi  i nazwisko organizatora wraz z jego siedzib  oraz adresem,  

b) okre lenie masowej imprezy sportowej, w tym meczu pi ki no nej, w zwi zku z któr  

organizowany jest przejazd;  

10) o zakazach zagranicznych oraz instytucjach zagranicznych w a ciwych do wspó pracy,  

w tym ich nazw , siedzib  oraz adres53.  

Informacje dotycz ce bezpiecze stwa imprezy masowej przekazuje si  za pomoc  

rodków komunikacji elektronicznej albo przez bezo� rednie dor czenie do najbli szego 

komisariatu lub komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji. Podmioty zobowi zane 

przekazuj  informacje na kartach rejestracyjnych. Podmioty uprawnione w celu uzyskania 

informacji kieruj  zapytania, wraz z uzasadnieniem, do Komendanta na kartach zapytania. 

Komendant udziela informacji na kartach odpowiedzi. Komendant mo e przekaza  

informacj  dotycz c  bezpiecze stwa masowych imprez sportowych, w tym meczów pi ki 

no nej, podmiotowi zobowi zanemu, nie b d cemu podmiotem uprawnionym, na jego 

pisemne zapytanie, je eli dotyczy ono ustawowych obowi zków tego podmiotu54.  

Minister w a ciwy do spraw wewn trznych uzyska  uprawnienie okre lenia, w drodze 

rozporz dzenia, sposobu przekazywania informacji dotycz cych bezpiecze stwa imprez 

masowych przez podmioty zobowi zane, wzorów kart rejestracyjnych, kart zapytania  

oraz odpowiedzi55.  

 

Odpowiedzialno  za szkod  w zwi zku z zabezpieczeniem imprezy masowej 

 

 Organizator imprezy masowej, na któr  wst p jest odp atny, odpowiada za szkody 

obejmuj ce równowarto  zniszczonego lub uszkodzonego mienia, które ponios y Policja, 

andarmeria Wojskowa, stra  gminna (miejska), Pa stwowa Stra  Po arna i inne jednostki 

ochrony przeciwpo arowej oraz s u ba zdrowia, w zwi zku z ich dzia aniami w miejscu  

                                                 
53  Art. 40 Tej e ustawy. 
54 Art. 42 ust. 1 5 Tej e ustawy. 
55  Art. 42 ust. 6 Tej e ustawy.  
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i w czasie trwania imprezy masowej56. Wskazane powy ej podmioty przedk adaj  

organizatorowi wykaz zniszczonego lub uszkodzonego mienia oraz wysoko  poniesionej 

szkody w terminie 14 dni od dnia zaistnienia szkody57. Minister w a ciwy do spraw 

wewn trznych w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw finansów publicznych, 

Ministrem Obrony Narodowej, ministrem w a ciwym do spraw zdrowia oraz ministrem 

w a ciwym do spraw kultury fizycznej i sportu, otrzyma  upowa nienie do okre lenia,  

w drodze rozporz dzenia, szczegó owego trybu ustalania szkód oraz trybu wyst powania  

o wyp at  odszkodowa 58.  

 Organizator imprezy masowej, na któr  wst p jest odp atny, jest obowi zany  

do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej za szkody wyrz dzone 

osobom w niej uczestnicz cym59. Minister w a ciwy do spraw instytucji finansowych,  

w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw kultury fizycznej i sportu, otrzyma  

upowa nienie do okre lenia, w drodze rozporz dzenia, szczegó owego zakresu ubezpieczenia, 

terminu powstania obowi zku ubezpieczenia oraz minimalnej sumy gwarancyjnej60.  

 Ustawa zawiera te  przepisy karne61 oraz upowa nienie dla okre lenia przez Ministra 

w a ciwego do spraw wewn trznych, dzia aj cego w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwo ci, w drodze rozporz dzenia, sposobu wykonywania orzeczonego  

za wykroczenie albo przest pstwo obowi zku osobistego stawiennictwa w jednostce 

organizacyjnej Policji lub w miejscu okre lonym przez w a ciwego, ze wzgl du na miejsce 

zamieszkania osoby ukaranej albo skazanej, komendanta powiatowego (rejonowego, 

miejskiego) Policji, w czasie trwania imprezy masowej62.  

 Zmiany w przepisach obowi zuj cych, przepisy przej ciowe i ko cowe63 stanowi  

mi dzy innymi, i  dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o bezpiecze stwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909  

ze zm.), zachowuj  moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej 

ustawy, nie d u ej jednak ni  przez 6 miesi cy od dnia jej wej cia w ycie64. Przepis ten 

odnosi si  w szczególno ci:  

                                                 
56  Art. 52 ust. 1 Tej e ustawy. 
57  Art. 52 ust. 2 Tej e ustawy. 
58  Art. 52 ust. 3 Tej e ustawy. 
59  Art. 53 ust.1Tej e ustawy. 
60  Art. 53 ust. 2 Tej e ustawy. 
61  Art. 54 67 Tej e ustawy. 
62  Art. 68 Tej e ustawy. 
63  Rozdzia  10 Tej e ustawy. 
64  Art. 77 Tej e ustawy.  
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Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2007 

r. w sprawie masowych imprez sportowych, w stosunku do których nie stosuje si  

przepisów dotycz cych gromadzenia i przetwarzania informacji (Dz. U. z 2007 r.  

Nr 163, poz. 1162); 

- Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 

r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotycz cych 

bezpiecze stwa masowych imprez sportowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2717); 

 Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 18 pa dziernika 

2004 r. w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi 

niezb dnych do przekazywania i gromadzenia informacji dotycz cych bezpiecze stwa 

masowych imprez sportowych (Dz. U. z 2004 r., nr 232, poz. 2337); 

 Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 28 pa dziernika 

2004 r. w sprawie sposobu utrwalania prze biegu imprez masowych oraz minimalnych 

wymaga  technicznych dla urz dze  rejestruj cych obraz i d wi k (Dz. U. z 2004 r., 

nr 243, poz. 2438). 

Wydano równie  rozporz dzenia na podstawie delegacji zawartych w ustawie dnia 20 marca 

2009 r. o bezpiecze stwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., nr 62, poz. 504): 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 

r. w sprawie zakresu instrukcji post powania w przypadku powstania po aru lub 

innego miejscowego zagro enia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U.  

z 2009 r., nr 135, poz. 1113); 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. 

w sprawie sposobu wykonywania obowi zku osobistego stawiennictwa w jednostce 

organizacyjnej Policji lub w miejscu okre lonym przez w a ciwego komendanta 

Policji w czasie trwania imprezy masowej (Dz. U. z 2009 r., nr 125, poz. 1039); 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. 

w sprawie szczegó owego trybu ustalania szkód powsta ych w zwi zku z dzia aniami 

w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu wyst powania o wyp at  

odszkodowa  (Dz. U. 2009 r., nr 121, poz. 1006).
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Podsumowanie 

 

Ustawa zosta a usystematyzowana i podzielona na dziesi  rozdzia ów. W pierwszym 

rozdziale okre lono obszar obowi zywania ustawy oraz zdefiniowano zbiór poj , który 

zosta  rozszerzony o sformu owania dotychczas zarezerwowane dla organizacji i zwi zków 

sportowych, w tym tak e zapo yczone z przepisów europejskich. Drugi rozdzia  przedstawia 

kwestie zwi zane z kryteriami bezpiecze stwa imprez masowych. Zmieniono dotychczas 

obowi zuj ce rozwi zania dotycz ce liczby cz onków s u b porz dkowych, wdro ono 

instytucj  s u by informacyjnej organizatora. Trzeci rozdzia  dotyczy bezpiecze stwa 

meczów pi ki no nej. Czwarty rozdzia  opisuje obowi zki, uprawnienia i zakresu dzia a  

kierownika do spraw bezpiecze stwa oraz s u b porz dkowych i informacyjnych.  

W rozdziale “Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej” uczyniono 

usystematyzowanie przepisów reguluj cych obowi zki organizatora zwi zanych  

ze sk adaniem wniosku o przeprowadzenie imprezy masowej, procesu wydawania zezwolenia 

przez organ uprawniony. Rozdzia  „Kontrola bezpiecze stwa imprezy masowej” zawiera 

okre lenie zakresu uprawnie  organu wydaj cego zezwolenie na przeprowadzenie imprezy 

masowej do przeprowadzenia kontroli zgodno ci przebiegu imprezy z kryteriami okre lonymi 

w zezwoleniu, przerwania jej w przypadku naruszenia lub niespe nienia warunków oraz do 

wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia imprezy. Zatem nowe uregulowanie przyznaje 

Komendantowi G ównemu Policji pe ne uprawnienia do wykonywania zada  w zakresie 

gromadzenia i przetwarzania informacji dotycz cych bezpiecze stwa imprez masowych65. 

Przepisy rozdzia u ósmego reguluj  zakres odpowiedzialno ci za szkody i koszty zwi zane  

z zabezpieczeniem imprezy masowej. Natomiast rozdzia  dziewi ty normuje wykaz 

mo liwych kar. Rozszerzeniu poddano czyny dot d nie klasyfikowane jako niezgodne  

z prawem, natomiast w odniesieniu do wybranych wykrocze  wymienionych w poprzednim 

akcie normatywnym zastosowano zmian  kwalifikacji prawnej na przest pstwa. Ostatni, 

rozdzia  dziesi ty to „Zmiany w przepisach obowi zuj cych, przepisy przej ciowe  

i ko cowe”. Ustawa uzyska a moc obowi zuj c  z dniem 1 sierpnia 2009 r.(cz  przepisów 

wesz o w ycie 2010r).66 

                                                 
65 Por. strona internetowa Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Imprez Masowych 

http://www.kpk.policja.gov.pl/nowaustawa.html  
66  Art. 80 Tej e ustawy. 
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w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu wyst powania o wyp at  

odszkodowa  (Dz. U. 2009 r., nr 121, poz. 1006).  

 

 



 

Regulamin nadsy ania i publikowania prac  

w Zeszytach Naukowych WSA 
 

1. Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Agrobiznesu, zwane dalej Zeszytami, s  
periodykiem naukowym wydawanym w nieregularnym cyklu wydawniczym. 

2. Tre  ka dego Zeszytu odpowiada zakresowi tematycznemu jednego z odpowiednich 
wydzia ów w Wy szej Szkole Agrobiznesu t. Wydzia owi Rolniczo-Ekonomicznemu, 
Wydzia owi Technicznemu, b d  Wydzia owi Medycznemu.  

3. Redakcja Zeszytów mie ci si  w sekretariacie Wydawnictwa Wy szej Szko y 
Agrobiznesu. Prac  redakcji kieruje redaktor naczelny. 

4. W celu zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania w a ciwego 
cyklu wydawniczego redakcja wspó pracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami 
naukowymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.  

5. Do oceny przyjmowane s  dotychczas niepublikowane oryginalne prace redakcyjne, 
monograficzne, pogl dowe, historyczne, teksty ród owe, sprawozdania z posiedze  
naukowych, oceny ksi ek, komunikaty naukowe, wspomnienia oraz wiadomo ci 
jubileuszowe. Opracowania przyjmowane s  przez redakcj  do ko ca czerwca 
ka dego roku. Redakcja nie zwraca Autorom nades anych materia ów. 

6. Do publikacji nale y do czy  o wiadczenie o oryginalno ci pracy oraz o tym, e nie 
zosta a zg oszona do innej redakcji (wzór o wiadczenia jest mo liwy do pobrania na 
stronie internetowej WSA – za cznik nr 1 do Regulaminu). O wiadczenie powinno 
zawiera  adres pierwszego autora pracy, numer telefonu oraz e-mail. W o wiadczeniu 
powinna by  zawarta zgoda (podpis) wszystkich wspó autorów pracy. 

7. Prace s  publikowane w j zyku polskim lub angielskim z uwzgl dnieniem opinii 
redaktora j zykowego. 

8. W o wiadczeniu do czonym do tekstu nale y opisa  wk ad poszczególnych autorów  
w powstanie pracy oraz poda  ród o finansowania publikacji. „Ghostwriting” oraz 
„guest authorship” s  przejawem nierzetelno ci naukowej, a wszelkie wykryte 
przypadki b d  demaskowane i dokumentowane, w cznie z powiadomieniem 
odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniaj ce autorów, towarzystwa naukowe, 
stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). 

9. Przekazane do redakcji opracowania s  wst pnie oceniane i kwalifikowane do druku 
przez Naukow  Rad  Redakcyjn , zwan  dalej Rad . Sk ad Rady okre lany jest przez 
Senat WSA. 

10. Publikacje wst pnie zakwalifikowane przez Rad  s  oceniane przez recenzentów, 
zgodnie  
z procedur  recenzowania opublikowan  na stronie internetowej WSA w zak adce 
Zeszyty naukowe WSA. cznie z opini  recenzent wype nia deklaracj  konfliktu 
interesów, stanowi c  za cznik nr 2 do regulaminu. Redakcja powiadamia Autorów o 
wyniku oceny, zastrzegaj c sobie prawo do zachowania poufno ci recenzji. 

11. Za proces wydawniczy Zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy redakcji, 
który zatwierdza uk ad tre ci Zeszytów, okre la wymagania wydawnicze dla 
publikowanych materia ów, wspó pracuje z recenzentami, przedstawia do 
zatwierdzenia ca o  materia ów przed drukiem Naukowej Radzie Redakcyjnej, 
wspó pracuje z Rad  i innymi instytucjami  
w zakresie niezb dnym do zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz 
zachowania cyklu wydawniczego. 



 

 
 

12. Redakcja zastrzega sobie mo liwo  odmowy przyj cia artyku u bez podania 
przyczyn. 

13. Nades ane materia y, niespe niaj ce wymaga  wydawniczych okre lonych przez 
redakcj ,  
s  zwracane Autorowi/Autorom. 

14. Wydawnictwo Wy szej Szko y Agrobiznesu nie wyp aca wynagrodzenia za nades ane 
publikacje zakwalifikowane do druku w Zeszytach. 

15. Wersj  pierwotn  (referencyjn ) czasopisma jest wydanie papierowe. „Zeszyty 
Naukowe WSA" s  dost pne tak e na stronie internetowej Wy szej Szko y 
Agrobiznesu – www.wsa.edu.pl, w zak adce Wydawnictwa. 

 



 

Wymagania wydawnicze - Zeszyty Naukowe WSA 
 

 
1. Artyku y powinny by  przygotowane w formie wydruku komputerowego oraz w wersji 
elektronicznej, w j zyku polskim lub angielskim. W celu usprawnienia procesu 
wydawniczego prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poni szych zasad: 
- przes any artyku  powinien by  opatrzony dok adn  afiliacj  Autora/Autorów, 
- obj to  artyku u nie mo e przekracza  15 stron formatu A4, 
- imi  i nazwisko Autora/ów – czcionka 12 pkt, 
- nazwa instytucji/jednostki naukowej – czcionka 12 pkt, 
- tytu  artyku u w j zyku polskim i angielskim – czcionka 14 pkt (bold); podtytu y – czcionka 
12 pkt (bold), 
- do publikacji nale y do czy  s owa kluczowe (3–5) oraz streszczenie nieprzekraczaj ce 15 
wierszy napisane w j zykach polskim i angielskim – czcionka 11 pkt, 
- tekst zasadniczy referatu pisany czcionk  Times New Roman CE – 12 pkt, 
- odst p mi dzy wierszami – 1,5, 
- je eli referat zawiera tabele (najlepiej wykonane w edytorze Word albo Excel) lub rysunki 
(preferowany format CorelDraw, Excel, Word), nale y do czy  pliki ród owe, 
- tabele i rysunki powinny by  zaopatrzone w kolejne numery, tytu y i ród o, 
- przy pisaniu wzorów nale y korzysta  wy cznie z edytora równa  dla MS WORD, 
- preferowane formaty zdj : TIFF, JPG (o rozdzielczo ci minimum 300 dpi), 
- w przypadku publikowania prac badawczych uk ad tre ci artyku u powinien odpowiada  
schematowi: wprowadzenie (ewentualnie cel opracowania), opis wykorzystanych materia ów 
czy metod, opis bada  w asnych (omówienie wyników bada ), wnioski (podsumowanie), 
wykaz pi miennictwa. 
 
2. Odsy aczami do literatury zamieszczonymi w tek cie publikacji s  przypisy dolne, które 
musz  mie  numeracj  ci g  w obr bie ca ego artyku u. Odsy aczami przypisów dolnych s  
cyfry arabskie z o one w indeksie górnym, np. (2). 
 
3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawiera : inicja  imienia i nazwisko 
autora, tytu  dzie a, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku 
pracy zbiorowej: tytu  dzie a, inicja  imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania;  
w przypadku pracy b d cej cz ci  wi kszej ca o ci – tak e jej tytu , inicja  imienia  
i nazwisko redaktora. ród a internetowe oraz akty prawne nale y podawa  tak e jako przypis 
dolny. 
 
4. W wykazie pi miennictwa zamieszczonym w kolejno ci alfabetycznej na ko cu publikacji 
nale y poda  kolejno: nazwisko autora/ów i pierwsz  liter  imienia, rok wydania, tytu  pracy 
(czcionka italic), wydawnictwo oraz miejsce wydania. Przyk ady: 
- wydawnictwa ksi kowe: Janowiec A. 2010. Ziemniaki skrobiowe – rola w województwie 
podlaskim. Wydawnictwo WSA, om a. 
- prace zbiorowe: Górczewski R. (red.) 2007. Przemieszczenie trawie ca. Wydawnictwo 
PWN, Warszawa. 
- czasopisma: Staszewski M., Getek I. 2007. Specyfika ywienia krów o wysokiej wydajno ci. 
Wydawnictwo WSA, om a, 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 wy szym 
oraz ustawy o wy szych szko ach zawodowych. Dz.U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1239. 

UWAGA: teksty niespe niaj ce powy szych wymaga  zostan  zwrócone Autorowi 



 

Procedura recenzowania prac naukowych nadsy anych do publikacji  
w Zeszytach Naukowych Wy szej Szko y Agrobiznesu 

 
 

Procedura recenzowania artyku ów w Zeszytach Naukowych WSA jest zgodna  
z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego oraz dobrymi praktykami  
w procedurach recenzyjnych w nauce *. 

 
Przekazanie publikacji do Redakcji Wydawnictwa WSA jest jednoznaczne  

z wyra eniem przez Autora/Autorów zgody na wszcz cie procedury recenzji artyku u. 
Autor/Autorzy przesy aj  utwór wraz z wype nionym o wiadczeniem, którego wzór znajduje 
si  na stronie internetowej WSA. Nades ane materia y s  poddawane wst pnej ocenie 
formalnej przez Naukow  Rad  Redakcyjn  WSA, zwan  dalej Rad , zw aszcza pod k tem 
ich zgodno ci z wymaganiami wydawniczymi opracowanymi i publikowanymi przez Wy sz  
Szko  Agrobiznesu, jak równie  obszarami tematycznymi ZN. Nast pnie artyku y  
s  recenzowane przez dwóch niezale nych recenzentów, którzy nie s  cz onkami Rady, 
posiadaj cych co najmniej stopie  naukowy doktora. Nades ane artyku y nie s  nigdy 
wysy ane do recenzentów z tej samej placówki, w której zatrudniony jest Autor/Autorzy. 
Prace recenzowane s  anonimowo. Autorzy nie znaj  nazwisk recenzentów. Artyku owi 
nadawany jest numer redakcyjny, identyfikuj cy go na dalszych etapach procesu 
wydawniczego. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklaracj  o niewyst powaniu 
konfliktu interesów – formularz jest publikowany na stronie Internetowej WSA. Autor 
ka dorazowo jest informowany z zachowaniem zasady poufno ci recenzji o wyniku 
procedury recenzenckiej, zako czonej kategorycznym wnioskiem o dopuszczeniu b d  
odrzuceniu publikacji do druku. W sytuacjach spornych powo ywany jest kolejny recenzent. 

Lista recenzentów wspó pracuj cych z wydawnictwem publikowana jest w ka dym 
numerze czasopisma oraz na stronie Internetowej WSA. 

 
* Dobre Praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Zespó  do Spraw Etyki w Nauce. 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Warszawa 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Za cznik nr 1 
miejscowo , data.....................................................,............................. 

 
O wiadczenie Autora/Autorów 

Zwracam si  z uprzejm  pro b  o przyj cie do Redakcji Wydawnictwa WSA  
i og oszenie drukiem publikacji/pracy pt. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
autorstwa: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Równocze nie o wiadczam(y), e publikacja nie zosta a wydana w przesz o ci drukiem 
i/lub w wersji elektronicznej w innym czasopi mie, nie zosta a zg oszona do innego 
czasopisma, nie znajduje si  w recenzji innej Redakcji, nie narusza patentów, praw 
autorskich i praw pokrewnych oraz innych zastrze onych praw osób trzecich, a tak e e 
wszyscy wymienieni Autorzy pracy przeczytali j  i zaakceptowali skierowanie jej do 
druku. 
 
Przeciwdzia anie nierzetelno ci naukowej - „ghostwriting” oraz „guest authorship”; 
· ród o finansowania publikacji:.................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
· podmioty, które przyczyni y si  do powstania publikacji i ich udzia : 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
· wk ad Autora/Autorów w powstanie publikacji (szczegó owy opis z okre leniem ich afiliacji): 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Imi  i nazwisko     podpis      data 
1................................................   ........................................  ......................... 
2...............................................   ........................................  ......................... 
3...............................................   ........................................  ......................... 
4..............................................   .........................................  ......................... 
 
Imi , nazwisko, adres, telefon, e-mail, osoby odpowiedzialnej za wys anie niniejszego 
o wiadczenia (g ównego Autora pracy): 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 



 

Za cznik nr 2. 
 

DEKLARACJA KONFLIKTU INTERESÓW 

 
Konflikt interesów* ma miejsce wtedy, gdy recenzent ma powi zania, relacje lub zale no ci 

przynajmniej z jednym z autorów pracy, takie jak na przyk ad zale no ci finansowe (poprzez 

zatrudnienie czy honoraria), bezpo rednie lub za po rednictwem najbli szej rodziny. 

 

Tytu  pracy.................................................................................................................................. 

Data.................................................... 

Konflikt nie wyst puje 

Recenzent o wiadcza, e nie ma powi za  ani innych finansowych zale no ci wobec 

Autora/Autorów: 

............................................................................ 

Podpis recenzenta 

* Recenzent o wiadcza, e wyst puje nast puj cy konflikt interesów 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Podpis recenzenta: 

...................................................................... 

 

 
 

 

 

 

 

 


