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Piotr Baczar 

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 

 

TERRORYZM JAKO PRZYKŁAD KONFLIKTU ASYMETRYCZNEGO 

 

TERRORISM AS AN EXAMPLE OF ASYMMETRIC CONFLICT 

 

 

Streszczenie 

 

Ilość zagadnień związanych z terroryzmem rośnie proporcjonalnie do sumy 

wszystkich zagrożeń we współczesnym świecie związanych z globalizacją, informatyzacją  

i postępem technicznym. Jednym z tego przykładów jest terroryzm postrzegany coraz częściej 

jako zjawisko asymetryczne, konflikt asymetryczny jak również wojnę asymetryczną. 

Nieodzownym aspektem działań terrorystycznych jest dysproporcja użytych zasobów  

(sił i środków) a także metod i innych elementów takich jak czas, miejsce, zaskoczenie. 

Wpływa to na trudności związane nie tylko ze definiowaniem samego zjawiska terroryzmu, 

jak również z wymiarem skutecznej walki z nim.   

Słowa kluczowe: terroryzm, konflikt asymetryczny, wojna asymetryczna 

 

 

Summary 

 

 The quantity of issues related to terrorism grows in proportion to the total all the 

threats in the modern world of globalization, computerization and technical progress.  

One example of this is perceived terrorism as a phenomenon increasingly asymmetric, 

asymmetric warfare as well as asymmetrical war. An essential aspect of terrorism is used 

disproportion of resources (manpower and resources) as well as methods and other elements 

such as time, place, surprise. This affects not only the difficulties associated with defining the 

phenomenon of terrorism as well as the dimensions of an effective fight against him. 

Key words:terrorism, asymmetric conflict, asymmetric war 
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Kto zna dzień i miejsce bitwy, 

to choćby przebył tysiące kilometrów, 

będzie mógł zgromadzić siły, 

by stanąć do walki. 

Sun Tzu 

 

 

  We współczesnym świecie terroryzm bardzo często uważany jest za jedno  

z największych zagrożeń i wyzwań dla dzisiejszych czasów. Jest zjawiskiem niezmiernie 

dynamicznym i pozbawionym wszelkich reguł i uogólnień. Powoduje on w nas samych jak  

i w całych społecznościach strach i przerażenie. Pomimo tego, iż uważany jest za zagrożenie 

głównie skierowane w struktury państwowe1 i w prowadzoną przez nie politykę, to zamachy 

terrorystyczne zbierają swoje ofiary w licznej ludności cywilnej2. Nowy terroryzm3 jest 

fenomenem4 wielopłaszczyznowym, łączącym w sobie elementy religijne, polityczne, 

społeczne. Zatracił również ograniczenia terytorialne, stając się zagrożeniem globalnym  

i dotyczącym jednocześnie każdego z nas. Determinacja (coraz wyższa) terrorystów  

i przekonanie w słuszność swoich poczynań powoduje wysoką skuteczność ich zamachów. 

Dodatkowo należy zauważyć, że wraz z rozwojem cywilizacji, z pomocą terroryzmowi 

przychodzą również wszystkie jej zdobycze. Najnowocześniejsze rodzaje broni, szybkie  

i śmiercionośne środki transportu, niczym nieograniczony przepływ informacji i dostęp do 

najnowszych osiągnięć techniki powoduje powstawanie nowych form terroryzmu 

(cyberterroryzm, megaterroryzm). „Siatki terrorystyczne oraz międzynarodowe grupy 

przestępcze korzystają zaś w swoich działaniach z nowoczesnych technologii. Globalizacji 

polityczno – gospodarczej towarzyszy globalizacja przestępczości i terroryzmu”5. Stwarza to 

                                                 
1 B. Jenkins definiuje terroryzm jako użycie lub groźbę użycia przemocy w celu spowodowania zmian 

politycznych. Patrz: B. Jenkins, International Terrorism: A New Mode of Conflict, Los Angeles 1975, s. 1. 
2 W. Lequeur uznaje za terroryzm bezprawne użycie przemocy dla osiągnięcia celu politycznego, gdy ofiarami są 

niewinni ludzie. Patrz: W. Laqueur, The Terrorism Reader. A Historical Anthology, Philadelphia 1978, s. 7. 
3 Przez pojęcie nowego terroryzmu rozumie się akty przemocy zmierzające do zniszczenia symbolicznego 

statusu, identyczności i bytu bądź istoty ofiary (społeczeństwa, instytucji, osób cywilnych. Patrz: B. Hołyst, 
Terroryzm, Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 54. 

4Terroryzm, choć znany jako zjawisko od stuleci, jest fenomenem wielopłaszczyznowym, złożonym, dynamicznym  
i głęboko osadzonym w stosunkach społecznych. Patrz: T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, 
Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008, s. 25. 

5 A. Z. Kamiński (red), Polityka bez strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo – Wschodniej i Polski  
w perspektywie ładu globalnego, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008,  
s. 39. 
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problemy w praktycznym jak i teoretycznym podejściu do prezentowanego zjawiska,  

a dokładne przedstawienie i scharakteryzowanie terroryzmu wciąż jest niezwykle trudne. 

 W dostępnej literaturze, tej książkowej jak i internetowej, można spotkać bardzo różne 

definicje pojęcia terroryzm, stąd też literatura przedmiotu na całym świecie zawiera ogromną 

ich liczbę6. Próba jego zdefiniowania nie jest prosta ze względu na złożoność problematyki, 

począwszy od źródeł i samej genezy terroryzmu, poprzez uwarunkowania ideologiczne  

i globalizacyjne. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest również polityczna i moralna ocena 

metod terrorystycznych stosowanych przez ugrupowania o charakterze terrorystycznym. 

 „Problem precyzyjnego zdefiniowania terroryzmu bierze się stąd, że praktycznie 

każdy odrażający akt przemocy postrzegany jako działanie przeciwko społeczeństwu jest 

określany tym mianem. Wysadzanie budynku, zamach na polityka, porwanie zakładników, 

zatrucie żywności w supermarkecie oraz dokonanie masakry na bezbronnych są określane 

jako zamachy terrorystyczne”7. Terroryzm stał się „modny” w mediach, wśród przestępców, 

jak również w samym społeczeństwie, które wręcz szuka sensacji i niebezpiecznych zdarzeń. 

W każdym przestępstwie, czynie zabronionym doszukuje się znamion terroryzmu, lub choćby 

znajduje się elementy wspólne dla metod działania.  

 Terroryzm rozumiany jest, jako użycie siły lub przemocy psychicznej przeciwko 

grupom, organizacjom, osobom lub własności niezgodnie z obowiązującym prawem, mające 

w swym działaniu na celu zastraszenie, wymuszenie ustępstw w drodze do osiągnięcia 

zakładanego celu. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, są działaniami 

wymierzonymi w część ludności tak, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich 

zachowań. Rozumiany, jako „bezwzględne użycie siły lub przemocy wobec osób i mienia, 

aby zastraszyć lub wywrzeć przymus na rząd, ludność cywilną (…)”8, mający na celu 

osiąganie dążeń politycznych i społecznych. Terroryzm postrzegany może być, jako „atak 

przy zaangażowaniu minimalnych sił fizycznych bezpośrednio na moralny potencjał 

przeciwnika, jego wolę samostanowienia i forsowania własnych celów”9. 

                                                 
6 Ze względu na różnice w definiowaniu terroryzmu różne instytucje podają różne statystyki zamachów 

terrorystycznych, np. za okres 1968-1977 RAND Corporation podaje 1022 akty terroryzmu 
międzynarodowego, podczas gdy CIA podaje za ten sam okres liczbę 2690 zamachów. Sama literatura 
przedmiotu jest niezwykle obszerna i niemożliwe jest już jej ogarnięcie. Liczba publikacji wciąż rośnie  
w niezwykle szybkim tempie, a szczególnie po zamachu 11 września 2001 r. kiedy to np. tylko w ciągu 12 
miesięcy od ataku na WTC i Pentagon w świecie anglosaskim opublikowano 800 tekstów poświęconych 9/11. 
Por. J, Horgan, The Psychology of Terrorism, London-New York 2005, s. 4-25; R. Borkowski, Terroryzm 
ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 37. 

7 R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2014, s. 40. 

8 T. Białek, Terroryzm manipulacja strachem, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2005, s. 148. 
9B. Hołyst, Terroryzm, Wydawnictwo Prawnicze Lexis NeXis, Warszawa 2009, s. 442. 
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 Terroryzm jest zjawiskiem złożonym, które budzi obecnie bardzo duże 

zainteresowanie w świecie, w szczególności nauki i polityki, stąd też duża różnorodność jego 

definicji, klasyfikacji i podziałów. W obliczu takiej złożoności definicyjnej trudno jest 

pokusić się o jednoznaczne zdefiniowanie terroryzmu. Każdy rozumie go na swój własny, 

właściwy sposób, często pod wpływem środków masowego przekazu lub swoich 

doświadczeń. Wszechstronnie motywowany staje się narzędziem także dla przestępców 

kryminalnych, którzy posługują się niejednokrotnie metodami działania z zakresu terroryzmu. 

Biorąc na przykład pod uwagę motywacje sprawców, możemy wyróżnić terroryzm: 

- kryminalny – działanie z chęci zysku lub zamach na wszelkie dobro jednostki (życie, 

wolność, godność); 

- patologiczny – jest wynikiem zaburzeń umysłowych; 

- polityczny – sprawcy przyświecają idee odmienne od ogólnie przyjętych, fanatycznie dążą 

do obranego celu. 

Dodatkowo możemy wyróżnić kilka odmian terroryzmu 

- terroryzm fundamentalistów islamskich; 

- bioterroryzm; 

- terroryzm w sektach; 

- narkoterroryzm10; 

- terroryzm polityczny – terroryzm kryminalny; 

- terroryzm krajowy, międzynarodowy. 

 Terroryści posługują się różnymi sposobami (metodami), wśród których możemy 

wyróżnić: 

- zamach z użyciem materiału wybuchowego; 

- zamach z użyciem broni palnej; 

- uprowadzenie osób, w tym za granicą; 

- zajęcie obiektu lub środka transportu, w tym również z przetrzymywaniem zakładników; 

- uprowadzenie środka transportu; 

- zamach z użyciem statku powietrznego (Renegade); 

- zamach z użyciem statku lub obiektu pływającego; 

- zamach na zdrowie, życie lub wolność osób podlegających ochronie Biura Ochrony Rządu; 

- zamach z zastosowaniem (środków biologicznych, chemicznych, promieniotwórczych); 

                                                 
10Działalność terrorystyczna finansowana przez zorganizowane grupy zajmujące się produkcją, przemytem  

i handlem narkotykami, prowadzona przez organizacje dążące do przejęcia władzy metodą walki zbrojnej 
Patrz: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/narkoterroryzm;3945804.html (dostęp: 8.09.2016 r.). 
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- atak cyberterrorystyczny11; 

- zamach na obiekt stanowiący element, instalację lub urządzenie infrastruktury krytycznej12.  

Próbując zdefiniować pojęcie terroryzmu musimy zwrócić uwagę na jego elementy: 

- przemoc, siła; 

- polityczność; 

- strach, podkreślanie terroru; 

- celowa, planowana, zorganizowana akcja; 

- metody walki, strategia, taktyka; 

- wymuszanie, zniewolenie, powodowanie uległości; 

- aspekt rozgłosu, swoista reklama; 

- zastraszenie; 

- skutki psychologiczne i przewidywane reakcje; 

- podkreślenie niewinności ofiar. 

W swoich działaniach dążą do zaspokojenia własnych potrzeb: 

- rewolucyjnych lub politycznych; 

- ekonomicznych; 

- ideologicznych; 

- osobistych; 

- psychologicznych. 

 Nie bez przyczyny powyżej zostały wymienione główne (zdaniem autora) aczkolwiek 

zdecydowanie nie jedyne i ostateczne cechy działań terrorystycznych. Każda literatura 

przedmiotu, podmiot polityczny, organizacja, grupa i jednostka będzie postrzegała ten 

problem z innego punktu i definiowała go zgoła odmiennie, co nie znaczy niepoprawnie.  

Tak długo jak będą istniały minimum dwa państwa, dwie religie lub dwie ideologie  

na świecie, to terroryzm będzie pojmowany dwojako. Same pojęcie terroryzmu stało się 

terminem niedefiniowalnym jednoznacznie, a zagrożenia z nim związane coraz częściej 

uchodzą za konflikt asymetryczny. Czy słusznie jednak wszystkie zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym mogą być postrzegane, jako konflikt asymetryczny? 

                                                 
11Cyberterroryzm to przemyślany politycznie lub militarnie motywowany atak albo groźba ataku na systemy 

teleinformatyczne oraz zgromadzone dane w celu sparaliżowania lub poważnego zniszczenia Infrastruktury 
Krytycznej Państwa oraz zastraszenia i wymuszenia na rządzie lub społeczności daleko idących polityczno-
militarnych działań. Cyberatak może być przeprowadzony jako część składowa większej polityczno-militarnej 
akcji lub samodzielnego ataku. Patrz: K. Liedel, Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Difin, 
Warszawa 2011, s. 71. 

12 Więcej patrz: Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2014 -2019. 
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 Asymetria to w największym uproszczeniu odwrotność symetrii, czegoś regularnego, 

harmonijnego, unormowanego i systematycznego, łatwego jednocześnie do zdefiniowania. 

Składowymi pojęcia asymetryczność są: nieproporcjonalność, odmienność, 

niewspółmierność. W każdej dziedzinie nauki symetryczność postrzegana jest, jako coś 

standardowego i dokładnie sprecyzowanego, natomiast w dziedzinie nauk wojskowych13 

rozumiana jest ona, jako równość sił i środków (zasobów). W pierwszej połowie XX wieku, 

gdy główną rolę odgrywały konflikty symetryczne, o ostatecznym sukcesie w walkach 

zbrojnych najczęściej decydowały takie aspekty jak: liczebność wojska, zasoby, strategie, 

sposoby i środki walki. „Państwom, ich siłom zbrojnym oraz wojnie, asymetria towarzyszyła 

właściwie od zawsze. Aby zwyciężać, prowadzić walki, bitwy, trzeba było tworzyć przewagę, 

a więc bardzo często z symetrii wyjściowej należało tworzyć asymetrię”14. Podstawą 

zwycięstwa w bitwie było zaskoczenie, nieoczekiwane posunięcia wojskami, 

nieprzewidywalność pola walki jak również przebiegłość i spryt. „Nawet, jeżeli wróg jest 

liczniejszy, można go zmusić, aby nie podejmował walki”15. 

„Asymetria w działaniach wojennych została zdefiniowana jako konflikt zbrojny,  

w którym państwo i jego siły zbrojne zostają skonfrontowane z wrogiem, którego metody 

walki, środki, którymi się posługuje, jak również organizacja nie spełniają dotychczasowych, 

konwencjonalnych warunków definiowania przeciwnika wojennego”16. Wróg ujmowany jest, 

jako zorganizowana grupa, która poprzez swoje działania próbuje osiągnąć cele polityczne, 

religijne, ideologiczne, ekonomiczne i bardzo często kryminalne. 

Asymetryczność oznacza nierówność sił stron zaangażowanych w konflikcie. Termin 

ten wziął swój początek w latach 90-tych z amerykańskiej myśli naukowej, kiedy to 

rozpoczęto rozważania na temat bezpieczeństwa całego świata po upadku Związku 

Radzieckiego. Z upływem czasu, pod naporem nowych technologii i myśli technicznych, 

nowatorskich rozwiązań, nasiliły się ataki preferujące w swych działaniach asymetryczne 

formy walki. Jednym z tego przykładów jest obecny terroryzm uważany, jako ofensywna 

strategia symetryzacji (partyzantka – defensywna strategia symetryzacji) poprzez 

bezpośrednie oddziaływanie strachem. „W nauce o wojskowości stosuje się pojęcie 

                                                 
13Nauki wojskowe na mocy Uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych 
 i artystycznych, zostały z dniem 24 marca 2011 r. skreślone z listy dziedzin nauki w Polsce. W miejsce nauk 
wojskowych zostały dodane do dziedziny nauk społecznych dwie nowe dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie  
i nauki o obronności. Patrz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauki_wojskowe (dostęp: 8.09.2016 r.). 

14 J. Pawłowski, Asymetryczność zagrożeń i działań terrorystycznych [w:], Z. Piątek (red), Współczesny wymiar 
terroryzmu, Konferencja naukowa, Zielonka 2006, s. 75. 

15 Sun Tzu, Sztuka Wojny, Wydanie III, Helion, s. 46. 
16 J. Cymerski, Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, RYTM, Warszawa 2013, s. 91. 
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zagrożenia asymetrycznego w odniesieniu do strategii wojny partyzanckiej i terroryzmu. 

Teoretycy wojskowości klasyfikują terroryzm do działań nieregularnych, które charakteryzuje 

unikanie frontalnego starcia z silnym przeciwnikiem, atak z zaskoczenia, posiadanie 

inicjatywy w walce, intensywne wykorzystanie czasu do prowadzenia akcji bezpośredniej 

oraz rozpraszanie sił po wykonaniu ataku”17. O terroryzmie, jako działaniach nieregularnych 

pisze również R. Jakubczak, który definiuje go, jako „forma walki zbrojnej, polegająca na 

unikaniu frontalnych, czołowych starć z przeważającymi siłami przeciwnika, zaskakującym 

atakowaniu słabych miejsc jego ugrupowania bojowego (struktury organizacyjnej) 

pododdziałami umiejętnie wykorzystującymi walory obronne terenu i działającymi na 

znacznym obszarze (…). Terroryzm to działania precyzyjne prowadzone w ramach działań 

nieregularnych, do którego dochodzi wskutek konfrontacyjnego stosunku pomiędzy stronami, 

gdzie przynajmniej jedna z nich jest strukturą władz uznanych w państwie, a konfrontacja ma 

charakter terroru”18. Niewątpliwie na podstawie powyższych definicji możemy stwierdzić,  

iż terroryzm ze względu na swoje zakonspirowane działanie, zaskakujące atakowanie  

w najmniej przewidywalnych miejscach, globalny zasięg i niezwykłą skuteczność należy do 

działań nieregularnych. 

 Obecnie asymetria konfliktu wynika już nie tylko z niewspółmierności użytych sił, 

unikaniem otwartych działań bojowych, lecz również z metod oraz technik przeprowadzanych 

ataków. Bardzo trudno jest dopatrzeć się podobieństwa pomiędzy dwoma atakami 

terrorystycznymi, które pomimo podobnych stawianych celi, zrealizowania przez tę samą 

organizację lub grupę przestępczą są zgoła odmienne i co najważniejsze – nieprzewidywalne. 

„Nieprzewidywalność i irracjonalność działań terrorystycznych powodują, że praktycznie 

niemożliwa jest nawet przybliżona prognoza określająca, kiedy, gdzie, jak i które  

z ugrupowań terrorystycznych może dokonać potencjalnych zamachów terrorystycznych 

(…)”19. Tutaj należałoby zauważyć, że priorytetowymi zmiennymi przy ataku 

terrorystycznym są: czas i miejsce. Wiedza w tym zakresie nabyta przez służby i instytucje 

zajmujące się fizycznym zwalczaniem przestępstw o charakterze terrorystycznym 

umożliwiłaby skuteczną reakcję na mającą zaistnieć sytuację. „Terroryści mają zawsze nad 

państwem (państwami) przewagę czasu i miejsca, mogą bowiem uderzyć w wybranym przez 

siebie czasie, w wybrany przez siebie cel, a państwo nie może chronić wszystkiego przez cały 

                                                 
17 R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2014, s. 43. 
18 R. Jakubczak, Terroryzm a działania nieregularne [w:], J. Gotowała (red), Terroryzm – rola sił zbrojnych  

w zwalczaniu zjawiska, AON, Warszawa 2006, s. 87. 
19 P. Gawliczek, Terroryzm z wykorzystaniem broni masowego rażenia (mega terroryzm) jako zagrożenie 

asymetryczne. Formy przeciwdziałania, AON, Warszawa 2007, s. 10. 
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czas”20. Zamachy terrorystyczne i zarazem ich skuteczność opiera się w głównej mierze na 

zaskoczeniu poprzez fakt, że tylko jedna ze stron konfliktu zna zmienne czasu i miejsca. Jeśli 

dodamy jeszcze do tego zmienność metod stosowanych przez terrorystów to możemy pokusić 

się o smutne stwierdzenie, że tak naprawdę to nie znamy wroga, z którym musimy walczyć.  

O aspekcie zaskoczenia poprzez stosowanie niekonwencjonalnych metod pisze również S. 

Koziej. „Z problemem zaskoczenia wiąże się inne zjawisko, które szczególnie jaskrawo 

uwidoczniło się w toku trwających kampanii antyterrorystycznych. Jest nim asymetryczność 

zagrożeń i działań. Jego istotą jest działanie pośrednie, omijanie silnych stron przeciwnika  

i atakowanie jego miejsc słabych, najbardziej wrażliwych; stosowanie środków i metod 

niekonwencjonalnych. To nie jest pojedynek rycerski na „udeptanym polu” i wedle 

ustalonych reguł. Jedyną regułą jest unikanie reguł. Istotą działań asymetrycznych jest 

wciąganie przeciwnika w obszary nieznane, wykorzystywanie jego siły przeciwko niemu,  

a jego słabości, jako własnej siły”21. Terroryzm nie ma nic wspólnego z równą walką, czystą 

grą, normami wartości fair play. Brak jakichkolwiek zasad powoduje, iż strony danego 

konfliktu będą unikać stosowania norm wojennych, społecznych i etycznych. W tym aspekcie 

terroryzm możemy potraktować, jako działania pośrednie (tak jak asymetryczność), omijające 

silne strony przeciwnika i atakowanie słabych, wrażliwych stref, jak również stosowanie 

metod niekonwencjonalnych oraz najnowszych osiągnięć technicznych. 

„Współcześnie pojęcie „asymetria” łączy się przede wszystkim z działaniami 

agresywnymi, zmierzającymi do ofensywnego wykorzystania możliwości kryjących się  

w zróżnicowaniu potencjałów militarnych stron. Jako typowy przejaw asymetrii postrzega się 

dziś rozmaite strategie ataku na potężniejszego przeciwnika przez obejście jego silnych 

punktów, uniemożliwienie mu skutecznego użycia do obrony posiadanych przez niego atutów 

(czemu służyć może m. in. przeniesienie konfliktu na inną płaszczyznę – np. do 

cyberprzestrzeni – i swego rodzaju zmianę reguł gry) oraz uderzenie w najbardziej podatne na 

ciosy i najmniej chronione elementy jego struktury”22. Owe zróżnicowanie potencjałów 

militarnych przejawia się w skuteczności prowadzenia działań terrorystycznych  

i antyterrorystycznych oraz wpływa na ostateczny rezultat konfliktu. Potencjał militarny to  

w głównej mierze zakres i stan dostępnych środków ilościowych i jakościowych, jak również 

szybkość wdrażania nowych myśli technologicznych. 

                                                 
20 T. R. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, wydanie drugie, Warszawa 2015, s. 61. 
21 S. Koziej, Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2008, s. 22. 
22 M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Polski Instytut Spraw 

Międzynarodowych, Warszawa 2007, s. 42. 
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„Czynnikiem zagrożenia terrorystycznego nie są dzisiaj silne państwa, lecz raczej 

państwa upadające, nie nowoczesne armie, lecz niebezpieczne technologie w rękach 

nielicznych frustratów”23. Niewątpliwie rozwój nowych technologii umożliwia ekspansję 

asymetrii i sprzyja zagrożeniom asymetrycznym, w tym zwłaszcza terrorystycznym, ale 

jednocześnie w dużym stopniu umożliwia przeciwdziałanie. Właśnie w zapobieganiu 

współcześnie ważne miejsca zajmują operacje reagowania kryzysowego. Podkreślić przy tym 

należy, że technologia ta nawet najnowocześniejsza nie zastąpi aspektów społecznych, 

psychologicznych, ekonomicznych i politycznych. Jednak w takich sytuacjach przygotowanie 

i prowadzenie operacji staje się bardziej skuteczne. Rozwój nowych technologii dokonywany 

przez największe mocarstwa świata staje się również „inspiracją” i dążeniem do pozyskania 

współczesnych osiągnięć techniki również i dla terrorystów. Osiągnięć i wyzwań, dzięki 

którym zagrożenie wystąpieniem ataku terrorystycznego jest niemal identyczne w każdym 

zakątku świata. Osiągnięć, dla których nie istnieją granice państwowe ani też moralne. 

„Terroryzm w dzisiejszym, zglobalizowanym świecie znacznie różni się od tego z przeszłości. 

Wcześniej był bardziej problemem wewnętrznym poszczególnych państw o dużo mniejszej 

skali. Aktualnie terroryści zyskali o wiele większe możliwości działania, do czego 

przyczyniło się wiele czynników, jak otwarcie granic, postęp w technologii informacyjnej, 

komunikacji i transportu, swobodniejszy przepływ kapitału. Dzięki temu mogą 

przeprowadzać ataki w każdym zakątku świata”24. W wyniku rozwoju cywilizacji  

i budowania nowych broni technologicznych oraz dostępu do dużej ilości niezbędnych 

informacji mamy do czynienia z eskalacją asymetrycznych zamachów terrorystycznych.  

W dzisiejszym świecie coraz rzadziej używamy określeń takich jak: zagrożenie asymetryczne, 

konflikt asymetryczny. Zostają one wyparte przez wojnę asymetryczną. 

„Asymetryczność wyraża się swego rodzaju niepodzielnością celów, metod lub 

środków działania, przyjmowanych przez dwie strony potencjalnego lub realnego konfliktu. 

Do klasycznych działań asymetrycznych zostaną zapewne zaliczone uderzenia terrorystyczne 

z 11 września 2001 r. w Nowym Jorku i Waszyngtonie, które niespełna pół roku później 

nazwano pierwszą bitwą wojny asymetrycznej”25.Wojną asymetryczną określa się 

konfrontację militarną jak też i niemilitarną pomiędzy dwoma stronami konfliktu  

o nieporównywalnych zasobach i możliwościach, zarówno bojowych, jak i gospodarczych, 

                                                 
23 T. R. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, wydanie drugie, Warszawa 2015, s. 63. 
24 W. Zubrzycki, Antyterrorystyczne formacje policji w przypadku zbrojnej agresji na RP, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2014, s. 39. 
25 J. Pawłowski, Asymetryczność zagrożeń i działań terrorystycznych [w:], Z. Piątek (red.), Współczesny wymiar 

terroryzmu, Konferencja naukowa, Zielonka 2006, s. 73. 
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politycznych. W odniesieniu do wydarzeń z 11 września należałoby rozpatrzeć aspekt 

państwowości i jego bytu międzynarodowego. Stany Zjednoczone zostały zaatakowane przez 

byt niepaństwowy – organizację terrorystyczną Al – Kaidę.O asymetryczności danego 

zdarzenia decyduje jego nieprzewidywalność i stopień agresji, a w konsekwencji ilość  

i jakość zniszczeń materialnych i duchowych człowieka. Nikt zapewne nie spodziewał się tak 

spektakularnego ataku terrorystycznego na mocarstwo otoczone z dwóch stron świata 

oceanami i - jak dotąd - uważane za ostoję spokoju. Wojna asymetryczna po tych 

wydarzeniach nabrała realnego wymiaru. „Terroryzm nie tylko można, ale należy dziś 

postrzegać, jako strategiczną koncepcję prowadzenia wojny asymetrycznej. Koncepcję, której 

istotę zrodziły przed wiekami szeroko rozumiane uwarunkowania asymetrii, objawiające się 

w różnych stanach przeciwnych sobie stron”26. Wojna asymetryczna to już nie pojedynczy 

atak terrorystyczny, ale działalność całej grupy, organizacji terrorystycznej działającej  

w długim okresie czasowym i na nieograniczonym terenie. W przekonaniu autora ta 

asymetryczna wojna będzie trwać jeszcze bardzo długo.  

„Współczesne zagrożenie bezpieczeństwa terroryzmem rozpatrywane jest obecnie  

w kontekście zagrożenia asymetrycznego, w którym stroną silniejszą jest państwo, słabszą zaś 

organizacja terrorystyczna, jednak na tyle silna, aby skutecznie wpływać na tworzenie 

poczucia powszechnego zagrożenia i angażowanie do przeciwstawienia się jej całego aparatu 

państwa”27. Aspekt asymetrycznych działań terrorystycznych rozpatrywany jest bardzo często 

w zależności terroryści – państwo, gdzie „strona słabsza” (terroryści) atakuje „stronę 

silniejszą” (państwo) dla osiągnięcia zakładanych celów. Z socjologicznego punktu widzenia 

należałoby tę zależność rozpatrywać na gruncie terroryści – społeczeństwo i przy tym 

założeniu zależności się trochę odwracają, bo to terroryści ze względu na przewagę czasu, 

miejsca i zaskoczenia będą stanowić grupę silniejszą a społeczeństwo – słabszą. Przy takich 

rozważaniach należałoby mówić o asymetryczności ataku, niewspółmierności agresora  

do możliwości obrony społeczeństwa. Terroryści posługują się terrorem28 w stosunku  

do społeczeństwa. 

„Mimo obserwowanego od kilku lat powolnego spadku liczby ataków, terroryzm 

wciąż pozostaje jednym z głównych asymetrycznych i transnarodowych zagrożeń dla 

bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego. Zagraża on życiu obywateli, stabilności 

                                                 
26 R. Polko, Grom w działaniach przeciwterrorystycznych, Warszawa 2008, s. 40. 
27 K. Jałoszyński, Jednostka kontrterrorystyczna – element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa 

antyterrorystycznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011, s. 19. 
28Terror – stosowanie przemocy, gwałtu, ucisku, okrucieństwa w celu zastraszenia, zniszczenia przeciwnika. 

Patrz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Terror (dostęp: 9.09.2016 r.). 
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demokratycznych instytucji, infrastrukturze państwa oraz innym elementom jego 

prawidłowego funkcjonowania. Jest narzędziem prowadzenia radykalnej walki politycznej 

lub ideologicznej i niezależnie od pierwotnej motywacji sprawców, a także mimo 

doskonalenia krajowych mechanizmów i systemów przeciwdziałania oraz międzynarodowych 

inicjatyw mających na celu jego zwalczanie, pozostawać będzie jednym z głównych zagrożeń 

dla społeczności międzynarodowej”29. Pomimo wciąż zmieniających się uwarunkowań 

bezpieczeństwa państw i społeczeństwa, zagrożenie atakami terrorystycznymi pozostaje nadal 

na bardzo wysokim poziomie. Można z dużą stanowczością stwierdzić,  

że prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym jest wyższe  

w stosunku do innych zagrożeń. Specyfika terroryzmu i wszystkie wymienione w powyższym 

opracowaniu cechy charakterystyczne dla tego zjawiska powodują, iż jest on zagrożeniem 

realnym i co najważniejsze – nieprzewidywalnym. Sama istota asymetryczności narzuca nam 

konieczność przygotowania, przeciwdziałania i umiejętności radzenia w sytuacjach 

kryzysowych wywołanych zdarzeniami terrorystycznymi. Problematyka asymetrycznego 

podejścia opanowała aktualne myślenie o zagrożeniach. Właśnie zagrożenia asymetryczne 

powoduję współczesne kryzysy, a przeciwdziałanie nie zawsze jest jednak skuteczne.  

Nie ulega wątpliwości, że ta problematyka będzie obecnie dominować, a na pewno  

w pierwszym ćwierćwieczu XXI wieku w teorii i praktyce konfliktów, w tym zbrojnych  

i niezbrojnych. Terroryzm należy rozpatrywać również w charakterze zagrożeń militarnych 

jak też niemilitarnych. Nie powoduje to jednakże zmiany postrzegania tego asymetrycznego 

konfliktu, w którym jedna ze stron na skutek dysproporcji potencjałów militarnych lub innych 

zasobów wykorzystywanych w konflikcie (pozamilitarnych), decyduje się na zastosowanie 

metod, środków i taktyk niekonwencjonalnych i często irracjonalnych z punktu widzenia 

przeciwnika. Konflikt asymetryczny może toczyć się pomiędzy państwami, jak i mieć 

charakter wewnętrzny, może mieć również charakter konfliktu toczonego pomiędzy 

państwem a zewnętrznym podmiotem pozapaństwowym (np. organizacją terrorystyczną). 

 Terroryzm niewątpliwie może być postrzegany, jako przykład konflikty 

asymetrycznego ze względu na niewspółmierność stron, zastosowanych metod  

oraz wprowadzenie elementu zaskoczenia. Dodatkowo obustronny (terrorystów i państw) 

postęp technologiczny często powoduje dysproporcję użytych środków do osiągnięcia 

zakładanego celu. „W przyszłości należy spodziewać się zmiany metod i form aktów 

terrorystycznych dokonywanych na rozkaz terrorystycznego/mafijnego „centrum 

                                                 
29Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, s. 115. 



  Piotr Baczar 

 
 

16

logistycznego” przez międzynarodowe organizacje terrorystyczne, międzynarodową mafię, 

mafię państwową, państwa lub grupy państw – dotychczasowe uderzenia terrorystyczne  

z zastosowaniem materiałów wybuchowych, samobójców i broni strzeleckiej zostaną 

zastąpione przez ataki z użyciem broni masowego rażenia we współdziałaniu z bronią 

najnowszej generacji, inteligentnymi pociskami, minami, torpedami, rakietami  

oraz nowoczesnymi środkami wspomagania walki: laserami, radarami, satelitami, 

komputerami, elektroniką, urządzeniami cząstek elementarnych, itp.”30.  

W obecnym świecie mamy do czynienia z zagrożeniami mogącymi wystąpić  

w powietrzu, na morzu, na lądzie, w cyberprzestrzeni, z użyciem niebezpiecznych narzędzi, 

materiałów wybuchowych, broni masowego rażenia jak również informacji. Zagrożenia 

stosujące w swoich działaniach sabotaż, szantaż czy wymuszenia. Wachlarz mogących 

zaistnieć niebezpieczeństw, jak również stosowanych metod, jest nieskończenie duży, tak jak 

długa jest lista niezbędnych przedsięwzięć podejmowanych w obliczu współczesnych 

zagrożeń. Mnogość mogących wystąpić sytuacji kryzysowych o podłożu terrorystycznym 

wskazuje nam jednoznacznie, że zjawisko asymetryczności to dziedzina szybko rozwijająca 

się we współczesnych czasach i (niestety) nic nie wskazuje na zahamowanie tego postępu. 

Należałoby pokłonić się nad aspektem zminimalizowania efektów asymetryczności 

terroryzmu wobec społeczeństwa.   

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Aleksandrowicz T. R., Terroryzm międzynarodowy, wydanie drugie, Warszawa 2015; 

2. Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwa akademickie  

i profesjonalne, Warszawa 2008; 

3. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013; 

4. Białek T., Terroryzm manipulacja strachem, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 

2005; 

5. Borkowski R., Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014; 

6. Cymerski J., Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, RYTM, 

Warszawa 2013; 

                                                 
30The mathematical and computer simulation of processes of counteraction to action terroristic, Kiev 2011, s. 

17. 



Terroryzm jako przykład konfliktu asymetrycznego 

 
 

17

7. Gawliczek P., Terroryzm z wykorzystaniem broni masowego rażenia (mega terroryzm) 

jako zagrożenie asymetryczne. Formy przeciwdziałania, AON, Warszawa 2007; 

8. Gotowała J. (red), Terroryzm – rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska, AON, 

Warszawa 2006; 

9. Hołyst B., Terroryzm, Lexis Nexis, Warszawa 2009; 

10. Jałoszyński K., Jednostka kontrterrorystyczna – element działań bojowych w systemie 

bezpieczeństwa antyterrorystycznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 

Szczytno 2011; 

11. Jenkins B., International Terrorism: A New Mode of Conflict, Los Angeles 1975; 

12. Kamiński A. Z. (red), Polityka bez strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo – 

Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego, Instytut Studiów Politycznych 

Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008; 

13. Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008; 

14. Laqueur W., The Terrorism Reader. A Historical Anthology, Philadelphia 1978; 

15. Liedel K., Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 

2011; 

16. Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru 

transatlantyckiego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007; 

17. Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2014 -2019; 

18. Piątek Z. (red), Współczesny wymiar terroryzmu, Konferencja naukowa, Zielonka 

2006; 

19. Polko R., Grom w działaniach przeciwterrorystycznych, Warszawa 2008; 

20. Sun Tzu, Sztuka Wojny, Wydanie III, Helion; 

21. The mathematical and computer simulation of processes of counteraction to action 

terroristic, Kiev 2011. 

22. Zubrzycki W., Antyterrorystyczne formacje policji w przypadku zbrojnej agresji na 

RP, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2014; 

 

  



  Piotr Baczar 

 
 

18

Strony internetowe: 

1. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/narkoterroryzm 

2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauki_wojskowe 

3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Terror 

 

 

 

 

 



ZESZYTY NAUKOWE WSA w Łomży 63, s. 19-39 
data przesłania 11.05.2016/ akceptacji artykułu 30.10.2016 

 

Jacek Pietraszewski 

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku  

 

WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 

INFORMACYJNYCH I ICH WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO 

 

THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES  

AND THEIR IMPACT ON SAFETY 

 

Streszczenie 

 

 Bezpieczeństwo to dobro, które figuruje na czołowym miejscu listy wartości 

pożądanych i chronionych tak przez jednostki jak i podmioty zbiorowe. Kwestia osiągnięcia  

i utrzymania optymalnego w danych warunkach stanu bezpieczeństwa stanowi w związku  

z tym jeden z zasadniczych celów ludzkiego działania. Mając tego świadomość uporczywie 

dążymy do oddalania, minimalizowania i przejmowania kontroli nad zagrożeniami. Ze 

względu na wagę, znaczenie i złożoność, kwestia zapewnienia bezpieczeństwa umieszczona 

jest na listach zasadniczych potrzeb i zadań każdego państwa oraz występującej w różnych 

konfiguracjach szeroko rozumianej społeczności międzynarodowej. Bezpieczeństwo stanowi 

pewien oczekiwany stan, ale i ciągle trwający proces a jego poziom i perspektywa utrzymania 

podlegają stałym przeobrażeniom stosownie do występujących zmian uwarunkowań. 

Ponieważ bezpieczeństwo nie jest wartością stałą i niezmienną, dlatego też jednym  

z ważniejszych aspektów działań na rzecz uzyskiwania odpowiedniego poziomu zaspokojenia 

jego potrzeb jest systematyczne identyfikowanie obserwowanie, diagnozowanie  

i modyfikowanie uwarunkowań tworzących środowisko bezpieczeństwa. Systematycznie też 

rozwija się i doskonali zestaw instrumentów stosowanych w sferze polityki bezpieczeństwa. 

Słowa kluczowe:bezpieczeństwo, nowoczesne technologie informacyjne  
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Summary 

  

 Security is good, which appears on the front of the list of desirable and protected 

both by individual and collective actors. The issue of achievingand maintain optimal in the 

circumstances of the security it is duethis one of the essential purposes of human activity. 

With this in mind persistently we strive to move away, minimizing and take control over 

risks. Because of the weight, importance and complexity, the issue of ensuring security is 

placed on the lists of essential needs and objectives of each country and is in various 

configurations of the wider international community. Safety is a desired state, but a constantly 

evolving process and its level and outlook of a subject to constant transformation according to 

the changes occurring conditions. Because security is not constant and unchanging, and 

therefore onethe most important aspect of efforts to obtain the appropriate level to meet their 

needs is the systematic identification observe, diagnose,and modifying the conditions of 

forming the security environment. Also systematically developing and refining a set of 

instruments used in the field of security policy.  

Keywords: safety, modern information technologies 

 

*** 

 

Termin „informacja” występuje współcześnie w wielu kontekstach. Sformułowania 

takie jak: „autostrada informacyjna” czy „społeczeństwo informacyjne” to tylko przykładowe 

zastosowania tego terminu. Zakres występowania terminu „informacja” w nauce jest szeroki. 

Używany jest on w wielu dziedzinach. Jest on stosowany między innymi w teorii 

komunikacji, cybernetyce i informatyce1. 

 N. Postman2 zauważa, że sposób mówienia o informacji (jak też sposób rozumienia 

informacji) opiera się na programowym wręcz unikaniu ładu w wypowiedziach o informacji. 

Najważniejszą rzeczą jest obecnie przekazywanie, przetwarzanie i gromadzenie informacji. 

Nie próbujemy natomiast zastanowić się, czym tak szczególnym jest informacja, że jej 

zbieranie jest dla ludzkości w takim stopniu ważne. W panującej dziś epoce „zalewu 

informacji”, charakteryzującej się brakiem uporządkowania informacji przepływających  

                                                 
1 E. Niedzielska, Wstęp do informatyki, Warszawa 1993. 
2 N. Postman, W stronę XVIII stulecia, s. 16 
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w coraz większym tempie, również sposoby rozumienia informacji określić można słowem 

„chaos”3. 

 Definiowanie społeczeństwa informacyjnego było i pozostaje zadaniem żmudnym. 

Stosowano dotychczas różnorodne terminy alternatywne: „społeczeństwo cybernetyczne”, 

„społeczeństwo cyfrowe” czy „społeczeństwo multimedialne”. Społeczeństwo informacyjne 

to społeczeństwo, które właśnie się kształtuje, gdzie technologie gromadzenia i transmisji 

informacji i danych są powszechnie dostępne po niskich kosztach. Powszechnemu użyciu 

informacji i danych towarzyszą organizacyjne, komercyjne, społeczne i prawne zmiany, które 

głęboko zmieniają życie, pracę i społeczeństwo. 

 Wraz z postępem technologicznym i cywilizacyjnym sfera bezpieczeństwa 

publicznego rozszerzyła się na nowe dziedziny. Współczesne pojęcie bezpieczeństwa 

informacyjnego lub cybernetycznego odnosi się zatem do stosunkowo młodej, ale bardzo 

prężnie rozwijającej się i bardzo wrażliwej sfery ICT. Jest ona zarówno obszarem prywatnej 

aktywności obywateli, jak też strategicznym czynnikiem rozwoju gospodarki narodowej. Jej 

zagrożenie dotyka bezpośrednio mieszkańców państw wysoko rozwiniętych w dwojaki 

sposób: jako prywatnych użytkowników sieci i systemów komputerowych oraz jako 

uczestników obrotu bankowego, konsumentów czy dystrybutorów usług internetowych. 

 Bezpieczeństwo informacyjne funkcjonuje w powiązaniu z szeregiem tradycyjnych 

wymiarów bezpieczeństwa państwa: począwszy od bezpieczeństwa systemów obrony 

militarnej poprzez skomputeryzowany monitoring ochrony środowiska i podtrzymanie 

standardów w tym sektorze, bezpieczeństwo komunikacji i transportu, bezpieczeństwo 

połączeń telemedialnych, bezpieczeństwo i poufność informacji, stabilność systemu ochrony 

zdrowia, życia i mienia obywateli. Odniesienia do tak licznych dziedzin życia publicznego, 

które w ostatniej dekadzie zostały przesycone technologiami informacyjnymi, czynią kwestię 

bezpieczeństwa państwa bardziej dynamiczną i modyfikowalną, a równocześnie – bardziej 

newralgiczną. Wykazują też nieprzewidywalność nowych zagrożeń, nieprzygotowanie służb 

państwowych do ich zwalczania. Wiele państw lekceważy fakt, że cyberterrorystyczne ataki 

mogą przerodzić się w śmiertelne zagrożenie4.  

 Spośród bogatego katalogu zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski coraz bardziej realne 

stają się zagrożenia w sferze teleinformatycznej. Rośnie zagrożenie operacjami mającymi  

na celu dezorganizację kluczowych systemów informacyjnych instytucji rządowych  

                                                 
3 M. Koszowy, Informacja – nowe pojęcie filozoficzne [w:] Internet i nowe technologie ku społeczeństwu 
przyszłości / pod. red. T. Zasępy, R. Chmury, Łódź 2003, s. 40-41 
4 A. Bógdał-Brzezińska, M.F. Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we 
współczesnym świecie, Warszawa 2003, s. 40-41 
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oraz niektórych sfer sektora prywatnego, oddziałujących na system bezpieczeństwa państwa,  

a także operacjami związanymi z penetracją baz danych i prowadzenia działań 

dezinformacyjnych5. 

 Dynamiczny rozwój infrastruktury systemów komputerowych wpłynął  

w zdecydowany sposób na wzrost efektywności niemal każdej dziedziny ludzkiej 

działalności. Wraz z rozwojem informatyzacji pojawiły się nowe problemy związane  

z niewłaściwym zastosowaniem osiągnięć elektronicznego przetwarzania danych. Wzrost 

wykorzystania zaawansowanej technologii, a w szczególności systemów komputerowych  

i całej towarzyszącej przy tym infrastrukturze informatycznej spowodował pojawienie się 

nowego obszaru do nielegalnej działalności. Wraz ze wzrostem wykorzystania tej technologii 

pojawia się coraz częściej problem zapewnienia ich bezpieczeństwa.  

W wielu przypadkach samo środowisko stworzone przez zaawansowaną technologię, 

ułatwia sposób dokonania przestępstwa. Zdarza się często, że informacje przechowywane  

w postaci papierowej są lepiej chronione od tych utrzymywanych w postaci elektronicznej. 

Pomimo, że w systemach są dane o przeprowadzonych transakcjach, numerach kart 

kredytowych, zawartych umowach, klientach, a także inne, które mogą być atrakcyjne, nie 

tylko dla przestępcy, co do konkurencji, to rzadko stosuje się silne mechanizmy zabezpieczeń 

pozwalające na utrzymanie poufności i integralności danych. Tam, gdzie się to stosuje, to 

znowu zapomina się o samej ochronie poszczególnych elementów zastosowanych 

zabezpieczeń, jak np. kluczy szyfrujących.  

Ważnym zjawiskiem jest bezpieczeństwo informacyjne oraz legalność dokumentu 

elektronicznego i operacji elektronicznych. Autoryzacja przez podpis elektroniczny, 

personalizacja dostępu do sieci teleinformatycznej, systemy publicznych i prywatnych kluczy 

kryptograficznych, instytucja zaufanej trzeciej strony - to pilne zagadnienia związane  

z poufnością i wiarygodnością transmisji oraz z zabezpieczeniem osobistych praw 

użytkowników. Nie ulega wątpliwości, że brak ograniczeń terytorialnych jest jednym  

z podstawowych ułatwień dla wszelkiego rodzaju nadużyć dokonywanych przy 

wykorzystaniu sieci informacyjnych6.  

 Wieloaspektowość i wielopłaszczyznowość tego zagadnienia wynika  

z różnorodności i dużej liczby poziomów, na których należy je rozpatrywać. Może się ono 

bowiem odnosić do bardzo różnych podmiotów, począwszy od użytkownika indywidualnego 

                                                 
5Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – plik pdf 
6T. Jemioło, Wyzwania i zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa informacyjnego w pierwszych dekadach 
XXI wieku, plik pdf. 
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– przeciętnego obywatela posługującego się komputerem osobistym – przez przedsiębiorstwa 

i instytucje, wykorzystujące w swojej codziennej działalności całe sieci teleinformatyczne,  

aż po samo państwo, a nawet system międzynarodowy ujmowany całościowo. Na każdym  

z tych poziomów zakres pojęcia bezpieczeństwa teleinformatycznego będzie inny, odmienne 

będą też skala i powaga następstw jego naruszeń oraz metody i środki jego zapewniania.  

Co więcej, za zagrożenia uznawane będą różne zjawiska, procesy, wydarzenia czy działania. 

 Złożoność problematyki bezpieczeństwa informatycznego utrudnia znalezienie cech 

wspólnych wszystkim zagadnieniom uznawanym za przynależące do tej dziedziny. Mimo to 

można przyjąć, że istotą bezpieczeństwa teleinformatycznego, bez względu na poziom, na 

którym je rozpatrujemy – użytkownika indywidualnego, zbiorowego, państwa czy systemu 

międzynarodowego, jest zdolność określonego podmiotu do pozyskania i zachowania,  

w formie niezmienionej bez jego zgody i wiedzy, wszelkiego rodzaju informacji utrwalonej  

w postaci cyfrowej oraz możliwość jej bezpiecznego przetwarzania, przesyłania  

i upowszechniania. Dodatkowo nie można zapominać, zważywszy na współczesny stopień 

integracji infrastruktury teleinformatycznej, powszechność jej wykorzystania oraz łatwość 

dostępu do niej, o znaczeniu powiązań między poszczególnymi poziomami tak rozumianego 

bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ich wyniku bowiem zarówno bezpieczeństwo 

teleinformatyczne państwa zależy do pewnego stopnia od stanu zabezpieczeń komputerów  

i tym podobnych urządzeń znajdujących się w posiadaniu użytkowników indywidualnych, jak 

i odwrotnie bezpieczeństwo danych przechowywanych lub przesyłanych przez poszczególne 

jednostki z wykorzystaniem ich własnego sprzętu uzależnione jest od poziomu odporności na 

rozmaite groźby infrastruktury teleinformatycznej na szczeblu narodowym. To zaś 

niewątpliwie dodatkowo komplikuje samo zagadnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, 

utrudniając tym samym wysiłki na rzecz jego skutecznego zapewnienia7. 

 Postęp technologiczny zawsze był jednym z najważniejszych czynników 

określających bezpieczeństwo państw i warunki realizacji przez nie swej polityki.  

W ostatnich dekadach dotyczy to zwłaszcza zmian technologicznych w elektronice, 

informatyce i telekomunikacji. Rozwój i upowszechnianie się nowych technologii  

w tych dziedzinach ma bowiem ogromny wpływ na funkcjonowanie współczesnych 

społeczeństw, prowadząc do rewolucyjnych zmian w procesach społecznych  

i gospodarczych państw, ich polityce i strategii, a także w sposobach prowadzenia konfliktów 

zbrojnych. Dlatego też tak ważne jest wyjaśnienie związków między pojęciami 

                                                 
7Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, pod red. naukową M. Madeja, M. Terlikowski, Warszawa 2009,  
s. 9-11 
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fundamentalnymi dla opisu relacji między postępem technologicznym oraz bezpieczeństwem 

państwa w ostatnich dekadach: rewolucją informacyjną i bezpieczeństwem informacyjnym  

z jednej strony a rewolucją informatyczną i bezpieczeństwem informatycznym z drugiej. 

Dlatego też omówienie wpływu postępu technologicznego w elektronice i telekomunikacji na 

politykę bezpieczeństwa współczesnych państw warto poprzedzić próbą choćby częściowego 

rozgraniczenia między zakresami przedmiotowymi tych dwóch terminów. 

 Niewątpliwie pojęcia rewolucji oraz bezpieczeństwa informacyjnego mają szersze 

znaczenie. Odnoszą się one bowiem nie tylko do obecnych zmian technologicznych  

w sposobach przechowywania, przetwarzania i przesyłania informacji, polegających głównie 

na wykorzystaniu cyfrowego zapisu danych. Uwypuklają przede wszystkim wyraźny wzrost 

znaczenia w ostatnich dekadach roli informacji w funkcjonowaniu społeczeństw, 

wytwarzaniu dóbr i dochodu narodowego czy też jako składnika potęgi państw. Termin 

„bezpieczeństwo informacyjne” dotyczy natomiast zagwarantowania sobie przez dany 

podmiot (np. państwo) integralności, kompletności oraz wiarygodności posiadanych zasobów 

informacyjnych w każdej formie, nie tylko elektronicznej. Tak rozumiane bezpieczeństwo 

informacyjne, a ściślej biorąc informacyjny wymiar bezpieczeństwa, było stale obecne  

i uwzględniane w polityce państw, choć rzeczywiście w ostatnim okresie jego ranga wyraźnie 

rosła, przez co zaczęło być traktowane jako odrębny aspekt polityki bezpieczeństwa8.  

 Pojęcia „rewolucja informatyczna” i „bezpieczeństwo informatyczne” mają węższy 

zakres znaczeniowy. Kierują one bowiem uwagę na właśnie na zmiany technologiczne  

w uzyskiwaniu, przechowywaniu, przetwarzaniu oraz przekazywaniu informacji, dokonujące 

się wraz z upowszechnianiem cyfrowych form prezentacji danych. Oba te pojęcia odnoszą się 

do faktu szybkiego upowszechniania określonych metod przetwarzania i przesyłania 

informacji oraz wiążących się z tym konsekwencji w sferze bezpieczeństwa, nie zaś 

zwiększania rangi informacji we współczesnym świecie. 

 Trudno jest precyzyjnie wyznaczyć moment, w którym rozpoczęła się rewolucja 

informatyczna. Niezależnie jednak od tego, jakie wydarzenie lub proces mogą być uznane za 

początek rewolucji informatycznej, nie zmienia się jej istota, czyli szybkie upowszechnienie 

się i umasowienie tego rodzaju technologii, powodujące głębokie przekształcenia w ramach 

niemal każdej sfery stosunków społecznych, i powstanie nowego modelu społeczeństwa. 

Zmiany te objęły nie tylko ekonomię i życie gospodarcze, ale też sferę wojskowości, polityki 

                                                 
8M. Madej, Rewolucja informatyczna – istota, przejawy oraz wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa państw  
i systemu międzynarodowego [w:] Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, red. M. Madeja, M. Terlikowski, 
Warszawa 2009, s. 18 
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i życia naukowego, modyfikując lub rozwijając również sposoby spędzania wolnego czasu 

czy procesy formowania więzi społecznych9. Co ważne, wszystkie te przekształcenia 

zachodziły zarówno w skali lokalnej, jak i państwowej, międzynarodowej czy wreszcie 

globalnej. 

 Należy jednak pamiętać, że wraz z postępem technologicznym i nowymi 

możliwościami wykorzystania jego osiągnięć, rosną również potrzeby zarówno przeciętnych 

użytkowników technologii informatycznych i powstałej na ich podstawie infrastruktury, jak  

i rozmaitych instytucji oraz organizacji czy wreszcie wielkich struktur społecznych, takich jak 

państwo. Innymi słowy, nowe możliwości techniczne rodzą nowe potrzeby i oczekiwania, 

stanowiące z kolei impuls do poszukiwania kolejnych rozwiązań technologicznych, 

zmierzających do zaspokojenia rozbudzonych wcześniejszymi osiągnięciami rewolucji 

informatycznej aspiracji całych społeczeństw i poszczególnych obywateli. To z kolei 

powoduje uzależnienie państw oraz ich obywateli od funkcjonowania infrastruktury 

teleinformatycznej, zwiększając jej znaczenie w kontekście polityki bezpieczeństwa państw10. 

Najbardziej oczywistym i podstawowym następstwem rewolucji informatycznej jest 

sygnalizowana już powszechność wykorzystania technologii informatycznych i opartych na 

nich narzędzi oraz infrastruktury, a co za tym idzie także wszechobecność tych technologii w 

życiu współczesnych społeczeństw. Rozmaite systemy komputerowe i inne narzędzia 

elektroniczne są dziś wykorzystywane w każdej gałęzi gospodarki oraz na wszystkich 

szczeblach struktur państwowych, zaś wynikające z tego powiązania mają często charakter 

transnarodowy. Wszystko to powoduje względną łatwość dostępu przy użyciu narzędzi  

i technik teleinformatycznych do wielu istotnych danych, informacji i urządzeń, a przez to 

możliwość oddziaływania nie tylko na procesy zachodzące w samej infrastrukturze 

teleinformatycznej, ale - co ważniejsze – również w systemach z nią powiązanych.  

Im bardziej społeczeństwo jest zaawansowane technologicznie, tym większe są możliwości 

oddziaływania przy zastosowaniu różnego rodzaju narzędzi i środków i tym bardziej może się 

ona okazać na taki wpływ podatna. To natomiast oznacza konieczność odpowiedniej ochrony 

własnej infrastruktury, opartej na technologiach informatycznych. Dotyczy to zwłaszcza tzw. 

infrastruktury krytycznej, przez którą rozumieć należy sieć ściśle ze sobą powiązanych  

i uzależnionych od siebie systemów decydujących o zdolności struktur państwowych do 

realizacji ich podstawowych zadań (utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

                                                 
9Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000, s. 17-25 
10M. Madej, Rewolucja informatyczna – istota, przejawy oraz wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa państw i 
systemu międzynarodowego [w:] Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, red. M. Madeja, M. Terlikowski, 
Warszawa 2009, s. 22 
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dostarczenie podstawowych usług itd.) oraz zapewnienia swobody życia gospodarczego  

i społecznego.  

Istotną konsekwencją samego upowszechniania się technologii informatycznych i ich 

wszechobecności w życiu współczesnych społeczeństw jest też to, że znaczące negatywne 

skutki dla stabilności i bezpieczeństwa państwa mogą być wywoływane nie tylko przez 

świadome działania rozmaitych podmiotów, ale też przez różnorakie awarie czy nieszczęśliwe 

wypadki, niekoniecznie powodowane przez człowieka. Mimo że nie byłyby one rezultatem 

celowego i świadomego działania jakiegokolwiek podmiotu, to ich konsekwencje mogłyby 

się okazać równie poważne, jak w przypadku działań intencjonalnych, a poza tym bardziej 

nieprzewidywalne, gdy chodzi o czas wystąpienia, przebieg oraz skalę następstw11. Oznacza 

to, że zapewnianie o bezpieczeństwa teleinformatycznego nie jest tylko kwestią prewencji 

oraz odporności na skutki wrogiej aktywności innych podmiotów i zdolności 

przeciwdziałania im przez służby i instytucje, odpowiedzialne za bezpieczeństwo zarówno  

w świecie realnym jaki i wirtualnym. Zadanie to wiąże się również z koniecznością 

umacniania odporności sieci teleinformatycznych i struktur z nimi powiązanych na rozmaite 

awarie, nieszczęśliwe wypadki czy katastrofy naturalne, a także zdolnością do 

minimalizowania następstw takich wydarzeń. 

Problemem ściśle powiązanym z powszechnym wykorzystywaniem technologii 

informatycznych we współczesnych społeczeństwach, stanowiącym jednocześnie ważne 

następstwo rewolucji informatycznej w wymiarze bezpieczeństwa państwa, jest rosnąca 

złożoność i wewnętrzna integracja infrastruktury teleinformatycznej, a przez to także 

zależnych od niej sieci i powiązań społecznych. Przy rosnących liczbie i zakresie zastosowań 

tego rodzaju technologii zwiększa się bowiem również stopień komplikacji bazujących na 

nich systemów. Ta złożoność oznacza jednak zarazem, iż zarówno w ramach wspomnianych 

systemów, jak i w samych sieciach teleinformatycznych wzrasta liczba rozmaitych punktów 

wrażliwych całej struktury, od których działania lub istnienia zależy funkcjonowanie całości. 

Bez wątpienia najlepszym przykładem tego rodzaju wrażliwych punktów są właśnie elementy 

infrastruktury krytycznej, do takich wrażliwych punktów współczesnych państw  

i społeczeństw można zaliczyć także wiele innych podmiotów, instytucji czy instalacji.  

Ich cechą wspólną pozostaje to, że zajmują w danej sieci czy systemie pozycje kluczowe, bez 

których cały układ nie może sprawnie działać. Z tego względu stają się potencjalnie bardzo 

atrakcyjnymi celami, których zniszczenie czy uszkodzenie wywoła następstwa daleko 

                                                 
11A.D. Sofaer, S.E. Goldman, Cyber Crime and Security, Stanford 2001, s. 6-15 
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wykraczające poza bezpośrednie rezultaty ataku. Rosnąca złożoność infrastruktury 

teleinformatycznej oznacza jednak nie tylko wzrost liczby wrażliwych punktów  

w poszczególnych systemach i sieciach, ale też rosnące trudności z właściwą ich 

identyfikacją, w konsekwencji zaś także należytą obroną lub ochroną.  

Rozwój technologii informatycznych i funkcjonującej na ich podstawie infrastruktury 

powoduje powstanie całkowicie nowej sfery aktywności społecznej, a zarazem płaszczyzny 

ewentualnego konfliktu i rywalizacji, czyli cyberprzestrzeni. Choć trudno w tym wypadku  

o jakąkolwiek precyzyjną definicję, to przyjęło się określanie tym terminem ogółu powiązań  

o charakterze wirtualnym, powstałych i funkcjonujących dzięki technologiom 

informatycznym12. Warto zauważyć, że konsekwencje rozwoju technologii informatycznej  

z pewnością nie byłyby dziś postrzegane jako szczególnie istotne w kontekście 

bezpieczeństwa państwa, gdyby równocześnie nie nastąpiła zmiana sposobu jego 

pojmowania, częściowo zresztą stymulowana przez rewolucję informatyczną i jej następstwa. 

W ostatnich bowiem latach, pojęcie bezpieczeństwa interpretuje się znacznie szerzej niż we 

wcześniejszych okresach, uznając iż jego zakres dalece wykracza poza tradycyjne ujęcie 

realistyczne13. 

Następstwa rewolucji informatycznej w sferze bezpieczeństwa z oczywistych 

względów wpływają również na proces kształtowania polityki państw w tym zakresie, 

warunkując zakres przyjmowanych przez rządy strategii oraz innych dokumentów 

programowych, a także charakter podejmowanych działań. Za najważniejsze można uznać 

trzy, ściśle ze sobą powiązane aspekty tych zmian. 

Po pierwsze, polityka bezpieczeństwa państwa, zarówno w ujęciu ogólnym, jak  

i w odniesieniu do bezpieczeństwa teleinformatycznego, nabiera w obecnych warunkach 

coraz bardziej całościowego charakteru. Nie może ograniczać się do aspektu polityczno-

wojskowego ani odnosić się wyłącznie do zagadnień walki informatycznej, a tym samym 

reakcji na działania tego typu, prowadzone przez przeciwnika bądź jako wyłączna forma 

oddziaływania lub też w połączeniu z aktywnością militarną w bardziej konwencjonalnej 

postaci. Polityka bezpieczeństwa współczesnych państw, zwłaszcza w wymiarze 

teleinformatycznym, musi dziś uwzględniać także pozostałe aspekty i przejawy zastosowania 

tego typu technologii, mogące wpływać na sprawność funkcjonowania struktur państwowych, 

stabilność gospodarczą danego kraju czy poziom zamożności i jakość życia jego obywateli. 

                                                 
12 Por. A. Bógdal-Brzezińska, M.F. Gawrycki, Cyberrteroryzm…, op.cit., s.37-39. 
13Zob. J. Czaputowicz, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa – aspekty teoretyczne [w:] Kryteria 
bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, red. S. Dębski, B. Górka-Winter, Warszawa 2003, s. 14-18. 
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Dlatego też powinna ona z należytą powagą – odpowiadającą jednak zarazem rzeczywistej 

randze zagadnienia – podejmować problemy i wyzwania, wynikającej z wrogiej aktywności 

podmiotów pozapaństwowych , takich jak rozmaite grupy terrorystyczne, przestępcze czy 

hakerskie, w cyberprzestrzeni14. 

Po drugie, politykę i strategię państw w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego 

trzeba obecnie planować i prowadzić na wielu poziomach, z uwzględnieniem wszystkich 

kategorii podmiotów oraz płaszczyzn współpracy, które przyczyniają się do podniesienia 

bądź obniżenia poziomu stabilności systemów teleinformatycznych poszczególnych państw. 

Warto jednak podkreślić, iż żadne państwo nie może sprawić przez swoje działania, by 

pozostałe podmioty, począwszy od użytkowników indywidualnych, a na innych krajach 

kończąc, wdrożyły wszelkie niezbędna kroki, służące zagwarantowaniu jego bezpieczeństwa 

teleinformatycznego.  

Bez wątpienia rewolucja informatyczna będzie postępować, a je tempo będzie 

wysokie. Zakres i waga powodowanych przez nią przekształceń społecznych na skalę lokalną 

i międzynarodową mają wyjątkowo duże znaczenie, zwłaszcza że przekształcenia te są już 

obecnie nieodwracalne. Innymi słowy współczesne społeczeństwa, zwłaszcza państw 

najbardziej rozwiniętych, pozostaną trwale uzależnione od istnienia i sprawnego 

funkcjonowania cyberprzestrzeni. Ranga problematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego 

będzie więc również stale wzrastać, co jednak nie oznacza, że ten aspekt narodowej polityki 

bezpieczeństwa stanie się najważniejszy z perspektywy państwa jako całości. Dlatego też 

zarówno obecnie, jak i w przyszłości, kluczowe znaczenie mieć będzie umiejętność rzetelnej 

oceny stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

 Internet, dziś będący zarówno technologią telekomunikacyjną, jak i zjawiskiem 

społecznym, narodził się w latach sześćdziesiątych XX w. W ciągu ostatnich dziesięciu lat 

byliśmy świadkami niezwykle dynamicznego rozwoju Internetu. Gwałtowne zmiany przeszły 

właściwie wszystkie znane obszary wykorzystania sieci: od prostych, stricte informacyjnych 

witryn WWW do skomplikowanych portali społecznościowych. Rozwojowi społeczeństwa 

informacyjnego, połączonemu z rozszerzaniem zasięgu internetu, towarzyszy przenikanie 

kolejnych aspektów ludzkiej działalności do cyberprzestrzeni. Ogólnoświatowy zasięg  

oraz możliwości natychmiastowego dostępu z niemal dowolnego miejsca na Ziemi,  

w połączeniu z niewielkimi kosztami użytkowania, sprawił, że coraz więcej podmiotów 

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

                                                 
14Zob. M. Madej, Zagrożenia asymetryczne...,Warszawa 2009, s. 352-374 
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elementy swojej codziennej aktywności do cyberprzestrzeni. Wielu użytkowników internetu 

nie wyobraża sobie życia bez szybkiego dostępu do najświeższych informacji i poczty 

elektronicznej, internetowej bankowości, zakupów online itd. Dostępny Internet stał się 

synonimem wolności słowa i nieskrępowanego przepływu informacji, a w pewnych 

przypadkach z powodzeniem służy jako narzędzie rewolucji i zmian społecznych.  

Niestety, w czasie gdy cyberprzestrzeń staje się wirtualnym odzwierciedleniem fizycznej 

rzeczywistości, przenikają do niej również negatywne formy ludzkiej działalności. 

Konstrukcja stworzonej z myślą o współpracynaukowej sieci internetowej daje duże poczucie 

anonimowości, wykorzystywana jest przez przestępców, terrorystów, a także niektóre 

państwa, do prowadzenia nielegalnej działalności lub agresji wobec innych podmiotów15. 

 Zagrożeniem sieciowym może być każdy rodzaj działalności zagrażającej 

bezpośrednio lub pośrednio bezpieczeństwu teleinformatycznemu. Osobnym problemem jest 

kwestia bezpieczeństwa informacji. Zadaniem wielu systemów teleinformatycznych jest 

przede wszystkim właśnie przechowywanie informacji. Są one bardzo często najcenniejszym 

aktywem instytucji lub firmy.  

 W wyniku postępującej informatyzacji, obejmującej swym zasięgiem każdą  

z możliwych dziedzin funkcjonowania nowoczesnych państw, coraz większa liczba systemów 

komputerowych odpowiada za kolejne sfery o krytycznym znaczeniu.  

Z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju najbardziej narażone na ataki elektroniczne są sieci 

komputerowe następujących dziedzin: 

 - zasoby energetyczne, 

 - komunikacja, 

 - wydobycie surowców, 

 - służby wyspecjalizowane. 

 Głównym powodem zastosowania sieci komputerowych w tych dziedzinach jest 

zależność składających się na nie urządzeń i maszyn od komunikacji  

z systemami zarządzającymi. Konieczny jest również ciągły monitoring ich pracy  

oraz wzajemne przekazywanie różnorakich informacji, co owocuje potrzebą wymiany danych 

pomiędzy komputerami oddalonymi od siebie o setki kilometrów.  

 Wiele mówi się także o działaniach militarnych w cyberprzestrzeni, nazywanej 

kolejnym po lądzie, morzu, przestrzeni powietrznej i przestrzeni kosmicznej środowiskiem 

prowadzenia walki. Zarówno organizacje międzynarodowe, jak i państwa przyznają 

                                                 
15M. Grzelak, K. Liedel, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys 
problemu, Bezpieczeństwo narodowe nr 22, II/2012, s. 126 
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konieczność rozwijania zdolności obronnych w cyberprzestrzeni. Nie jest jednak tajemnicą, 

że niektóre kraje zdecydowały się również na rozwój zdolności ofensywnych – tworzą 

odpowiednie struktury w siłach zbrojnych i prowadzą badania nad nowymi rodzajami 

„cyberbroni”. Poza specjalnie wydzielonymi jednostkami działającymiw strukturach sił 

zbrojnych wybrane państwa korzystają również z usług płatnych ekspertów, którzy jako 

najemnicy lub członkowie „cybermilicji” realizują ofensywne i defensywne zadania  

w cyberprzestrzeni. Militaryzacja cyberprzestrzeni obejmuje również rozwój narzędzi 

służących walce w tym środowisku. Dotychczas wykorzystywano raczej „cywilne” środki, 

jednak podnoszenie zdolności obronnych doprowadziło do znacznego uodpornienia  

na konwencjonalne cyberataki i spowodowało wzrost nakładów na tworzenie „cyberbroni”16.  

 W nowoczesnych państwach wraz z rozwojem gospodarczym następuje postęp 

informatyczny. Obywatele otrzymują coraz to nowe narzędzia, w postaci choćby urzędowych 

formularzy, wypełnianych on-line czy też internetowego dostępu do konta bankowego. 

Zależność pomiędzy rozwojem gospodarczym a uzależnieniem od sieci internetowych jest 

duża i wciąż szybko rośnie. Wraz z upowszechnianiem systemów teleinformatycznych 

wzrasta też zapotrzebowanie na inwestycje, związane z ochroną tej infrastruktury. Wirtualna 

przestrzeń jest bowiem wciąż przeczesywana przez cyberprzestępców, wykorzystujących 

wszelkie możliwości oszustw i występków. Tendencja ta wyraźnie się nasila i nic nie 

wskazuje na to, że ulegnie spowolnieniu. Zresztą obecnie wręcz niemożliwe jest 

powstrzymanie tej fali przestępstw nowej kategorii. Kradzież indywidualnych danych 

umożliwiających dostęp do usług finansowych, jest obecnie jednym z najpopularniejszych 

przestępstw w Internecie. Ataki te wymierzane są najczęściej w cele, dzięki którym można się 

jak najszybciej wzbogacić, a zatem głównie w użytkowników indywidualnych. Nie wolno 

jednak zapomnieć, że dla cyberprzestępcy nie ma większej różnicy, czy atakuje 

indywidualnego użytkownika sieci, firmę, instytucje publiczną czy całe państwo.  

Dlatego właśnie, niezależnie od skali wyzwań, do ochrony informatycznej sfery życia 

społecznego obecnie i w przyszłości powinno się przywiązywać ogromną wagę. 

 W Polsce, mimo zaangażowania wielu krajowych firm i organizacji, zarówno system 

prawny jak i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące bezpieczeństwa struktur 

informatycznych wciąż nie są wolne od poważnych niedociągnięć. Brakuje jednoznacznych 

wytycznych odgórnie nakazujących stosowanie określonych procedur i rozwiązań. Polskie 

prawo utrudnia wręcz ustalenie zakresu odpowiedzialności w przypadku wystąpienia realnego 

                                                 
16Tamże, s. 128 
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zagrożenia dla infrastruktur ICT. Jeśli uwzględni się dodatkowo rosnącą potrzebę współpracy 

pomiędzy państwami w zakresie bezpieczeństwa informacji, okazuje się,  

że prawdopodobieństwo skutecznych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia jest, 

niestety, niewielkie17. 

 Państwa potężnie militarnie i gospodarczo są dziś świadome zagrożeń wynikających  

z możliwych ataków cyberprzestępców i cyberterrorystów18. Dlatego też pracują  

nad odpowiednimi aktami prawnymi i innego rodzaju regulacjami umożliwiającymi poprawę 

stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zważywszy na bardzo szybki rozwój 

społeczeństwa „internetowego” w Polsce oraz informatyzację rodzimych instytucji 

państwowych, a także na potrzebę ochrony kraju przed ryzykiem wystąpienia któregokolwiek 

z zagrożeń, problemy bezpieczeństwa sieci Internet powinny jak najszybciej stać się 

przedmiotem wnikliwej analizy. 

 Myślenie o przyszłości zdominowały na przełomie wieków dwa zjawiska. Pierwsze to 

globalizacja, obejmująca przede wszystkim trzy podstawowe sfery: ekonomię, politykę  

i kulturę. Drugim z tych zjawisk jest natomiast przyśpieszony rozwój technologii 

informacyjnych (teleinformatycznych), którego najbardziej spektakularnym wyrazem jest 

powstanie Internetu. Jego błyskawiczny rozwój przyniósł zjawisko swoistego „kurczenia się 

czasu i przestrzeni” w skali globalnej. Internet stanowi odpowiedź na pytanie, które jeszcze 

nie zostało postawione. Jest wreszcie najbardziej wyrazistym przykładem globalizacji 

systemów informacyjnych: żyjąc w globalnym społeczeństwie informacyjnym, znaleźliśmy 

się na dobre i złe w społeczeństwie sieciowym. Jednakże państwo, jego gospodarka i siły 

zbrojne nie mogą funkcjonować bez racjonalnego ukształtowania środowiska 

informacyjnego. Dziś elementem efektywnej strategii ekonomicznej jest przewaga 

informacyjna na rynkach lokalnych i globalnych. Z kolei istotnym czynnikiem powodzenia na 

współczesnym polu walki stało się uzyskanie przewagi informacyjnej – zdobycie wiedzy. 

 W swojej działalności człowiek eksploatuje różne sieci, np. drogową, kolejową, 

lotniczą, pocztową, a także energetyczną i teleinformatyczną. Sieci te służą do przesyłania 

ludzi, towarów i informacji. Powstały one w różnych okresach historycznych i różna była 

dynamika ich rozwoju. Rozbudowa sieci była niewątpliwie jednym z istotnych czynników 

postępu cywilizacyjnego. Sieci stanowią nową morfologię społeczną naszych społeczeństw,  

                                                 
17P. Dawidziuk, B. Łącki, M. P. Stolarski, Sieć Internet – znaczenie dla nowoczesnego państwa oraz problemy 
bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, pod red. naukową M. Madej,  
M. Terlikowski, Warszawa 2009, s. 62 
18http://di.com.pl/news/22210,0,Czy_grozi_nam_cyberwojna.html 
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a rozprzestrzenianie się logiki usieciowienia w sposób zasadniczy zmienia funkcjonowanie  

i wyniki w procesach produkcji, doświadczenia, władzy i kultury19. 

 Od powstania Internetu szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego zyskał 

technologiczny wymiar globalizacji, związany z wysoką dynamiką zmian w sferze 

komunikacji i informacji, a także postępującą integracją systemów informatycznych  

i telekomunikacyjnych. Pogłębiło to charakter zjawisk składających się na globalizację, 

przenosząc pewne procesy gospodarcze, społeczno-polityczne i kulturowe w przestrzeń 

wirtualną. Procesy informacyjne są obiektem zewnętrznych zagrożeń, zarówno losowych,  

jak i deterministycznych. 

 Zagrożenia losowe, będące rezultatem np. zmian środowiskowych, mogą wpływać  

na obniżenie jakości przesyłania informacji. Jednak współczesna telekomunikacja stworzyła 

systemy zabezpieczające, zapewniające wysoką jakość transmisji w zasadzie niezależnie  

od warunków środowiskowych. 

 Zagrożenia deterministyczne mogą być rezultatem kumulacji wielu procesów,  

z których każdy z osobna nie jest w istotnym stopniu niebezpieczny, lecz ich złożenie się  

w określonym miejscu i czasie staje się zagrożeniem dla bezpieczeństwa systemów 

informacyjnych, a tym samym organizacji, wykorzystujących ich zasoby. 

 Zagrożenia świadome są efektem zorganizowanego działania, którego celem jest 

zniszczenie lub zmniejszenie efektywności pracy systemów informacyjnych albo też 

określonych obiektów, tworzących infrastrukturę krytyczną państwa. Zagrożenia te stanowią 

nowe wyzwanie dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, prawidłowe 

funkcjonowanie systemów teleinformatycznych, zarządzanie zasobami teleinformacyjnymi 

itd. Są one jednocześnie osią zjawiska walki informacyjnej. 

 Nie istnieje jedna, uzgodniona definicja walki informacyjnej, jednakże wszystkie 

dostępne rozwinięcia tego terminu sprowadzają się do postrzegania walki informacyjnej jako 

konfliktu, w którym informacja jest jednocześnie zasobem, obiektem ataku i bronią,  

a zarazem obejmuje on fizyczne niszczenie infrastruktury, wykorzystywanej przez 

przeciwnika do działań operacyjnych. W niektórych polskich publikacjach można znaleźć 

termin „wojna informatyczna”20, Ryszard Szpyra21 uważa, że wojna jest kategorią, 

obejmującą wszystkie formy walki: zbrojną, informacyjną, ekonomiczną itd. 

                                                 
19 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008, s. 467. 
20P. Sienkiewicz, Współczesne koncepcje wojny informatycznej, „Computerworld” 1995, nr 35. 
21R. Szpyra, Militarne operacje informacyjne, Warszawa 2003. 
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 Należy jednocześnie pamiętać, że walka informacyjna zawsze była istotnym 

elementem walki zbrojnej, natomiast postęp w dziedzinie technologii informacyjnych 

przyniósł ważne jakościowo zmiany w obrębie tego zjawiska, takie jak: 

 - wzrost różnorodności rodzajów i typów zagrożeń informacyjnych, 

- wzrost kompleksowości zagrożeń, tj. wzrost liczby typów i rodzajów obiektów 

zagrożeń informacyjnych, 

- wzrost autonomiczności niektórych form walki informacyjnej, tj. uzyskanie statusu 

samodzielnego środka osiągania celów militarnych, 

- globalizacja systemów informacyjnych, 

- powstanie przestrzeni cybernetycznej i nadanie jej rangi jednego z wymiarów walki. 

W wieku XXI sieci teleinformatyczne są ważnym instrumentem państwa, zarówno ze 

względu na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, jak i konieczność sprostania 

wyzwaniom cywilizacyjnym. Ich znaczenie będzie rosło, zaś kierunek rozwoju sieci  

i zapewnianie ich bezpieczeństwa stanie się kluczowym elementem polityki państwa. 

Zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa to obok skutków awarii  

oraz katastrof naturalnych i technicznych przede wszystkim zdalne i nieuprawnione 

manipulacje w systemach teleinformatycznych, mające na celu sparaliżowanie lub zakłócenie 

ich pracy, przejęcie nad nimi kontroli bądź też pozyskanie przechowywanych w nich danych. 

Takie manipulacje często określa się jako „ataki elektroniczne”22. 

Z perspektywy bezpieczeństwa państwa stopień zagrożenia określonym atakiem 

elektronicznym zależy głównie od funkcji systemu, będącego jego celem. Na znaczenie ataku 

elektronicznego dla bezpieczeństwa państwa duży wpływ mają też charakter, motywacja  

i umiejętności jego sprawcy. Inną klasę zagrożeń stanowić bowiem będą ataki działających  

w pojedynkę osób, kierujących się chęcią sprawdzenia swoich umiejętności, a inną mające 

wymiar polityczny ataki członków grup terrorystycznych. 

Bez wątpienia zagrożenie bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa ma,  

w dużym stopniu, źródła pozapaństwowe. Pewnym znakiem czasów współczesnych jest fakt, 

iż rozwój techniczny pozwolił, przynajmniej w teorii, wpływać na duże i efektywnie 

funkcjonujące organizmy państwowe nawet małym grupom czy organizacjom. Niesie to  

z kolei doniosłe skutki dla decydentów państwowych, którzy muszą inaczej spojrzeć na kraj, 

szczególnie w sferze ICT. Zagrożenia te mogą bowiem, z jednej strony ujawniać się 

                                                 
22Przykłady różnych typów ataków elektronicznych znaleźć można np. w: A. Bógdał-Brzezińska, M.F. 
Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 
2003, s. 141-155 
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całkowicie nieoczekiwanie, niezależnie od stabilnej sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej 

kraju, a z drugiej pojawiać się w ścisłym związku z określonym kryzysem lub konfliktem, 

także zbrojnym. Ich wystąpienie, forma i skala są zatem trudne do przewidzenia. Dodać do 

tego należy jeszcze trudność w identyfikacji sprawców, ich prawdziwych intencji, a także 

fizycznych źródeł ataków w dobie Internetu dostępnego powszechnie w wielu krajach świata, 

sprawca, narzędzia, które wykorzystuje, i cel, który atakuje, związane są prawie zawsze  

z kilkoma odmiennymi porządkami prawnymi. Wszystko to niesie ze sobą bardzo duże 

wyzwania, przede wszystkim dla podmiotów odpowiedzialnych za ograniczanie skutków 

incydentów i powoduje, że przygotowanie obrony przed nimi jest trudne. 

 Zadaniem służb państwowych jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa  

i jego obywateli orz utrzymanie porządku publicznego. W tym celu służby powinny 

prowadzić wszelkie działania prewencyjne, polegające na monitorowaniu zagrożeń 

bezpieczeństwa państwa i ich uświadamianiu decydentom oraz społeczeństwu,  

a także reagować na zaistniałe sytuacje kryzysowe. Przedmiotem szczególnej uwagi powinno 

być zapewnienie bezpieczeństwa podstawowych elementów struktur państwowych, takich jak 

system obronny, energetyczny, finansowy oraz komunikacyjny a więc infrastruktury 

umożliwiającej funkcjonowanie wysokorozwiniętego kraju. Wszystkie te kluczowe  

dla państwa obszary łączy jedno: wykorzystywanie nowoczesnych technologii 

informatycznych. 

 W XXI wieku trudno sobie wyobrazić nowoczesne państwo bez powszechnego 

dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, możliwości uzyskiwania informacji  

on-line. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych jest więc niezbędne 

dla rozwoju i funkcjonowania państwa. Trzeba jednak pamiętać, że informatyzacja nie tylko 

stwarza nowe możliwości, ale również powoduje liczne zagrożenia. Wypływają one nie tylko 

z możliwości wystąpienia nagłego, nieprzewidzianego braku dostępu do systemów 

informatycznych oraz usług opierających się na tych systemach, lecz również z ewentualności 

nieautoryzowanego dostępu do informacji przechowywanych i przetwarzanych w systemach  

i sieciach teleinformatycznych, lub też ich nieuprawnionej modyfikacji23. 

 Bardzo duże uzależnienie państwa od systemów informatycznych powoduje,  

że stanowią one jego element wrażliwy, a zapewnienie ochrony cyberprzestrzeni przed 

zagrożeniami pochodzącymi z sieci cyberzagrożeniami w tym cyberterroryzmem, powinno 

stanowić priorytet władz państwowych. Przy tak szerokim wachlarzu możliwych zagrożeń 

                                                 
23M. Ludwiszewski, Monitoring stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa [w:] Bezpieczeństwo 
teleinformatyczne państwa, red. M. Madej, M. Terlikowski, Warszawa 2009, s. 123. 
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zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym staje się złożonym procesem, 

wymagającym znacznych zasobów ludzkich i finansowych oraz profesjonalnej organizacji 

działań. 

 Warto zastanowić się nad charakterem możliwych zagrożeń bezpieczeństwa 

teleinformatycznego Polski. Są one nierozerwalnie związane z polityka zagraniczną, jaką 

prowadzi nasz kraj. W chwili obecnej Polska bierze udział w wielu wojskowych działaniach 

stabilizacyjnych. Z tego względu można wziąć pod uwagę zagrożenie Polski nie tylko 

atakiem terrorystycznym, ale również cyberterrorystycznym. 

 Niezależnie od wyników prac różnych ośrodków państwowych dotychczas nie 

stworzono w Polsce jednolitego systemu ochrony cyberprzestrzeni ani nie opracowano 

narodowej strategii ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej, nie mówiąc o tym, 

że w polskim prawie nie zdefiniowano jeszcze pojęcia cyberterroryzmu. Poszczególne 

instytucje wykorzystują różne definicje tego określenia, co często prowadzi do sytuacji, że to, 

co przez jedną służbę postrzegane jest jako atak cybeterrorystyczny, w opinii drugiej już nim 

nie jest. Przyjęcie jednolitej definicji cyberterroryzmu jest bardzo istotne również z tego 

względu, że pozwoli lepiej określić i rozgraniczyć kompetencje służb zajmujących się 

bezpieczeństwem państwa (ich zadania powinny obejmować przeciwdziałanie poważnym 

atakom komputerowym, mającym wpływ na funkcjonowanie całego kraju i reagowanie na 

nie) od działań policji, zajmującej się przestępstwami komputerowymi dotykającymi 

jednostki lub też podmioty biznesowe. Konieczne jest więc wytyczenie granicy między 

zwykłą przestępczością komputerową a atakiem komputerowym zagrażającym 

bezpieczeństwu państwa, a także wskazanie, w jakich okolicznościach i po spełnieniu jakich 

warunków atak komputerowy jest już atakiem cyberterrorystycznym. Oczywistym 

mankamentem polskiego ustawodawstwa jest również brak odpowiedniego ataku prawnego, 

w randze ustawy, odnoszącego się do kwestii ochrony cyberprzestrzeni RP oraz krytycznej 

infrastruktury teleinformatycznej. Akt taki powinien jednoznacznie wskazywać podmioty 

odpowiedzialne za koordynację działań ochrony cyberprzestrzeni w skali kraju, zadania 

administracji państwowej w tym zakresie, podmioty odpowiedzialne za nadzór  

i podejmowanie działań w przypadku wystąpienia poważnych incydentów komputerowych 

oraz zagrożenia funkcjonowania państwa. Powinien również nakładać obowiązki na podmioty 

komercyjne, które posiadają infrastrukturę teleinformatyczną, istotną w kontekście sprawnego 
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działania państwa – na przykład podmioty realizujące zadania na rzecz obronności, 

wynikające z prawa telekomunikacyjnego24.  

 W Polsce powstaje wiele państwowych inicjatyw w dziedzinie infrastruktury 

krytycznej, cyberbezpieczeństwa oraz monitoringu zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, 

pochodzących z tej sfery. Ich głównym celem jest osiągnięcie zdolności ochrony 

cyberprzestrzeni RP, w której skład wchodzi krytyczna infrastruktura teleinformatyczna, prze 

atakami prowadzonymi z sieci publicznych. Należy podkreślić, że nadal istnieje jednak 

potrzeba wypracowania na poziomie państwowym jednolitego systemu gwarantującego 

sprawną reakcję służb państwowych i innych podmiotów na poważne incydenty 

komputerowe oraz koordynację działań w sytuacji kryzysowej. Dotychczasowe wysiłki, idące 

w tym kierunku, dają niewątpliwie pozytywny rezultat, lecz potrzebna jest ściślejsza 

koordynacja prowadzonych działań oraz wypracowanie lepszych podstaw prawnych, dobitnie 

i jednoznacznie określających kompetencje podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

teleinformatyczne w Polsce, ich zadania oraz zasięg i główne cele ich działań i strategii. 

Jednocześnie należy pamiętać, że ochrona krytycznej infrastruktury teleinformatycznej 

państwa powinna obejmować nie tylko organy ścigania i administracji państwowej, lecz 

również operatorów telekomunikacyjnych, producentów oprogramowania i sprzętu, 

dostawców wyrobów do ochrony informacji niejawnej, a także lokalne zespoły do reagowania 

na incydenty komputerowe oraz inne w sektorze prywatnym. Im lepsze będą podstawy 

prawne oraz możliwości kreowania bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury 

teleinformatycznej przez państwo i jego właściwe organy i wpływania na nie, tym większa 

będzie też świadomość konieczności ochrony tej infrastruktury. To zaś w konsekwencji 

pozytywnie wpłynie na efektywność monitoringu jej zagrożeń oraz możliwość wypracowania 

właściwych środków służących zapewnieniu jej bezpieczeństwa. 

 Przystępując do wniosków końcowych niniejszego opracowania temat jest na tyle 

szeroki, iż nie sposób było zawrzeć wszystkich zagadnień i aspektów. Dokładałem starań aby 

przedstawić możliwie przejrzysty sposób jak postęp nowoczesnych technologii wpływa i czy 

na pewno wpływa na poziom bezpieczeństwa. 

 Podjęta w artykule analiza literatury dotycząca nowoczesnych technologii i jej 

wpływu na bezpieczeństwo umożliwiają sformułowanie następującego wniosku: pomimo 

postępu technologicznego i miejsca Polski wśród najlepiej rozwijających się rynków 

                                                 
24Tamże, s. 135-136. 
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komputerowych Europy Wschodniej, służby państwowe niejednokrotnie nie są przygotowane 

do zwalczania zagrożeń technologicznych, problem ten widoczny jest od lat.  

Internet to dzisiaj miejsce, do którego coraz szerzej przenosi się aktywność społeczna, 

gospodarcza i towarzyska. A za nimi także przestępczość. Według statystyk w roku powstania 

internetu (1990) w Polsce zarejestrowanych było 8 tys. użytkowników, w 2000 roku około 16 

mln. Przestępstwa związane z cyberprzestrzenią były znikome a ich wykrywanie i zwalczanie 

w powijakach. 

Inspektor Leszek Kardaszyński, zastępca dyrektora Biura Kryminalnego KGP w 2012 roku 

dla gazety Policja 997 powiedział w sieci jak w życiu, można dziś robić prawie wszystko: 

spotykać się, handlować, uczyć, tworzyć, pracować, podróżować a skoro tak, to również 

popełniać przestępstwa. Internet może być zarówno samoistnym narzędziem przestępstwa, jak 

też narzędziem pośredniczącym. Dynamiczny rozwój owych technologii pociąga za sobą 

równie dynamiczny rozwój przestępczości, więc nieustannie musimy nadążać za 

przestępcami w cyberprzestrzeni25. 

 W 2010 roku w Biurze Kryminalnym KGP utworzono Wydział Wsparcia Zwalczania 

Cyberprzestępczości, kilkuosobowe zespoły o takim profilu powstały w Komendach 

Wojewódzkich w ramach Wydziałów Przestępczości Gospodarczej. Do zadań Policjantów  

z tych zespołów należy: współpraca z podmiotami świadczącymi usługi i charakterze 

teleinformatycznym, operatorami sieci internetowej i komórkowej. Policja w naszym kraju 

postrzegana jest jako służba profesjonalna nadążająca za cyberprzestępcami nie gorzej niż 

inne policje w Europie pomimo braku niejednokrotnie dobrego sprzętu i oprogramowania.  

 Jak wynika z przeprowadzonych badań odczuwalne jest zagrożenie w sferze 

teleinformatycznej, w przeciągu lat nastąpił wzrost wykorzystania zaawansowanej technologii 

a co za tym idzie – nielegalnej działalności. Brak jednolitego systemu obrony przed 

cyberprzestępstwami, nie wszystkie służby mają możliwość monitorowania zagrożeń 

bezpieczeństwa państwa, uświadamianie decydentom oraz społeczeństwu a także reagowanie 

na zaistniałe sytuacje kryzysowe. Ankietowani stwierdzili, że istnieje realne zagrożenie oraz 

że postęp nowoczesnych technologii stanowi dziś problem wielu służb państwowych. 

Natomiast znaczna liczba osób ankietowanych stwierdziła, że nowoczesne technologie 

wpływają na poziom bezpieczeństwa RP. i że jest on zależny od nas samych, od tego jak 

będziemy korzystać z Internetu, jak zabezpieczać komputery, przechowywać, przetwarzać  

i przesyłać informacje. 

                                                 
25 E. Sitek, Polowanie w sieci, Policje nr 93/2012, numer online – http:// Policja 997 
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OPERACJE REAGOWANIA KRYZYSOWEGO NATO SPOZA 

ARTYKUŁU 5 TRAKTATU WASZYNGTOŃSKIEGO 
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Streszczenie 

 

 Występujące na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku transformacje 

systemu społeczno-politycznego,potrzeba szybkiego reagowania na zagrożenia 

bezpieczeństwa oraz trudności w rozwiązywaniu takich konfliktów za pomocą środków 

dyplomatycznych i politycznych wymusiły przedefiniować celeSojuszu 

Północnoatlantyckiego.W artykule przedstawiono i uzasadnionokonieczność przeprowadzenia 

badań nad problematyką operacji reagowania kryzysowego spoza artykułu 5 Traktatu 

waszyngtońskiego prowadzonych przez NATO. Pojęcie operacji reagowania kryzysowego 

oraz jego genezy zdefiniowano w oparciu o koncepcje strategiczne NATO.Zarządzanie 

kryzysowe jest jednym z podstawowych zadań bezpieczeństwa NATO. Jak wskazano w 

Koncepcji Strategicznej z 2010 roku może ono obejmować środki cywilne  

i militarne w celu uwzględnienia pełnego spektrum kryzysów przed, w trakcie i po 

zakończeniu konfliktów.  

Słowa kluczowe: operacja pokojowa, NATO, operacje reagowania kryzysowego, koncepcja 

strategiczna NATO, terroryzm, metody rozpoznawania konfliktów 

 

Summary 

 

 Occurring in the early nineties of the last century transformation of the socio-political 

system had to redefine North Atlantic Treaty Organization's purpose, taking into account the 

need for a rapid response to security threats and difficulties in resolving such conflicts 
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through diplomatic and political means. The need to carry out research on problems of non – 

article 5 crisis response operations that are conducted by the Alliance is presented and 

justified in the article. The notion of crisis response operations and its genesis is defined 

basing on NATO Strategic Concepts.Crisis management is one of NATO's fundamental 

security tasks. As indicated in the Strategic Concept in the 2010 it can involve non-military 

and military measures to address the full spectrum of crises before, during and after conflicts.  

Keywords: peacekeeping operations, NATO, crisis response operation, NATO strategic 

concept, terrorism, conflict resolution method  

 

*** 

Zakończenie zimnej wojny doprowadziło do diametralnych zmian w środowisku 

bezpieczeństwa. Nie spełniły się oczekiwania środowiska między narodowego1. Ilość 

konfliktów na arenie międzynarodowej nie zmniejszyła się, a pojawiające się konflikty były 

jeszcze bardziej krwawe. Ujawniła się jednocześnie „niezdolność operacyjna Organizacji 

Narodów Zjednoczonych”2. Wydarzenia na Bałkanach w latach 90 XX wieku wykazały 

zawodność klasycznych operacji utrzymania pokoju realizowanych przez doraźnie tworzone 

siły zbrojne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niezbędne okazało się zaangażowanie sił 

zbrojnych Sojuszu Północnoatlantyckiego w Bośni i Hercegowinie, Kosowie czy też 

w Afganistanie3. Udział sił zbrojnych NATO, a w szczególności realizowane operacje 

reagowania kryzysowego spoza artykułu 5 Traktatu waszyngtońskiego stały się głównym 

udziałem Sojuszu Północnoatlantyckiego w skuteczne zarządzanie kryzysowe w obszarze 

międzynarodowym.  

 Przedmiotem rozważań są operacje reagowania kryzysowego w tym operacje 

wsparcia pokoju, stanowiące najistotniejszą część operacji realizowanych przez Sojusz 

Północnoatlantycki spoza art. 5 Traktatu waszyngtońskiego. Przedstawione w Traktacie 

ogólne wizje funkcjonowania NATO są uszczegółowione w Koncepcji strategicznej. 

Koncepcja ta jest dokumentem określającym podstawowe cele i zadania, strategiczne 

perspektywy działalności. Identyfikuje nowe zagrożenia i wyzwania w obszarze 

bezpieczeństwa, ale także formułuje ogólny kierunek podejścia do zagadnień bezpieczeństwa. 

Koncepcja precyzuje jednocześnie polityczne i militarne środki niezbędne do osiągnięcia 

                                                 
1 Znany amerykański politolog Francis Fukujama mylił się, przewidując po rozpadzie bloku komunistycznego, 
 iż państwa i narody będą żyły w harmonii, szczęściu i pokoju. Zob. S.E. Dworecki, T.Kęsoń, Konflikty zbrojne 
w Azji. Analiza i komentarze, Warszawa 1997, s. 7. 
2 M. Marszałek, Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota-Uwarunkowania-Planowanie, Warszawa 
2013, s. 7. 
3Tamże, s. 8. 
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założonego w Traktacie waszyngtońskim, zasadniczego celu. Celu, jakim jest zapewnienie 

wolności i bezpieczeństwa państwom członkowskim, przy wykorzystaniu posiadanych 

środków. Jednocześnie koncepcja obliguje państwa członkowskie do przeprowadzenia 

działań mających na celu utrzymanie stabilności i pokoju w regionie północnoatlantyckim4. 

Brak zdolności do efektywnego działania, którym wykazała się Organizacja Narodów 

Zjednoczonych (ogólne przeprowadzenie operacji pokojowej UNPROFOR – United Nations 

Protection Force), a także zmiany, jakie nastąpiły w Europie Środkowej m.in.: rozpad ZSRR, 

likwidacja Układu Warszawskiego oraz zjednoczenie Niemiec, przyczyniły się do zmiany 

sytuacji międzynarodowej, a w konsekwencji do dokonania zmian zarówno w strategii,  

jak i organizacji NATO. Reformę Sojuszu mającą na celu przygotowanie do spełnienia 

nowych zadań zapoczątkowała Deklaracja londyńska5 (1990), w której wskazano, że Sojusz 

Północnoatlantycki przygotowany jest m.in. do:  

— podjęcia działań mających na celu zapewnienie zdolności do podejmowania 

we własnym zakresie operacji niebędących samoobroną zbiorową określoną 

w art. 5 Traktatu waszyngtońskiego – w tym operacji utrzymania pokoju, 

— włączenia problematyki operacji pokojowych i humanitarnych do zakresu 

współpracy w ramach Partnerstwa dla Pokoju (Partnership for Peace)6. 

Dokumenty strategiczne Sojuszu Północnoatlantyckiego, dokonują podziału operacji 

wojskowych realizowanych przez NATO na: 

— operacje prowadzone na podstawie art. 5 Traktatu waszyngtońskiego,  

— operacje reagowania kryzysowego spoza art. 5 Traktatu waszyngtońskiego. 

Operacje związane z obroną kolektywną, prowadzone są na podstawie art. 5 Traktatu 

waszyngtońskiego, który będąc w zgodzie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych nadaje 

prawo każdemu z państw członków NATO do samodzielnej lub zbiorowej samoobrony7. 

Jednocześnie uprawnia do podjęcia samodzielnie lub przy wsparciu innych państw 

sojuszniczych wszelkiego rodzaju koniecznych działań, w tym z użyciem sił zbrojnych, 

zmierzających do odparcia napaści w celu przywrócenia lub utrzymania bezpieczeństwa 

obszaru północnoatlantyckiego8. 

                                                 
4Koncepcja strategiczna NATO, Waszyngton 1999, pkt 3 i 6. 
5 The Alliance’s Strategic Concept in Transformation of an Alliance. The Decision of NATO’s Heads of State 
and Government, Londyn 1990, Rzym 1991. 
6M. Kowalewski, Kryzys i rozwój operacji pokojowych, [w] Sprawy Międzynarodowe PISM, 
Warszawa styczeń-marzec 1995, s.103. 
7Traktat waszyngtoński, Waszyngton 1999, art. 5. 
8 Tamże. 
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 Operacje reagowania kryzysowego spoza art. 5 są prowadzone przez Sojusz 

Północnoatlantycki we współpraca z innymi państwami oraz organizacjami 

międzynarodowymi przede wszystkim Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w oparciu o normy prawa międzynarodowego. 

Udział w nich jest każdorazowo wynikiem decyzji każdego z członków NATO9. Analizując 

dokumenty doktrynalne Sojuszu Północnoatlantyckiego należy stwierdzić, iż operacje 

reagowania kryzysowego spoza art. 5 obejmują szeroki zakres działań. Poprzez prowadzone 

wsparcie akcji cywilnych, działania polityczne, aż do działań stricte bojowych. Jednocześnie 

należy zauważyć, iż w operacjach będących pod kierunkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, 

udział sił zbrojnych może obejmować: przeprowadzanie działań związanych z wycofaniem 

sił, wsparcie operacji humanitarnych, poszukiwawczych i ratowniczych, ewakuacyjnych  

oraz wsparcie działań stabilizacyjnych i rekonstrukcyjnych. Siły zbrojne uczestniczą również 

w zapewnieniu swobody nawigacji i przelotów, wymuszaniu pokoju, sankcji i embarga  

oraz w działaniach przeciwpowstanczych10.  

W literaturze przedmiotu sklasyfikowano sytuacje kryzysowe, które wymagają 

podjęcia działań przez Sojusz Północnoatlantycki właśnie w ramach przeprowadzenia 

operacji reagowania kryzysowego spoza art. 5. Do sytuacji takich należy zaliczyć: 

— wojny domowe w innych państwach, 

— spory międzynarodowe grożące wybuchem konfliktów zbrojnych, 

— przywracanie porządku wewnętrznego po wygaśnięciu konfliktu zbrojnego, 

— załamanie się władzy politycznej w państwie, 

— katastrofy humanitarne, w których dochodzi do cierpień ludzi, 

— sytuacje zagrożenia katastrofą nuklearną, 

— zagrożenia grup obywateli państw członkowskich NATO znajdujących  

w rejonach objętych konfliktem zbrojnym, 

— konieczność ochrony szlaków morskich oraz zapewnienia swobody lotów, 

— międzynarodowa interwencja zbrojna przeciwko innym państwom w celu 

zapobieżenia rozprzestrzenieniu się konfliktu lokalnego11. 

Jako dwie zasadnicze kategorie współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państw 

członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz innych państw M. Marszałek wskazuje 

                                                 
9 Zob. Koncepcja strategiczna NATO, wyd. cyt., pkt 31. 
10 Zob. AJP-3.4 (A) – Allied Joint Doctrine, Non Article 5 Crisis Response Operations, Brussels 2010, s. 1-3. 
11 R. Wróblewski, Operacje inne niż wojna, jako forma polityki bezpieczeństwa RP w XXI wieku, Warszawa 
2000, s. 88. 
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zagrożenia militarne i niemilitarne. „Odnosząc się do pierwszej kategorii zagrożeń, należy 

stwierdzić, że o ile globalny konflikt zbrojny wydaje się mało prawdopodobny, o tyle 

wewnętrzne konflikty zbrojne stają się największym problemem dla społeczności 

międzynarodowej.(…) Siły zbrojne Sojuszu Północnoatlantyckiego coraz częściej  

są wykorzystywane także do „walki” z naturą. Klęski żywiołowe stają się, bowiem coraz 

częściej występującym zjawiskiem, a ich skala szkodliwego oddziaływania przekracza  

z reguły możliwości poszkodowanego państwa. Zagrożenia te nie uznają granic i dotykają 

zarówno państwa dobrze, jak i słabo rozwinięte, dlatego są tak niebezpieczne.”12 

Operacje reagowania kryzysowego spoza art. 5 obejmują operacje wsparcia pokoju, 

jak i inne operacje o charakterze wsparcia. Operacje wsparciapokoju zdefiniowane zostały, 

jako „wielofunkcyjne działania, prowadzone bezstronnie w celu wypełnienia mandatu 

Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

lub innej organizacji, obejmujące użycie sił wojskowych, zaangażowanie organów 

dyplomatycznych oraz organizacji i agencji humanitarnych, które są wyznaczone  

do osiągnięcia długoterminowego, politycznego porozumienia lub innych warunków 

sprecyzowanych w mandacie”13, i obejmują:  

— zapobieganie konfliktom,  

— tworzenie pokoju,  

— utrzymanie pokoju,  

— wymuszanie pokoju,  

— budowanie pokoju,  

— operacje humanitarne14. 

System operacji reagowania kryzysowego spoza art. 5 traktatu waszyngtońskiego według 

podejścia sojuszniczego przedstawia poniższy diagram. W tym miejscu należy podkreślić,  

że autorzy doktryny operacji reagowania kryzysowego wyraźnie kładą nacisk na pojęcie: 

„wsparcie”.  

 

                                                 
12 M. Marszałek, Operacje reagowania…, wyd. cyt., s. 45. 
13 AJP-3.4.1 – Allied Joint Publication, Peace Support Operation, NATO, Brussels 2001, s. 2-1. 
14 Działania humanitarne uwzględnianie były we wcześniejszych wersjach doktryny AJP 3.4 Non – Articel 5 
Crisis Response Operations. 
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Rysunek 1. System operacji reagowania kryzysowego NATO 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Allied Joint Publication 3.4 (A), Non – Articele 5 Crisis Response 

Operations, Ratification Draft, NATO, Brussels 2010. 

 

Analiza literatury pozwala na stwierdzenie, iż zapobieganie konfliktom, to rodzaj 

operacji wsparcia pokoju, w których zastosowanie mają wzajemnie uzupełniające się środki 

dyplomatyczne, ekonomiczne, informacyjne oraz akcje reformacyjne obejmujące cywilny 

sektor bezpieczeństwa podejmowane zgodnie z zapisami rozdziału VI Karty Narodów 

Zjednoczonych w celu monitorowania sytuacji i określenia przyczyn sporu oraz podjęcia 

stosownych działań w odpowiednim czasie w celu zapobieżenia wystąpieniu konfliktu bądź 

jego dalszej eskalacji. Należy wskazać, że zapobieganie konfliktom to wielostronna 

działalność, oparta na podwalinach Karty Narodów Zjednoczonych, obejmująca w swoim 

zakresie całe spektrum działań. Począwszy od dyplomatycznych po rozmieszczenie 

prewencyjne komponentu wojskowego. Użycie komponentu militarnego powinno być 

ukierunkowane na wsparcie wysiłków dyplomatycznych mając na uwadze łagodzenie 

istniejących napięć. Prowadzone działania z użyciem komponentu wojskowego będą 

realizowane przed interwencją lub bezpośrednio po jej zakończeniu. „Działania militarne 

powinny być precyzyjne i starannie dobrane do potrzeb politycznych i rozwojowych. Mogą 

one obejmować wczesne ostrzeganie, obserwację oraz odseparowanie potencjalnych 
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oponentów. Prewencyjne rozmieszczenie (…) umożliwia zorganizowanie skutecznego 

systemu wczesnego ostrzegania, dzięki któremu istnieje możliwość zidentyfikowania miejsc, 

w których wybuch konfliktu zbrojnego wydaje się najbardziej prawdopodobny. (…) 

efektywność prewencyjnego rozmieszczenia jest determinowana wielkością i składem  

oraz mandatem wielonarodowego komponentu wojskowego15. W związku z faktem,  

iż zapobieganie konfliktom, oparte jest głównie na wykorzystaniu pokojowych działań,  

a środki militarne (w tym m.in. komponent wojskowy) stosowane są w ostateczności w celu 

wsparcia posunięć dyplomatycznych zmierzających do zażegnania sporu lub zapobieżenia 

eskalacji konfliktu, można je określić, jako permanentną operację pokojową o zasięgu 

światowym, prowadzoną w czasie pokoju, której celem jest niedopuszczenie do przerodzenia 

się sporu w konflikt przy jednoczesnym jego rozwiązaniu przy pomocy pokojowych 

środków16. Rola tego typu działalności ze względu na fakt, iż jest najmniej skomplikowaną  

i najmniej kosztowną, a zarazem najbardziej humanitarną metodą rozwiązywania sporów 

powinna wzrastać. Tym bardziej, że działania prewencyjne powinny być podjęte możliwie 

wcześnie.  

Kolejnym rodzajem operacji wsparcia pokoju jest tworzenie pokoju. Są to działania 

bardziej cywilne niż wojskowe. Jak wskazują Franciszek Gęgor i Krzysztof Paszkowski 

tworzenie pokoju obejmuje „działania dyplomatyczne prowadzone po wybuchu konfliktu  

w celu doprowadzenie do przerwania walki i zawarcia porozumienia pokojowego.  

Działania te obejmują misję dobrych usług, misje mediacyjne i rozjemcze, a także sankcje  

i izolowanie dyplomatyczne17.  

Główne działania operacji tworzenia pokoju ukierunkowane są na doprowadzenie do 

zaprzestania konfliktu zbrojnego i wypracowania pokojowego rozwiązania. W przypadku 

nieskuteczności działań prewencyjnych prowadzonych w ramach zapobiegania konfliktom 

NATO może uczestniczyć w prowadzaniu operacji tworzenia pokoju, jako zewnętrznej akcji 

dyplomatycznej presji, mającej doprowadzić do ostatecznego, trwałego pokoju. Należy 

wskazać, że siły zbrojne NATO pomimo odgrywania drugoplanowej roli w tej kategorii 

operacji wsparcia pokoju, mogą w sposób pośredni wspierać tworzenie pokoju poprzez 

zagrożenie ewentualną interwencją. Dodatkowo operacja tworzenia pokoju może poprzedzać 

taktyczne rozpoczęcie działań zbrojnych przez strony konfliktu, wobec czego komponent 

                                                 
15 M. Marszałek, Operacje reagowania…, wyd. cyt., s. 84-85. 
16M. Kowalewski „Kryzys i rozwój operacji pokojowych” [w:] Sprawy Międzynarodowe 1/95 
17 F. Gągor, K. Paszkowski, Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP, Wydawnictwo 
Adam Marszalek, Toruń 2007. 
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wojskowy może realizować takie same zadania, jak w trakcie zapobiegania konfliktom 

(monitorowanie, egzekwowanie sankcji itd.). 

Mimo podejmowanych różnych działań w celu utrzymania pokoju czasami jego 

zapewnienie wymaga zastosowania przemocy zbrojnej. Termin operacje wymuszania pokoju 

został użyty po raz pierwszy przez Boutros Boutros Ghaliego w 1992 roku w raporcie 

„Agenda dla Pokoju”. Autor wskazuje i wyjaśnia procedury użycia sił wymuszania pokoju. 

Stwierdza, że państwa członkowskie powinny oddać do dyspozycji siły ochotnicze, które 

poradzą sobie z nieprzestrzeganiem porozumień. Boutros Boutros Ghali stoi na stanowisku, 

że siły użyte muszą być lepiej uzbrojone niż typowe siły pokojowe realizujące operacje 

utrzymania pokoju18. Analiza literatury pozwala na przyjęcie za M. Marszałkiem definicji 

wymuszania pokoju jako cywilno – wojskowe działania pozawojenne, prowadzone zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w rozdziale VII Karty Narodów Zjednoczonych, obejmujące użycie 

wszystkich komponentów sił zbrojnych lub tylko wybranych komponentów wielonarodowych 

połączonych sil zadaniowych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, 

których celem jest utrzymanie lub przywrócenie pokoju oraz stworzenie dogodnych 

warunków do niesienia pomocy humanitarnej19. Istotnym jednocześnie aspektem jest fakt,  

że działania podejmowane w ramach wymuszania pokoju nie wymagają zgody wszystkich 

stron konfliktu.Wprowadzane są w sytuacjach, kiedy osiągnięcie porozumienia między 

zwaśnionymi stronami nie doszło do skutku lub jest mało prawdopodobne. W takiej sytuacji 

operacje te są prowadzone bez uzyskania zgody stron konfliktu, co staje się ich dodatkowym 

obciążeniem. Za zasadniczy cel tych operacji przyjmuje się zmuszenie stron konfliktu 

poprzez zastosowanie środków militarnych do zawieszenia broni, utrzymania  

lub przywrócenia pokoju. Ma to doprowadzić do przekształcenia się tych działań w operację  

o niższym poziomie intensywności, zastosowania sił do utrzymania pokoju, ale na podstawie 

odrębnego mandatu20. 

 Uogólniając należy wskazać, że operacja wymuszania pokoju to możliwość użycia 

siły lub jej użycie w celach pokojowych będące reakcją na konflikt lub inne, poważne 

zagrożenia bezpieczeństwa. Ponieważ działania te są środkiem ostatecznym w trakcie 

rozwiązywania sytuacji kryzysowych, decyzja o ich zastosowaniu musi być wynikiem 

świadomego politycznego wyboru, przekutego w czytelny i precyzyjny mandat Organizacji 

                                                 
18 M. Marszałek, Operacje reagowania…, wyd. cyt., s. 90-91. 
19Tamże, s. 95. 
20 AJP-3.4 – Non-Article 5 Crisis Response Operation, NSA, Brussels 2005, s. 3-3; AJP-3.4.1 – Peace Support 
Operations, NSA, Brussels 2001, s. 2-4. 
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Narodów Zjednoczonych przekazany do realizacji kompetentnym komponentom wojskowym. 

Istotę operacji wymuszania pokoju przedstawia poniższy rysunek. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
Rysunek 2. Istota operacji wymuszenia pokoju 
Źródło: M. Marszałek, Operacje reagowania…, wyd. cyt., s. 91. 

 

 Przyjmuje się, że operacja wymuszania pokoju jest interwencją militarną, której celem 

jest rozdzielenie walczących stron i przeprowadzana jest za zgodą jednej ze stron 

pogrążonych w konflikcie21. 

Kolejnymi działaniami w ramach operacji wsparcia pokoju następującymi po zawarciu 

porozumienia lub zawieszeniu broni kreującymi sprzyjające warunki, w których poziom 

akceptacji i podporządkowania się stron konfliktu jest wysoki, a niebezpieczeństwo 

naruszenia porozumień niskie, są operacje utrzymania pokoju. Są one zwyczajowo 

przeprowadzane w oparciu i zgodnie z zapisami ujętymi w rozdziale VI Karty Narodów 

Zjednoczonych. Podejmowane są one w celu implementowania porozumień pokojowych  

i stałego monitoringu panującej sytuacji. Operacje utrzymania pokoju przeprowadzane są 

tylko za zgodą zainteresowanych stron w zakresie określonym w mandacie. Mandat określa 

nie tylko zadania do realizacji, ale i czas trwania operacji. Użycie przemocy zbrojnej może 

mieć miejsce tylko i wyłącznie w ramach obrony własnej. Podstawowymi zadaniami 

stawianymi standardowo przed wielonarodowymi silami pokojowymi w operacjach 

utrzymania pokoju są monitoring i obserwacja. Sukces realizacji tych zadań uzależniony jest 

od zaangażowania i zachowania stron konfliktu, które powinny wypełniać zapisy zawarte  

w porozumieniu pokojowym22. Istota tego typu operacji polega na: powstrzymywaniu, 

                                                 
21 M. Kowalewski, Kryzys i rozwój …, wyd. cyt, s. 106. 
22 M. Marszałek, Operacje wsparcia pokoju NATO, „Zeszyt Problemowy TWiO” 2009, nr 3(59), s. 80. 
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redukcji i ewentualnej neutralizacji wrogich działań przy wykorzystaniu wielonarodowych 

komponentów cywilno-wojskowych. Natomiast celem operacji utrzymania pokoju jest 

osiągnięcie porozumienia politycznego w rozwiązaniu konfliktu oraz stworzeniu warunków 

do pokojowej współegzystencji stron. Zadania komponentu wojskowego w tego typu 

operacjach polegają przede wszystkim na: 

— obserwacji, 

— ustanowieniu stref neutralnych i rozdzieleniu walczących stron, 

— nadzorowaniu powrotu ludności na obszary objęte wcześniejszymi walkami, 

— przestrzeganiu przerwania ognia, 

— pomocy w odtworzeniu organów władzy publicznej i administracji, 

— wspomaganiu dostarczania pomocy humanitarnej i opieki nad uchodźcami, 

— wspieraniu działań policji cywilnej, 

— organizacji i prowadzeniu wyborów, 

— ściganiu przestępców wojennych, 

— kontroli przestrzegania praw człowieka. 

Jednocześnie należy zauważyć, iż termin operacje utrzymania pokoju po dzień dzisiejszy nie 

ma charakteru jednoznacznego. Sytuacja ta sprawia, że za misję utrzymania pokoju uważa się 

interwencję militarną w Korei w 1950 r. oraz działania w Kuwejcie w1991 r., jak i zadania, 

które wykonywane są przez kontyngenty wojskowe, a mianowicie monitorowanie przerwania 

ognia bądź obserwacja wyborów przeprowadzanych w sposób demokratyczny23. 

Kolejnym rodzajem operacji wsparcia pokoju jest budowanie pokoju. Obejmuje ono 

działania w obszarach politycznym, ekonomicznym, gospodarczym, oraz wojskowym, 

którepodejmowane są w celu uniknięcia ponownego odnowienia konfliktu. Podstawowym 

celem operacji budowania pokoju jest rozwiązanie przyczyny sporu, aby uniemożliwić lub 

zmniejszyć ryzyko nawrotu sytuacji kryzysowej. Na uwagę zasługuje oddająca pełną 

charakterystykę tego sposobu działania definicja Garetha Evansa, który wskazuje, że operacja 

budowania pokoju jest to zbiór wewnętrznych i międzynarodowych wysiłków, mających na 

celu rozwój instytucji państwowych oraz kreowanie lub odtwarzanie wewnętrznych 

warunków państw, które są niezbędne do przekształcenia ich w państwa stabilne i trwałe24. 

Operacje budowania pokoju mają wobec tego szerokie spektrum działania i przede wszystkim 

przejawiają się w rozdzielaniu walczących stron, udzielaniu pomocy humanitarnej zagrożonej 

                                                 
23 M. Kowalewski, Kryzys i rozwój …, wyd. cyt, s. 99. 
24 J. Trembecki, Operacje reagowania kryzysowego, [w:] A. Polak, J, Joniak (red.), Sztuka wojenna, AON, 
Warszawa 2013, s. 369. 
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ludności, przygotowaniu kraju do wyborów oraz zapewnieniu pomocy w celu odbudowy 

zrujnowanej konfliktem gospodarki25. 

 Większość komponentów składowych budowania pokoju pokrywa się z mandatami 

różnych agencji systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, programów, funduszy, 

odpowiedzialnych za dziedziny: gospodarczą, społeczną, humanitarną i praw człowieka. 

Operacja budowania pokoju w początkowej fazie może być wsparta działaniami z zakresu 

utrzymania pokoju. Bowiem jednym z podstawowych celów utrzymania pokoju jest 

stworzenie odpowiednich warunków do wprowadzenia oraz działania stosownych 

programów, funduszy, urzędów, agencji zarówno rządowych, jak i pozarządowych 

działających w obszarze misji. 

Analizując współczesne konflikty, można wskazać na dotkliwie zniszczoną 

infrastrukturę uczestniczących w nich państw. Przede wszystkim państw dotkniętych 

konfliktem wewnętrznym, które często w późniejszym okresie pełnią rolę państwa 

gospodarza. Na przebieg operacji ma wpływ fakt, iż instytucje życia politycznego  

i społecznego najczęściej są niezdolne do podjęcia działań zmierzających do przywrócenia 

optymalnych warunków życia. Na postęp i rozwój operacji budowania pokoju ma wpływ 

również fakt, że antagonistyczne strony lub jedna z nich mogą nie akceptować w pełnym 

zakresie warunków pokoju. W takiej sytuacji, w tak niekorzystnie wymodelowanym 

środowisku podstawowym celem funkcjonowania komponentu wojskowego będzie, 

utworzenie i zabezpieczenie warunków pozwalających na efektywne działanie organizacji, 

instytucji i agencji cywilnych kooperujących w procesie budowania pokoju.  

Analizując materię operacji wsparcia pokoju, nasuwa się spostrzeżenie,  

że zaangażowanie sił wsparcia pokoju w tym komponentu militarnego, jest wartością 

odwrotnie proporcjonalną do stopnia uzyskanej pomiędzy stronami konfliktu zgody. 

Zależność tą zobrazowuje rysunek nr 3. 

Inne operacje o charakterze wsparcia realizowane w ramach operacji reagowania 

kryzysowego spoza artykułu 5 Traktatu waszyngtońskiego odbiegają w swym charakterze od 

typowych działań wojskowych. 

 

  

                                                 
25 E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe założenia, cele, działalność, Dom Wydawniczy 
ELIPSA, Warszawa 2001, s. 530. 
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Źródło: J. Trembecki, Operacje reagowania …, wyd. cyt., s. 375.  

 

 Poniżej podjęto próbę scharakteryzowania poszczególnych działań sojuszniczych. 

Analizie poddano operacje wsparcie władz cywilnych, zwalczania zagrożeń nieregularnych, 

operacje poszukiwawczo-ratownicze, operacje ewakuacyjne personelu niewojskowego, 

wycofanie sił, wymuszenie sankcji i embarga, operacje zapewniające swobodę żeglugi i lotów 

oraz wsparcie operacji humanitarnych. 

Wsparcie władz cywilnych jest utożsamiane z działaniem obejmującym całokształt 

specyficznych środków i zdolności, w tym również wojskowych, realizowanych w celu 

zapewnienia doraźnej pomocy społeczeństwu, władzom cywilnym, organizacjom 

społecznym, zgodnie z prawem, w sytuacjach i okolicznościach, które przekraczają zdolności 

władz cywilnych26. Według ekspertów NATO można wyróżnić dwie kategorie operacji 

wsparcia władz cywilnych. Wojskowe oraz wsparcie w trakcie operacji humanitarnych  

(w czasie klęski żywiołowej, w trakcie przemieszczania ludności przesiedlonej i uchodźców). 

W ramach wsparcia władz autorzy doktryny operacji reagowania kryzysowego spoza artykułu 

5 Traktatu waszyngtońskiego wydzielili główne rodzaje działań: wojskowe wsparcie władz, 

cywilne wymuszenie prawa, odbudowę ekonomiczną oraz wojskową pomoc w sytuacjach 

                                                 
26 AJP-3.4(A), wyd. cyt., s. 3-8. 

Rysunek 3. Zależności pomiędzy stopniem uzyskania zgody między stronami konfliktu a wielkością sił wsparcia
pokoju niezbędnych do przeprowadzenia operacji wsparcia pokoju
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poważnych niepokojów społecznych27. Wsparcie te obejmuje m.in.: zapewnienie 

bezpieczeństwa w trakcie przeprowadzania wyborów, wsparcie w trakcie przekazywania 

władzy po wyborach, specjalistyczne doradztwo demokratycznie wybranej administracji  

oraz pomoc w jej utrzymaniu, szkolenie sił bezpieczeństwa i lokalnej policji. Przedstawiony 

katalog może być rozszerzony o wsparcie w trakcie rozminowywania.  

Wsparcie operacji humanitarnych zdefiniowane jest, jako: działania 

przeprowadzane w celu niesienia pomocy ludności cywilnej. Prowadzone mogą być zarówno 

samodzielnie przez komponent wojskowy, jak i w kooperacji z wyspecjalizowanymi 

organizacjami cywilnymi. Przeprowadzone są one w okolicznościach, gdy władze 

odpowiedzialne za udzielanie pomocy nie są zdolne jej udzielić. Celem operacji 

humanitarnych jest niesienie pomocy ludności cywilnej bezpośrednio poszkodowanej  

lub w celu ograniczenia skutków klęski żywiołowej bądź katastrofy wywołanej działalnością 

człowieka, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla życia lokalnej społeczności. 

Operacje humanitarne jak podkreślają eksperci Sojuszu Północnoatlantyckiego posiadają 

ograniczenia, co do celu, czasu trwania i co do zasady są uzupełnieniem podejmowanych 

wysiłków przez władze lokalne, które ponoszą główną odpowiedzialność za niesienie tej 

pomocy28. W doktrynie wyróżniono dwie kategorie operacji humanitarnych: 

— pomoc poszkodowanym w wyniku katastrofy naturalnej bądż katastrofy 

spowodowanej działalnością człowieka, 

— pomoc wygnańcom i wysiedleńcom29. 

Jednocześnie należy zauważyć, że sojusznicze siły niejednokrotnie realizując zadania  

z zakresu wsparcia operacji humanitarnych bezpośrednio zapewniają bezpieczeństwo 

agencjom i organizacjom zajmującym się dostarczaniem pomocy dla poszkodowanej 

ludności. Działalność ta nie ogranicza się jedynie do dostarczenia pomocy do docelowej 

strefy, bowiem to nie rozwiązuje problemu. Niezbędne jest zapewnienie bezpiecznego 

miejsca składowania oraz miejsca dystrybucji. Niejednokrotnie zabezpieczenia i ochrony 

wymagają konwoje z pomocą humanitarną, magazyny wyposażenia i sprzętu, miasteczka 

namiotowe oraz pracownicy cywilni odpowiedzialni za funkcjonowanie operacji 

humanitarnej. Wsparcie operacji humanitarnych może być prowadzone w zróżnicowanym 

                                                 
27 M. Marszałek, Operacje reagowania…, wyd. cyt., s. 151. 
28 AJP-3.4(A), wyd. cyt., s. 3-8. 
29Tamże, 3-11. 



  Wiesław Zawadzki 

 
 

54

otoczeniu. Środowisko, w jakim realizowane są te operacje wywiera niezaprzeczalny wpływ 

na budowę, formę i reguły wykorzystania użytych sił30. 

Operacje poszukiwawczo-ratownicze to działania komponentów sił powietrznych, 

lądowych i marynarki wojennej oraz innych wyspecjalizowanych zespołów poszukiwawczo – 

ratowniczych, ukierunkowane na ochronę osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia, 

na lądzie i na morzu. Realizowane zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym 

(konwencji chicagowskiej z 1974 r. o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz 

międzynarodowej konwencji o morskim poszukiwaniu i ratownictwie z 1979 r.)31. 

Poszukiwanie i ratownictwo (SAR) zgodnie z przyjętymi w Sojuszu Północnoatlantyckim 

ustaleniami pozostaje pod odpowiedzialnością narodową. Przyjęto dwa poziomy organizacji 

działań poszukiwawczych i ratowniczych. W trakcie zdarzeń kryzysowych, gdzie  

za planowanie i przeprowadzenie odpowiadają poszczególni dowódcy NATO, a działania 

będą zgodne z regulaminem ATP-10 Search and Rescue32. Natomiast w trakcie operacji 

bojowych poszukiwawczo – ratowniczych (CSAR) prowadzone SA działania według 

wcześniej ustalonej procedury wykrywania, lokalizowania, identyfikowania oraz ratowania 

zestrzelonych załóg lotniczych we wrogim środowisku33. Działania takie mają korzystny 

wpływ na morale personelu latającego oraz przeciwdziałają wykorzystaniu pojmanych jako 

źródła informacji wywiadowczych. Pozwalają jednocześnie na utrzymanie stanu liczebnego 

sił reagujących we wrogim środowisku. 

Operacje ewakuacyjne w sojuszniczej doktrynie operacji reagowania kryzysowego 

spoza artykułu 5 Traktatu waszyngtońskiego zdefiniowano jako „działania wojskowe, których 

celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji personelu niewojskowego z terytorium 

obcego państwa do miejsca uznanego za bezpieczne”34. Operacje ewakuacyjne z założenia 

posiadają ścisły związek dyplomacji z komponentem wojskowym. To misje dyplomatyczne 

odpowiadają za przygotowanie doraźnego planu ewakuacyjnego obywateli przebywających  

w warunkach zagrożenia poza granicami kraju. Zgodnie z przyjętymi w doktrynie zasadami 

szefem misji jest najwyższy ranga dyplomata (ambasador, konsul generalny inny pracownik) 

placówki dyplomatycznej w państwie, z którego terytorium przeprowadzona będzie 

ewakuacja. Natomiast dowódcy wojskowi sojuszu mogą służyć jedynie głosem doradczym  

                                                 
30 Szerzej: M. Marszałek, Operacje reagowania…, wyd. cyt., s. 153. 
31 AJP-01(B) – Allied Joint Doctrine, NATO Standardization Agency (NSA), Brussels 2001, s. 22-12. 
32 AJP-3.4(A), wyd. cyt., s. 3-14. 
33Tamże, s. 3-14. 
34 Allied Joint Publication – 3.4.2, Allied Joint Doctrine For Non – Combatant Evacuation Operations, NATO, 
Brussels 2007, s. 1-1 



Operacje reagowania kryzysowego NATO spoza artykułu 5 … 

 
 

55

w przygotowaniu ewakuacji. Odpowiadają tylko za militarne aspekty realizacji operacji 

ewakuacyjnej35. Kluczowym czynnikiem w planowaniu i przeprowadzaniu operacji 

ewakuacyjnej jest środowisko operacyjne w jakim będą przebiegały działania. Właściwe 

zrozumienie zmian zachodzących w środowisku operacji pozwoli na zminimalizowanie 

ryzyka dla zarówno ewakuowanych jak i dla połączonych sił. Operacje ewakuacyjne ze 

względu na zmiany zachodzące w ich otoczeniu nacechowane są dużym stopniem 

niepewności. Klasyfikując środowisko, w jakim mogą być prowadzone operacje ewakuacyjne 

autorzy wspomnianej doktryny sojuszniczej wskazują, iż mogą być one przeprowadzane  

w środowisku sprzyjającym, nieprzewidywalnym oraz wrogim36. Planowanie operacji 

powinno zakładać najbardziej zmienny i najgorszy scenariusz mogących nastąpić wydarzeń37. 

Operacje zapewniające swobodę żeglugi i lotów są realizowane w celu 

zademonstrowania egzekwowania prawa międzynarodowego i zapewnienia bezpieczeństwa 

żeglugi i lotów w przestrzeni międzynarodowej. Prawo międzynarodowe zapewnia państwom 

leżącym nad morzem kontrolę i jurysdykcję w obszarze wód terytorialnych w taki sam sposób 

jak suwerenność terytorium na lądzie. Obecna szerokość morza terytorialnego wynosi  

12 mil38. Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporządzoną  

w Montego Bay 10 grudnia 1982 r.39 obcym statkom handlowym w odróżnieniu od okrętów 

wojennych przysługuje prawo do nieszkodliwego przepływu. Znaczenie nieszkodliwego 

przepływu zostało wyjaśnione w art. 19 przytaczanej Konwencji. Zgodnie z zapisami 

przejście jest nieszkodliwe tak długo dopóki narusza pokoju, prawa międzynarodowego, 

porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa nadbrzeżnego. W Konwencja nie 

przedstawiono zamkniętego katalogu, a jedynie przykłady dwunastu działań, które mogą 

wyłączyć „nieszkodliwość” przejścia40. 

                                                 
35Tamże, s. 1-2. 
36Tamże, s. 1-4. 
37 Szerzej o planowaniu i zaangażowaniu komponentu wojskowego niezbędnego do przeprowadzenia operacji 
ewakuacyjnej w poszczególnych środowiskach operacji M. Marszałek, Operacje reagowania…, wyd. cyt., s. 
168-174. 
38 M.N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2000, s. 299. 
39Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporządzona w Montego Bay 10 grudnia 1982 r., Dz. U. 
z dnia 20 maja 2002 r., nr 59, poz. 543. 
40Tamże, Art. 19 ust. 2: Przepływ obcego statku uważa się za naruszający pokój, porządek publiczny lub 
bezpieczeństwo państwa nadbrzeżnego, jeżeli statek podejmuje na morzu terytorialnym jakiekolwiek z niżej 
wymienionych działań, polegających na: 
(a) groźbie użycia siły lub użyciu siły przeciwko suwerenności państwa nadbrzeżnego, jego terytorialnej 
integralności lub politycznej niezawisłości albo w jakikolwiek inny sposób naruszający zasady prawa 
międzynarodowego zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych; 
(b) manewrach lub ćwiczeniach z użyciem broni jakiegokolwiek rodzaju; 
(c) zbieraniu informacji na szkodę obronności lub bezpieczeństwa państwa nadbrzeżnego; 
(d) propagandzie mającej na celu osłabienie obronności lub bezpieczeństwa państwa nadbrzeżnego; 
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W obszarze przestrzeni powietrznej gwarantem suwerenności państwa terytorialnego 

są zapisy art. 1 Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym41. W dokumencie tym 

podkreślono, że całkowite i wyłączne władztwo państw nad ich przestrzenią powietrzną.  

W art. 6 przytaczanej Konwencji zapisano, iż żadne regularne międzynarodowe przeloty 

lotnicze nie mogą odbywać się nad terytorium państwa bez specjalnego zezwolenia wydanego 

przez to państwo. 

Operacje zwalczania zagrożeń nieregularnych stanowią odpowiedź Sojuszu 

Północnoatlantyckiego na rodzaju pojawiających się po II wojnie świtowej konfliktów na 

arenie międzynarodowej. Jak zauważył M. Marszałek zagrożenia nieregularne na początku 

XXI wieku odsłoniły nieprzygotowanie zarówno Sojuszu Północnoatlantyckiego jak i innych 

państw do konfrontacji zbrojnej z takimi zagrożeniami. Główne przygotowania, bowiem 

ukierunkowane były na prowadzenie klasycznych działań bojowych na dużą skalę.  

Dopiero zaangażowanie NATO w operację ISAF w Afganistanie uwypukliło problem 

wykorzystania sił zbrojnych w działaniach nieregularnych i „wymusiło” odzwierciedlenie 

problemu w kolejnych doktrynach sojuszniczych poświęconych operacjom pozawojennym 

oraz operacjom spoza artykułu 5 Traktatu waszyngtońskiego42. Należy zauważyć, iż według 

sojuszniczej doktryn zagrożenia nieregularne to wszystkie metody użycia przemocy mające 

przeciwstawiać się tradycyjnym, konwencjonalnym możliwościom oponenta poprzez 

zastosowanie akcji natury politycznej, ekonomicznej, psychologicznej, kryminalnej  

lub wojskowej realizowanych przez graczy lokalnych jak i aktorów niepaństwowych,  

a w szczególności „użycie lub groźba użycia przemocy przez siły nieregularne, grupy lub 

pojedyncze osoby zazwyczaj umotywowane względami ideologicznymi lub zwykłą chęcią 

zysku (motyw kryminalny), aby wpływać na zmiany lub zapobiegać zmianom w systemie 

zarządzania i sprawowania władzy w państwie”43. Do szerokiego spektrum takich 

                                                                                                                                                      
(e) czynnościach w wyniku, których następuje start, lądowanie lub przyjęcie na pokład jakiegokolwiek statku 
powietrznego; 
(f) czynnościach w wyniku, których następuje start, lądowanie lub przyjęcie na pokład jakiegokolwiek 
urządzenia wojskowego; 
(g) przyjmowaniu na pokład lub wydawaniu jakichkolwiek towarów lub walut albo przyjmowaniu bądź 
wysadzaniu ze statku jakichkolwiek osób z naruszeniem ustaw lub innych przepisów celnych, skarbowych, 
imigracyjnych lub sanitarnych państwa nadbrzeżnego; 
(h) umyślnym i poważnym zanieczyszczaniu, sprzecznym z niniejszą konwencją; 
(i) dokonywaniu jakichkolwiek połowów; 
(j) prowadzeniu działalności badawczej lub obserwacji hydrograficznych; 
(k) zakłócaniu funkcjonowania systemu łączności albo innych urządzeń lub instalacji państwa nadbrzeżnego; 
(l) wszelkich innych działaniach niezwiązanych bezpośrednio z przepływem. 
41Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., Dz. U. z 
1959 r., nr 35, poz. 212. 
42 M. Marszałek, Operacje reagowania…, wyd. cyt., s. 110. 
43 AJP-3.4(A), wyd. cyt., s. 3-3. 
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destrukcyjnych działań należy zaliczyć: powstanie przeciw władzy, szeroko pojętą 

przestępczość, terroryzm, anarchię oraz przewrót44.  

Wśród zwalczania zagrożeń nieregularnych wyróżniono operacje przeciwrebelianckie 

i zwalczanie terroryzmu. W ramach prowadzonych działań stosowane jest podejście 

bezpośrednie realizowane poprzez militarne zdławienie aktywności rebelianckich lub 

zniszczenie struktur tych organizacji oraz pośrednie polegające na zredukowaniu poparcia dla 

ideologii rebelianckich i terrorystycznych. Jak słusznie zauważa M. Marszałek „słuszna 

wydaje się konstatacja, że każde powstanie jest unikalne pod względem ich politycznego, 

społecznego i historycznego kontekstu i wymaga, aby siły zwalczające powstanie były 

odpowiednio przygotowane zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym do 

działań w specyficznych, społeczno – politycznych i militarnych uwarunkowaniach. (…),  

że podstawowym determinantem sukcesu tych operacji jest zrozumienie, jak wielką rolę  

w walce z powstańcami odgrywa lokalne społeczeństwo”45. 

Zwalczanie terroryzmu po 11 września 2001 r. stało się jednym z najważniejszych 

zadań, do którego powinny być przygotowane siły zbrojne NATO. Pierwszym 

zaangażowaniem sił Sojuszu Północnoatlantyckiego do walki z ugrupowaniami 

terrorystycznymi była operacja Aegle Assist. Obejmowała ona wykorzystanie do kontroli 

przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych powietrznego systemu wczesnego ostrzegania 

i kontroli AWACS w okresie od października 2001 roku do połowy maja 2002 roku.  

Pod koniec października 2001 roku rozpoczęła się druga operacja sojusznicza w ramach walki 

z terroryzmem Active Andeavour. Operacje realizowano na Morzu Śródziemnym w zakresie 

monitorowania ruchu statków, a na początku marca 2003 roku rozszerzono zakres operacji  

o konwojowanie statków cywilnych przez Cieśninę Gibraltarską.  

Zwalczanie terroryzmu przyjęło dwie formy działania: antyterrorystyczne i kontr 

terrorystyczne. Pierwsza kategoria obejmuje wszystkie defensywne i prewencyjne działania 

ukierunkowane na zmniejszenie podatności ludności, mienia oraz sił zbrojnych na potencjalne 

ataki terrorystyczne. Przedsięwzięcia kontr terrorystyczne obejmują wszelkie ofensywne 

działania realizowane w celu neutralizacji terroryzmu zarówno przed, jak i po wrogim ataku.  

Przeprowadzane są one w głównej mierze przez specjalnie sformowane,  

wyposażone i wyszkolone siły. Jakkolwiek sojusznicza doktryna operacji reagowania 

kryzysowego spoza art. 5 Traktatu waszyngtońskiego nie wyklucz możliwości  

                                                 
44 M. Marszałek, Operacje reagowania…, wyd. cyt., s. 111. 
45Tamże, s. 142. 
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podjęcia działań przez konwencjonalne siły zbrojne46. 

Operacje wycofania sił to działania mające na celu ewakuację personelu Organizacji 

Narodów Zjednoczonych lub innej organizacji. Eksperci doktryny sojuszniczej zdefiniowali 

tę operację, jako „działania, w których kierowany przez NATO komponent wojskowy osłania 

lub asystuje w wycofaniu sił pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych lub sił innej 

organizacji międzynarodowej z obszaru objętego sytuacją kryzysową lub otwartym już 

konfliktem zbrojnym”47. Zauważalne jest, iż operacje wycofania sił przeprowadzane będą  

w środowisku nieprzewidywalny, a nawet wrogim. Zakładać należy, że przebywające siły 

pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych czy też innej organizacji utracą zgodę 

przebywania bądź wsparcie ze strony państwa gospodarza. Wobec czego ważne jest, aby siły 

wydzielone do tych specyficznych działań miały zdolności podobne do sil wykorzystywanych 

do militarnego wsparcia operacji ewakuacyjnych. 

Wymuszenie sankcji i embarga to działania koncentrujące się na użyciu lub groźbie 

użycia siły w celu wymuszenia przestrzegania prawa międzynarodowego bądź zastosowania 

się do rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących 

wprowadzenia sankcji i embarga, w stosunku do obszaru objętego kryzysem. Sankcje co do 

zasady dotyczą zakazu dostarczania specyficznych towarów, izolacji dyplomatycznej, 

ekonomicznej czy tez przemieszczania się osób w rejonie objętym sankcjami. Zadania sił 

wojskowych opierają się na ustanowieniu bariery filtrującej przepływ na danym obszarze 

tylko dopuszczonych, nieobjętych sankcjami towarów. Wymuszanie sankcji realizują 

połączone siły zadaniowe składające się z sił lądowych, morskich i powietrznych. 

Embargo oznacza zakaz lub ograniczenie w zakresie przepływu osób, towarów i usług 

zarówno do jak i z danego państwa drogą lądową, powietrzną i morską. Popularną formą 

ograniczenia swobody państwa są embarga dotyczące ruchu floty handlowej, marynarki 

wojennej oraz wprowadzenie strefy zakazu lotów w strefie wyłączonej. Eksperci NATO stoją 

na stanowisku, że embargo charakteryzuje się kilkoma zaletami odróżniającymi je od innych 

środków wymuszania w tym z użyciem zbrojnej przemocy. Operacje te realizowane są przy 

pomocy środków łagodniejszych, co pozwala w razie potrzeby kontrolować i ograniczyć 

skalę użytej przemocy.  

Sojusz Północnoatlantycki, pomimo iż najpóźniej włączył się do rozwiązywania 

sytuacji kryzysowych w obszarze międzynarodowym, jest najbardziej aktywnym graczem  

                                                 
46 AJP-3.4(A), wyd. cyt., s. 3-8. 
47Tamże, wyd. cyt., s. 3-13. 
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w tej materii. Reprezentowane zaangażowanie w problematykę oraz bieżąca analiza 

doświadczeń pozwoliła na wypracowanie systemu zarządzania kryzysowego będącego 

efektywnym i wielofunkcyjnym układem przygotowanym do rozwiązywania złożonych 

sytuacji kryzysowych. Zarówno na obszarze sojuszniczym, jak i poza nim. Przedstawione  

w niniejszym opracowaniu operacje reagowania kryzysowego spoza art. 5 Traktatu 

waszyngtońskiego odbiegają od typowych działań sił militarnych utożsamianych  

z działaniami wojennymi. Na ich obecny kształt znacząco wpłynęły te państwa sygnatariusze 

Traktatu waszyngtońskiego, które posiadały największe doświadczenie w operacjach 

pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
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 „WSPÓŁISTNIENIE LUB NIEISTNIENIE”. 

RADZIECKO-AMERYKAŃSKIE ROKOWANIA W SPRAWIE 

OGRANICZENIA ZBROJEŃ STRATEGICZNYCH (SALT)1 

 

"CO-EXISTENCE OR NON-EXISTENCE". 

SOVIET-AMERICAN NEGOTIATIONS ON LIMITING STRATEGIC 

ARMS (SALT) 

 

 

Streszczenie  

 

Wyścig zbrojeń jądrowych oraz technologii rakietowej i kosmicznej po zakończeniu II 

wojny światowej skłonił mocarstwa do podjęcia pierwszych kroków redukujących groźbę 

globalnego konfliktu. Podpisano traktaty o demilitaryzacji i denuklearyzacji Antarktyki 

(1959), zakazie prób z bronią jądrową w atmosferze, przestrzeni kosmicznej i pod wodą 

                                                 
1Niniejszy tekst powstał w 1977 r. Wykorzystany wówczas, dotychczas nigdy jednak nie był publikowany.  
Jest więc swego rodzaju skamieliną, ilustracją źródeł i opracowań dostępnych wówczas młodemu badaczowi. 
Dotyczyły one rozwijających się wtedy procesów odprężenia międzynarodowego (détente, relaxation)  
i towarzyszących temu radziecko-amerykańskich negocjacji w sprawie najbardziej naglącej - ograniczenia 
strategicznych zbrojeń atomowych i zapobieżenia dość realnej perspektywie ogólnoświatowego Armagedonu. 
Perspektywa trzydziestu kilku lat sprzyja zapominaniu lub pomijaniu ówczesnych możliwości badacza „historii 
współczesnej”: skromnego dostępu do źródeł, specyfiki dostępnych opracowań, urzędowego języka agencyjnych 
komunikatów prasowych oraz codziennej politycznej i propagandowej narracji. A przede wszystkim – rzecz dziś 
nie do pomyślenia – absolutny brak nie tylko jakiegokolwiek dostępu do Internetu!, ale i samego 
Internetu…, możliwości xerowania/skanowania zdobywanych materiałów.  
Do prezentowanego tekstu nie wniesiono żadnych uzupełnień, uściśleń, poprawek itp. z wykorzystaniem 
przebogatej i urozmaiconej literatury przedmiotu i ze źródeł cyfrowych. 
Dość optymistyczna wizja perspektyw kontynuowania SALT – w sumie nie okazała się chybiona. Jej realizacja 
odbywała się jednak w następnych dekadach w zupełnie niespodziewanym rytmie: agresji ZSRR  
w Afganistanie, rozpadu ZSRR i „wspólnoty państw socjalistycznych” oraz rozwiązania Układu 
Warszawskiego, kilku wojen na Bliskim Wschodzie, rozpadu Jugosławii i wojen na Bałkanach, ale też i wielu 
wydarzeń o optymistycznym wymiarze. Kto dziś zresztą pamięta o SALT? Młodemu pokoleniu kojarzy się być 
może jedynie z solą. 
O tym proponuję pamiętać podczas lektury „Współistnienia lub nieistnienia”. 



  Adrian Konopka 

 
 

62

(1963) i o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (1968). Stworzyło to atmosferę do podjęcia 

przez ZSRR i USA (1969) rokowań w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych – SALT. 

Doprowadziły one zawarcia kilku porozumień szczegółowych oraz głównego: Traktatu  

o graniczeniu zbrojeń strategicznych- SALT I, podpisanego 26 maja 1972 r. w Moskwie. 

Słowa kluczowe: Wyścig zbrojeń, rokowania rozbrojeniowe, Traktat o Ograniczeniu Zbrojeń 

Strategicznych – SALT, odprężenie. 

 

 

Summary 

 

 The nuclear arms race as well as missile and space technology after the end of World 

War II prompted the great powers to take the first steps in reducing the threat of the global 

conflict. Treaties were signed, inter alia: the Antarctic Treaty System (1959), Treaty Banning 

Nuclear Tests in the Atmosphere, In Outer Space and Under Water (1963) and Treaty on the 

Non-Proliferation of Nuclear Weapons (1968). This created the atmosphere for the USSR and 

the USA (1969) to begin negotiations on the limitation of strategic arms - SALT. They 

resulted in the conclusion of several specific agreements and the main Strategic Arms 

Limitation Treaty - SALT I, signed on 26 May 1972 in Moscow. 

Keywords:Arms races, disarmament negotiations, Strategic Arms Limitation Treaty  

- SALT I, detente 

 

*** 

Dynamiczny rozwój broni jądrowej i techniki rakietowej po zakończeniu II wojny 

światowej doprowadził w końcu lat 50. do istotnych przewartościowań w jakościowym  

i ilościowym składzie arsenałów strategicznych głównych mocarstw światowych. Rosnąca 

liczba oraz możliwa do osiągnięcia moc posiadanych ładunków nuklearnych w nowym 

świetle stawiała problem dalszego doskonalenia środków ich przenoszenia. Obok istniejącego 

dotąd lotnictwa bombowego dalekiego zasięgu rozwinęły się nowe, potężne typy broni, 

rakiety zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych. 

Skonstruowanie w ZSRR rakiet balistycznych oraz wystrzelenie 4 października 1957 

r. pierwszego sztucznego satelity Ziemi coraz ostrzej stawiało problem w jaki sposób  

i w jakim celu wykorzysta ludzkość energię jądrową oraz rozszerzające się możliwości 

podboju Kosmosu. Sukcesy ZSRR w badaniu przestrzeni kosmicznej udowodniły, że do 

historii przeszedł czas, w którym oceany stanowiły barierę gwarantującą bezpieczeństwo 
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USA. Stany Zjednoczone znalazły się w zasięgu nowoczesnej broni zdolnej do przenoszenia 

potężnych ładunków nuklearnych. Zmiany dokonujące się w składzie arsenałów 

strategicznych stanowiły jeden z czynników zmiany stosunku sił w świecie. Powtarzające się 

momenty wzrostu napięcia międzynarodowego w połączeniu z ciągłym wzrostem niszczącej 

mocy gromadzonej w świecie broni jądrowej uzmysławiały narodom konieczność takiego 

układania stosunków międzynarodowych, które oddaliłyby możliwość wybuchu wojny 

nuklearnej. Niezbędne stało się podjęcie konkretnych przedsięwzięć rozbrojeniowych. 

Ważnym kierunkiem szeroko rozumianych rokowań rozbrojeniowych stało się dążenie 

do ograniczenia zbrojeń strategicznych2. Nie sięgając w głębszą przeszłość przyjąć można,  

że bezpośrednio po powstaniu międzykontynentalnych środków rakietowych w propozycjach 

rozbrojeniowych wysuwanych przez ZSRR i USA oraz inne kraje pojawiły się punkty 

zawierające szersze lub węższe postulaty ograniczenia zbrojeń strategicznych3. 

Na początku 1958 r. prezydent USA, Dwight David Eisenhower zaproponował 

przedyskutowanie sprawy zakazu wykorzystania przestrzeni kosmicznej dla prób z rakietami 

wojskowymi oraz zaprzestania produkcji takiej broni4. Z ogólnego problemu rozbrojenia 

Eisenhower wyeksponował pojedyncze zagadnienia rakiet balistycznych, którymi w tym 

czasie Stany Zjednoczone jeszcze nie dysponowały. Ze zrozumiałych powodów Związek 

Radziecki nie mógł zgodzić się na tego typu rozwiązanie, pozostawiające poza ewentualnym 

porozumieniem sprawę rakiet średniego i małego zasięgu oraz strategicznego lotnictwa 

bombowego. W odpowiedzi na propozycje amerykańską rząd radziecki zaproponował 

wprowadzenie zakazu wykorzystywania przestrzeni kosmicznej w celach militarnych  

oraz likwidacje baz wojskowych na obcych terytoriach5. 

                                                 
2 Pojęcie „zbrojenia strategiczne” jest terminem umownym. Opiera się ono na założeniu, że w ramach całości 
zbrojeń, część z nich - „zbrojenia strategiczne” – odgrywają zasadniczą rolę w realizacji zadań strategicznych, w 
uzyskiwaniu rozstrzygnięć decydujących o losach ewentualnej wojny miedzy największymi mocarstwami.  
3 Dyskusyjna wydaje się teza wysuwana przez wielu autorów polskich i radzieckich, jakoby pierwsze propozycje 
dyskusji nad sprawą zbrojeń strategicznych sięgały lat 1964-1965 – por. m.in.: И. Г. Усачев, Советский Союз 
ипроблема розоружения, Изд. „Международные Отношения”, Москва 1976, s. 163; A. Towpik, 
Rokowania ZSRR-Stany Zjednoczone w sprawie ograniczenia zbrojeń, [w:] Encyklopedia prawa 
międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, red. A. Abraszewski i A. Klafkowski, Warszawa 1976, s. 
136; A. Towpik, Rozmowy radziecko-amerykańskie w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych (SALT), [w:] 
Świat w przekroju 1971, Warszawa 1971, s. 429. Także: E. J. Osmańczyk, Encyklopedia spraw 
międzynarodowych i ONZ, PWN, Warszawa 1975, s. 810. Uproszczeniem problemu wydaje się być łączenie 
omawianej sprawy wyłącznie z mniej lub bardziej zaawansowanymi przygotowaniami do SALT. 
4Odpowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera, na list przewodniczącego 
Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina, z dn. 10 grudnia 1957 r. – Waszyngton, dn. 12 stycznia 1958 r., [w:] 
„Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 1, 1958, poz. 4, s. 72-76. 
5Предложение Светского правителства по вопросу о запрещении исползования космического 
пространства ввоенныхцелях, ликвидации иностранных военных баз на чужих территориях и 
междунардном сотрудичествие в области изуения космического пространства. 15 марта 1958 г. [w:] 50 
лет борбы СССР заразоружение 1917-1967. Сборник докуметпв, Москва 1967, poz. 116, s. 358-362. 
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Powtarzające się na przełomie lat 50. I 60. momenty wzrastającego napięcia 

międzynarodowego uzmysławiały konieczność szukania rozwiązań, które oddalałyby 

możliwość wybuchu wojny nuklearnej. Czas pokazywał, że „zimna wojna” nie odpowiada 

sytuacji międzynarodowej u progu lat 60.  

Wyrazem zrozumienia wagi problemu pohamowania wyścigu zbrojeń, głównie 

nuklearnych, było zaprzestanie prób jądrowych w latach 1959-1960 przez ZSRR,  

USA i Wielką Brytanię6 oraz podpisanie pierwszych porozumień rozbrojeniowych: Układu  

o demilitaryzacji i dezatomizacji Antarktyki (1 grudnia 1959)7 i Układu o zakazie prób broni 

nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą (5 sierpnia 1963 r.)8. 

Po objęciu steru rządu w USA przez prezydenta Johna F. Kennedy’ego, podjął  

on próbę dostosowania polityki amerykańskiej do nowego układu sił w świecie. Zdawał on 

sobie sprawę, że wobec wyrównujących się potencjałów militarnych ZSRR i USA nonsensem 

byłoby w takich warunkach dążyć do rozwiązywania głównych problemów światowych  

z pozycji siły, widział konieczność pokojowego regulowania spraw spornych ze światem 

socjalistycznym9. Polityka prezydenta Kennedy’ego zawierała wówczas wiele elementów, 

które sprzyjały rozwijaniu współpracy między Wschodem i Zachodem.  

Coraz powszechniejsza stawała się w kołach zachodnich świadomość katastrofalnych dla 

świata skutków ewentualnego konfliktu jądrowego i wyścigu zbrojeń nuklearnych – stąd 

zgoda USA na Układ Moskiewski, a w późniejszych latach na dalsze porozumienia 

rozbrojeniowe. Wydaje się, że prezydent Kennedy uznawał i rozumiał, choć w sposób 

ograniczony, zasadę i konieczność pokojowego współistnienia, coraz bardziej wyraźny 

dylemat: „współistnienie lub nieistnienie”. W miarę konstruktywna polityka administracji 

Kennedy’ego umożliwiała w latach następnych, pomimo zawinionych przez USA trudności 

(chodzi tu głównie o sprawę agresji amerykańskiej w Wietnamie), zawarcie między ZSRR  

a USA szeregu porozumień w dziedzinie gospodarki, nauki i techniki. 

 

                                                 
6 Przerwanie prób nuklearnych nastąpiło na mocy „gentelmen’s agreement” miedzy ZSRR i USA. W 1960 r. (13 
lutego, 1 kwietnia i 27 grudnia) pierwsze próby nuklearne przeprowadziła na Saharze Francja. W 1961 r. USA 
wznowiły prowadzenie prób nuklearnych (przeprowadzając 8 wybuchów). W odpowiedzi na decyzję 
amerykańską serię prób nuklearnych przeprowadził również w 1961 r. ZSRR (31 wybuchów, w tym jeden o 
mocy 58 magaton). Por.: E. J. Osmańczyk, op. cit., s. 114. 
7Układ w sprawie Antarktyki – Waszyngton, dn. 1 grudnia 1959 r., [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 1, 1960, 
poz. 8, s. 24-38. 
8 Układ o zakazie doświadczeń z bronią jądrową w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą – Moskwa, 
dn. 5 sierpnia 1963 r., [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 8, 1963, poz. 114, s. 1015-1020. 
9 Charakterystyczne w tym względzie było m.in.: Przemówienie prezydenta USA, J. F. Kennedy’ego, wygłoszone 
w American University, w sprawie zachowania pokoju – Waszyngton, dn. 10 czerwca 1963 r., [w:] „Zbiór 
Dokumentów”, PISM, nr 6, 1963, poz. 74, s. 627-644.  
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Przygotowania do rozmów o ograniczaniu zbrojeń strategicznych 

 

Rok 1964 przyniósł pewne ożywienie dyskusji związanych ze sprawą rozbrojenia,  

a w tym ograniczenia zbrojeń strategicznych. Impulsem, który wywołał szereg dalszych 

wystąpień, była kolejna inicjatywa radziecka zawarta w orędziu noworocznym Nikity 

Siergiejewicza Chruszczowa10, mówiąca m.in. o konieczności intensyfikacji prac 

rozbrojeniowych. W odpowiedzi na apel radziecki prezydent USA, Lyndon Baines Johnson, 

wypowiedział się za koniecznością przedyskutowania m.in. sprawy ograniczenia systemów 

broni jądrowej, zmniejszenia ryzyka wybuchu wojny jądrowej przez przypadek lub rozmyślne 

działanie, w celu osiągnięcia postępu na drodze do powszechnego rozbrojenia11. Sprawa 

konieczności dążenia do dalszego ograniczania wyścigu zbrojeń strategicznych znalazła się 

również w kolejnych propozycjach zgłaszanych zarówno przez rząd amerykański,  

jak i radziecki12. 

Problematyka rozbrojeniowa, a w tym zagadnienia związane z ograniczeniem zbrojeń 

strategicznych, była również w 1964 r. tematem negocjacji w ramach Komitetu 

Rozbrojeniowego 18 Państw13. Do sprawy ograniczenia zbrojeń strategicznych Związek 

                                                 
10Orędzie przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, do szefów państw i rządów całego 
świata – Moskwa, dn. 31 grudnia 1964 r., [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 11-12, 1963, poz. 176, s. 1626-
1651.  
11Odpowiedź prezydenta USA, L. B. Johnsona, na orędzie przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. 
Chruszczowa, z dn. 31 grudnia 1963 r. – Waszyngton, dn. 20 stycznia 1964 r., [w:] „Zbiór Dokumentów”, 
PISM, nr 1, 1964, poz. 2, s. 8-13. 
12Orędzie prezydenta USA, L. B. Johnsona, skierowane do Komitetu Rozbrojeniowego 18 Państw – Waszyngton, 
dn. 21 stycznia 1964 r., [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 1, 1964, poz. 4, s. 18-22. Mówiło się w nim m.in., 
że: „Stany Zjednoczone, Związek i ich sojusznicy powinni porozumieć się w sprawie zbadania możliwości 
dającego się zweryfikować zamrożenia liczby i typów strategicznych, ofensywnych i obronnych środków, 
służących do przenoszenia broni jądrowej” (s. 20). Także: Memorandum rządu ZSRR w sprawie kroków 
zmierzających do ograniczenia zbrojeń i złagodzenia napięcia międzynarodowego, przedstawione Komitetowi 
Rozbrojeniowemu 18 Państw – Genewa, dn. 28 stycznia 1965 r., [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 1, 1965, 
poz. 6, s. 31-41. Zwracano w nim m.in. uwagę na to, że: „Lotnictwo jest wprawdzie przestarzałym, ale wciąż 
jeszcze jednym z potężnych środków prowadzenia wojny zaczepnej, wykorzystywanych do przenoszenia broni 
jądrowej na odległość wielu tysięcy kilometrów od swoich baz, do przeprowadzania zmasowanych ataków na 
terytoria innych państw. Zniszczenie tego rodzaju broni przyczyniłoby się do zmniejszenia groźby wojny i 
sprzyjałoby umocnieniu bezpieczeństwa wszystkich narodów” (s. 40). 
13Poprawki i uzupełnienia do projektu układu o powszechnym i całkowitym rozbrojeniu, przedstawione przez 
delegacje ZSRR i USA na konferencji Komitetu Rozbrojeniowego 18 Państw – Genewa, dn. 31 maja i 7 sierpnia 
1962 r., [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 2, 1964, poz. 27, s. 176-186; Poprawki i uzupełnienia do 
radzieckiego projektu układu o powszechnym i całkowitym rozbrojeniu, przedstawione przez delegację ZSRR na 
konferencji Komitetu Rozbrojeniowego 18 Państw – Genewa, dn. 24 września 1962 r., Genewa dn. 16 lipca 
1962 r., Nowy Jork, dn. 24 września 1962 r., Genewa, 4 lutego 1964 r., [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 2, 
1964, poz. 28, s. 187-193.  
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Radziecki powrócił jeszcze raz w końcu 1964 r. postulując likwidację lotnictwa bombowego 

zdolnego do przenoszenia broni jądrowej14. 

Pomimo kilkukrotnego wypłynięcia problemu konieczności przedyskutowania sprawy 

ograniczenia zbrojeń strategicznych, w 1964 r. nie udało się niestety głównym 

zainteresowanym stronom, ZSRR i USA, podjąć konkretnych kroków w tym kierunku. 

Główną trudność na tym etapie stanowiło, jak się wydaje, odmienne podejście stron do 

przedmiotu i zakresu ewentualnych dyskusji: 

 Propozycje amerykańskie dotyczyły w zasadzie kontrolowanego zamrożenia ilości  

i charakteru rakiet strategicznych. Opierały się ona na założeniu posiadaniu przez 

USA istotnej przewagi w zakresie broni strategicznej oraz utrzymania – „zamrożenia” 

– tej przewagi. 

 Sugestie radzieckie dotyczące broni strategicznych, stanowiące element szerokich 

propozycji rozbrojeniowych, ukierunkowane były w znacznym stopniu na likwidację 

bombowego lotnictwa strategicznego oraz baz wojskowych. 

Przy tak różnym podejściu do zagadnienia, wynikającym w znacznym stopniu  

z odmienności kierunków i tempa rozwoju mocy obronnej obu supermocarstw, trudno było  

w połowie lat 60. znaleźć wspólną, będącą do przyjęcia przez obie strony płaszczyznę 

dyskusji, a w konsekwencji i porozumienia. 

Trudności w znalezieniu płaszczyzny porozumienia w problematyce ograniczenia 

zbrojeń strategicznych w I połowie lat 60. Nie przekreślały jednak możliwości osiągnięcia 

porozumień w innych dziedzinach zbrojeń nuklearnych w latach następnych. Co prawda, 

zawarte w latach 60. Porozumienia dotyczyły „peryferyjnych” zagadnień zbrojeń 

nuklearnych, jednak stanowiły one dobry punkt wyjścia do dalszych negocjacji, przyczyniły 

się w określonym stopniu do zahamowania wyścigu zbrojeń jądrowych oraz umożliwiły 

bliższe poznanie stanowisk stron uczestniczących w rokowaniach.  

Możliwość wszczęcia rozmów poświęconych bezpośrednio sprawie ograniczenia 

zbrojeń strategicznych zarysowała się dopiero w 1967 r. Problematyka ta, ujmowana 

dotychczas jednie jako jedno z wielu zagadnień rozbrojeniowych, urosła do rangi 

samodzielnego tematu negocjacji. Wynikało to z kilku przyczyn: 

 Na ówczesnym etapie rokowań rozbrojeniowych nikłe było prawdopodobieństwo 

osiągnięcia porozumień całościowych, prowadzących do rzeczywistej realizacji celu 

                                                 
14Меморандум Советсого правительства о мерах по дальнейшему смягчению международной 
напряженности и ограничении гонки вооружений, 8декабря 1964 г., w:] 50 лет борбы …, poz. 72, s. 581-
588. 
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ostatecznego – rozbrojenia powszechnego i całkowitego. Dotychczasowe 

doświadczenia przemawiały za tym, że dużo łatwiej uzgodnić jest częściowe 

przedsięwzięcia, stopniowo zbliżając się do celu. 

 Gwałtowny rozwój jakościowy i ilościowy broni masowego zniszczenia, a w tym 

strategicznej broni rakietowo-jądrowej, pociągał za sobą szereg negatywnych skutków 

(np. wielkie wydatki) nie powodując relatywnego wzrostu bezpieczeństwa stron. 

Stanowił on raczej czynnik zwiększający niebezpieczeństwo wybuchu globalnej 

wojny nuklearnej. 

 Najnowocześniejsze systemy rakietowo-jądrowe broni strategicznych rozwinięto  

na największą skalę w zasadzie tylko w ZSRR i USA. Z tego też powodu stosunkowo 

realniejsza wydawała się szansa uzyskania porozumienia w rokowaniach 

dwustronnych między tymi mocarstwami. 

 Rozwój techniki satelitarnej i innych dziedzin nauki pozwolił na stworzenie na tyle 

wydajnych narodowych systemów rozpoznania, że straciła faktycznie rację bytu jedna 

z głównych dotychczasowych trudności – sprawa weryfikacji i kontroli przestrzegania 

porozumień rozbrojeniowych. 

Zmieniające się realia zauważono również w Stanach Zjednoczonych. 10 stycznia 

1967 r. prezydent USA, L. B. Johnson, powiedział m.in.: „… ważną więzią łączącą Rosję  

i Stany Zjednoczone jest wspólne zainteresowanie kontrolą zbrojeń i rozbrojenia /…/ 

Zamierzam w nadchodzących dniach dokładnie przekonsultować i poprosić o radę Kongres 

co do możliwości zawarcia międzynarodowych układów dotyczących bezpośrednio tego 

zagadnienia”15. 

Sprawa ta pojawiła się ponownie w 1968 r., w związku z podpisaniem Układu  

o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej [1 lipca 1968]. Zarówno ZSRR, jak i USA, w czerwcu 

1969 r. zgodnie oświadczyły o swym zamiarze podjęcia rokowań w sprawie ograniczenia 

zbrojeń strategicznych16. W następnych miesiącach Stany Zjednoczone uchylały się od 

podejmowania rozmów na ten temat motywując swe stanowisko pogarszaniem się sytuacji 

międzynarodowej (Czechosłowacja), wyborami prezydenckimi oraz okresem formułowania 

głównych założeń polityki zagranicznej przez nowego prezydenta, Richarda Nixona.  

                                                 
15Orędzie o stanie państwa wygłoszone przez prezydenta USA, L. Johnsona, w Kongresie amerykańskim 
(fragment dotyczący polityki zagranicznej) – Waszyngton, dn. 10 stycznia 1967 r., [w:] „Zbiór Dokumentów”, 
PISM, nr 1-2, 1967, poz. 2, s. 139-140. 
16Oświadczenie rządu Stanów Zjednoczonych złożone Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Gwarancji dla 
państw nie posiadających broni nuklearnych (oświadczenia o identycznym brzmieniu złożyły rzędy ZSRR  
i W. Brytanii) – Nowy Jork, dn. 17 czerwca 1968 r., [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 6, 1968, poz. 99, s. 
636-639. 
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Działo się tak pomimo potwierdzenia przez ZSRR gotowości do podjęcia takich rozmów  

w listopadzie 1968 r. oraz w styczniu 1969 r.17 

Prezydent R. Nixon już w czasie kampanii wyborczej w 1968 r. obiecywał m.in. 

zakończyć wojnę w Wietnamie, a w stosunkach z ZSRR przejść od „ery konfrontacji do ery 

negocjacji”. Po ciągnących się niemal ćwierć wieku wysiłkach amerykańskich o utrzymanie 

supremacji nuklearnej, coraz wyraźniejsze stawało się, iż krystalizuje się nowy stan 

stosunków między mocarstwami nuklearnymi na płaszczyźnie wojskowo-technicznej  

i politycznej, kształtuje się nieznana dotychczas, specyficzna polityka „współistnienia 

nuklearnego”.  

Rozwój stosunków miedzy mocarstwami odpowiadający realiom końca lat 60. 

Wymagał spełnienia kilku warunków: 

 Zaniechania przez USA dążenia do utrzymania supremacji strategicznej w stosunku 

do ZSRR, przejście do postawy „racjonalnej samowystarczalności” w zakresie broni 

strategicznych, co w praktyce oznaczało akceptację relatywnego parytetu 

strategicznego między obu supermocarstwami. 

 Zaakceptowania zasady rokowań rozbrojeniowych jako drogi do opracowania 

określonych porozumień o ograniczeniu wyścigu zbrojeń. 

 Ustabilizowania się ściśle określonego grona państw nuklearnych,  

czyli wprowadzenia i powszechnego przestrzegania zasady nierozprzestrzeniania 

broni jądrowej18. 

Wydaje się, że trafnie ujął istotę problemu senator William B. Saxbe stwierdzając,  

„iż po tylu smutnych doświadczeniach z podejmowaniem ryzyka wojny i balansowaniem na 

jej krawędzi należy podjąć „ryzyko pokoju” i poczynić wysiłki zmierzające do wygrania 

pokoju z równym skoncentrowaniem sił jak uprzednio przy wysiłku wojennym”19. 

Ostatni etap przygotowań do podjęcia radziecko-amerykańskich rokowań w sprawie 

ograniczenia zbrojeń strategicznych rozgrywał się w okresie od połowy czerwca do końca 

października 1969 r. Od 18 czerwca 1969 r., na kolejnych posiedzeniach Krajowej Rady 

Bezpieczeństwa, prezydent R. Nixon dyskutował ze swoimi współpracownikami „niektóre 

aspekty” związane z tym zagadnieniem20. Na konferencji prasowej, która odbyła się 21 

                                                 
17Oświadczenie dyrektora Departamentu Prasy MSZ ZSRR, L. M. Zamiatina, w sprawie rozbrojenia, złożone na 
konferencji prasowej – Moskwa, dn. 20 stycznia 1969 r., [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 1, 1969, poz. 12, 
s. 19-21. 
18 Szerzej m.in.: W. Wieczorek, Polityka nuklearna wielkich mocarstw a problem pokojowego współistnienia, 
„Sprawy Międzynarodowe” nr 12, 1972, s. 19-21. 
19 Cyt. za: Opozycja antymilitarna w USA, „Wojsko Ludowe” nr 8, 1972, s. 85. 
20Zespół Nixona dyskutuje sprawę rozmów z ZSRR, „Trybuna Ludu” nr 168, 19 czerwca 1969. 
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czerwca 1969 r., R. Nixon stwierdził, że widzi możliwość rozpoczęcia pierwszych spotkań 

radziecko-amerykańskich już w pierwszej połowie lipca 1969 r. w Wiedniu lub w Genewie21. 

W lipcu 1969 r. gotowość podjęcia wymiany poglądów z USA w sprawie broni strategicznej 

potwierdził Związek Radziecki22. 

Pomimo prowadzonych konsultacji przez sekretarza stanu Williama P. Rogersa  

a ambasadorem ZSRR w USA Anatolijem F. Dobryninem oraz optymistycznych wypowiedzi 

Nixona nie udało się doprowadzić do zakończenia konsultacji wstępnych i podjęcia rozmów 

merytorycznych również w sierpniu 1969 r. Wydaje się, że jednym z głównych problemów 

komplikującym te konsultacje i odwlekającym tym samym moment rozpoczęcia faktycznych 

rokowań była różnica zdań na temat zakazu lub ograniczenia prób z rakietami MIRV23. 

We wrześniu i październiku trwały konsultacje prowadzone przez A. Gromykę  

i W. Rogersa oraz A. Dobrynina i podsekretarza stanu Josepha Sisco. Rozmowy 

komplikowane były przez szereg aktualnych wydarzeń międzynarodowych. Napięta sytuacja 

utrzymywała się na Bliskim Wschodzie, stany Zjednoczone rozszerzały interwencję na 

Półwyspie Indochińskim. Wpływ na atmosferę i przebieg przygotowań rokowań ZSRR – 

USA miała też niewątpliwie sprawa konfliktu radziecko-chińskiego, ofensywa inicjatyw 

pokojowych zgłoszonych na Międzynarodowej Naradzie Partii Komunistycznych  

i Robotniczych w Moskwie [5-7 czerwca 1969] oraz dalsze postępy ZSRR i USA  

w doskonaleniu techniki rakietowej24. Ostatecznie termin rozpoczęcia pierwszej rundy 

rozmów radziecko-amerykańskich w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych 

wyznaczono na 17 listopada 1969 r. w Helsinkach25. 

 

  

                                                 
21Konferencja prasowa Nixona, „Trybuna Ludu” nr 170, 21 czerwca 1969. 
22Przemówienie ministra spraw zagranicznych ZSRR, A. Gromyki, O sytuacji międzynarodowej i polityce 
zagranicznej ZSRR, wygłoszone na posiedzeniu Rady Najwyższej ZSRR – Moskwa, dn. 10 lipca 1969 r., [w:] 
„Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 7, 1969, poz. 121, s. 1236-1238. 
23Konferencja prasowa sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, W. P. Rogersa – Waszyngton, d. 20 sierpnia 
1969 r., [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 8, 1969, poz. 146, s. 1419-1438. 
24 Konflikt radziecko-chiński ze szczególną siłą dał o sobie znać wiosną 1969 r. Pewne symptomy osłabienia 
kryzysu dały się odczuć dopiero po spotkaniu premiera Aleksieja N. Kosygina i premiera Czou En-laja we 
wrześniu 1969 r. Wyrazem współzawodnictwa ZSRR i USA w Kosmosie był lot zespołowy Sojuzów 6, 7 i 8 
oraz druga amerykańska wyprawa na księżyc – oba eksperymenty w październiku 1969 r. 
25Rozmowy ZSRR – USA w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych, „Trybuna Ludu” nr 297, 26 
października 1969; M. Berezowski, Kluczowe znaczenie dialogu, „Trybuna Ludu” nr 168, 19 czerwca 1969. 
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Radziecko-amerykańskie rozmowy w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych 

 

Radziecko-amerykańskie rozmowy w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych 

(Strategic Armaments Limitation Talks - SALT), podjęto z kilku powodów26:  

1. Systematyczny wzrost kosztów zbrojeń pochłaniając co roku wielkie sumy wywołuje 

określone napięcia gospodarcze. Równocześnie daje się odczuć poważne braki 

finansowe, szczególnie w krajach tzw. trzeciego świata, które mogłyby zostać 

częściowo złagodzone w przypadku ograniczenia wydatków zbrojeniowych27. 

 

Tabela 1: Światowe wydatki zbrojeniowe w latach 1953-1974 [mld dolarów] 

1953 1958 1963 1965 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

141 127 164 162 113,5 200 • 212,4 212 210,3 

Wydatki obronne ZSRR [mld rubli] 

10,8 9,4 13,9 12,8 17,6 17,9 17,9 17,9 17,9 17,4 

Procentowy udział wydatków obronnych ZSRR w budżecie państwa [%%] 

20,9 14,6 15,9 12,6 13,2 12,4 11,1 10,3 9,8 9,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:Z. Matkowski, Gospodarka kapitalistyczna a rozbrojenie, KiW, 
Warszawa 1976, s. 29; J. Głagolew, Rozbrojenie a rozwój gospodarczy, „Zeszyty Teoretyczno-Polityczne” nr 7-
8, 1976, s. 138-139; The Statesman’s Year-Book. Statistical and Historical annual of the States of the World for 
the Year 1976-1977, London 1976, p. 1395. 
 
 

2. Charakter współczesnego wyścigu zbrojeń oraz jego perspektywy wzbudzają 

uzasadnione obawy co do jego sensu i przyszłości świata. Dotychczasowy wyścig 

zbrojeń doprowadził do sytuacji, w której każde z supermocarstw jest w stanie 

dokonać całkowitego zniszczenia drugiej strony. Jest to osiągalne zarówno zadając 

przeciwnikowi pierwsze, zaskakujące uderzenie, jak i podejmując „odwet jądrowy”. 

Niektórzy specjaliści byli zdania, że po osiągnięciu odpowiednio wysokiej liczby 

głowic jądrowych dalsze jej zwiększanie traci sens – celowe (?) pozostaje jedynie ich 

doskonalenie, zwiększanie mocy itp. 

  

                                                 
26 Szerzej m.in.: A. Towpik, Rozmowy w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych, „Sprawy 
Międzynarodowe” nr 3, 1971, s. 31-42; A Towpik, Rozmowy radziecko-amerykańskie…, s. 429-431; Z. Bako, 
SALT – rezultaty i nadzieje, „Wojsko Ludowe” nr 4, 1973, s. 55-57. 
27 Przytoczone dane dot. wydatków ZSRR na obronę wydają się być naliczane z zastosowaniem odmiennych 
kryteriów niż analogiczne wydatki USA. Inne dane o wysokości radzieckich wydatków na obroną przytacza: 
Instytut Badań strategicznych w Londynie publikuje swą doroczną ocenę stosunku sił militarnych, „Biuletyn 
Specjalny PAP” nr 1090 z dn. 2 września 1976 r., Dział Informacyjny, s. 25. Wg przytoczonych tam danych 
wydatki ZSRR na obronę wynosiły w 1975 r. 50-70 mld rubli, co stanowiło10-14% produktu narodowego 
brutto. 
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Tabela 2: Prawdopodobna liczba ładunków jądrowych posiadanych przez poszczególne państwa w latach 1949-

1972 i ich wzrost 

 1949 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 

USA 8 32 128 512 2 048 6 192 10 000 10 000 10 000 

ZSRR 2 8 32 1238 512 2 048  8 192 10 000 10 000 

W. Bryt. - - 8 32 128 512 2 248 8 192 10 000 

Francja - - - - 8 32 128 512 2 048 

ChRL - - - - - 2 8 32 128 

Izrael - - - - - - - 6 24 

Źródło: W. O., Polityka militarna Stanów Zjednoczonych, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny”. Dodatek 
Specjalny nr 1, 1972, s. 9. 
Uwagi (wg W. O.): 
- tabelę sporządzono na bazie „schematycznej i hipotetycznej”; 
- liczba środków jądrowych wzrasta 4-krotnie co 3 lata; 
- po osiągnięciu 10 tys. ładunków dalsza ich produkcja jest bezcelowa (mimo to w samej Europie USA 

zgromadziły ponad 7 tys. ładunków; mogą być one udoskonalane, stare ładunki wymieniane na nowe, 
nowocześniejsze; 

- produkcja jednego ładunku jest znacznie tańsza (nawet w początkowym stadium) od kosztów wystawienia  
i wyposażenia jednej brygady zmechanizowanej. 

 

Na tym tle, przy całej dyskusyjności powyższych danych oraz uwag uzupełniających, 

interesujące są informacje dotyczące w tabeli 3. 

 

Tabela 3: Koszty i moc eksplozji różnych materiałów wybuchowych i ładunków jądrowych różnych mocy: 
Rodzaj materiału 

(ładunku) wybuchowego 

Koszt energii 1 mln BTU* 

[dolarów] 

Moc ładunków 

jądrowych 

Koszt ładunków 

[tys. dolarów] 

Trotyl 115 000  10 kt 350 

Dynamit 100 000  20 kt 390 

Azotan amonu  30 000  50 kt 425 

Ładunek jądrowy:   70 kt 450 

 - 10 kt  8 750 100 kt 475 

- 100 kt  1 200 2 Mt 600 

 - 1 Mt   145   

 - 2 Mt    75   

- 100 Mt    2   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. O., Polityka militarna Stanów Zjednoczonych, „Wojskowy 
Przegląd Zagraniczny”. Dodatek Specjalny nr 1, 1972, s. 9; Современные проблемы разоружения, Москва 
1970, s. 120-125. 

* BTU – brytyjska jednostka cieplna (British Thermal Unit) (1 BTU = 1055,06 dżula). 
 

3. Wynik dalszego, niekontrolowanego wyścigu zbrojeń może być co najmniej dwojaki: 

 może nie przynieść istotniejszej zmiany w istniejącym stosunku sił – pomimo 

wzrastających nakładów podnosić się może jedynie „poziom równowagi strachu”; 
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 istnieje również ewentualność (mało prawdopodobna) naruszenia dotychczasowej 

równowagi sił, a więc i zachwiania względnego bezpieczeństwa opierającego 

sięna istniejącej równowadze. 

Sądząc z powyższego, żadnej ze stron wyścig zbrojeń nie daje pełnej gwarancji 

bezpieczeństwa. Bardziej efektywne może być w tym względzie jedynie 

ograniczenie prowadzonego wyścigu zbrojeń, szersze lub węższe porozumienie 

międzynarodowe w sprawie rozbrojenia. 

4. Osiągnięty stopień odprężenia politycznego, dalsze jego pogłębianie uzależnione jest 

od postępów odprężenia militarnego (zachodzi zresztą między nimi sprzężenie 

zwrotne). 

5. W toku rokowań rozbrojeniowych prowadzonych dotychczas, państwa niejądrowe 

wywierały presję na mocarstwa nuklearne, aby zahamowały one wyścig zbrojeń  

i ograniczyły swe arsenały jądrowe. Ideę tą potwierdzono w Art. IV Układu  

o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z 1 lipca 1968 r.28 

6. Narodowe środki kontroli główne mocarstwa rozwinęły do tego stopnia, że nie 

stanowi już poważniejszego problemy prowadzenie kontroli i weryfikacji wielu 

elementów istniejących lub przyszłych porozumień rozbrojeniowych bez potrzeby 

uciekania się do budzącej od lat największe kontrowersje, inspekcji na miejscu  

lub legalizacji wzajemnego rozpoznania lotniczego29. 

7. Pewne znaczenia zapewne miało również obserwowane od pewnego czasu zjawisko 

swoistej „dehumanizacji” podejmowania decyzji o ewentualnym uruchomieniu 

machiny rakietowo-jądrowej. Wynikało to z burzliwego rozwoju automatyzacji 

procesów dowodzenia, co wobec skracania się czasu pozostającego na podjęcie 

decyzji, zmniejsza w krytycznych momentach możliwość podjęcia decyzji militarnych 

decyzjami typu politycznego30. 

Podstawową zasadą prowadzenia rokowań SALT było zachowanie ścisłej tajemnicy 

przebiegu rokowań. W związku z tym istnieją poważne trudności w omawianiu przebiegu 

                                                 
28 Tekst Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej – Moskwa, Londyn, Waszyngton, dn. 1 lipca 1968 r., 
[w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 7, 1968, poz. 115, s. 803-815. 
29 Szerzej m.in.: H. Michalski, Kosmos i strategia, Wyd. MON, Warszawa 1970, s. 76-111. 
30 W związku z tym A. Gromyko powiedział: „… systemy kontroli broni i kierowania nią stają się coraz bardziej 
autonomiczne wobec ludzi, którzy je stworzyli. /…/ … podejmowana przez człowieka decyzja w ostatecznym 
rachunku zależy od wniosków, które dostarczają mu maszyny matematyczne. /…/ Rządy powinny uczynić 
wszystko, co leży w ich mocy, aby móc wpłynąć na rozwój wydarzeń, a nie znaleźć się w roli ich niewolników”. 
Por.: przemówienie ministra spraw zagranicznych, A. Gromyki, O sytuacji międzynarodowej i polityce 
zagranicznej ZSRR, wygłoszone na posiedzeniu Rady Najwyższej ZSRR, Moskwa, dn. 10 lipca 1969 r., [w:] 
„Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 7, 1969, poz. 121, s. 1196-1259. 
 



„Współistnienie lub nieistnienie”.Radziecko-amerykańskie rokowania w … 

 
 

73

tych negocjacji. Komunikaty o przebiegu rokowań zawierają z reguły jedynie 

okolicznościowe, okrągłe sformułowania. Można z nich jedynie wywnioskować główne 

kierunki rokowań oraz najbardziej ogólną tematyką odbywanych posiedzeń. 

Pewną ilość materiałów, pozwalającą na dokonywanie bieżących analiz i wyciąganie 

odpowiednich wniosków, dają oficjalne wystąpienia czołowych polityków, którzy zazwyczaj 

w pośredni sposób wskazują na problemy będące w centrum zainteresowania 

reprezentowanych przez siebie rządów. Pewne znaczenie poznawcze mają również 

„przecieki” istniejące pomimo zachowania poufności rokowań. Na podstawie tych, 

skromnych w gruncie rzeczy, materiałów powstaje wiele materiałów publicystycznych, które 

wzbogacone opublikowanymi tekstami porozumień oraz analizą danych o sytuacji militarnej 

mocarstw na tle ogólnoświatowego stosunku sił, stanowią najszersze jak dotąd oparcie 

dalszych uogólnień. 

W toku pierwszych czterech rund SALT strony dyskutowały nad kilkoma grupami 

problemów. Wśród nich na czoło wysunęły się: 

 sprawa procedury prowadzenia rokowań; 

 zagadnienia związane z ustaleniami terminologicznymi i przywiązaniem ich do 

posiadanego przez strony uzbrojenia; 

 problemy związane z przygotowaniem porozumień dotyczących konkretnych kroków 

rozbrojeniowych. 

Stosunkowo najmniej trudności niosły za sobą sprawy proceduralne. Obok 

przestrzeganej na ogół zasady tajności rokowań, w trakcie pierwszych posiedzeń 

zdecydowano, aby nie trzymać się kurczowo przyjętego, ramowego porządku obrad. W celu 

stworzenia rzeczowej atmosfery postanowiono objąć rozmowami wszystkie systemy broni 

strategicznych31. 

Niewyczerpanym źródłem wielu trudności w prowadzonych rokowaniach był  

(i pozostaje nadal) zespół problemów terminologicznych. Obejmuje on: 

 ustalenie pojęcia i zakresu terminu „broń strategiczna” oraz podziału jej na 

„ofensywną” i „defensywną”; 

 klasyfikację poszczególnych typów i systemów broni strategicznej oraz przywiązanie 

ich do konkretnych typów i rodzajów posiadanego przez strony uzbrojenia 

strategicznego. 

                                                 
31 Por.: А. Е. Ефремoв, Яадернoе разоружение, Москва 1976, s. 167-168. 
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Szczególnie wiele kłopotów i nieporozumień niósł z sobą ustawiczny rozwój techniki 

wojskowej stwarzający możliwość: 

 powstawanie takich typów uzbrojenia, które nie spełniając wszystkich warunków,  

aby zakwalifikować je do kategorii broni strategicznej mogą jednak wykonywać 

niektóre zadania kwalifikujące je do tej kategorii (przykładem sprawa 

zakwalifikowania pocisku manewrujący (krążących) „Cruise” (SCM – Subsonic 

Cruise Missile) oraz samolotu bombowego „Backfire” (radziecki Tu-22M); 

  modernizowanie istniejących wzorów uzbrojenia lub jego systemów w celu nadania 

wartości strategicznej broniom o znaczeniu operacyjnym (np. rozwój techniki 

tankowania samolotów w powietrzu); 

 modernizowanie określonych typów broni strategicznych (objętych ograniczeniami 

ilościowymi) w celu pozornego pozbawienia ich walorów strategiczności  

(np. wykorzystywanie elementów rakiet strategicznych do celów operacyjnych); 

 wprowadzanie zmian w organizacji systemów strategicznych w celu efektywniejszego 

wykorzystywania limitowanych ilościowo wzorów broni (np. losowe, czasowe 

stacjonowanie rakiet strategicznych w wielkiej ilości lekkich wyrzutni, 

uniemożliwiające efektywne weryfikowanie ich ilości i rozmieszczenia); 

 powstawanie nowych, nie objętych dotychczasowymi klasyfikacjami, typów  

lub rodzajów broni (np. sprawa szeroko rozumianej broni ekologicznej),  

które wychodzą stopniowo ze sfery rozważań futurologicznych i znajdują praktyczne 

zastosowanie. 

Ogromna złożoność tej problematyki wymaga, by po okresach rokowań 

prowadzonych na przygotowawczych porozumień wypowiedzieli się przywódcy 

zainteresowanych stron. W przypadku zaistnienia problemów, rozwiązanie których wykracza 

poza kompetencje dyplomatów i ekspertów, konieczne staje się podjęcie odpowiednich 

decyzji politycznych. Celowi temu służy praktyka spotkań na szczycie. 

Trudności w prowadzeniu rokowań pogłębiane są również brakiem symetrii  

w charakterze uzbrojenia strategicznego posiadanego przez obie strony. Istniejąca generalna 

równowaga strategiczna nie oznacza równowagi w poszczególnych typach broni 

strategicznych. W związku z tym podejmowane porozumienia powinny zasadniczo 

obejmować szerszy wachlarz broni, aby: 

 wobec asymetrii posiadanych potencjałów strategicznych przestrzegać zasady 

nieumniejszonego bezpieczeństwakażdej ze stron; 
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 ograniczenia jednego rodzaju broni nie powodowało dążenia do intensyfikacji zbrojeń 

w innych kategoriach uzbrojenia. 

Pomimo wyraźnego postępu w dziedzinie rozwoju narodowych technicznych środków 

rozpoznania sporo rozbieżności wywołuje jednak w dalszym ciągu sprawa kontroli  

i weryfikacji przestrzegania porozumień. 

Analiza przebiegu rokowań SALT oraz tematyki osiągniętych w ich ramach 

porozumień pozwala podzielić je na szereg grup problemowych: 

I. Grupa porozumień zmierzających do zmniejszenia niebezpieczeństwa  

i zapobiegania wojnie nuklearnej; 

II. Grupa porozumień zmierzających do ograniczenia systemów obrony 

przeciwrakietowej; 

III. Inne porozumienia dotyczące zagadnień nie związanych bezpośrednio  

z problemem ograniczania zbrojeń strategicznych: 

 porozumienie w sprawie doskonalenia linii bezpośredniej łączności, 

 układy w sprawie ograniczenia podziemnych wybuchów jądrowych, 

 oświadczenie dotyczące niewykorzystywania środowiska naturalnego  

w celach militarnych. 

Problemu zmniejszenia niebezpieczeństwa wybuchu i zapobiegania wojnie nuklearnej 

dotyczyły dwa porozumienia: 

1. Porozumienie zawarte między ZSRR a USA w sprawie środków zmierzających  

do zmniejszenia niebezpieczeństwa wybuchu wojny nuklearnej – podpisane  

w Waszyngtonie dnia 30 września 1971 r.32; 

2. Porozumienie zawarte między ZSRR a USA o zapobieganiu wojnie nuklearnej – 

podpisane w Waszyngtonie dnia 22 czerwca 1973 r.33 

 

Porozumienie zawarte między ZSRR a USA w sprawie środków zmierzających 

do zmniejszenia niebezpieczeństwa wybuchu wojny nuklearnej, Waszyngton,  

dn. 30 września 1971 r. 

 

W porozumieniu z dn. 30 września 1971 r. strony wyrażając obawę przed ewentualnej 

wojny jądrowej uznały, że uzgodnienie środków prowadzących do zmniejszenia groźby jej 
                                                 
32 Tekst cyt. dokumentu [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 9, 1971, poz. 133, s. 915-918. Porozumienie 
podpisali A. Gromyko i W. Rogers. 
33 Tekst cyt. dokumentu [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 6, 1973, poz. 97, s. 808-811. Porozumienie 
podpisali Leonid I. Breżniew i R. Nixon. 
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wybuchu odpowiada interesom utrwalania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. 

ZSRR i USA zobowiązały się do dalszej realizacji i udoskonalanie własnych środków 

organizacyjnych i technicznych w celu „… zapobieżeniu przypadkowemu użyciu znajdującej 

się pod jej kontrolą broni nuklearnej lub użycia tej broni bez upoważnienia” (Art. 1).  

W artykułach 2. – 5. strony zobowiązały się informować wzajemnie w wypadku „… 

jakiegokolwiek przypadkowego, pozbawionego upoważnienia lub innego niewyjaśnionego 

incydentu, związanego z ewentualnym wybuchem broni nuklearnej, który mógłby stworzyć 

niebezpieczeństwo wybuchu wojny nuklearnej /…/ wykrycia przez systemy ostrzegające 

przed atakiem rakietowym nierozpoznanych obiektów /…/ wystąpienia zakłóceń w działaniu 

tych systemów” (ostrzegania lub łączności – AK),planowanego wystrzeliwania rakiet poza 

granice swego terytorium w kierunku drugiej strony oraz w innych sytuacjach, w celu 

zmniejszenia możliwości niewłaściwej interpretacji przez każdą ze stron postępowania strony 

drugiej. Sposoby utrzymywania łączności, prowadzenia konsultacji oraz uzgodnienia 

ewentualnych poprawek i uzupełnień do porozumienia zawarto w postanowieniach Art. 6 – 7. 

Porozumienie ma charakter bezterminowy i weszło w życie z dniem podpisania. 

Analiza tekstu porozumienia z 30 września 1971 r. pozwala na wyciągnięcie szeregu 

wniosków: 

 potwierdza ono przyjętą w rokowaniach SALT zasadę nieumniejszonego 

bezpieczeństwa obu stron34; 

                                                 
34 W świetle brzmienia Porozumienia dyskusyjne wydaje się sformułowanie: „U podstaw zobowiązania 
przewidzianego porozumieniem leży dyrektywa wzajemnego niestosowania broni jądrowej [podkr. – AK] 
bazująca na zasadzie parytetu bezpieczeństwa obu stron. Por.: Z. Bako, SALT – rezultaty…, s. 57. Podobnego 
sformułowania użył tenże autor w pracy: Z. Bako, Droga do Światowej Konferencji Rozbrojeniowej, Warszawa 
1975, s. 100, z tym, że zamiast słowa „dyrektywa” użył sformułowania „dążenie stron”. Wydaje się, że 
„dyrektywa” taka lub „dążenie stron” pozostaje dotychczas w sferze pobożnych życzeń, gdyż nie zostało jeszcze 
zawarte żadne porozumienie dwu- lub wielostronne, w którym strony zobowiązywałyby się do niestosowanie 
przeciwko sobie (jako pierwsze) broni jądrowej. W tym kierunku szła inicjatywa sformułowana w: Deklaracji 
Państw-Stron Układu Warszawskiego „O nowe perspektywy odprężenia międzynarodowego, o umacnianie 
bezpieczeństwa i rozwój współpracy w Europie”, ogłoszona na posiedzeniu Doradczego Komitetu Politycznego 
Państw-Stron Układu Warszawskiego w Bukareszcie, dn. 26 listopada 1976 r. (tekst deklaracji: „Życie 
Warszawy” nr 283, 27-28 listopada 1976 r.). W Deklaracji czytamy m.in.: „Pragnąc uczynić nowy efektywny 
krok w kierunku zapobieżenia groźbie wojny jądrowej, proponują one (Państwa - Strony UW – A.K.) wszystkim 
państwom, które podpisały Akt Końcowy (KBWE – A.K.), aby zawarły zmierzający do tego celu układ,  
w którym zobowiążą się, że pierwsze nie użyją broni jądrowej przeciwko sobie, oraz wyrażają nadzieję,  
że propozycja ta spotka się z pozytywnym przyjęciem”. Analizując treść Porozumienia z 30 września 1971 r., 
stwierdzić można jedynie, że środki w nim określone mają za zadanie techniczne zabezpieczenie i sprowadzenie 
do minimum możliwość wywołania wojny jądrowej przez przypadkowe użycie broni jądrowej lub jej użycie 
bez upoważnienia. W omawianym Porozumieniu strony nie zobowiązały się niestety do niestosowania wobec 
siebie broni jądrowej. Jednym z pożądanych efektów rokowań rozbrojeniowych, a w tym i SALT, byłoby 
właśnie zawarcie porozumienia traktującego o tej sprawie. 
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 zapobiega ono w znacznym stopniu ryzyku wybuchu wojny nuklearnej z powodu 

przypadkowego lub nieupoważnionego uruchomienia potencjału nuklearnego 

którejkolwiek ze stron porozumienia; 

 przyjęcie zasady wzajemnego powiadamiania o zamiarze wystrzeliwania rakiet poza 

granice własnego terytorium umożliwia obopólnie bezpieczne prowadzenie 

eksperymentów rakietowych (np. wprowadzanie na orbity pojazdów kosmicznych35; 

 niewymienienie w porozumieniu konkretnych typów (rodzajów, systemów) broni 

nuklearnej, które byłyby objęte porozumieniem, jedynie pośrednio sugeruje, że odnosi 

się ono do wszystkich typów (rodzajów, systemów) środków przenoszenia broni 

jądrowej ( w tym również jądrowych broni taktycznych)36; 

 niewymienienie w porozumieniu miejsc dyslokacji broni jądrowej objętej 

porozumieniem sugeruje pośrednio, że dotyczy ono broni jądrowej niezależnie od jej 

dyslokacji (na własnym terytorium każdej ze stron i poza jej granicami)37. 

Reasumując, należy stwierdzić, że zawarcie omawianego porozumienia stanowiło 

niewątpliwie poważny krok naprzód w dziele ograniczania niebezpieczeństwa wybuchu 

wojny nuklearnej. Istniejące w nim braki i luki pozwalające na pewną dowolność 

interpretacyjną wynikały ze złożoności problemu, a zapewne i z warunków 

międzynarodowych, w których porozumienie zawarto. Dużym postępem w tym względzie 

stało się kolejne porozumienie, podpisane 22 czerwca 1973 r. 

 

                                                 
35 Zgodnie z brzmieniem Art. IV Porozumienia, teoretycznie rzecz biorąc, strony nie zobowiązały się do 
niewystrzeliwania rakiet (poza swoje terytorium, w kierunku drugiej strony), w tym uzbrojonych w ładunki 
nuklearne, przeciwko państwom trzecim, w zachowaniu bezpieczeństwa których byłaby zainteresowana druga 
strona porozumienia – nie musiałoby to wszakże prowadzić do wojny nuklearnej między stronami porozumienia. 
36 Również i w tym zakresie problematyczne, a przynajmniej jednostronne, wydają się być wywody Zbigniewa 
Bako, Droga do…, s. 100: „Zobowiązanie to dotyczy również amerykańskiej broni jądrowej rozmieszczonej 
na obcych terytoriach. Wynikałoby stąd, że Stany Zjednoczone udzieliły ZSRR dodatkowych gwarancji 
(podkr. – A.K.), iż nie zmienią w NATO dotychczasowej praktyki zapewniającej USA wyłączną kompetencję w 
podejmowaniu decyzji o użyciu broni jądrowej, w tym także taktycznej”. Patrz także podobny passus w: Z. 
Bako, SALT – rezultaty…, s. 57. Konsekwentnie analizując porozumienie stwierdzić można, że dotyczy ono nie 
tylko „amerykańskiej broni jądrowej”, ale tejże broni obydwu stron porozumienia rozmieszczonej na obcych 
terytoriach. Nie wdając się również w rozważania o podstawności lub bezpodstawności stwierdzenia o 
„dodatkowych gwarancjach”, nasuwa się jednak wniosek, że jeżeli takowe istnieją, to przy założeniu 
równoprawności stron obowiązują one zarówno USA, jak i ZSRR. Na marginesie warto dodać, że Art. I Układu 
o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z 1968 r. wyraźnie stawiał sprawę wzmiankowaną przez Z. Bakę w 
przytoczonym cytacie i w związku z tym nie są potrzebne dodatkowe, tym bardziej jednostronne, gwarancje, a 
jedynie postępowanie zgodne z tym Układem. 
37 Przeczy temu w pewnym stopniu, a przynajmniej pozostawia pewne wątpliwości, brzmienie Art. IV, w którym 
strony zobowiązały się „… zawczasu powiadamiać drugą stronę o planowanym wystrzeleniu rakiet, jeżeli 
rakiety te wystrzeliwuje się poza granice jej terytorium w kierunku drugiej strony”. Na podstawie Art. IV 
wyciągnąć więc można wniosek, że strony porozumienia nie zobowiązały się bezpośrednio do wzajemnego 
informowania się o (planowanym) wystrzeliwaniu rakiet spoza swego terytorium w dowolnych kierunkach – w 
tym i w kierunku drugiej strony porozumienia.  
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Porozumienie zawarte między ZSRR a USA o zapobieganiu wojnie nuklearnej, 

Waszyngton, dn. 22 czerwca 1973 r. 

 

Porozumienie o zapobieganiu wojnie nuklearnej z 22 czerwca 1973 r. stanowi 

konsekwentne rozwinięcie porozumienia z 30 września 1971 r. Dotyczy ono jednak nie jak 

poprzednie – zmniejszenia ryzyka wojny nuklearnej lecz przede wszystkim ograniczenia 

możliwości jej wybuchu między stronami porozumienia, a również – co stanowi istotne 

novum – między jedną ze stron porozumienia a państwami trzecimi (Art. 1 – 2). Strony 

zobowiązały się do powstrzymywania „od groźby użycia siły lub jej użycia przeciwko 

stronie, przeciwko sojusznikom drugiej Strony i przeciwko innym krajom w okolicznościach, 

które mogłyby zagrozić międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu” (Art. 2). Istotne 

znaczenia ma przyjęcie zasady „pilnych konsultacji wzajemnych” w wypadku takiego 

niekorzystnego rozwoju stosunków miedzy ZSRR a USA lub z jednym z nich a państwem 

trzecim, w którym groziłoby to wybuchem wojny nuklearnej między tymi państwami (Art. 4).  

Z analizy powyższego dokumentu wynika, że stanowi on typowe porozumienie 

dwustronne stwarzające jednak istotne skutki wielostronne. Nie bez znaczenia jest też fakt,  

iż skutki te dotyczą obok stron nie tylko ich sojuszników, ale i pozostałe państwa. Stanowi to 

wyraźny postęp w stosunku do porozumienia z 1971 r. w efekcie Porozumienie  

o zapobieganiu wojnie nuklearnej jest zbliżone w charakterze do paktu o nieagresji, 

rozszerzonego częściowo na sojuszników stron porozumienia i inna państwa trzecie38. Z tych 

to powodów stanowi ono ogniwo systemu gwarancji bezpieczeństwa międzynarodowego, 

daje wyraz specjalnej odpowiedzialności spoczywającej na wielkich mocarstwach z tytułu 

posiadanych przez nie potencjałów strategiczno-militarnych. „Ani potęga gospodarcza, ani 

wojskowa, ani też pozycja na arenie międzynarodowej nie dają naszym krajom żadnych 

dodatkowych praw. Nakładają jednak na nas szczególną odpowiedzialność za losy pokoju 

światowego, za niedopuszczenie do wojny”39. 

 

  

                                                 
38 Wnioskując z brzmienia Art., II oraz na podstawie Art. IV Porozumienia mówiącym o prawie mocarstw do 
zapewnienia sobie bezpieczeństwa (zgodnie z Art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych), jak również zgodnie z 
ideą „pilnych konsultacji wzajemnych” (Art. IV Porozumienia) strony zachowały dla siebie prawo zastosowania 
środków znajdujących się w ich mocy, w celu odparcia zbrojnej napaści, do samoobrony – włącznie z użyciem 
siły, jeżeli zawiodą inne sposoby zapobieżenia wojnie. Ma to szczególne znaczenie wobec istnienia jeszcze na 
świecie sił naruszających bezpieczeństwo międzynarodowe, stanowiących zagrożenie dla pokoju światowego. 
39 Z przemówienia telewizyjnego L. Breżniewa do narodu amerykańskiego 22 czerwca 1973 r. Por.: „Trybuna 
Ludu” nr 175, 23 czerwca 1973. 
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Porozumienie miedzy rządem ZSRR i rządem USA o zapobieganiu incydentom na 

morzu otwartym i w przestrzeni powietrznej nad nim, 25 maja 1972 r. 

 

Poza dwoma, omówionymi wyżek porozumieniami, pewien związek z problematyką 

zapobiegania wojnie nuklearnej ma również Porozumienie miedzy rządem ZSRR i rządem 

USA o zapobieganiu incydentom na morzu otwartym i w przestrzeni powietrznej nad nim, 

podpisane w Moskwie 25 maja 1972 r.40 

 

Negocjacje w sprawie ograniczenia strategicznych zbrojeń ofensywnych 

 

Wiele więcej trudności sprawiał negocjatorom SALT zespół zagadnień związanych  

z problemem ograniczenia strategicznych zbrojeń ofensywnych, w toku trwających ponad 7. 

Lat rokowań zawarto w tej dziedzinie następujące porozumienia: 

1. Tymczasowe porozumienie miedzy rządem ZSRR i rządem USA o niektórych środkach 

w zakresie ograniczenia strategicznych zbrojeń ofensywnych, podpisane w Moskwie 

dn. 26 maja 1972 r.41; 

2. Podstawowe zasady rokowań w sprawie ograniczenia strategicznych zbrojeń 

ofensywnych, przyjęte w Waszyngtonie 21 czerwca 1973 r.42; 

3. Oświadczenie radziecko-amerykańskie w sprawie ograniczenia strategicznych zbrojeń 

ofensywnych, wydane we Władywostoku dn. 24 listopada 1974 r.43 

 

  

                                                 
40 Tekst cyt. porozumienia: [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 5, 1972, poz. 122, s. 932-938. Zostało ono 
przygotowane poza rokowaniami SALT, w czasie dwóch rund konsultacji: 12 – 22 października 1971 r. w 
Moskwie oraz 4 – 17 maja 1972 r. w Waszyngtonie. Na czele delegacji przygotowujących porozumienie stali: po 
stronie radzieckiej – adm. Władimir A. Kasatonow, amerykańskiej – sekretarz ds. marynarki wojennej – gen. 
John W. Werner. Porozumienie podpisali: naczelny dowódca Marynarki Wojennej ZSRR, adm. Siergiej G. 
Gorszkow i J. Werner. Por.: Czwarty dzień rozmów R. Nixona w Moskwie, „Trybuna Ludu” nr 143, 21 maja 
1972. 
41 Tekst cyt. porozumienia: [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 5, 1972, poz. 123, s. 939-943. Uzupełnieniem 
tego porozumienia był podpisany podczas wizyty R. Nixona w Moskwie, w 1974 r. Protokół nazwany: Zasady 
regulujące zmianę, demontaż lub zniszczenie oraz zawiadomienie o nich dotyczące strategicznych zbrojeń 
ofensywnych. Protokół przygotowała Stała Komisja Konsultatywna. Por.: Komunikat o wizycie prezydenta 
Richarda Nixona w ZSRR, Moskwa, dn. 3 lipca 1974 r., [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 7, 1974, poz. 95, s. 
764. Tymczasowe porozumienie z 26 maja 1972 r. weszło w życie z dn. 3 października 1972 r. 
42 Tekst cyt. dokumentu: [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 6, 1973, poz. 95, s. 799-801. 
43 Tekst cyt. oświadczenia: [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 11, 1974, poz. 172, s. 1262-1264. 
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Tymczasowe porozumienie miedzy rządem ZSRR i rządem USA o niektórych środkach 

w zakresie ograniczenia strategicznych zbrojeń ofensywnych,26 maja 1972 r. 

 

Tymczasowe porozumienie z dn. 26 maja 1972 r. wraz z dołączonym doń Protokółem, 

zawarto na okres pięciu lat lub do czasu wcześniejszego osiągnięcia porozumienia w sprawie 

ograniczenia strategicznych zbrojeń ofensywnych (Art. 7). Wejście w życie porozumienia 

uzależniono od wymiany pisemnych zawiadomień o zatwierdzeniu przez strony Protokołu 

załączonego do Układu w sprawie ograniczenia systemów antyrakietowych oraz wymiany 

dokumentów ratyfikacyjnych tego Układu (Art. 8). Tymczasowe porozumienie 

przewidywało: 

 zamrożenie ilości naziemnych wyrzutni pocisków międzykontynentalnych (ICBM - 

Intercontinental Ballistic Missile) wg stanu na dzień 1 lipca 1972 r. (art. 1); 

 ograniczenie wyrzutni rakiet balistycznych instalowanych na okrętach podwodnych 

(SLBM –Submarine-launched Ballistic Missile); 

 ograniczenie liczby okrętów podwodnych wyposażonych w SLBM do liczby 

znajdujących się już na uzbrojeniu i w budowie w dn. 26 maja 19782 r. (Art. 3); 

 możliwość budowy nowych wyrzutni i okrętów podwodnych (w trybie ustalonym dla 

stron) w celu zastąpienia równej ilości wyrzutni starszych typów (zainstalowanych 

przed 1964 r.) lub wyrzutni starszych okrętów (Art. 3); 

 zakaz modernizacji wyrzutni lekkich ICBM lub ICBM starszych typów w celu 

umożliwienia wystrzeliwania z nich ciężkich ICBM (Art. 2);  

 weryfikację przestrzegania porozumienia oparto o wykorzystanie narodowych 

technicznych środków rozpoznania, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami 

prawa międzynarodowego. 

Do Tymczasowego porozumienia dołączono Protokół44 podający stany posiadania 

stron porozumienia oraz dozwolone granice zmiany tych stanów (Tabela 4). 

  

                                                 
44 Omówienie Protokołu: A. Gradziuk, A. Towpik, SALT – dotychczasowe wyniki, znaczenie i perspektywy, 
„Sprawy Międzynarodowe” nr 12, 1974, s. 22 – na podstawie: SIPRI Yearbook, 1973, s. 3. Wg najczęściej 
przytaczanych danych liczba naziemnych wyrzutni rakiet międzykontynentalnych oceniana była w momencie 
podpisywania porozumienia na 1618 w ZSRR i 1054 w USA. Dane te nie były jednak określone ani w 
Porozumieniu, ani w Protokole - powyższe dane również za: SIPRI Yearbook, 1973, s. 9. Moc amerykańskich 
zapasów broni nuklearnej oceniana była na ok. 8 tys. megaton. Wielkość zapasów radzieckich była w 
przybliżeniu podobna. Por.: R. Mayer, Rozbrojenie – szlachetne marzenia, czy projekt polityczny, „Zeszyty 
Teoretyczno-Polityczne” nr 7-8, 1976, s. 144 i n. – przedruk za: La Nouvelle Critique nr 91, 1976. Także: A. 
Rayzacher, Rozbrojenie, „Biuletyn Specjalny PAP. Świat 1975”, Zeszyt I, s. 37-39. 
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Tabela 4: Wielkość uzbrojenia USA i ZSRR na okrętach podwodnych 

Rodzaj uzbrojenia ZSRR USA 

Wyrzutnie zainstalowane na okrętach podwodnych 740 (+210) = 950 656 (+54) = 710 

Okręty podwodne wyposażone  

w wyrzutnie rakietowe 

62 44 

Źródło: Protokół do Tymczasowe porozumienie miedzy rządem ZSRR i rządem USA o niektórych środkach w 
zakresie ograniczenia strategicznych zbrojeń ofensywnych, 26 maja 1972 r. 

 
Powyższe dane wskazują, że w uzgodnionych dokumentach przyjęto asymetryczny 

typ ograniczeń. Radziecką przewagę w ilości wyrzutni naziemnych i zainstalowanych na 

okrętach podwodnych równoważyć miała znaczna przewaga USA w liczbie ładunków 

nuklearnych (związana ona była z bardziej zaawansowanym niż w ZSRR procesem 

wprowadzania na uzbrojenie rakiet wielogłowicowych MIRV –[Multiple independently 

targetable reentry vehicle]) oraz w kategorii bombowców strategicznych45 (nie objętych 

ograniczeniami). 

Tymczasowe porozumienie nie obejmowało: 

 ograniczeń w zakresie bombowców strategicznych; 

 broni nuklearnej znajdującej się w amerykańskim systemie wysuniętych baz 

(Forward Basted System); 

 strategicznych sił nuklearnych innych mocarstw jądrowych; 

 możliwości dalszej modernizacji (jakościowej) pocisków rakietowych i zwiększenia 

mocy głowic jądrowych. 

Analiza treści Tymczasowego porozumienia wskazuje wyraźnie na fakt, że objęło ono 

swym zakresem jedynie ilościowy aspekt części ofensywnych zbrojeń strategicznych. 

Głównym celem drugiej fazy rokowań, tzw. SALT II stać się miało opracowanie i zawarcie, 

zapowiadanego pierwotnie na rok 1974, a następnie równie bezskutecznie na rok 1975 i 1976, 

stałego porozumienia o pełniejszych środkach w zakresie ograniczenia strategicznych zbrojeń 

ofensywnych. 

Stanowisko radzieckie w powyższej kwestii był dość oczywiste: „Radziecko-

amerykańskie porozumienie w dziedzinie antyrakietowych i ofensywnych środków 

strategicznych w istocie po raz pierwszy w historii, konkretnie ograniczają nowoczesne  

i najpotężniejsze rodzaje uzbrojenia. Jednakże nie zamierzamy na tym poprzestać.  

                                                 
45 Wg danych na 1975 r. USA posiadały 463 bombowce strategiczne, zaś ZSRR jedynie 135. Por.: Militaria, 
„Biuletyn Specjalny PAP. Dodatek Tygodniowy” nr 339, 29 maja 1976, s. 26. W 1968 USA posiadały 595 
bombowców strategicznych. Por.: Современные проблемы разоружения, Москва 1970, s, 123. Przewaga 
USA nad ZSRR w tej kategorii wynosiła więc ok. 4,1 : 1. Przemówienie sekretarza generalnego KC KPZR, 
Leonida Breżniewa, wygłoszone  
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Jednym z celów nadal prowadzonych na te tematy rozmów jest znalezienie drogi do 

przekształcenia tymczasowego porozumienia w porozumienie stałe. Chyba nie byłoby 

rzeczą złą zastanowić się również nad tym, jak od ograniczenia zbrojeń przejść do ich 

stopniowej redukcji oraz do ustalenia jakichś granic ich jakościowego 

doskonalenia46(podkr. AK). 

 

Podstawowe zasady rokowań w sprawie ograniczenia strategicznych zbrojeń 

ofensywnych, 21 czerwca 1973 r. 

 

W ciągu roku między wizytą R. Nixona w ZSRR (22-30 maja 1972), a wizytą  

L. Breżniewa w USA (16-25 czerwca 1973) negocjatorzy SALT II napotkali szereg trudności 

w sformułowaniu zapowiadanego, oczekiwanego stałego i pełniejszego porozumienia  

w sprawie ograniczenia strategicznych zbrojeń ofensywnych. Jednak również spotkanie na 

szczycie w 1974 r. niewiele posunęło sprawę naprzód. W toku rozmów udało się uzgodnić 

Podstawowe zasady rokowań w sprawie ograniczenia strategicznych zbrojeń 

ofensywnych. Stanowiło top pewien postęp w rokowaniach, dotyczyło jednak 

marginesowych w gruncie rzeczy spraw proceduralnych, a nie rzeczywistych problemów 

związanych z istotą negocjacji. Wymienione w dokumencie zasady opracowano w oparciu  

o dotychczasowe doświadczenia rokowań SALT, wnioski płynące z zakresu i realizacji 

zawartych już porozumień rozbrojeniowych oraz o uświadomione i uzgodnione przez strony 

cele i zadania rokowań, które miały być kontynuowane w przyszłości. Istota uzgodnionych 

zasad sprowadzała się do:  

 kontynuowania aktywnych rokowań w celu opracowania stałego porozumienia  

o pełniejszych środkach w zakresie ograniczenia strategicznych zbrojeń ofensywnych 

(z zamiarem podpisania go w 1974 r.), a także w celu ich późniejszej redukcji; 

 kierowania się zasadą poszanowania prawa do równego bezpieczeństwa oraz uznania 

faktu, że próby uzyskania jednostronnych korzyści byłoby nie do pogodzenia  

z utrwalaniem pokojowych stosunków miedzy ZSRR a USA; 

 ograniczenia strategicznych zbrojeń ofensywnych dotyczyć mogą ich strony 

ilościowej, jak i jakościowego doskonalenia; 

                                                 
46Przemówienie sekretarza generalnego KC KPZR, Leonida Breżniewa, wygłoszone na wsólnym posiedzeniu KC 
KPZR, Rady Najwyższej ZSRR i Rady Najwyższej RFGSRR z okazji 50-lecia powstania ZSRR (fragment 
dotyczący polityki zagranicznej) – Moskwa d. 21 grudnia 1972 r., [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 12, 
1972, poz. 284, s. 2086. 
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 kontrola ograniczeń winna być prowadzona przy pomocy narodowych środków 

technicznych; 

 modernizacja i wymiana ograniczanych broni dozwolone są pod warunkiem 

przestrzegania zasad sformułowanych w odpowiednich porozumieniach; 

 do czasu uzyskania porozumienia o pełniejszych środkach ograniczających dążyć 

należy do zawierania porozumień uzupełniających o poszczególnych środkach; 

 konieczne jest dalsze doskonalenie środków mających zapobiegać przypadkowemu 

lub bezprawnemu użyciu broni nuklearnej. 

Dalsze rozmowy w ramach SALT kontynuowano w oparciu o przedstawione zasady. 

Pragnienie osiągnięcia dalszych porozumień wytyczonych w rozmowach L. Breżniewa i R. 

Nixona oraz dążenie do realizacji celów wytkniętych w Programie Pokoju przedstawionych 

na XXIV Zjeździe KPZR, znajdowało odzwierciedlenie w wielu ówczesnych wystąpieniach 

czołowych polityków radzieckich47. 

Przebieg rokowań oraz porozumień zawartych w czerwcu 1973 r. wskazywały, przed 

jakimi trudnymi i skomplikowanymi zadaniami stanęli negocjatorzy SALT II. Osiągnięcie  

w rokowaniach SALT I porozumień w zakresie ograniczeń ilościowych – będących 

zagadnieniem stosunkowo prostym – w dużej mierze zależnym od dobrej woli ZSRR i USA, 

otworzyło nowy, znacznie trudniejszy do osiągnięcia uzgodnień, etap rozważania i szukania 

nieporównywalnych w gruncie rzeczy problemów jakościowych, prób przekładania kategorii 

jakościowych na mierzalny język cyfr. Trafnie ocenił te problemy sekretarz stanu USA, dr 

Henry Kissinger: „… czy mają to być liczby, czy siła ciągu, czy głowice, a może wszystko 

razem? Jak porównać przewagę w bombowcach, z przewagą w rakietach? Jak porównać siłę 

ciągu lub siłę nośną bombowców z siłą ciągu rakiet? /…/ Nie istnieje taka baza pojęciowa dla 

drugiej rundy SALT. /…/ Nowym składnikiem równania jest gwałtowny rozwój technologii 

[chodzi tu o problem MIRV – AK] idący w parze z ulepszeniem celności, co nawet w ramach 

umowy [z 1972 r. – AK] ujawniło słabe punkty na rok, a nawet dwa wcześniej niż się tego 

wówczas spodziewaliśmy”48. 

                                                 
47 M.in.: L. Breżniew w przemówieniu wygłoszonym z okazji wręczenia mu Międzynarodowej Nagrody 
Leninowskiej „Za umacnianie pokoju między narodami” w Moskwie, 11 lipca 1973 r., powiedział: „Najlepszym 
sposobem obrony pokoju jest dalsze kontynuowanie naszej pokojowej polityki, dalsze kontynuowanie naszej, 
jak obecnie mówią, pokojowej ofensywy /…/ kontynuowanie aktywnej walki o pełną realizację Programu 
Pokoju w tym celu, by pozytywne przemiany odczuwane obecnie w coraz większym, stopniu w sytuacji 
międzynarodowej nabrały nieodwracalnego charakteru /…/ Pragnąłbym oświadczyć: Nie będziemy szczędzić 
sił, aby wykonać ten „mandat pokoju”. Por.: „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 7, 1973, poz. 120, s. 1947-1948. 
48Konferencja prasowa sekretarza stanu USA, Henry Kissingera (fragmenty), dn. 27 grudnia 1973 r. [w:] „Zbiór 
Dokumentów”, PISM, nr 12, 1973, poz. 252, s. 2110-2111. Szerzej: Z Szczerbowski, Problem symetrii i 
asymetrii w rokowaniach rozbrojeniowych, „Sprawy Międzynarodowe” nr 11, 1975, s. 72-91. 
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Zarysowujący się impas w rokowaniach dotyczących ograniczenia strategicznych 

zbrojeń ofensywnych w pełni dał znać o sobie w czasie kolejnego, trzeciego w ciągu 

niespełna dwóch lat, radziecko-amerykańskiego spotkania na szczycie. W czasie wizyty R. 

Nixona w ZSRR (27 czerwca – 3 lipca 1974 r.) nie zdołano osiągnąć zapowiadanego na 1974 

r. stałego porozumienia o pełniejszych środkach w zakresie ograniczenia zbrojeń 

ofensywnych. Nawet zawarcie trzech kolejnych porozumień rozbrojeniowych nie przysłoniło 

oczywistego faktu, że główny cel wizyty, rozwiązanie sprawy ograniczenia strategicznych 

zbrojeń ofensywnych, nie został osiągnięty. W tym zakresie uzgodniono jedynie,  

że podstawowym kierunkiem dalszych rokowań jest ograniczenie, a w konsekwencji 

zaprzestanie wyścigu zbrojeń, zwłaszcza strategicznych, nowe - pełniejsze porozumienie 

powinno objąć okres do 1985 r. i dotyczyć ograniczeń zarówno ilościowych,  

jak i jakościowych, oraz że opracowanie takiego porozumienia winno być zakończone zanim 

upłynie ważność porozumienia tymczasowego49. 

Deklaracje chęci dalszych porozumień nie zmniejszały jednak trudności,  

które piętrzyły się coraz bardziej50. Główne problemy wynikały z: 

 braku zgody USA na objęcie dyskusją i ewentualnym porozumieniem tzw. Forward 

Basted System – broni nuklearnych znajdujących się w bazach amerykańskich na 

obcych terytoriach i na lotniskowcach; wiązało się to z rozbieżnościami na temat 

określenia „zbrojeń strategicznych” dla potrzeb SALT; 

 odmowy USA uwzględnienia po stronie zachodniej, przy rozważaniu stosunku sił, 

francuskich i brytyjskich sił strategicznych; 

 dążenia amerykańskiego kompleksu militarno-przemysłowego do utrzymania 

przewagi amerykańskiej w zakresie niektórych systemów broni strategicznych; 

 „przyczyn technicznych” – wynikających z różnej struktury sił strategicznych obu 

stron, odmienności charakterystyk techniczno-bojowych, różnego stopnia i tempa ich 

rozwoju; 

 dalszych trudności związanych problemami kontroli i weryfikacji dotychczasowych 

porozumień. 

Przedstawione problemy widzieć należy dodatkowo w ciągłym rozwoju wynikającym 

z systematycznych zmian układu sił w świecie oraz burzliwego rozwoju nowoczesnej nauki  

i techniki wojennej. 
                                                 
49Komunikat o wizycie prezydenta USA, Richarda Nixona w ZSRR – Moskwa, dn. 3 lipca 1974 r., [w:] „Zbiór 
Dokumentów”, PISM, nr 7, 1974, poz. 95, s. 758-779. 
50 Szerzej: A. Gradziuk, A. Towpik, SALT – dotychczasowe wyniki, znaczenie i perspektywy, „Sprawy 
Międzynarodowe” nr 3, 1974.  
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Pogłębiający się impas rokowań SALT skłonił przywódców ZSRR i USA do 

ponownego (w 1974 r.) spotkania na szczycie. W wyniku konsultacji przygotowawczych 

prowadzonych w Moskwie, w dniach 23-27 października 1974 r., z udziałem L. Breżniewa, 

A. Gromyki i H. Kissingera, udało się doprowadzić w dn. 23-24 listopada 1974 r. w rejonie 

Władywostoku do roboczego spotkania L. Breżniewa i nowego prezydenta USA  

(po ustąpieniu R. Nixona), Geralda Forda. Doprowadzenie tego spotkania do skutku było 

wyrazem dążenia obu stron do kontynuowania polityki prowadzonej w ciągu ostatnich lat. 

Było to tym ważniejsze, że oczyściło atmosferę między ZSRR a USA spowodowaną 

wstrząsem Watergate, odejściem Nixona i objęciem władzy przez G. Forda. 

Konkretnym przejawem pomyślnej kontynuacji dialogu było podpisanie przez  

L. Breżniewa i Geralda Forda Oświadczenia radziecko-amerykańskiego w sprawie 

ograniczenia ofensywnych zbrojeń strategicznych (Władywostok, dn. 24 listopada 1974 r.) 

przewidującego ustalenie maksymalnego pułapu ilościowego posiadanych przez ZSRR i USA 

środków przenoszenia strategicznych broni ofensywnych – bombowców strategicznych  

i rakiet międzykontynentalnych (do 2400 sztuk po każdej stronie) oraz limitów ilościowych 

na rakiety międzykontynentalne wyposażone w głowice wieloczłonowe – MIRV (do 1330 

sztuk, wchodzących do pułapu 2400 środków przenoszenia)51. 

Oświadczenie władywostockie stanowiło kolejny krok naprzód w dziele przygotowań 

do zawarcia zapowiadanego od 1972 r. szerszego porozumienia w sprawie ograniczenia 

strategicznych zbrojeń ofensywnych. Ważnym novum było włączenie do zakresu rokowań, 

objęcie uzgodnionymi limitami, bombowców strategicznych. Uzgodniono również,  

że opracowane, długoterminowe porozumienie zawierać będzie wytyczne do dalszych etapów 

rozmów, które winny być rozpoczęta nie później niż w latach 1980-198152. Ustalenie  

w nowej sytuacji technologii zbrojeń nuklearnych parytetu ilościowego (limity)  

i jakościowego (włączenie bombowców strategicznych i ograniczenie MIRV) strategicznych 

potencjałów obu mocarstw stanowiło kolejną próbę ustabilizowania równowagi sił, 

uwzględniającą szczególne znaczenie rozwoju technologii MIRV53. 

Rokowania SALT wznowione 31 stycznia 1975 r. wypełniać miały ustalenia przyjęte 

we Władywostoku konkretną treścią projektu nowego porozumienia. Okazało się jednak,  

że nie jest to sprawa prosta. Obok wielu dotychczasowych trudności pojawiły się, a raczej 

                                                 
51 Szerzej: А. Каренин, О сдерживании стратегических вооружений, „Международная Жизнь” но 9, 
1974, s. 15-16. 
52 А. Е. Ефремов, Ядерное разоружение, Москва 1976, s. 199. 
53 Problem MIRV szeroko omawiają: A. Rayzacher, Inicjatywy i rokowania rozbrojeniowe, [w:] Świat 1975, 
Warszawa 1976, s. 609-611; J. M. Lodal, Weryfikując SALT, „Biuletyn Specjalny PAP. Dodatek Tygodniowy” nr 
420, 23 października 1976, s. 7-10 (przedruk z: „Foreign Policy” nr 24, 1976). 
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wypłynęły na powierzchnię nowe. W maju 1975 r. Kongres amerykański wysunął wobec 

ZSRR zarzuty naruszania porozumienia SALT I z 26 maja 1972 r. akcja ta wiązała się  

z rozpowszechnianymi w Pentagonie ocenami, jakoby SALT I przynosił korzyści jedynie 

stronie radzieckiej, oraz że ZSRR zdobywa nad USA przewagę w zakresie „ładunku 

użytecznego” rakiet strategicznych54. Źródłem największych, jak się wydaje, trudności stała 

się sprawa wliczania, bądź nie wliczania do pułapów ustalonych we Władywostoku 

najnowszych typów uzbrojenia strategicznego. Główną trudność sprawiała weryfikacja 

amerykańskich pocisków manewrujących „Cruise” oraz radzieckich bombowców  

o zmiennym układzie skrzydeł Tu-22M („Backfire”)55. Opóźnienie rokowań SALT było 

również spowodowane z powodu stawwiania sprawy weryfikacji innych rodzajów broni: 

amerykańskiej rakiety „X”, radzieckiej rakiety SS-19, amerykańskiego systemu radarowego 

„phased – array – radar” NA Alasce oraz radzieckiego radaru SA-5. 

Impas w rokowaniach SALT II spowodowany w gruncie rzeczy trudnościami typu 

technicznego i interpretacyjnego, pogłębiony został również w latach 1975-1976 czynnikami 

związanymi z rozwojem sytuacji wewnętrznej w USA i jej wpływem na realizację 

dotychczasowej polityki zagranicznej, szczególnie zaś na stosunki z ZSRR. Chodzi tu 

głównie o sprzeczności w łonie administracji amerykańskiej na temat wartości i perspektyw 

SALT (konflikt między sekretarzem stanu H. Kissingerem a sekretarzem obrony James’em R. 

Schlesingerem) oraz prezydencką kampanią przedwyborczą. Zmiana ekipy rządzącej  

w Waszyngtonie – objęcie prezydentury przez Jimmy Cartera (wiceprezydent Walter 

Mondale, sekretarz stanu Cyrus Vance)56 – jak oczekiwano, spowodować mogła ponowne 

ruszenie z martwego punktu przeciągające się przygotowania do zawarcia nowego 

porozumienia w sprawie ograniczenia strategicznych zbrojeń strategicznych. Była to sprawa 

tym pilniejsza, że z dn. 3 października 1977 r. upływał termin ważności poprzedniego 

porozumienia w tej sprawie z dn. 26 maja 1972 r. Wydaje się, że obecnie [1976/1977 – A.K.] 

dalszego postępu spodziewać się będzie można dopiero po dojściu do skutku planowanego  

w roku 1977 [doszło do skutku w 1979 – AK] spotkania na szczycie L. Breżniewa  

i J. Cartera. 

 

 

                                                 
54 Szerzej m.in.: A. Rayzacher, Rozbrojenie…, s. 40-43; A. Rayzacher, Odprężenie – czy już nieodwracalne?, 
„Biuletyn Specjalny PAP”, Świat 1974, Zeszyt I, s. 15-17; J. M. Lodal, op. cit., s. 3-7. 
55 Opis „Cruise” i „Backfire” – w cyt. wyżej artykułach, a także: Co przeszkadza SALT?, „Tygodniowy Biuletyn 
Specjalny PAP” nr 1714, 4 grudnia 1975, s. 7-12; J. Rudlicz, SALT a budżet Pentagonu, „Żołnierz Wolności” nr 
25, 31 stycznia 1976; K. Szyndzielorz, Rakiety wymierzone w SALT, „Polityka” nr 13, 26 marca 1976, s. 11. 
56 Por.: Jimmy Carter, cz. I, „Profile” nr 5, 1976; Ekipa Jimmy Cartera, cz. I, „Profile” nr 2, 1977. 
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Problem ograniczenia systemów obrony przeciwrakietowych 

 

Problemowi ograniczenia systemów obrony przeciwrakietowych poświęcona była 

kolejna grupa porozumień zawartych w ramach rokowań SALT: 

1. Układ między ZSRR a USA o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej, 

podpisany w Moskwie dn. 26 maja 1972 r.57; 

2. Protokół do Układu między ZSRR a USA o ograniczeniu systemów obrony 

przeciwrakietowej, podpisany w Moskwie dn. 3 lipca 1974 r.58 

Sprawa systemów obrony przeciwrakietowej oraz ich ograniczania nabrała 

szczególnego znaczenia w stosunkach radziecko-amerykańskich w 1969 r. Wynikało to stąd, 

że prezydent Nixon podjął 14 marca 1969 r. decyzję o budowie przez USA systemu obrony 

przeciwrakietowej „Safeguard” (system ABM: anti-ballistic-missile). W stanie gotowym 

system ten obejmować miał 12 – 14 zespołów obejmujących swym zasięgiem terytorium 

USA, a szczególnie rejony rozmieszczenia wyrzutni międzykontynentalnych pocisków 

rakietowych (ICBM) oraz baz lotnictwa strategicznego. W skład systemu miały wejść dwie 

sieci urządzeń radarowych i dwa typy antyrakiet: dalekiego zasięgu „Spartan” i bliskiego 

zasięgu „Sprint”. W latach 1971-1972 wydatki na rozbudowę systemu „Safeguard” wynosiły 

po 1,3 mld $ osiągając łącznie z wcześniejszymi kosztami (od 1968 r.) sumę 5,2 mld $. 

Według optymistycznych obliczeń całkowity koszt systemu miał osiągnąć 6-7 mld $59. 

Wzrost kosztów związanych z rozwijaniem systemów ABM oraz ich względnie mała 

skuteczność wobec rozwoju pocisków z głowicami wieloczłonowymi przemawiała  

za zahamowaniem tej niebezpiecznej dziedziny zbrojeń strategicznych. Znamienne,  

że rozbudowa ABM wprowadziła do istniejącego w świecie zrównoważonego układu sił 

czynnik destabilizujący, wskazujący na fakt przygotowywania się do wojny nuklearnej, a nie 

do podejmowania rzetelnych wysiłków rozbrojeniowych. 

                                                 
57 Tekst układu: [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 5, 1972, poz. 124, s. 944-955. Szerzej o rozwoju, składzie 
i zasadach funkcjonowania systemów obrony przeciwrakietowych, m.in.: M. Michalski, op. cit., s. 214 i n.; Й. 
Й. Ануреев, Оружие противоракетной и противокосмической обороны, Воениздат, Москва 1971; И. Г. 
Усачев, Советский Союз и проблема разоружения, Междунар. отношения, Москва 1976, s. 164-166. 
58 Tekst cyt. dokumentu: [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 7, 1974, poz. 100, s. 799-802. Protokół ten, 
opracowany przez Stałą Komisję Konsultatywną, nazywany był również: Zasady regulujące zamianę, demontaż 
lub zniszczenie oraz zawiadamianie o nich dotyczące systemów obrony przeciwrakietowej i ich składników. Por.: 
Komunikat o wizycie prezydenta USA, Richarda Nixona, w ZSRR, Moskwa, dn. 3 lipca 1974 r., [w:] „Zbiór 
Dokumentów”, PISM, nr 7, 1974, poz. 95, s. 764. 
59 Odpowiednikiem lądowego systemu ABM „Safeguard” był morski system obrony antyrakietowej SABMIS 
(sea-based anti-ballistic missile). Prace przygotowawcze nad tym systemem rozpoczęto w 1970 r. Szerzej m.in.: 
И. Г. Усачев, op. cit., s. 165; E. J. Osmańczyk, op. cit., s. 807; Złowroga arytmetyka, „Zeszyty Teoretyczno-
Polityczne” nr 6, 1970, s. 38-41, przedruk za: Newsday, New York. 
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Skuteczne ograniczanie systemów antyrakietowych stanowiło istotny czynnik 

hamujący wyścig strategicznych zbrojeń ofensywnych przyczyniając się tym samym do 

zmniejszenia niebezpieczeństwa wybuchu wojny jądrowej. W tym samym kierunku szły 

sformułowania Układu o ograniczeniu systemów przeciwrakietowych z 26 maja 1972 r. 

Analiza brzmienia poszczególnych artykułów przywołanego układu wskazuje, że wprowadza 

on szereg ograniczeń wobec istniejących w SZRR i USA systemów ABMoraz ogranicza  

w znacznym stopniu możliwość rozwoju takich systemów w przyszłości poprzez: 

 Ustalenie ścisłych pułapów ilościowych (ograniczenie „proliferacji pionowej”)  

dla systemów ABM i ich części składowych (Art. 3); 

 Zakaz rozmieszczania systemów ABM i ich części składowych poza wyznaczonymi 

rejonami: 

- na terenie własnego kraju (Art. 3), 

- poza granicami stron układu (ograniczenie „proliferacji poziomej”) (Art. 9) – 

stanowiąc tym samym konsekwencję i rozwinięcie Układu o nierozprzestrzenianiu 

broni jądrowej, jako że antyrakiety uzbrojone są w ładunki jądrowe; 

 Poważne ograniczenie zakresu dozwolonych modernizacji (Art. 4, 5, 6 i 7). 

Precedensem w historii dotychczasowych porozumień rozbrojeniowych było przyjęcie 

przez strony Układu systemu weryfikacji opartego o wykorzystanie narodowych technicznych 

środków kontroli, wykorzystywanych zgodnie z ogólnie uznanymi zasadami prawa 

międzynarodowego (Art. 12)60. 

Ważnym postanowieniem Układu była decyzja o zniszczeniu lub rozmontowaniu tych 

systemów ABM i ich części składowych, które przekraczały ustalone limity ilościowa61. 

Miało to się odbywać wg uzgodnionej (lecz nie wymienionej w Układzie procedury (Art. 8). 

Pomimo dużej precyzyjności sformułowań zawartych w Układzie, dla doraźnego 

rozwiązywania ewentualności zapowiedziano utworzenie Stałej Komisji Konsultatywnej62 

oraz zakładano wprowadzenie uzgodnionych poprawek do Układu (Art. 13 i 14). 

                                                 
60 Szerzej m.in.: A Karkoszka, Możliwości kontroli rozbrojenia, „Sprawy Międzynarodowe” nr 10, 1972, s. 32-
48; M. Michalski, op. cit.; T. Burakowski, Bezzałogowe satelity szpiegowskie, „Przegląd PS” nr 4, 1968; O. 
Wołczek, Zwiad kosmiczny, Wyd. MON, Warszawa 1967. 
61 Art. III Układu zezwalał stronom na posiadanie dwóch rejonów rozmieszczenia sił ABM: jednego wokół 
stolicy z centrum w jej granicach, drugiego wokół dowolnie wybranego rejonu wyrzutni ICBM (oba o promieniu 
150 km). W skład każdego z systemów wchodzić mogło maksymalnie po 100 antyrakiet i po 100 wyrzutni 
antyrakiet oraz ustalone ilości urządzeń radiolokacyjnych. Poza tym na uzgodnionych poligonach strony mogły 
posiadać po 15 wyrzutni i antyrakiet do celów eksperymentalnych. 
62 Wiadomość o opublikowaniu Memorandum o utworzeniu wspólnej stałej komisji doradczej podano do 
wiadomości publicznej w Komunikacie o rozmowach SALT, „Trybuna Ludu” nr 356, 22 grudnia 1972. 
Komunikat ten ogłoszono w Moskwie dn. 21 grudnia 1972 r. Komisja obradować miała co najmniej dwa razy  
w roku, w Genewie lub innym mieście. 
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Znaczenie Układu polegało również na tym, że: 

 miał być on systematycznie, co pięć lat ponownie rozpatrywany (Art. 14); 

 jego działanie jest bezterminowe (Art. 15); 

 wymaga on ratyfikacji i rejestracji zgodnie z Art. 102 Karty NZ (Art. 16). 

Konsekwencją i rozwinięciem Układu o ograniczeniu systemów ABM był Protokół do 

Układu podpisany dn. 3 lipca 1974 r. W dokumencie tym strony uzgodniły dalsze 

ograniczenie posiadanych przez siebie systemów ABM. Polegały one na: 

 pozostawieniu każdej ze stron prawa do wykorzystywania jednego, z dwu 

posiadanych dotychczas systemów ABM o promieniu i składzie określonym  

w Układzie z 1972 r.; 

 ograniczeniu prawa stron do zmian rozmieszczenia poszczególnych systemów ABM. 

Zgodnie z omówionym Protokołem ZSRR zdemontował ABM otaczający Leningrad, 

zachowując system wokół Moskwy, zaś USA zachowały system ABM w Grand Forkes 

(Dakota Północna), rezygnując z systemu wokół Waszyngtonu63. 

 

Inne porozumienia zawarte w ramach rozmów SALT 

 

Porozumienie zawarte między ZSRR a USA  

w sprawie udoskonalenia bezpośredniej łączności 

 

Wśród innych porozumień zawartych w ramach rozmów SALT, a nie wiążących się 

bezpośrednio ze sprawą ograniczenia zbrojeń strategicznych, omówienia wymaga 

Porozumienie zawarte między ZSRR a USA w sprawie udoskonalenia bezpośredniej 

łączności, zawarte w Waszyngtonie, dn. 30 września 1971 r.64 Bazuje ono na pozytywnych 

doświadczeniach uzyskanych w procesie eksploatacji dotychczasowej linii bezpośredniej 

łączności między ZSRR a Usa, funkcjonującej od 1963 r. 

Zgodnie z Porozumieniem w sprawie udoskonalenia bezpośredniej łączności: 

                                                 
63Podpisanie dwóch porozumień technicznych ZSRR – USA, „Biuletyn Specjalny PAP” nr 1040, 3 listopada 
1976, s. 11-12. Informacja o demontażu systemów ABM w USA i ZSRR znajdowała się w dokumencie 
dotyczącym „procedury wymiany, demontażu lub niszczenia systemów antyrakietowych i ich elementów”. Treść 
porozumienia uzgodnili dyplomata amerykański Sydney N. Graybeal i gen Georgij F. Ustinow, w dn. 27 
września – 30 października 1976 r. Porozumienie podpisano 1 listopada 1976 r. 
64 Tekst cyt. porozumienia - [w:] „Zbiór Dokumentów”, PISM, nr 9, 1971, poz. 134, s. 919-921. Do protokoły 
dołączono Załącznik. Prezentację pozostałych dokumentów podpisanych w trakcie SALT, a mianowicie: Układu 
o ograniczeniu podziemnych doświadczeń z bronią nuklearną (z 1974 r.), Układu o podziemnych eksplozjach 
nuklearnych dla celów pokojowych (z 1976 r.) oraz Oświadczenie dotyczące niewykorzystywania środowiska 
naturalnego celach militarnych, jako nie związane bezpośrednio z problematyką ograniczenia zbrojeń 
strategicznych, pominięto w tym opracowaniu. 
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 uzgodniono ustanowienie dwóch dodatkowych kanałów łączności satelitarnej  

oraz systemu punktów docelowych linii bezpośredniej łączności na terytorium ZSRR  

i USA (Art. 1); 

 utrzymano funkcjonowanie dotychczasowej łączności oraz wyrażono dążenie do 

zapewnienia nieprzerwanej i niezawodnej pracy kanałów łączności oraz punktów 

docelowych uzgodnionych w nowym porozumieniu (Art. 2 i 3). 

Obowiązki stron w dziedzinie szczegółów technicznych zapewniających niezawodną 

łączność skonkretyzowano w Załączniku do Porozumienia. Łączność miała być organizowana 

przez niezależne systemy satelitarne: radziecki - „Mołnija” i Amerykański – „Intelsat”  

oraz naziemne stacje łączności przewodowej. 

Znaczenie powyższego porozumienia polegało na tym, że stanowiło ono poważny 

krok naprzód w doskonaleniu łączności między ośrodkami kierowniczymi ZSRR i USA  

oraz między systemami rozpoznania (wykrywania) i ostrzegania, jak również defensywnymi 

systemami antyrakietowymi rozmieszczonymi na terenie Związku Radzieckiego i Stanów 

Zjednoczonych. Wpływało tom pozytywnie na skuteczność podstawowych porozumień 

zawieranych następnie w wyniku rokowań SALT. Dało ono również podstawę  

do doskonalenia istniejących już linii łączności między ZSRR i USA65. 

 

Wnioski 

 

Ocena dotychczasowych [do pocz. 1977 r.] SALT ma bez wątpienia pozytywny 

charakter. Państwa socjalistyczne oraz większość państw zachodnich rzeczowo oceniają duże 

znaczenie rokowań radziecko-amerykańskich dla sprawy odprężenia i rozbrojenia. Pewne 

oceny o zabarwieniu negatywnym wynikają stąd, że w czasie trwania SALT pewnemu 

osłabieniu uległa działalność innych organów rozbrojeniowych – efektywna kontynuacja ich 

pracy została w dużej mierze zdeterminowana postępami SALT. Wśród państw 

niezaangażowanych popularna jest opinia, że dążenie do dalszych ilościowych i jakościowych 

zbrojeń ofensywnych wyzwolić może znaczne środki materialne, które mogłyby zostać 

obrócone na pomoc ekonomiczną dla tych krajów.  

                                                 
65 Tak na przykład dalszą procedurę ułatwiania przekazywania błyskawicznych informacji sformułowano  
w Protokole o wprowadzeniu w życie porozumienia z 1971 r. o „posunięciach zmierzających do zmniejszenia 
ryzyka wybuchu wojny nuklearnej” podpisanego w Genewie, dn. 1 listopada 1976 r. Por.: Podpisanie dwóch 
porozumień technicznych ZSRR – USA, „Biuletyn Specjalny PAP” nr 1040 z dn. 3 listopada 1976 r., s. 11-12. 
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Znamienne jest, że zdecydowanie negatywne stanowisko w ocenie wyników 

dotychczasowych rozmów SALT zajęły jedynie Chiny i Albania, które wysuwają oskarżenie 

o „spisku mocarstw imperialistycznych” przeciwko państwom małym i średnim. 

Rozważając problem dalszych perspektyw rokowań SALT należy zdać sobie sprawę  

z tego, że osiągnięcie kolejnych porozumień staje się sprawą coraz bardziej skomplikowaną, 

jednak doświadczenie uczy, że w wypadku rzetelnego podejścia do interesujących problemów 

przez obie strony można jednak znaleźć rozwiązania będące dla nich do przyjęcia. 

Powodzenie rokowań uzależnione jest głównie od lojalnego przestrzegania podstawowej 

zasady rokowań: tezy o nieumniejszonym bezpieczeństwa każdej ze stron. Perspektywy 

negocjowanego od prawie pięciu lat porozumienia SALT II uzależnione są, jak się wydaje,  

od przyjęcia kompromisowych decyzji politycznych przez przywódców ZSRR i USA  

w czasie oczekiwanego w 1977 r. spotkania L. Breżniewa i J. Cartera66. 
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Streszczenie 

 

Artykuł przedstawia udział misji obserwacyjnych Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w budowaniu bezpieczeństwa i pokoju na świecie. Na przykładzie 

funkcjonowania tego narzędzia przedstawiono genezę, rolę i wkład jaki został wniesiony 

przez ten rodzaj misji pokojowych w międzynarodowym projekcie zapobiegania 

oraz rozwiązywania sporów i konfliktów na świecie. Osobiste doświadczenia autora poparte 

dostępną literaturą stały się przyczynkiem podjęcia próby ukazania i jednocześnie 

uzmysłowienia potencjalnemu odbiorcy nie tylko wagi tegoż narzędzia w ogólnoświatowym 

systemie budowania pokoju ale również zasadności jego udziału w tego typu projektach  

w przyszłości.  

Wartym podkreślenia jest fakt, iż to właśnie misje obserwacyjne są prekursorami 

wszystkich późniejszych pokojowych misji operacyjnych. Stanowią bowiem kanwę 

wszelkiego rodzaju misji lub operacji pokojowych funkcjonujących pod egidą ONZ. Jednakże 

ich rola była i jest bardzo często pomniejszana lub mało zauważalna. Wprawdzie 

doświadczenia ogólnie pojętych misji pokojowych dały nam mnóstwo powodów aby 

potwierdzić ich bezspornie zasadne istnienie, to z całą pewnością niektóre już ich rodzaje 

takie jak chociażby misje obserwacyjne, w tym ich działanie z punktu widzenia prakseologii 
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nie przekonują nas i nie są tak oczywiste. Etiologia takiego stanu ma oczywiście różne 

podłoże, pomimo, iż doświadczenia pokazują jednoznacznie, że zawsze więcej osiągnięto 

używając „języka zgody” aniżeli „języka nienawiści”. Taka konstatacja wynika bowiem nie 

tylko z czysto empirycznego poznania, ale również ze względów czysto teoretycznych. 

Chociażby prowadzone badania i wypływające z nich wnioski w obszarach polemologii  

i irenologii świadczyć mogą jednoznacznie o zasadności tak przyjętego twierdzenia. Wobec 

powyższego, zasadnym jest aby tomisje obserwacyjne, które używając takich środków  

i metod jak: koncyliacja, tzw. dobre usługi, mediacja, ugoda, arbitraż, monitorowanie oraz 

obserwacja stanowiłyjedno z podstawowych narzędzi pokojowego rozwiązywania wszelkiego 

rodzaju sporów i konfliktów na świecie.  

Słowa kluczowe: ONZ, misja obserwacyjna, obserwator, bezpieczeństwo, pokój. 

 
Summary 

 

The article presents the participation of the United Nations Observation Missions in 

building security and peace in the world.On the example of functioning of this tool, ithas been 

described genesis, role and contribution which was brought in by this type of peaceful 

missions in an international project of the prevention and resolving disputes and conflicts in 

the world. 

The author's personal experience supported by the available literature became 

a reason of making an attempt to show and visualize for potential recipients not only the 

weight of that tool in the global system of peace-building but also the legitimacy of its 

involvement in such projects in the future.It is worth emphasizing that the observation 

missions are precursors of all future peacekeeping operating missions.They constitute a base 

for all kinds of missions or peacekeeping operations functioning under the aegis of the United 

Nations. However their role has been reduced or not much noticeable. 

Although the overall experience of peacekeeping missions has given us plenty of 

reasons to establish their clearly justified existence, however some of them, such as 

observation missions, from the praxeology point of view are not convincing us and are not so 

obvious.The etiology of such a state has different base, although experience is showing 

explicitly that more it has been achieved using the “language of consent” rather than “hate 

speech”. Such an observation results not only from the purely empirical cognition, but also 

from purely theoretical considerations. Even conducted studies and conclusions in areas of 

polemology and irenology can prove explicitly for legitimacies of such an accepted statement. 



Misje obserwacyjne w budowaniu bezpieczeństwa i pokoju na świecie… 

 
 

101

Therefore observation missions that use of such means and methods as: conciliation, 

the so-called good offices, mediation, an agreement, arbitration, monitoring and observation 

should constitute the basic tools for peaceful solving of all kinds disputes and conflicts in the 

world. 

Key words: UN,Observer Mission, the observer, security, peace. 

 

Wstęp 

 

Istota działań pokojowych od samego początku zawierała w sobie działania  

o charakterze koncyliacyjnym, mediacyjnym i arbitrażowym, których skuteczność zależała od 

przyczyni zaawansowania sporu, a także składu jego uczestników. Ważnymi kwestiami, 

warunkującymi ich skuteczność były i właściwie są do dzisiaj m.in. geografia regionu, 

historia, kultura, tradycja, stopień ucywilizowania uczestników sporu, poziom ekonomiczno-

gospodarczy oraz polityczny i instytucjonalny, a także przyszły bilans korzyści i strat dla 

każdej ze stron w przypadku jego zaprzestania bądź kontynuowania. Dlatego też początki 

funkcjonowania nazwijmy to „misji dobrych usług” w ramach prowadzenia działań  

o charakterze pokojowym w zasadzie ograniczały się do tzw. incydentalnego działania, co tak 

naprawdę w niektórych obszarach prowadzenia działań czy też operacji pokojowych 

częściowo funkcjonuje do dzisiaj. Stąd też zasadniczym celem nazwijmy to zbiorowych 

środków działania było i jest przede wszystkim właściwe w czasie reagowanie na zaistniałe 

oraz przeciwdziałanie mogącym powstać sporom. Z czasem poszerzyły się one  

o nadzorowanie przestrzegania bezpieczeństwa i pokoju oraz warunków porozumień w tym 

zakresie pomiędzy poszczególnymi państwami – zaangażowanymi stronami.  

W działalności naukowej dotyczącej budowania międzynarodowego pokoju, w tym 

użycia zbiorowych środków bezpieczeństwa większą uwagę skupiano na misjach (operacjach) 

pokojowych bez wyodrębniania ich rodzaju, typu i charakteru działania. Stąd też niewiele 

miejsca jak dotychczas poświęcono typowym misjom obserwacyjnym. Dlatego też zasadnym 

jest aby temu rodzajowi misji pokojowych oddać pewnego rodzaju zadośćuczynienie, 

a szczególnie ich personelowi, to znaczy obserwatorom wojskowym i ukazać ich rolę, 

znaczenie oraz dorobek jaki wniosły w budowanie światowego bezpieczeństwa i pokoju. 

 Wprawdzie autor, rozpoczął prace badawcze nad tym zagadnieniem kierując się 

zarówno osobistym doświadczeniemjak i naukowymi potrzebami, nie mniej jednak należy 

wskazać, iż w dalszym ciągu istnieje realne zapotrzebowanie na tego typu działanie naukowe. 



  Grzegorz Konopko 

 
 

102

Zaznaczyć należy, iż celem niniejszego opracowania jest kontynuowanie przez autora 

rzeczowych – empirycznych badań w tym zakresie.  

Wobec powyższego, przedmiot analiz i rozważań niniejszego opracowania będą 

stanowić następujące zagadnienia i obszary tematyczne związane z funkcjonowaniem misji 

obserwacyjnych pod błękitną flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych:  

- geneza, 

- praktyczne aspekty funkcjonowania, 

- wkład i znaczenie w budowanie pokoju i światowego bezpieczeństwa, 

- perspektywy rozwoju i przyszłość. 

W tym miejscu nasuwa się pytanie dlaczego misje obserwacyjne tylko pod egidą 

ONZ. Można pokusić się o wiele odpowiedzi, ale wystarczającą wydaję się być jedna – 

mianowicie z uwagi na ograniczenia spowodowane zakresem tematycznym  

raz wymaganiami wydawniczymi niniejszego opracowania. Zatem stosownie do przyjętego 

celu i w oparciu o przedmiot badań, ogólny problem badawczy został sprowadzony  

do poniższego pytania: czy ze względu na wkład oraz osiągnięte efekty w budowaniu pokoju 

na świecie, misje obserwacyjne powinny stanowić ważny i użyteczny instrument w procesie 

pokojowego rozwiązywania konfliktów i sporów oraz usuwania zagrożeń światowego 

bezpieczeństwa?  

W kontekście powyższego problemu badawczego sformułowane zostały również 

problemy szczegółowe w postaci następujących pytań: 

 czy misje obserwacyjne stanowią wystarczającą siłę odstraszania i zarazem remedium  

na wszelkiego rodzaju zagrożenia bezpieczeństwa na świecie? 

 jaka powinna być rola i miejsce oraz czym powinny się charakteryzować przyszłe misje 

obserwacyjne,  

 czy jest miejsce oraz jest zasadnym tworzenie i użycie nowych misji obserwacyjnych  

w przyszłych działaniach pokojowych? 

Zatem biorąc pod uwagę zakładane cele i treści niniejszego opracowania – celem 

osiągnięcia zakładanego efektu – informacje, w tym odpowiedzi na postawione pytania 

zostały rozłożone i zawarte w wyodrębnionych i kolejno następujących po sobie częściach. 

Stąd też stosując się do odpowiednich standardów i mając jednocześnie świadomość, 

że przedstawiony materiał nie jest wyczerpujący i stanowi po prostu kontynuację 

wcześniejszych rozważań w tym obszarze podjęto się niniejszego opracowania. 
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Geneza oraz wybrane przykłady funkcjonowania misji obserwacyjnych 

 

Poszukując źródeł czy też korzeni misji obserwacyjnych nie jesteśmy w stanie 

jednoznacznie określić miejsca ani czasu zdarzenia, które stanowiłoby w historii o początku 

tego typu środków zbiorowego bezpieczeństwa. Jednakże poprzez pryzmat prowadzonych 

badań, analiz oraz wszelkiego rodzaju prac nad źródłami z całą pewnością możemy znaleźć 

mnóstwo ich pierwowzorów, przybliżając się tym samym do ich początków.  

Wspólną cechą wszelkiego rodzaju misji obserwacyjnych było i właściwie jest do 

dzisiaj podejmowanie wszelkich działań mających na celu przede wszystkim zapobiegnięcie, 

powstrzymanie bądź zakończenie sporu czy też konfliktu, a także nadzorowanie postanowień 

jego zawieszenia. Aby je osiągnąć szukano różnych mechanizmów, w tym sił i środków za 

pomocą których można byłoby je realizować. Oczywiście polem – miejscem takowych 

działań był zazwyczaj teren, a środkiem – podmiotem, jeżeli można użyć takowego określenia 

– człowiek. Również jak się okazało z czasem, nie mniej ważną kwestią przy prowadzeniu 

takowych działań było zastosowanie odpowiednich zasad postępowania. Jedną z nich była 

zasada tzw. bezstronności. Konkludując, można byłoby pokusić się o stwierdzenie, iż ten typ 

operacji narodził się z pewnego rodzaju konieczności jako praktyczna, zaimprowizowana 

odpowiedź na potrzebę nazwijmy to rozwiązania zaistniałego problemu bezpieczeństwa 

poprzez bezpośrednią, bezstronną i bezpieczną obecność międzynarodową1.  

Tego typu działania na przestrzeni dziejów ewaluowały zarówno w swojej istocie jak  

i charakterze działania. Stąd też, aby należycie przybliżyć problem należałoby zawęzić cezurę 

czasową i sięgnąć do korzeni. Zasadnym wiec jest rozpoczęcie od doświadczeń pierwszej 

międzynarodowej organizacji pokojowej, mianowicie Ligi Narodów (ang. League of Nations, 

fr. Société des Nations). Jednakże, zanim rozpoczniemy od wspomnianej organizacji warto 

tytułem wstępu wspomnieć o wydarzeniu poprzedzającym jej działanie i jednocześnie 

wpisującym się do „rodziny” misji obserwacyjnych. Mianowicie, konflikcie pomiędzy Danią 

a Prusami o Szlezwik, zwanej „wojną trzyletnią”, która miała miejsce w latach 1848-1851. 

Właśnie jednym z następstw tego sporu było pojawienie się idei najbardziej bliskiej Lidze 

Narodów, to jest rozmieszczenie norwesko-szwedzkich sił w liczbie 3,800 żołnierzy  

w południowej Jutlandii na terenie Szlezwiku. Cele jakie powierzono do realizacji 

wspomnianym siłom były typowe – analogiczne do celów stawianych późniejszym siłom 

pokojowym. Bowiem wypełnianie zadań takich jak: nadzorowanie utrzymywania  
                                                 
1 I. Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa narodów zjednoczonych po zimnej wojnie, 
Warszawa 2013, s. 206-208. 



  Grzegorz Konopko 

 
 

104

oraz respektowania prawa, porządku i sprawiedliwości przy pełnej neutralności wpisało się do 

kanonu m.in. późniejszych misji obserwacyjnych2.  

Przechodząc do Ligi Narodów, należałoby stwierdzić jednoznacznie, iż pomimo wielu 

niepowodzeń w obszarze tzw. kolektywnego bezpieczeństwa stała się ona niejako pionierem 

w kwestii wypełniania funkcji nadzorująco-monitorujących. Pod jej auspicjami, wspólnie 

powołane tzw. komisje bądź komitety czy też tzw. „obserwatorzy pokoju” zwani również 

inwestygatorami według wielu obserwatorów i badaczy stały się prekursorami, późniejszych 

– dzisiejszych typowych misji obserwacyjnych3.  

Oczywiście możemy przedstawić wiele dowodów na dysfunkcyjność tychże instytucji 

– mechanizmów, którymi dysponowała Liga i prowadzonych przez nie działań. Również 

zapewne wielu z nas zgodzi się z szeroko pojawiającą się dezaprobatą ich skuteczności  

i efektywności, lecz ostatecznie konkludując pewnego rodzaju kolokwializmem, że w życiu 

nic nie jest idealne, z całą powagą i stanowczością nie możemy stwierdzić, iż były to 

działania bezcelowe, bezsensowne i bezproduktywne. Dokonując chociażby analizy 

wybiórczych kwestii spornych, w rozwiązanie których Liga Narodów angażowała się w różny 

sposób z dzisiejszej perspektywy można stanowczo stwierdzić, iż z empirycznego  

i racjonalnego punktu widzenia nie kto inny jak właśnie wspomniane organy wniosły 

ogromny wkład w rozwój i funkcjonowanie późniejszych typowych misji obserwacyjnych. 

Dla zobrazowania powyższego wskazanym byłoby przytoczenie chociażby kilku przykładów 

ich pracy stanowiącej pierwowzór – fundament późniejszego funkcjonowania nie tylko misji 

obserwacyjnych ale również różnego rodzaju misji (operacji) pokojowych.  

Pierwsze działania Ligi przyszły bardzo wcześnie. Bowiem już 3 sierpnia  

(na podstawie rezolucji Ligi Narodów z dnia 12 lipca 1920 roku) rozpoczęła swoje 

funkcjonowanie pierwsza komisja – zwana Międzynarodową Komisją Jurystów/Prawników 

(ang. International Commission of Jurists)4. Rzeczona komisja została powołana celem 

zbadania sprawy statusu archipelagu wysp Alandzkich – stanowiących spór pomiędzy 

Szwecją a Finlandią, a jej działanie miało pomyślny przebieg i ostatecznie sfinalizowało się 

                                                 
2 Paul F. Diehl, Alexandru Balas, Peace Operations (second edition), Polity Press, Cambridge UK 2014, s.29. 
3 E.J. Osmańczyk, Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa 1974, s. 605. 
4 Szerzej zobacz: Philip Marshall Brown, The Aaland Islands Question, [w:] The American Journal of 
International Law, Vol. 15, No. 2 (Apr., 1921), s. 268-272, [w:]  
http://www.jstor.org/stable/2187689?seq=1#page_scan_tab_contents, [dostęp: 08.06.2015]. 
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pokojowym zakończeniem sporu, to jest wydaniem przez Ligę Narodów 24 czerwca 1921 

roku stosownej rezolucji i konwencji w tej kwestii5. 

Kolejne wydarzenia, zaistniałe na arenie międzynarodowej zaledwie w ciągu 

dziesięciu miesięcy od zainicjowania działalności Ligi Narodów przez jej Radę, zmusiły 

organizację do zajmowania się następnymi sporami. Chociażby, zorganizowaniem zarządu 

Zagłębia Saary i stworzeniem w tym celu komisji (tzw. komisarzy) w skład której  

w większości wchodzili obserwatorzy z państw niezaangażowanych w spór. Z kolei rok 1920 

to ustanowienie przez Ligę statutu i konstytucji Wolnego Miasta Gdańska, a tym samym 

również komisji w skład, której wchodził międzynarodowy personel (inwestygatorzy)  

z zadaniem, m.in. monitorowania sytuacji, rozpatrywania sporów oraz uzgadniania  

i jednocześnie ochrony międzynarodowego statusu miasta6.  

Lata 1920-21 to np. konflikt polsko-litewski o Wileńszczyznę. Rozpatrując go Rada 

angażowała się w jego rozwiązanie wykorzystując przy tym specjalnie powołane  

i zorganizowane komisje, których działanie w głównej mierze dotyczyło pertraktacji, 

monitorowania i obserwowania postępów w proponowanych rozwiązaniach.  

Kolejny epizod w roku 1925 pokazał skuteczność Ligi, kiedy to za jej przyczyną 

zwaśnione strony (Bułgaria i Grecja) powstrzymały się od stosowania przemocy wobec 

siebie, czym jednocześnie został zażegnany konflikt. Również w tym przypadku ogromną 

rolę odegrała zorganizowana w trybie natychmiastowym i bezzwłocznie wysłana w rejon 

sporu specjalna komisja złożona z obserwatorów różnych państw.  

W czasie agresji Japonii w Mandżurii w 1931 roku, także postanowieniem i za zgodą 

Ligi Narodów została utworzona Komisja Rady (złożona z również z różnych członków), 

która badała sytuację na miejscu.  

W następnym roku, Rada podobnie wysunęła propozycję utworzenia i wysłania  

w rejon konfliktu – tym razem między Boliwią a Paragwajem – neutralnej komisji 

arbitrażowej7. Należałoby przy okazji tegoż konfliktu wspomnieć o zaangażowaniu Ligi  

w inne działania – również o charakterze pokojowym, tj. rocznym administrowaniu przez jej 

nieliczny personel (także w postaci obserwatorów w komisji) Letycją na podstawie 

porozumienia pokojowego zawartego pomiędzy Kolumbią a Peru w 1933 roku.  

                                                 
5 Szerzej zobacz: M. J. Filipek, Międzynarodowo prawny status archipelagu Wysp Alandzkich. Kwestia 
demilitaryzacji i neutralizacji Alandów, [w:] Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” 
(nr 1), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011, s. 137-160. 
6 I. Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa…, op. cit., s. 207. 
7Powyższa propozycja i kolejne apele Rady w tej kwestii pozostały bez odpowiedzi obu wojujących stron.  
Nie mniej jednak Rada na miejscu powołała specjalną komisję, która z kolei swą bezowocną misję zmuszona 
była zakończyć w 1934 roku. 
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Po blisko roku od zakończenia pracy komisji w sporze pomiędzy Boliwią  

a Paragwajem, Rada ponownie ingerowała, tym razem w konflikcie włosko-abisyńskim. 

Dokładnie 6 września 1935 roku został powołany tzw. Komitet 5 (znaleźli się w nim 

obserwatorzy pięciu krajów: Anglii, Francji, Polski, Hiszpanii, i Turcji), którego celem było 

zbadanie tegoż sporu.  

Rok 1934 to z kolei sprawa plebiscytu w Saarze. Ta kwestia również absorbowała 

Ligę zmuszając ją do podejmowania szeregu inicjatyw na rzecz pokojowego rozwiązania 

tejże sytuacji. Ostatecznie w styczniu 1935 roku został on przeprowadzony – m.in. przy 

obecności i pod nadzorem międzynarodowych sił nadzorujących jego przebieg.  

Kolejne lata do wybuchu II wojny światowej również zajmowały Ligę powodując jej 

zaangażowanie w rozwiązywanie różnego rodzaju sporów i konfliktów, takich jak chociażby 

remilitaryzacja Nadrenii w 1936 roku, sprawa sandżaku Alexandretty (spornego okręgu na 

pograniczu Turcji i Syrii) w 1937 roku, Anschluss Austrii w 1938 roku, akt zaboru przez 

Niemcy Czechosłowacji oraz Kłajpedy w 1939 roku, a także inwazja wojsk włoskich na 

Albanię w tymże samym roku8. Wprawdzie szczególnie te ostatnie działania Ligi  

z perspektywy czasu nie wydają się odważne i chwalebne dla niej samej, a raczej jak sądzą 

niektórzy można nazwać je konformistycznymi, to jednak nie można tego powiedzieć o samej 

istocie kreowania zbiorowego bezpieczeństwa przez nią. Tym samy nie można określić 

podejmowanych przez Ligę działań i nazwać ich bezprzedmiotowymi i bezsensownymi9. 

Chociażby tworzenie komisji czy też komitetów ds. arbitrażu, monitorowania, obserwacji, 

nadzorowania i koncyliacji, przyczyniło i stało się podstawą – archetypami późniejszych misji 

obserwacyjnych.  

Organizacja Narodów Zjednoczonych, która to stała się niejako z urzędu sukcesorem  

i zarazem kontynuatorem nie tylko idei i celów ale również tradycji jej poprzedniczki, 

zarówno potwierdziła potrzebę istnienia instytucji jak i rozpoczęła nowy w dziejach proces 

budowania bezpiecznego powojennego świata10. Jednakże, pomimo tak wielkiego bagażu 

doświadczeń Ligi Narodów, założyciele ONZ nie do końca uwzględnili przy jej tworzeniu 

wszystkie niedoskonałości poprzedniczki. Mianowicie nie stworzono stałychi jednoznacznie 

                                                 
8W. Balcerak, Dzieje Ligi Narodów, Warszawa 1969, s. 30-115. 
9 Jak podkreślił gen. Brind (głównodowodzący siłami międzynarodowymi w 1934 roku w Sarze),  
że komponenty wojskowe w ramach prowadzonych działań kolektywnych z reguły wywierają większy wpływ 
moralny na strony konfliktu niż fizyczny. Szerzej zobacz: M. Marszałek, J.T. Limanowski, Operacje pokojowe 
ONZ. Geneza. Struktura. Planowanie, Warszawa 2011, s. 43. 
10Pomimo, można byłoby rzec politycznej śmierci Liga Narodów egzystowała aż do 18 kwietnia 1946 roku – 
jednakże bez prowadzenia jakichkolwiek działań statutowych – kiedy to na XXI Sesji uchwalono akt 
rozwiązujący Ligę i jednocześnie przekazujący cały jej majątek ONZ. Szerzej zobacz: E.J. Osmańczyk, 
Encyklopedia spraw międzynarodowych…,op. cit., s. 488. 
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określonych instrumentów (sił i środków), które mogłyby być natychmiast uruchomione  

i wykorzystane w skutecznym rozwiązywaniu sporów międzynarodowych.  

Ze względu na trudności realizacji swoich zadań w terenie, spowodowane niejasnymi  

i zbyt ogólnymi zapisami w Karcie Narodów dotyczącymi swoich zadań statutowych,  

ta oczywista luka została przymusowo pokonana już na początku funkcjonowania ONZ. 

Efektem tego było pojawienie się operacji pokojowych11, a wśród nich z całą pewnością 

zrębów organów ONZ o charakterze obserwacyjnym – późniejszych typowych misji 

obserwacyjnych.  

Działania ONZ w pierwszych latach jej funkcjonowania to okres prób i błędów.  

To także okres określania pewnych mechanizmów funkcjonowania, w tym również 

zastosowania określonych sił i środków adekwatnych do wielkości i charakteru sporu.  

Stąd też pierwsze działania Narodów Zjednoczonych były oparte na doświadczeniach 

poprzedniczki –Ligi Narodów i ograniczały się bardziej do tworzeniai ekspediowania swoich 

organów przedstawicielskich w postaci różnego rodzaju komisji. Stąd też wydaję się 

zasadnym twierdzenie, iż pierwszymi organami ONZ w kwestiach rozwiązywania konfliktów  

i budowania pokoju na świecie były właśnie wspomniane komisje – z dzisiejszego punktu 

widzenia – misje obserwacyjne.  

Jedną z pierwszych o takim charakterze działania była Specjalna Komisja ONZ dla 

Bałkanów (ang. UNSCOB – United Nations Special Committee on the Balkans). Jednakże, 

zanim zostanie rozpoczęta charakterystyka i ocena funkcjonowania UNSCOB, wskazanym 

jest aby cofnąć się do początków jej formowania. Otóż bazą na której została zbudowana 

misja UNSCOB był organ ONZ pierwotnie zwany w skrócie Komisją Badawczą (ang. 

Commission of Investigation)12, który to został utworzony na podstawie rezolucji Rady 

Bezpieczeństwa ONZ nr S/RES/15 (1946) z 19 grudnia 1946 roku. Swoje działanie – zgodnie 

z postanowieniami wspomnianego wyżej dokumentu rozpoczął na początku stycznia 1947 

roku. Istota jego funkcjonowania polegała na przeprowadzeniu dochodzenia i odkryciu 

przyczyn i charakteru rzekomych naruszeń mających miejsce na granicy pomiędzy Grecją  

a Albanią oraz Bułgarią i Jugosławią. Swoje przedsięwzięcia komisja miała realizować przy 

użyciu 11 przedstawicieli – obserwatorów wyłonionych spośród członków Rady 

Bezpieczeństwa i rozmieszczonych w bazach patrolowych (operacyjnych) wzdłuż północnej 

                                                 
11 I. Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa…, op. cit., s. 207. 
12 Pełna nazwa komisji brzmiała: Commission of Investigation concerning Greek frontier incidents. 
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granicy z Grecją, wykonujących kilkudniowe patrole13. Do jej głównych zadań w głównej 

mierze należało ustalenie faktów i zdarzeń oraz przedstawienie propozycji dotyczących 

rozwiązania pojawiających się incydentów granicznych14.  

W miejsce Komisji Badawczej, Zgromadzenie Ogólne ONZ – odpowiednią rezolucją 

utworzyło wspomnianą wcześniej Specjalną Komisję ONZ dla Bałkanów – UNSCOB15.  

W jej skład weszło 9 z 11 członków Rady Bezpieczeństwa (Związek Radziecki i Polska 

odmówiły udziału), z których każdy był zobligowany do wydelegowania dwóch swoich 

przedstawicieli do składu UNSCOB. Oczywiście liczba obserwatorów – stosownie do 

sytuacji ulegała zmianom. Zgromadzenie Ogólne poleciło komisji monitorowanie postępów  

i wsparcie procesu pokojowego, jeżeli będzie to wymagało takowych działań. Powyższe 

zadania były realizowane przy pomocy obserwatorów działających w dwóch grupach tzw. 

podkomisjach16. Obserwatorzy zostali rozmieszczeni w siedmiu bazach patrolowych wzdłuż 

północnej granicy Grecji (w miejscowościach: Joanina, Kastoria, Florina, Kozani, Saloniki, 

Kavala i Aleksandropolis). Miejsca te były wykorzystywane jako bazy operacyjne dla patroli, 

trwających przez okres kilku dni, przeprowadzanych z wykorzystaniem pojazdów, zwierząt 

jucznych czy też pieszo. Obserwatorzy korzystali, aczkolwiek bardzo sporadycznie także  

z samolotów patrolowych. Celem patroli było ustalenie rzędu wielkości bezpośredniego lub 

pośredniego wsparcia jakiego udzielano komunistom greckim ze strony komunistycznych 

sąsiadów Grecji. Obserwatorzy bardzo często działali na linii frontu pozostając pod ostrzałem 

walczących stron. Ponadto, partycypowali również w przesłuchaniach schwytanych 

partyzantów. Stopniowa poprawa stanu bezpieczeństwa wzdłuż północnej granicy z Grecją  

i stale rosnące koszty oznaczała, że działania i zarazem liczba obserwatorów została 

stopniowo zmniejszana (np. w 1950 roku w kwietniu liczbę obserwatorów zmniejszono z 41 

do 36, natomiast w czerwcu tego samego roku już do 24). Ostatecznie, UNSCOB 
                                                 
13 Ostatecznie w pracach komisji uczestniczyło 9 przedstawicieli Rady Bezpieczeństwa ONZ (Australii, Belgii, 
Brazylii, Chin, Kolumbii, Francji, Syrii, Wielkiej Brytanii i USA), natomiast 2 członków odmówiło udziału 
(ZSRR i Polska, którą miał reprezentować Jerzy Putrament), [w:] The Yearbook of the United Nations (1946-47), 
Department Of Public Information United Nations, New York 1947, s. 362. 
14Działania komisji były z różnych względów były bardzo trudne, także ostatecznie swoje działanie komisja 
zakończyła 15 września 1947 roku – po przedstawieniu Radzie Bezpieczeństwa raportu ze swojej pracy. 
Przyczynkiem takiego stanu były m.in. działania mocarstw po zakończeniu II wojny światowej dotyczące 
ustanowienia tzw. powojennego ładu na świecie, a także ich dążenia określające czy też podkreślające ich silną 
pozycję w tych kwestiach. Szczególną rolę, czy tez wpływ na funkcjonowanie tej komisji odegrały: USA, 
Wielka Brytania i ZSRR, ze szczególnym wskazaniem na to ostatnie państwo. Szerzej zobacz: M. Rączkiewicz, 
ZSRR wobec konfliktów politycznych i wojskowych w Grecji w latach 1944-1949, [w:] R. Łoś, J.Reginia-
Zacharski, Konflikty i spory międzynarodowe, t. 2, Łódź 2010, s. 271-281. 
15 Rezolucja ONZ nr A/RES/109(II) (21.10.1947r.),  Threats to the political independence and territorial 
integrity of Greece,[w:] http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/109(II), [dostęp: 
27.05.2015]. 
16Pierwsza podkomisja-grupa skoncentrowała się na kwestiach budżetowych, podczas gdy druga zajęła się 
sprawami politycznymi i administracyjnymi, a także problemami dotyczącymi uchodźców i mniejszości. 
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(nieoficjalnie: nie chcąc iść na rękę komunistom, oficjalnie: na podstawie raportu Specjalnej 

Komisji w sprawie sytuacji w Grecji) decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dniem  

7 grudnia 1951 roku zawiesiła swoje funkcjonowanie17.  

Podsumowując działania UNSCOB, należy stwierdzić, że dość długi okres  

oraz warunki w jakich funkcjonowała ta misja sprawiły, że stała się ona niejako kamieniem 

milowym w funkcjonowaniu tego rodzaju misji na świecie, a wielu badaczy skłania się nawet 

do określenia jej mianem swoistego archetypu operacji utrzymania pokoju.  

Kolejna komisja (misja ONZ) – to Komisja Narodów Zjednoczonych dla Indonezji 

(ang. UNCI - United Nations Commission for Indonesia). Organ ten wprawdzie powstał 28 

stycznia 1949 roku, zastępując utworzony w sierpniu 1947 roku Komitet Dobrych Usług 

(ang. the Committee of Good Offices on the Indonesian Question) realizując czy też 

kontynuując wcześniej postawione przez ONZ Komisji Konsularnej (ang. Consular 

Commission) zadania w zakresie pokojowego rozwiązania sporu pomiędzy Holandią  

i Indonezją.  

Prekursorem obydwu tych organów była właśnie wspomniana wcześniej – utworzona 

25 sierpnia 1947 roku Komisja Konsularna, która jako wysłanniczka ONZ zająć się miała 

działaniami obserwacyjno-monitorującymi terenu na którym prowadzone były działania 

zbrojne, a także których celem było doprowadzenie do wstrzymania ognia pomiędzy stronami 

konfliktu18.  

Istotą ustanowienia zarówno Komisji Konsularnej jak i komitetu oraz utworzonej  

w jego następstwie UNCI było pokojowe zażegnanie wspomnianego sporu, którego  

to przyczynkiem tak naprawdę było proklamowanie niepodległości przez Indonezję.  

Do głównych zadań komisji, a przede wszystkim jej członków – obserwatorów wojskowych 

(w skład grupy weszło 63 żołnierzy oddelegowanych z Komisji Konsularnej) należało przede 

wszystkim: spowodowanie wstrzymania ognia i zawieszenie broni a następnie nadzorowanie 

tego stanu oraz wytyczanie linii zawieszenia broni, prowadzenie obserwacji i monitorowanie 

procesu wycofywania wojsk holenderskich z Indonezji, zapobieganie infiltracji, badanie 

różnego rodzaju incydentów granicznych i przesyłanie specjalnych raportów do Rady 

Bezpieczeństwa, a także wykonywanie innych działań mających na celu jak najszybsze  

                                                 
17 Rezolucja ONZ nr A/RES/508A(VI) (7.12.1951r.), Threats to the political independence and territorial 
integrity of Greece, [w:] http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/508(VI), [dostęp: 
28.05.2015]. 
18 G. Ciechanowski, Operacje pokojowe ONZ w XX wieku, Toruń 2013,s. 97. 
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i pokojowe zakończenie tego konfliktu19. Swoje funkcjonowanie komisja zakończyła  

3 kwietnia 1951 roku. Podsumowując działanie UNCI należy podkreślić z całą 

stanowczością, iż swoją misję zrealizowała jak na tamte warunki właściwie, a głównymi 

sprawcami końcowego efektu jej funkcjonowania był nie kto inny jak właśnie obserwatorzy 

wojskowi.  

Według oficjalnej wersji ONZ jak i części historyków pierwszą prawdziwą misją 

obserwacyjną, będącą niejako odpowiedzią – reakcją tej organizacji na naglącą potrzebę 

udzielenia zwaśnionym stronom konfliktu pomocy w utrzymaniu osiągniętego przez nie 

kruchego rozejmu była Organizacja NZ ds. Nadzorowania Rozejmu (ang. UNTSO – United 

Nations Truce Supervision Organization). Została powołana w dniu 29 maja 1948 przez Radę 

Bezpieczeństwa ONZ w celu przeprowadzenia misji pokojowej na Bliskim Wschodzie20. 

Misja funkcjonuje do dzisiaj, a jej zadania pomimo, że zmieniały się na przestrzeni lat 

nie zmieniły jej istoty funkcjonowania, która sprowadza się do prowadzenia działań 

pokojowych o charakterze obserwacyjno-monitorującym. Jej powstanie było poprzedzone 

ustanowieniem innych organów ONZ o podobnym charakterze i istocie działania w tym 

regionie. Jedną z pierwszych instytucji powołanych przez ONZ w maju 1947 roku do 

zbadania przeszłości Palestyny była Specjalna Komisja Narodów Zjednoczonych do sprawy 

Palestyny (ang. UNSCOP – The United Nations Special Committee on Palestine)21. 

W jej skład wchodziło 11 obserwatorów wyłonionych spośród tzw. państw neutralnych.  

Na początku funkcjonowania UNTSO zadania jej sprowadzały się głównie  

do wspierania działań Mediatora ONZ w Palestynie. Późniejsze zadania UNTSO były 

dostosowywane i adekwatne do zaistniałej sytuacji. Dla przykładu należałoby wymieniać 

chociażby kilka z nich, tj. prowadzenie i nadzorowanie działań będących efektem układu  

o zawieszeniu broni z 1949 roku, zakończenie działań wojennych po konflikcie Sueskim  

w 1956 roku, a także zawieszenie ognia po wojnie sześciodniowej w 1967 i wojnie Jom 

Kippur w 1973 roku.  

Misja w dalszym ciągu kontynuuje swoją działalność, dostosowując się do 

zachodzących zmian i pojawiających się nowych wyzwań w związku z pojawiającymi się 

zagrożeniami w utrzymaniu pokoju w tym regionie. Dla zaspokojenia nowych potrzeb 

powodowanych wzrastającą liczbą zadań w ramach UNTSO zostały utworzone zespoły 

                                                 
19 Rezolucja ONZ nr S/RES/67 (28.01.1949r.), The Indonesian Question, [w:]  
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/67(1949), [dostęp: 21.05.2015]. 
20 Rezolucja ONZ nr S/RES/50 (29.05.1948r.), The Palestinian Question, [w:]
 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/50(1948), [dostęp: 02.06.2015]. 
21 Rezolucja ONZ nr A/RES/106(S-I) (15.05.1947r.), Special Committee on Palestine, [w:]
 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/106(S-1), [dostęp: 02.06.2015]. 
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obserwatorów, które rozmieszczono w Egipcie, Izraelu, Jordanii, Libanie i Syrii.  

Podsumowując jej działanie należałoby stwierdzić, iż jest to obecnie najdłużej 

działająca misja obserwacyjna ONZ. Ponadto, takie działania ONZ z perspektywy czasu 

można by określić mianem odważnych i zarazem pragmatycznych, a także stanowiących 

wzór – swoistego rodzaju „matrycę” do tworzenia kolejnych misji o podobnym charakterze 

działania.  

Lata powojenne i zarazem początki istnienia ONZ nie były zbyt łaskawe dla tej 

organizacji. Bowiem dopiero co zawiązanej Organizacji Narodów Zjednoczonych nie było 

dane aby mogła odpowiednio się zorganizować i przygotować właściwie do egzystencji  

i efektywnego w dalszej perspektywie funkcjonowania. Przyczyną takiego stanu były regiony 

i miejsca na mapie świata, na których to w efekcie procesów dekolonizacyjnych po II wojnie 

światowej zaczęły się pojawiać – jeżeli można to tak nazwać – nowe bądź też odradzać 

nieistniejące przez dziesięciolecia organizmy państwowe, a wraz z nimi różnice interesów 

prowadzące do sporów a nawet poważnych konfliktów. Jednym z takowych obszarów był 

subkontynent indyjski, a na nim takie miejsca jak: Azad Dżammu i Kaszmir. Terytorium to 

było przyczynkiem do powstania w 1947 roku sporu, przerodzonego w konflikt – który tak 

naprawdę nie został zakończony i trwa do dzisiaj pomiędzy dwoma nowopowstałymi 

państwami, tj. Indiami a Pakistanem. Oczywiście, w spór ten zaangażowana została ONZ, 

która to celem zahamowania narastającego napięcia już w styczniu następnego roku 

odpowiednią rezolucją ustanowiła Komisję Narodów Zjednoczonych dla Indii i Pakistanu 

(ang. UNCIP – the United Nations Commission for India and Pakistan)22. Celem komisji było 

m.in. zbadanie na miejscu istoty sporu oraz prowadzenie działań o charakterze obserwacyjno-

mediacyjnym pomiędzy jego stronami, a także zorganizowanie plebiscytu. W międzyczasie 

(zgodnie z rekomendacją UNCIP) decyzją Sekretarza Generalnego utworzono stanowisko 

Doradcy Wojskowego, który przy pomocy obserwatorów miał wspierać działania komisji  

w aspektach wojskowych. Pierwszy zespół nieuzbrojonych obserwatorów wojskowych –  

w ramach UNCIP, który de facto stał się zaczątkiem późniejszej misji ONZ, tj. Grupy 

Obserwatorów Wojskowych ONZ w Indiach i Pakistanie (ang. UNMOGIP – the United 

                                                 
22 Na początku - stosownie do zadań, w skład UNCIP weszło 3 obserwatorów, a w późniejszym czasie 5.  
Szerzej zobacz: Rezolucja ONZ nr S/RES/39 (20.01.1948r.), The India-Pakistan Question, [w:] 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/39(1948) oraz Rezolucja ONZ nr S/RES/47 
(21.04.1948r.), The India-Pakistan Question, [w:]  
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/47(1948), [dostęp: 12.06.2015]. 
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Nations Military Observer Group in India and Pakistan)23, przyjechał na teren sporny  

w styczniu 1949 roku. UNCIP zakończyła swoje funkcjonowanie 17 maja 1950 roku. 

Jednakże nie oznaczało to całkowitego zakończenia sporu i tym samym funkcjonowania ONZ 

w tym regionie. Otóż za obopólną zgodą rządów Indii i Pakistanu ONZ kontynuowała 

działania w zakresie rozwiązania problemu na drodze pokojowej. W tym celu przedsięwzięła 

działania, w wyniku których zadania UNCIP przejęło kolejne ciało ustanowione  

i w konsekwencji funkcjonujące pod auspicjami ONZ o nazwie Przedstawiciel Organizacji 

Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations Representative)24. Zadania jakie w swoim 

założeniu miał wykonywać ten organ w dużej mierze pokrywały się z zadaniami UNCIP. 

Jednakże za podstawowe zadanie uznano spowodowanie zbliżenia się obu adwersarzy w celu 

prowadzenia bardziej efektywnych działań, których finałem miało być przeprowadzenie 

plebiscytu kończącego konflikt indyjsko-pakistański.  

ONZ zdawała sobie sprawę, iż nie będzie to wystarczający instrument do 

zastosowania w tych okolicznościach, stąd też dużo wcześniej przedsięwzięła kroki 

zmierzające do zastosowania kolejnych środków w tymże sporze. Efektem tego było 

powołanie kolejną rezolucją ONZ nr 91 z 30 marca 1951 roku dodatkowego ciała – 

mianowicie wspomnianej wcześniej misji UNMOGIP. Do zadań misji należało i w zasadzie 

należy do dzisiaj m.in. prowadzenie działań obserwacyjno-monitorujących rozwój sytuacji, 

prowadzenie dochodzeń w przypadku zaistnienia naruszeń przerwania ognia oraz innych 

wykroczeń łamiących zasady porozumienia, a także przedkładanie z tym związanych 

raportów Sekretarzowi Generalnemu i obydwu stronom konfliktu. Na początku 

funkcjonowania UNMOGIP służyło 40 obserwatorów i liczba ta ciągle wzrastała osiągając  

w szczytowym momencie 102 obserwatorów25.  

Dokonując w tym miejscu krótkiego podsumowania działań misji obserwacyjnych, 

należy przyznać, iż większość jej działań zakończona została sukcesem. Pomimo 

pojawiających się problemów udało się między innymi zahamować istniejące i zapobiec 

                                                 
23 Misja UNMOGIP powstała na podstawie rezolucji ONZ nr 91 z 30marca 1951 roku. Szerzej zobacz: 
Rezolucja ONZ nr S/RES/91 (30.03.1951r.), The India-Pakistan Question, [w:]
 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/91(1951), [dostęp: 12.06.2015]. 
24 Po wyznaczeniu w dniu 12 kwietnia 1950 roku Sir Owena Dixona na Przedstawiciela ONZ i ogłoszeniu przez 
przedstawicieli Indii i Pakistanu akceptacji ich rządów ws. jego powołania, działając na podstawie rezolucji 
ONZ nr 80 z dnia 14 marca 1950 roku rząd Pakistanu w dniu 15 maja, a rząd Indii w dniu 1 czerwca zawiadomił 
o wyrażeniu zgody na przeniesienie uprawnień i obowiązków UNCIP na Przedstawiciela ONZ. W związku  
z powyższym Komisja Narodów Zjednoczonych dla Indii i Pakistanu (UNCIP) zakończyła swoje działanie  
w dniu 17 maja 1950. Szerzej zobacz: Rezolucja ONZ nr S/RES/80 (14.03.1950r.), The India-Pakistan Question, 
[w:] http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/80(1950), [dostęp: 12.06.2015] oraz The 
Repertoire of the practice of the Security Council, Subsidiary Organs of the Security Council, Chapter V,1946-
1951 UN, s. 187. 
25 G. Ciechanowski, Operacje pokojowe …,op. cit., s. 119. 
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równolegle wznieceniu nowych konfliktów, przeistaczaniu się pojawiających sporów  

w poważne i długoterminowe konflikty, a także powstrzymać bądź nie dopuścić w niektórych 

sytuacjach do rozlewu krwi26. 

Działania obserwatorów wojskowych ONZ nie wiązały się wyłącznie z ich 

funkcjonowaniem w ramach typowych misji pod nazwą misje obserwacyjne. Stąd też wydaje 

się zasadnym przytoczenie kilku innych misji o różnej nazwie i charakterze działania, 

funkcjonujących w odmiennych warunkach geograficznych i politycznych. Jedną z takowych 

była jedyna przeprowadzona na półkuli zachodniej w latach 60-tych pod auspicjami ONZ 

Misja Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego w Dominikanie (ang. DOMREP –

Mission of the Representative of the Secretary-General in the Dominican Republic)27.  

Jej zasadniczą funkcją było prowadzenie działań obserwacyjno-monitorujących na terenie 

Republiki Dominikany oraz przedkładanie raportów Sekretarzowi Generalnemu.  

W przedmiotowych raportach obserwatorzy umieszczali informacje dotyczące sytuacji  

w kraju, w tym głównie przypadków łamania zawieszenia ognia przez jakąkolwiek z dwóch 

stron konkurujących o władzę lub jakichkolwiek negatywnych zdarzeń mogących mieć 

wpływ na utrzymanie spokoju i porządku w państwie. Misja funkcjonowała od maja 1965 

roku do października 1966 roku i składała się z 2 obserwatorów wojskowych. Po zawarciu 

ugody mającej ustanowić nowy rząd, misja została wycofana.  

Podsumowując jej działanie z całą pewnością można w tym miejscu pokusić się  

o parafrazę, stwierdzając, iż wielkość (liczba) nie świadczy o jakości – efektywności; misja 

rzeczywiście w tym przypadku odegrała znaczącą rolę pomimo jej nielicznego składu.  

O misjach tzw. dobrych usług już była mowa wcześniej, gdyż swoją historią sięgają 

one początków istnienia misji prowadzonych pod auspicjami Ligi Narodów. W roku 1988 na 

podstawie rezolucji ONZ powołano Misję Dobrych Usług Narodów Zjednoczonych  

w Afganistanie i Pakistanie (ang. UNGOMAP - United Nations Good Offices Mission in 

                                                 
26 Mówiąc o tym sporze należałoby wspomnieć również o bliźniaczej misji tzn. Misji Obserwacyjnej Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w Indiach i Pakistanie (ang. UNIPOM – United Nations India-Pakistan Observation 
Mission). Misja została utworzona rezolucją ONZ nr 211 z dnia 20 września 1965 roku w wyniku wybuchu 
otwartego konfliktu pomiędzy Indiami i Pakistanem w 1965 roku. Sekretarz Generalny rozdzielił działalność 
UNMOGIP w Jammu i Kaszmirze od frontu zachodniego powołując do działania na tym terenie UNIPOM. 
Misja funkcjonowała od 23 września 1965 roku do 22 marca 1966 roku. W jej skład weszło 96 obserwatorów 
wojskowych oraz personel cywilny. Zgodnie z rezolucją ONZ jej zadaniem było nadzorowanie zawieszenia 
broni wzdłuż granicy indyjsko-pakistańskiej oraz wycofania wszystkich sił zbrojnych konfliktu (Indii  
i Pakistanu) na pozycje sprzed 5 sierpnia 1965 roku. Po wypełnieniu tych postanowień misja zakończyła swoją 
działalność. Szerzej zobacz: Rezolucja ONZ nr S/RES/211 (20.09.1965r.), The India-Pakistan Question, [w:] 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/211(1965), [dostęp: 16.06.2015]. 
27Rezolucja ONZ nr S/RES/203 (14.05.1965r.), The situation in the Dominican Republic, [w:]
 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/203(1965), [dostęp: 16.06.2015]. 
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Afghanistan and Pakistan)28. Misja miała posłużyć przede wszystkim jako narzędzie, przy 

pomocy którego chciano jak najszybciej zakończyć niektóre efekty radzieckiej interwencji  

w Afganistanie w latach 1979-1988. Najistotniejszym zadaniem tej misji było wsparcie 

Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego w prowadzeniu rozmów  

za pośrednictwem tzw. Biur dobrych usług dla stron konfliktu, a w szczególności dialogu 

umożliwiającego wypełnienie porozumienia stabilizującego stosunki pomiędzy Afganistanem 

a Pakistanem. Dodatkowo misja również miała prowadzić dochodzenia i przygotowywać 

raporty w związku z jakimkolwiek łamaniem postanowień porozumienia. Swoje zadania 

mandatowe wypełniała przy pomocy 50 obserwatorów wojskowych rozmieszczonych na 

terytorium obu państw. Zadania ich skupiały się niejako w trzech obszarach: nadzorowanie 

wycofania wojsk radzieckich, kontrola przestrzegania zasad nieinterwencji i nieingerencji obu 

stron (Afganistanu i Pakistanu) oraz monitorowanie powrotu uchodźców do Afganistanu29. 

Misja zakończyła swoje funkcjonowanie 15 marca 1990 roku30. 

Skoro została zastosowana formuła prezentowania najbardziej znaczących misji 

obserwacyjnych na poszczególnych kontynentach, idąc tym tropem warto wspomnieć 

również o Europie i o wybuchu największego – od zakończenia II wojny światowej – 

konfliktu na kontynencie europejskim. Tocząca się na terenie byłej Jugosławii w latach 1992-

1995 wojna domowa była przyczyną utraty życia setek tysięcy oraz migracji milionów ludzi. 

W ten konflikt, właściwie od samego początku zaangażowała się ONZ. Za pomocą 

stworzonych i działających praktycznie przez cały okres trwania konfliktu bałkańskiego Sił 

Ochronnych ONZ - (ang. UNPROFOR – United Nations Protection Force) z całą pewnością 

udało się ochronić i powstrzymać przed jeszcze większym rozlewem krwi.  

W składzie wspomnianych sił UNPROFOR funkcjonowało 100 obserwatorów 

wojskowych na kanwie działania których została z dniem 1 lutego 1996 roku powołana Misja 

Obserwacyjna ONZ na półwyspie Prevlaka (ang. UNMOP – United Nations Mission  

                                                 
28 Kontrybutorami misji UNGOMAP było 10 państw, w tym również Polska. Szerzej zobacz: dane misji 
UNGOMAP, [w:] http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/ungomap/index.html oraz Rezolucja ONZ 
nr S/RES/622 (31.10.1988r.), Afghanistan-Pakistan, [w:]
 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/622(1988), [dostęp: 17.06.2015]. 
29 Szacuje sie, iż efekcie tego konfliktu Afganistan opuściło ok. 5 mln ludzi. Szerzej zobacz: Satish 
Chandra,Mala Chandra, International Conflicts and Peace Making Processs: Role of the United Nations, New 
Delhi: Mittal Publications, 2006, s. 297.  
30 Działanie obserwatorów nie zostało całkowicie zakończone, bowiem na wniosek Sekretarza Generalnego 
zaangażowano 10 obserwatorów z UNMOGAP w utworzone Biuro Sekretarza Generalnego w Afganistanie  
i Pakistanie (ang. OSGAP – Office of the Secretary-General in Afghanistan and Pakistan). Było ono 
kontynuatorem działań prowadzonych przez UNGOMAP i realizowało swoje zadania do 31 stycznia 1995 roku. 
Szerzej zobacz: Rezolucja ONZ nr S/RES/647 (11.01.1990r.), Afghanistan-Pakistan, [w:]
 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/647(1990), [dostęp: 17.06.2015]. 



Misje obserwacyjne w budowaniu bezpieczeństwa i pokoju na świecie… 

 
 

115

of Observers in Prevlaka)31. Zadaniem tej misji było monitorowanie demilitaryzacji półwyspu 

Prevlaka – strategicznego obszaru zakwestionowanego przez Chorwację i Federalną 

Republikę Jugosławii. Poprzez obecność UNMOP sytuacja w rejonie odpowiedzialności 

pozostała stabilna i spokojna. Zgodnie z mandatem, obserwatorzy swoje zadania realizowali 

głównie poprzez prowadzenie patroli oraz organizowanie i odbywanie regularnych spotkań 

z lokalnymi władzami, których celem było przede wszystkim wzmocnienie kontaktów, 

zmniejszenie napięcia, poprawa bezpieczeństwa i ochrony oraz promowanie zaufania między 

stronami. Szef Obserwatorów utrzymywał również kontakty z władzami w Zagrzebiu  

i Belgradzie. W skład misji weszło: 28 obserwatorów wojskowych, wspartych przez 

pracowników cywilnych. Misja funkcjonowała w oparciu o posterunki obserwatorów (Team 

Sites) rozmieszczone na półwyspie Ostra w miejscowościach Herceg Novi (obecnie 

Czarnogóra), Cavtat i Gruda (obecnie Chorwacja). Misja, a właściwie jej działanie w ocenie 

zarówno lokalnych władz jak i ONZ sprawdziła się i została oceniona wysoko. Mówiąc  

o UNMOP, sekretarz generalny powiedział, „że w całej burzliwej dekadzie na Bałkanach, 

Misja przyczyniła się do izolacji półwyspu Prevlaka od okolicznych konfliktów i napięć  

i zapewnił, że działania wojenne w pobliżu nie wykreowały niestabilności na półwyspie. Tym 

samym wykazano, że nawet niewielka obecność ONZ, prawidłowo zorganizowana  

i wykonana, może sprawić różnicę”. Po udanym zakończeniu swojego mandatu, UNMOP 

swoje działanie zakończyła w dniu 15 grudnia 2002 roku32.  

Na podstawie przytoczonych opinii, można skonstatować, iż nawet tak małe 

organizmy (bez użycia wielkich środków i sprzętu, w tym bez użycia siły) jeżeli są właściwie 

zorganizowane i zaangażowane w wypełnianie swoich zadań mogą w nie mniej efektywny 

sposób nieść pomoc i skutecznie przyczynić się do wypełnienia swojej misji.  

Jednymi z ostatnich przykładów rejonów działania misji obserwacyjnych jakie zostaną 

zaprezentowane będzie kontynent afrykański. Miejsce to właściwie od zarania dziejów 

stanowi „ognistą i krwawą plamę” na kuli ziemskiej33. Aby zapobiec lub zakończyć tak 

bezsensowne z reguły i zarazem okrutne w efekcie spory, należało poszukiwać w jak 

najszybszym czasie właściwych rozwiązań – oczywiście na drodze pokojowej. To nie nikt 

inny jak właśnie ONZ na teren Afryki w okresie od 1948 do 2015 roku skierowała  
                                                 
31Rezolucja ONZ nr S/RES/1038 (15.01.1996r.), Croatia, [w:]  
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1038(1996), [dostęp: 05.08.2015]. 
32 Szerzej zobacz: strona misji UNMOP, [w:]  
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmop/background.html, [dostęp: 12.11.2015]. 
33 Szerzej zobacz: G. Konopko, Destabilizacja polityczna i społeczna zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa na przykładzie Demokratycznej Republice Konga, [w:] Wielowymiarowość obszaru 
bezpieczeństwa. Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego, red. W. Jakubczak, M.P. Podyma, Łomża 
2014, s. 45-58. 
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i przeprowadziła tam 31 misji pokojowych, wśród których 10 to typowe misje obserwacyjne, 

natomiast pozostałe z użyciem kontyngentów wojskowych w składzie których również byli  

i w zasadzie są obserwatorzy wojskowi34. Pierwszą w Afryce i jedną z największych 

dotychczas prowadzonych operacji pokojowych na świecie pod auspicjami ONZ była misja 

ONUC (Opération des Nations Unies au Congo/the United Nations Operation in the Congo – 

Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kongo)35. Gros jej sił stanowiły 

kontyngenty wojskowe, wsparte również obserwatorami wojskowymi. Misja funkcjonowała 

w czasie formowania się państwowości Konga, po uzyskaniu niepodległości przez ten kraj.  

Jednak na szczególną uwagę zasługuje konflikt w Rwandzie określany mianem 

ludobójstwa. Tak się składa, iż w czasie tego konfliktu, a szczególnie w okresie tzw. 100 dni 

roku 1994, kiedy została dokonana przez ekstremistów Hutu masakra ludzi pochodzenia 

Tutsi36 stacjonowała Misja Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Ugandzie  

i Rwandzie (ang. United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda - UNOMUR)37.  

Misja ta nie wystawiła jednak dobrej karty ONZ. Wielu również zarzucało jej –  

w zasadzie czyniąc to do dnia dzisiejszego – brak inicjatywy i zaangażowania. 

Jednakżedzisiaj możemy stwierdzić, że taki stan aberracji nie wynikał z bierności oraz 

niewypełniania bądź złego wypełniania swoich obowiązków mandatowych. Z perspektywy 

czasu możemy powiedzieć wręcz odwrotnie, że UNOMUR wypełniała tylko i wyłącznie 

zadania określone mandatem oraz te na które pozwoliła jej Rada Bezpieczeństwa ONZ. Gwoli 

przypomnienia do głównych zadań mandatowych UNOMUR określonych rezolucją ONZ 

należało wyłącznie monitorowanie ponad 300 kilometrowej granicy rwandyjsko-

ugandyjskiej, celem kontrolowania i w efekcie powstrzymania nielegalnego przemytu broni, 

amunicji oraz innych środków i materiałów bojowych do Rwandy. Misja funkcjonowała od 

czerwca 1993 roku do września 1994 roku38. Pomimo wielu uwag kierowanych pod adresem 

tej misji, UNOMUR okazała się misją pożyteczną. Przy tak nielicznym stanie (zaledwie 81 

obserwatorów rozmieszczonych na tak rozległym obszarze) postawione zadania realizowała 

najlepiej jak potrafiła – pomimo, iż wszyscy organizatorzy łącznie z wykonawcami – samymi 

                                                 
34Szerzej zobacz: strona ONZ,[w:]http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/past.shtml,[dostęp:11.08.2015] 
35ONUC funkcjonowała w DRC w latach 1960-1964. Szerzej zobacz: M. Leśniewski, Kongo-Katanga 1960-
1964, s. 306[w:] Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów, red. nauk. A. Bartnicki, Warszawa 
1996 oraz http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/onuc.htm, [dostęp: 10.08.2015].  
36 Szacuje się, iż od 6 kwietnia do lipca 1994 roku ofiarą tejże rzezi padło według różnych źródeł od 800 000 do 
1 071 000 ludzi. 
37Rezolucja ONZ nr S/RES/846 (22.06.1993r.), Rwanda, [w:]  
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/846(1993), [dostęp: 12.08.2015]. 
38 Szerzej zobacz: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomur.htm, [dostęp: 12.08.2015]. 
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obserwatorami zdawali sobie sprawę że zadanie jest awykonalne39. Jednak, przede wszystkim 

ze względu na działania związane z implementacją porozumienia z Aruszy stała się jego 

ostoją i powiernikiem budującym zaufanie i pokój w całym okresie jej funkcjonowania.  

Ostatnią misją ONZ, którą warto poddać analizie, jest misja utworzona na terenie 

Demokratycznej Republiki Konga– tzw. Misja łącznikowa. Została ustanowiona (na okres  

3 miesięcy) rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr S/RES/1258 z dnia 6 sierpnia 1999 roku. 

W jej skład wchodziło 90 oficerów łącznikowych – obserwatorów (w tym ekspertów ds. 

cywilnych, politycznych, humanitarnych i administracyjnych) wraz z zapleczem technicznym 

i logistycznym. Do głównych zadań tejże misji należało, m.in.:nawiązanie kontaktów z JMC 

(the Joint Military Commission – Wspólna Komisja Wojskowa) oraz sygnatariuszami 

porozumienia ozawieszeniu broni z Lusaki (z 10 lipca 1999r.),opracowanie sposobów 

wdrażania porozumienia o zawieszeniu broni,dostarczanie technicznego wsparcia dla JMC 

oraz dostarczanie Sekretarzowi Generalnemu informacji dotyczącej sytuacji na miejscu oraz 

przyszłej obecności sił ONZ na terenie DRK, a także uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa  

i współpracy z partiami politycznymi DRK40. 

Dla samej DRK oraz jej sąsiadów ta misja miała znaczenie symboliczne, ponieważ tak 

naprawdę na jej kanwie zostały utworzone kolejne – bardziej złożone i zarazem rozbudowane 

misje, w składzie których funkcjonowali również obserwatorzy wojskowi. Należały do 

nich:Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice 

Konga(Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du 

Congo/the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo)41 

oraz Misja Stabilizacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice 

Konga (Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République 

                                                 
39 Dallaire zauważył: „Granica była dziurawa jak sito, pełna małych, górskich szlaków istniejących tam od 
tysiącleci. Powierzenie mi malutkich, osiemdziesięciojedno osobowych sił pokojowych i brak helikopterów  
z noktowizorami, czynił powierzone mi zadanie obserwacji granicy, w najlepszym wypadku symbolicznym”. 
Szerzej zobacz: Romeo A. Dallaire, Brent Beardsley, Shake hands with the devil. The failure of humanity  
in Rwanda, wyd. Carroll & Graf, New York 2005, s. 93-96. 
40 Rezolucja ONZ nr S/RES/1258 (06.08.1999r.), The Congo Question, [w:] http://www.un.org/en/sc/documents/ 
resolutions/1999.shtml [dostęp: 03.01.2015]. 
41Zgodnie z rezolucją w początkowej fazie jej funkcjonowania stan sił miał wynosić nie więcej niż 500 
obserwatorów wojskowych. Faktyczna liczba obserwatorów wojskowych ustanowiona rezolucją ONZ  
nr S/RES/1258 (06.08.1999r.) oraz późniejszymi rezolucjami kształtowała się różnie. Dla przykładu w roku 
2000 stan liczebny obserwatorów wynosił 148, natomiast liczba 500 obserwatorów została osiągnięta dopiero  
w 2002 roku. Oczywiście późniejsze rezolucje zwiększały stopniowo ten stan, powodując, iż na przełomie roku 
2009/2010 liczba obserwatorów wynosiła 740. Szerzej zobacz: Rezolucja ONZ nr S/RES/1279 (30.11.1999r.), 
The Democratic Republic of the Congo, [w:] http://www.un.org/en/sc/documents/ resolutions/1999.shtml 
[dostęp: 03.01.2015]. 
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démocratique du Congo/the United Nations Organization Stabilization Mission in the 

Democratic Republic of the Congo)42.  

Podsumowując działania tylko kilku wybranych misji obserwacyjnych oraz operacji 

pokojowych z udziałem obserwatorów wojskowych można byłoby w zasadzie użyć 

konstatacji znanej nam od lat, mówiącej o tym, iż nie ilość a jakość decyduje o wartości  

i efektywności. Potwierdzić to można chociażby opinią przywołanego wcześniej Sekretarza 

Generalnego ONZ, który powiedział „…że nawet niewielka obecność ONZ, prawidłowo 

zorganizowana i wykonana, może sprawić różnicę”43.  

 

Znaczenie i przyszłość funkcjonowania misji obserwacyjnych ONZ 
 

Aby mówić o znaczeniu misji obserwacyjnych oraz ich roli w zapobieganiu 

konfliktom, w tym budowaniu i przywracaniu pokoju oraz bezpieczeństwa na świecie 

należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie: czy misje obserwacyjne rzeczywiście stanowią 

ważny i zarazem potrzebny element w systemie zbiorowego bezpieczeństwa? Odpowiadając na 

to pytanie można by sparafrazować słowa Churchilla twierdząc, iż misje obserwacyjne nie są 

być może najlepszymi czy też najbardziej skutecznymi środkami zbiorowego bezpieczeństwa, 

ale jak dotychczas pozostają jednymi w tej kategorii od których nic bardziej efektywnego nie 

stworzono. Właściwie od początku swojego istnienia realizują zadania zgodnie  

z założeniami i oczekiwaniami, a ich charakter oraz istota funkcjonowania pozostały 

niezmienne. Doświadczenia pokazały, iż nie stanowią one – jeżeli tak można to ująć – jednej 

z technik, które mogłyby być stosowane według logicznie ustanowionego i zarazem 

zaprogramowanego wcześniej porządku, jak sugerował chociażby wcześniej „Program dla 

pokoju”. Stały się one bowiem takim narzędziem prowadzenia działań o charakterze 

pokojowym, które będąc ustanowionym bardzo często ad hoc było wręcz zmuszone 

wypełniać powierzone zadania w terenie dostosowując się do zaistniałych warunków. Wielu 

twierdzi, iż z perspektywy czasu, rezultaty ich działalności nie są adekwatne do łożonych 

nakładów i zakładanych celów, stąd zasadność ich bytu jest wątpliwa. Takowy przykład 

stanowią chociażby sugestie P.F. Diehla poprzez które naukowiec próbuje podważyć 

                                                 
42 Rezolucja ONZ nr S/RES/1925 (28.05.2010r.), Democratic Republic of the Congo, [w:]  
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1925(2010) [dostęp: 29.01.2016].  
43Szerzej zobacz: strona misji UNMOP, [w:]  
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmop/background.html, [dostęp: 12.11.2015]. 
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zasadność utrzymywania sił obserwacyjnych w Kaszmirze44. Pomimo wszystko istnieje 

jednak przewaga pozytywnych argumentów na ich korzyść. Chociażby dzięki misjom 

obserwacyjnym, pomimo chwilowego upadku idei zbiorowego bezpieczeństwa rozwijała się 

koncepcja tworzenia operacji pokojowych45. Na podstawie wielu z nich wyciągano wnioski, 

które były brane pod uwagę przy opracowywaniu zadań, charakteru i sposobu działania  

oraz struktury organizacyjnej następnych. Działając na zasadzie a posteriori niejednokrotnie  

w trakcie trwania niektórych misji obserwacyjnych były podejmowane działania 

udoskonalające bądź nawet zmieniające ich funkcjonowanie w trakcie prowadzonych przez 

nie zasadniczych przedsięwzięć, co przekładało się również na inne rodzaje i typy 

prowadzonych działań ONZ. Stąd też, stosownie do zachodzących zmian w całym systemie 

prowadzenia działań pokojowych, również i w stosunku do misji obserwacyjnych  

był zastosowany tzw. elastyczny mechanizm o szerokim zastosowaniu, rozszerzający 

znacznie zakres realizowanych przez nie zadań46. Zaprzestały one pełnić tylko i wyłącznie 

rolę instrumentu nadzorująco-monitorującego bądź obserwacji, a zaczęły bezpośrednio 

angażować się w rozwiązywanie wielu kwestii stanowiących przedmiot sporu, a czasami 

nawet konfliktu. Oznaczać to może, że przestały być „czysto techniczne – obce”, a stały się 

bardziej „przystępne – żywe”, tzn. wyszły dalej poza, można rzec schemat działania. Otóż  

z perspektywy doświadczeń oraz analiz ich efektów funkcjonowania wnioski są zupełnie 

odwrotne. Bowiem, nierzadko poprzez z pozoru niewielkie czy też mało istotne działania  

w pespektywie czasu i zarazem na podstawie końcowych efektów, można jednoznacznie 

stwierdzić, iż w wielu przypadkach wyłącznie ich rola i działanie sprawiły, że udało się 

zapobiec bądź zażegnać istniejący już spór. Również miejsca ostatnich konfliktów, świadczą 

o tym, iż w niektórych rejonach ze względu na wiele uwarunkowań jedynymi środkami 

zbiorowego bezpieczeństwa jakie mogły przebywać w danym miejscu konfliktu były i są 

obecnie misje obserwacyjne. Świadczyć może o tym wiele przykładów, w których jako 

jedyne niosły pomoc oraz ustanawiały pokój i bezpieczeństwo na terenach zwaśnionych, 

będąc jednocześnie jedynym źródłem wsparcia dla ludności cywilnej. Kilka misji jest tego 

ewidentnym wyrazem, chociażby wspomniana wcześniej UNTSO, UNMOGIP czy też 

UNMIK (ang. United Nations Interim Administration Mission in Kosovo)47. Oczywiście 

można dyskutować nad dalszym wprowadzaniem zmian w zakresie ich charakteru działania, 

                                                 
44 Dotyczy misji UNMOGIP. Szerzej zobacz: P.F. Diehl, Peace Operations, Polity Press, Cambridge 2008, s. 42. 
45 M. Marszałek, J.T. Limanowski, Operacje pokojowe ONZ…, op. cit, s. 46. 
46 I. Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa…, op. cit., s. 231. 
47 Misja UNMIK (Misja Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie) powstała 
na podstawie rezolucji ONZ nr 1244 z 10 czerwca 1999 roku. Zobacz szerzej: Rezolucja ONZ nr S/RES/1244 
(10.06.1999r.), Kosovo, [w:] United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, [dostęp: 12.11.2015]. 
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struktury, wyposażenia, przeznaczenia i realizowanych zadań oraz uprawnień lecz nie można 

z całą pewnością wychodzić z założenia, iż ze względu na ich małą skuteczność są one po 

prostu nieprzydatne. Patrząc na obecny rozwój sytuacji na świecie oraz co za tym idzie 

również ewoluowanie całego systemu pokojowego rozwiązywania sporów przy użyciu tzw. 

zbiorowych środków bezpieczeństwa jest mało prawdopodobne, a wręcz niestosowne 

całkowite zaprzestanie korzystania z ich możliwości. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja  

w obszarze zagrożeń wymusza formowanie i stosowanie działań misji wielowątkowych – 

hybrydowych. Odnosząc to do działań pokojowych można stwierdzić, iż struktury nowych 

operacji muszą wręcz być rozbudowane, wielopoziomowe i zarazem zbudowane z wielu 

różnych komponentów, w składzie których – celem realizacji szczególnych zadań  

w określonych obszarach aktywności danej operacji – będą zmuszeni funkcjonować również 

obserwatorzy48. Oczywiście bez wątpienia cieniem na ich zasługach kładzie się ogólna 

formuła prowadzenia operacji pokojowych. Chociażby złe doświadczenia z niektórych misji, 

np. w Bośni i Hercegowinie, Somalii czy Rwandzie sprawiły z jednej strony wstrzymanie się 

od pójścia w kierunku prowadzenia operacji o innym charakterze działań, np. wymuszającym, 

zachowując pewnego rodzaju status quo, powodując tym samym, iż mechanizm operacji 

pokojowych, w tym misji obserwacyjnych nie został wyrugowany, a wręcz może być 

stosowany niezależnie od nich bądź pod ich osłoną49. Wielu badaczy za brak efektywności 

misji pokojowych, w tym również obserwacyjnych obciąża samą ONZ. Dla przykładu, Trevor 

Findlay niepowodzenia operacji pokojowych upatruje w czterech przyczynach, stanowiących 

o słabości sił ONZ: 

 niejasnym, nieprecyzyjnym i zarazem niedostosowanym formułowaniu i wydawaniu 

mandatów, w tym niejasnym określaniu zasad użycia siły przez siły pokojowe, 

 braku wystarczającej liczby sił oraz innych środków, w tym szeroko pojętego 

zabezpieczenia logistycznego, przeznaczonych do właściwego wykonywania mandatu; 

kierowaniu uwagi ONZ na kwestie finansowe oraz pozyskanie określonej liczby sił 

pokojowych zamiast na wymaganiach i możliwościach niezbędnych do wykonania 

zadania, 

 przykładaniu niewielkiej – niewystarczającej wagi do odpowiedniej koncepcji operacji  

i zasad zaangażowania w prowadzonych operacjach pokojowych; stosowanie 

standardowych sformułowań, zezwalających misji na użycia siły tylko w samoobronie  

                                                 
48 Szerzej zobacz: Nordic/UN Peacekeeping Senior Management Seminar. Copenhagen-New York 1-12 
September 1997. Final report, Royal Danish Defence College 1997, s. 3-5. 
49 Szerzej zobacz: M. Goulding, The Evolution of United Nations Peacekeeping, International Affairs (Royal 
Institute of International Affairs 1944-), Vol. 69, No. 3 (Jul., 1993), s. 451-464. 



Misje obserwacyjne w budowaniu bezpieczeństwa i pokoju na świecie… 

 
 

121

i w obronie misji, w tym niewystarczające zwrócenie uwagi na konieczność ochrony 

ludności cywilnej w rejonie działań, 

 nieprofesjonalnym podejściu Rady Bezpieczeństwa do szeroko rozumianych spraw 

wojskowych50. 

Ostatnie rozmowy i w ich efekcie złożone deklaracje na jubileuszowej 70. sesji 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w dniu 28 września 2015 roku przez wiele 

państw, wyraźnie potwierdzają rosnące zapotrzebowanie nie tylko na dalsze funkcjonowanie 

ale wręcz wzmocnienie międzynarodowego peacekeepingu. Efektem tego są zobowiązania 

wielu uczestników wspomnianego szczytu w postaci: wzmocnienia obecnych sił pokojowych 

ponad 40.000 personelu wojska i policji, a także ponad 40 śmigłowcami, 22 kompaniami 

inżynieryjnymi, 11 jednostkami pływającymi oraz 13 szpitalami polowymi51. Na podstawie 

powyższych faktów można również wywnioskować, iż znajdzie się tam również z całą 

pewnością miejsce – zapotrzebowanie na obserwatorów.  

Sukces każdej misji jest uzależniony od wielu czynników. O powodzeniu może 

decydować, m.in. dokonanie poprawnej oceny sytuacji, w tym przeanalizowanie całości 

problemu, pełne zaangażowanie się oraz determinacja w osiągnięciu wytyczonych celów 

wszystkich stron, zgoda i akceptacja działania czynników zewnętrznych, ustanowienie 

czytelnego mandatu, określenie pożądanego wyniku prowadzonych działań pokojowych, 

wstrzymanie walk i prowadzenie merytorycznego dialogu przez skonfliktowane strony, 

rozmieszczenie określonych sił o zróżnicowanym charakterze działania w rejonie 

prowadzenia działań oraz udział misji obserwacyjnych, w tym obserwatorów. Oczywiście do 

tego wszystkiego są potrzebne określone siły i środki, aczkolwiek o wysokiej jakości. 

Dowodem tego są słowa Gen. Maqsood’a Ahmeda (doradcy wojskowego dla sił pokojowych 

ONZ) na wspomnianej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w dniu 28 

września 2015 roku, który powiedział, że „Naszymi najważniejszymi priorytetami są 

umiejętność i sprawność, wysoko wykwalifikowany i zmotywowany personel, niszowe 

zdolności, pozyskanie wyposażenia, w tym środków powietrznych, inżynierów, personelu 

medycznego i wyspecjalizowanych jednostek, które mogą być wezwane do szybkiego 

przedyslokowania w ramach tworzenia nowych bądź wzmocnienia istniejących operacji 

                                                 
50 T. Findley, The Use of Force in UN Peace Operations, Stockholm International Peace Research Institute, 
Oxford University Press 2002, s. 351-352. 
51 Szerzej zobacz: Leaders’ Summit 2015, [w:]  
http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/leadersummit.html [dostęp: 15.10.2015]. 
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pokojowych”52. Nie mniej ważną kwestią przy tego rodzaju działaniach jest przygotowanie 

społeczności międzynarodowej na długofalową realizację zadań w rejonie misji przez siły 

pokojowe, która powinna zostać zobligowana wręcz do tego aby wykazać się cierpliwością, 

zrozumieniem i przede wszystkim strategicznym podejściem do zagadnienia. Oczywiście,  

na międzynarodowych uczestnikach misji ciąży także nie mniejsza rola i zobowiązanie do 

właściwego wypełniania swoich zadań. Stąd też, chociażby obserwatorzy powinni wypełniać 

swój mandat właściwie, w sposób profesjonalny, kompetentny, uczciwy i bezstronny. Aby tak 

było, muszą bezwzględnie być przygotowani pod wieloma względami do takiego działania. 

Dlatego, przed każdym wyjazdem każdy uczestnik misji obserwacyjnej jest zobligowany do 

odbycia odpowiedniego przeszkolenia w różnego rodzaju centrach szkoleniowych 

położonych na całym świecie, w tym również w Polsce53.  

Nic tak nie przemawia do wielu ludzi, w tym przypadku szczególnie do tych, którzy 

nie do końca są entuzjastami misji obserwacyjnych jak konkretne i namacalne fakty. Oto one: 

w latach 1948-2013 spośród blisko 70 misji pokojowych, które już zakończyły 

funkcjonowanie bądź jeszcze ono trwa obecnie, blisko połowę stanowiły typowe misje 

obserwacyjne54. Z kolei zaś obecnie na 16 funkcjonujących misji pokojowych 3 z nich to 

typowe misje obserwacyjne zaś w pozostałych integralną ich część stanowią również 

obserwatorzy wojskowi55. Zatem chociażby powyższe dane stanowią ewidentny przykład 

dalszego angażowania przez ONZ misji obserwacyjnych w różnego rodzaju sporach  

i konfliktach międzynarodowych. Wynika z tego, iż pomimo wielu negatywnych opinii 

najwyraźniej ich obecność jest niezbędna.  

Analizując powyższe dane można pokusić się o taką oto konkluzję, iż być może niska 

ocena funkcjonowania i efektywności misji obserwacyjnych wynika najzwyklej z ich 

niedoszacowania bądź po prostu niedocenienia. Powodowane to jest wieloma czynnikami, np. 

brakiem przeprowadzenia odpowiedniej analizy statystycznej efektów ich funkcjonowania. 

Wspominał o tym także w 2000 roku Lakhdar Brahimi, przedkładając państwom 

członkowskim ONZ swój raport na temat operacji pokojowych. Raport ten oprócz wielu 

                                                 
52Szerzej zobacz: Leaders’ Summit 2015, [w:]  
http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/leadersummit.html [dostęp: 15.10.2015]. 
53 W Polsce szkolenie w formie kursu jest prowadzone przez Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych  
w Kielcach. Jest to pierwszy etap przygotowania oficera do udziału w misji, następne etapy to: szkolenie 
wstępne po przybyciu w rejon misji organizowane przez komórkę szkoleniową misji oraz szkolenie 
zapoznawcze realizowane w ramach zespołu obserwatorów. 
54 Szerzej zobacz: List of peacekeeping operations 1948 – 2013, [w:]  
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/operationslist.pdf [dostęp: 20.12.2015]. 
55 Na dzień 30 listopada 2015 roku w ramach istniejących misji pokojowych funkcję obserwatora wojskowego 
pełniło ponad 1800 osób. Szerzej zobacz: United Nations Peacekeeping Operations, [w:]  
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/bnote1115.pdf [dostęp: 20.12.2015]. 
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ważnych niedociągnięć i błędów w różnych obszarach funkcjonowania ONZ, wskazywał 

także na brak rozwiązań technicznych usprawniających chociażby pracę obserwatorów 

wojskowych w terenie i jednocześnie umożliwiających generowanie określonych statystyk56.  

Zatem jaka rysuje się przyszłość misji obserwacyjnych. Otóż obserwując świat,  

a właściwie jego problemy można pokusić się o stwierdzenie, iż istnieje realna perspektywa 

funkcjonowania misji obserwacyjnych. Pomimo wszystko, rozwój technologii oraz tworzenie 

się społeczeństwa coraz bardziej konsumpcyjnego będzie wymagało zaangażowania  

oraz ingerencji człowieka. Można wręcz rzec, iż będzie on stanowił coraz większe 

zainteresowanie i zarazem zapotrzebowanie na jego nieodkryte dotychczas możliwości.  

Jedną z nich z całą pewnością jest umiejętność czy też zdolność prowadzenia negocjacji  

i mediacji. Coraz nowsze techniki pokazują jak wiele jesteśmy w stanie osiągnąć przy 

pomocy prowadzenia zwykłego dialogu pomiędzy sobą. Wielu również zdało sobie sprawę  

z tego, że nie siłą – agresją a pokojową rozmową osiąga się o wiele więcej. Dlatego też jak 

zauważył D. Kozerawski, „specyfika i rola operacji o charakterze rozdzielająco-

obserwacyjnym prowadzonych w okresie zimnej wojny” nie dopuściła do przekształcenia się 

konfliktów i sporów w globalny kryzys a nawet międzynarodowy konflikt zbrojny57. 

Wspominając o społeczeństwie konsumpcyjnym należy wziąć pod uwagę jego istotną cechę 

jaką jest przejawiający się wszechobecnie materializm. Społeczeństwo to – czego świadkami 

byliśmy i jesteśmy obecnie – wiele aspektów swojego egzystowania rozpatruje i będzie to 

czynić nadal w kategoriach koszt – zysk. Stąd też ekonomia w wielu obszarach 

funkcjonowania była, jest i będzie bardzo ważnym wyznacznikiem dalszego rozwoju. 

Przenosząc to na grunt prowadzenia przyszłych działań pokojowych – to nie nic innego jak 

misje obserwacyjne ze względu na niskie nakłady finansowe będą stanowić swoistą 

konkurencję dla innych typów operacji pokojowych. Właśnie aspekt ekonomiczny może być 

kartą przetargową i w konsekwencji stanowić na korzyść misji obserwacyjnych. Kolejnym 

argumentem, jest mianowicie pojawiająca się w wielu dokumentach reformujących i zarazem 

stanowiących o rozwoju przyszłych operacji pokojowych kwestia redefinicji i tzw. 

skonkretyzowania celów. I tak chociażby w „Agendzie dla pokoju” mowa jest o „stworzeniu 

                                                 
56 Szerzej zobacz: Report of the Panel on United Nations Peace Operations (tzw. „the Brahimi Report”),  
par. 221, s. 38. 
57 D. S. Kozerawski, Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach 
1973–1999. Konflikty – interwencje – bezpieczeństwo, Toruń 2012,s. 63. 
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systemu wczesnej identyfikacji sytuacji konfliktogennych i usuwania przyczyny na drodze 

dyplomatycznej przed wejściem kryzysu w fazę przemocy”58.  

Wielu badaczy analizując przeszłość misji pokojowych oraz zmienność zarówno 

współczesnego jak i przyszłego środowiska bezpieczeństwa w wymiarze globalnym stawia 

pewne tezy co do przyszłości funkcjonowania środków czy też instrumentów zbiorowego 

bezpieczeństwa. Jak zauważa K. Paszkowski, biorąc pod uwagę pewien dorobek w obszarze 

misji pokojowych można zauważyć pewne tendencje, które w przyszłości będą miały 

znaczący wpływ na prowadzenie działań pokojowych. Mianowicie: 

 „unikać się będzie podejmowania długich i kosztownych tradycyjnych operacji utrzymania 

pokoju. Wielofunkcyjne operacje pokojowe podejmowane będą w celu realizacji 

konkretnego, ograniczonego w czasie pokojowego rozwiązania konfliktu. Mandat sił 

pokojowych przedłużany będzie w uzasadnionych wypadkach na krótkie okresy  

(np. 3 miesięcy), 

 wzrośnie znaczenie wczesnego zapobiegania konfliktom poprzez działania polityczne  

oraz mediację i obserwację. W szczególnych przypadkach stosowane będzie prewencyjne 

rozwinięcie sił. Dążyć się będzie do dalszego skracania czasu rozwinięcia sił pokojowych 

poprzez wykorzystanie w nich uprzednio przygotowanych i wyszkolonych struktur, 

 wzrośnie rola pomocy humanitarnej i odbudowy w prowadzonych operacjach pokojowych. 

Wpłynie to na struktury organizacyjne i zadania mandatowe sił pokojowych, 

 ONZ będzie prowadzić tylko operacje pokojowe zgodne z postanowieniami rozdziału  

VI Karty NZ. Operacje takie będą prowadzone również przez organizacje regionalne, 

zwłaszcza operacje nie wymagające zaangażowania zbyt dużych sił i środków, 

 operacje pokojowe związane z użyciem siły, zgodnie z postanowieniami rozdziału VII Karty 

NZ powierzone będą grupom państw członkowskich (doraźnym koalicjom) lub organizacji 

regionalnej (NATO/UZE), 

 w operacjach prowadzonych przez organizacje regionalne lub doraźne koalicje dążyć się 

będzie do zwiększenia koordynującej roli Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza 

Generalnego ONZ”59.  

                                                 
58 J. Reginia-Zacharski, Wpływ doświadczeń lat dziewięćdziesiątych XX w. na reformę operacji pokojowych 
ONZ, [w:] R. Łoś, J.Reginia-Zacharski, Konflikty i spory międzynarodowe, t. 2, Łódź 2010, s. 220. Szerzej 
zobacz: An Agenda for Peace. Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping. Report of the Secretary-
General pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992 
(A/47/277 - S/24111, 17 June 1992). 
59 F. Gągor, K. Paszkowski, Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP, Toruń 1999, s. 139. 
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Zatem reasumując można jeszcze raz powtórzyć, iż z całą pewnością misje 

obserwacyjne nie są najidealniejszym i najbardziej efektywnym instrumentem rozwiązywania 

sporów i budowania pokoju na świecie, nie mniej jednak nie można im zarzucić zupełnego 

braku skuteczności oraz odebrać wkładu jaki wniosły na przestrzeni swojej działalności  

do rozwoju światowego systemu bezpieczeństwa i pokoju. Z tych doświadczeń można  

i należy korzystać w wymiarze czysto prakseologicznym. Mianowicie wyciągając wnioski 

powinno się nie tylko udoskonalać funkcjonowanie misji obserwacyjnych ale również 

stosować je w innych przyszłych formach i metodach wykorzystywanych przez inne 

organizacje do zapobiegania oraz rozwiązywania sporów i konfliktów na świecie.   

 
Zakończenie 

 

Efektywność funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych od kilku lat jest 

tematem wielu rozważań i analiz. To, że ONZ jest organizacją niedoskonałą i zarazem 

wymagającą naprawy zauważa większość zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych 

obserwatorów. Można rzec, że pomimo „…iż niekorzystnym zjawiskiem są występujące  

w ramach tej organizacji obszary dysfunkcjonalności, niedecyzyjności oraz rywalizacji 

państw i grup regionalnych, co skutkuje obniżeniem legitymizacji i efektywności jej 

działań…”60 to na obecną chwilę pozostaje ona jedyną najbardziej wiarygodną, uniwersalną  

i niezbędną w zaprowadzaniu światowego ładu i pokoju instytucją międzynarodową. Taka 

konstatacja budzi pytanie - dlaczego? Otóż odpowiedź jest prosta: ponieważ w swoich 

założeniach stawia sobie za główne cele m.in. utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa 

międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania 

praw człowieka61. Zasadniczy dokument jakim jest Karta Narodów Zjednoczonych nie tylko 

wskazuje sposoby pokojowego rozstrzygania sporów (m.in. rokowania, pośrednictwo, 

koncyliacja, rozjemstwo czy też sądownictwo), ale również definiuje kompetencje Rady 

Bezpieczeństwa ONZ we wszelkiego rodzaju konfliktach i sporach międzynarodowych. 

Nadane Radzie Bezpieczeństwa uprawnienia dają jej możliwość prowadzenia nie tylko oceny 

i ustalenie wielkości i charakteru sporu ale także umożliwiają jej zastosowanie odpowiednich 

środków pokojowego załatwiania sporów. Jednymi z najbardziej znanych i zarazem 

                                                 
60Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 05.11.2014r., pkt. 26, s.17-18. 
61Szerzej zobacz: G. Konopko, Znaczenie misji pokojowych i stabilizacyjnych dla budowania ładu politycznego i 
społeczno-gospodarczego w Demokratycznej Republice Konga, [w:] Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku. 
Zbiór studiów (t. 1), red. M. Giętkowski, Ł. Nadolski, Muzeum Wojsk Lądowych, Bydgoszcz 2015, s. 176-177. 



  Grzegorz Konopko 

 
 

126

skutecznych pokojowych środków zbiorowego bezpieczeństwa są wszelkiego rodzaju 

operacje (misje) pokojowe, a wśród nich misje obserwacyjne czy też misje dobrych usług.  

Wszakże problematyka dotycząca operacji (misji) pokojowych była i właściwie jest 

obecna w literaturze przedmiotu dość powszechnie, aczkolwiek bez wyodrębniania czy też 

eksponowania ich wszystkich rodzajów i typów, np. misji obserwacyjnych. W większości 

przypadków misje obserwacyjne stanowiły, a wręcz składały się na jedną powiedzmy 

kategorię - misje pokojowe i były charakteryzowane jako ich składowe. W niektórych 

opracowaniach podejmowano się próby skategoryzowania misji pokojowych, wyodrębniając 

wśród nich misje obserwacyjne. Jednakże nie poświęcano im zbyt wiele miejsca ograniczając 

się zaledwie do wspomnienia o ich istnieniu. Wielu badaczy wprawdzie wspomina w swoich 

opracowaniach kwestie odnoszące się do funkcjonowania misji obserwacyjnych, jednakże 

traktując je właśnie jako składowe operacji czy też misji pokojowych. W każdym bądź razie 

nie zdecydowano się jak dotychczas skupić się wyłącznie na ich istnieniu, funkcjonowaniu  

i wkładzie w rozwój światowego pokoju i bezpieczeństwa. Stąd też z całą pewnością warto 

się temu zagadnieniu przyjrzeć bardziej szczegółowo i dokonać głębszej analizy i oceny 

funkcjonowania wszelkiego rodzaju misji, mających w nazwie: obserwacja i obserwator, 

monitoring, mediacja, arbitraż, nadzorowanie zawieszenia czy też rozejmu bądź dobre usługi. 

Pomimo, że pierwszymi operacjami utrzymania pokoju ONZ były misje obserwacyjne  

z udziałem obserwatorów wojskowych niewiele mówiło się o ich personelu, w tym roli jaką 

odegrali obserwatorzy. 

Można rzec, iż mimo upływu czasu tak naprawdę niewiele się zmieniło. Wracając zaś 

do kwestii formalnych, należałoby jeszcze raz zaakcentować, iż pomimo niejasnego czasami 

umocowania prawnego czy też nawet definicyjnego misje obserwacyjne – pomimo 

ewoluowania operacji (misji) pokojowych – funkcjonują do dnia dzisiejszego. Jak twierdził 

Sekretarz ONZ Dag Hammarskjöld: „…operacje pokojowe mogłyby się znaleźć w >Rozdziale 

Szóstym i Pół<”62.Należy zaznaczyć, iż obserwatorzy wojskowi nigdy nie byli wojskowymi 

siłami operacyjnymi, pomimo, iż niejednokrotnie działali w ramach operacji czy też misji 

pokojowej. Ale to nie kto inny jak właśnie obserwatorzy zapoczątkowali praktykę używania 

Sekretariatu ONZ do posługiwania się kontyngentami państw członkowskich ONZ  

na podstawie prowadzonych negocjacji pomiędzy ONZ a określonymi krajami. Właśnie to 

                                                 
62 R. Baranowski, Misje pokojowe ONZ i ich rola w systemie bezpieczeństwa zbiorowego Narodów 
Zjednoczonych,[w:] W. Giemza, P. Gorgol, Belgrade international model United Nations 2012 - publikacja 
pokonferencyjna, Warszawa 2012, s. 97. 
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działanie stanowiło przyczynek do utworzenia – z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ – 

przy Sekretariacie m.in. Grupy Obserwatorów Polowych (UN Panel of Field Observers)63. 

Wiele misji obserwacyjnych – będących jednocześnie pierwszymi tzw. operacjami 

pokojowymi ONZ – funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Dorobek i doświadczenie takich misji 

jak: UNMOGIP czy UNTSO stanowią kanwę działania wszystkich operacji i misji 

pokojowych pod egidą ONZ na świecie. Przegląd i zarazem dorobek wielu misji 

obserwacyjnych dowodzi, że były one i stanowią dzisiaj istotny element środków zbiorowego 

bezpieczeństwa w budowaniu i utrzymywaniu pokoju i globalnego bezpieczeństwa na 

świecie. Ich wkład w budowanie światowego pokoju i bezpieczeństwa jest nie do 

oszacowania i przecenienia. W tym miejscu warto wspomnieć, iż z biegiem czasu – na skutek 

ewolucji oraz zmian środowiska międzynarodowego ONZ zaczęła odchodzić od idei 

wyłącznie pokojowego rozwiązywania sporów. Mianowicie, wprowadzono tzw. siłowe 

narzucanie pokoju. Wprawdzie jest to zgodne z Kartą NZ lecz wbrew idei ONZ.  

Wręcz nasuwa się pytanie czy jest to właściwy model i zarazem stosowny do przyjęcia  

i zaakceptowania w dalszej perspektywie przez ONZ. Odpowiedzią na to niech będą słowa 

jakie wypowiedział Sir Brian Urquhart, wieloletni zastępca Sekretarza Generalnego ONZ  

ds. operacji pokojowych, w kontekście wydarzeń w Kongu: „Kiedy siły pokojowe zaczynają 

zabijać ludzi, stają się częścią konfliktu, który mają kontrolować, a tym samym częścią 

problemu (…). Siły pokojowe nigdy nie mogą używać siły w sposób nieograniczony,  

a w momencie, w którym wchodzą do walki, rządy i media natychmiast ruszą, aby związać im 

ręce”64. Dlatego też najlepszą alternatywą i zarazem remedium na tego typu wątpliwości 

były, są i powinny być misje obserwacyjne.   
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DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY GRANICZNEJ  

W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO KRAJU 

 

THE ACTIVITIES OF THE BORDER GUARD  

IN THE AREA OF THE NATIONAL SECURITY 

 

Streszczenie 

 

 Niniejszy artykuł opisuje działalność straży granicznej w zakresie bezpieczeństwa 

narodowego. Straż Graniczna jest jedną z wyspecjalizowanych jednostekzaangażowanych 

w ochronę bezpieczeństwa narodowego. W pierwszej części tego artykułu przedstawiono 

charakterystykę kluczowych zagadnien,takich jak bezpieczeństwo i bezpieczeństwo 

narodowe. Druga część opisuje działanie straży granicznej jako jednostki jednolicie 

umundurowanej i uzbrojonej, o charakterze policyjnym, stworzonej przede wszystkim do 

ochrony granic państwowych na lądzie i na morzu, a także dla organizacji i nadzoru nad 

ruchem granicznym. 

Słowa kluczowe: Straż Graniczna, bezpieczeństwo kraju, działania Służby Granicznej 

 

Summary 

 

 This article describes the Border Guards activity in the area of national security. 

Border Guards being one of specialized unit involving in protection of national security. The 

first part of this article presents the characteristic of key words like security and national 

security. The second part describes the Border Guards activity as a unit uniformly uniformed 

and armed, of police character, has been created primarily for protection of state border on 

land and sea, and for organization and supervision of border movement. 
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Wstęp 

 

 Jedną z najważniejszych wartości będących fundamentem dla rozwoju człowieka, 

poszczególnych grup społecznych czy też całych narodów jest poczucie bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwa rozumianego zarówno w perspektywie podmiotowej, wspólnotowej  

jak i przedmiotowej. Jego przykład może stanowić bezpieczeństwo poszczególnej jednostki, 

większych grup czy też wytworów działalności człowieka. Wśród niepokojących doniesień na 

temat nasilających się aktów terroru na świecie silnie powiązanych z kryzysem imigracyjnym 

w Europie oraz w obliczu wzrastającego zagrożeniaze strony ugrupowań terrorystycznych 

Państwa Islamskiego. Priorytetem oddziaływań rządów państw zachodnich, w tym Polski 

powinno stać się prowadzenie zakrojonych działań na rzecz zapobiegania i zwalczania 

wszelkich aktów terroru przyczyniających się do zachwiania stabilizacji i bezpieczeństwa 

obywatelinaszego kraju. Na pierwszy plan wysuwa się zatem troska o bezpieczeństwo 

wspólnotowe. Misja ta została powierzona organom i instytucjom mającym często charakter 

wyspecjalizowanych jednostek. Ochroną bezpieczeństwa narodowego we wszystkich jego 

obszarach zajmują się między innymi: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba 

Wywiadu Wojskowego,Centralne Biuro Antykorupcyjne, Siły Zbrojne, Policja, Żandarmeria 

Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Więzienna oraz Straż Graniczna. 

Pojęcie terroryzmu rozumieć można, jako „planowana, zorganizowana i zazwyczaj 

uzasadniana ideologicznie, a w każdym bądź razie posiadająca polityczne podłoże 

motywacyjne, działalność osób lub grup mająca na celu wymuszenie od władz państwowych, 

społeczeństwa lub poszczególnych osób określonych świadczeń, zachowań, czy postaw,  

a realizowana w przestępczych formach obliczonych na wywołanie szerokiego i maksymalnie 

zastraszającego rozgłosu w opinii publicznej oraz z reguły polegające na zastosowaniu 

środków fizycznych, które naruszają dobra osób postronnych, tj. takich, które nie dały wyrazu 

swemu negatywnemu nastawieniu do aktu terrorystycznego, jego celu lub uzasadnienia, ani 

nawet do określonej ideologii czy zapatrywań.”1 

 Niniejszy artykuł stanowi charakterystykę poszczególnych aspektów pracy Straży 

Granicznej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa krajowego. W pierwszej części niniejszej 

publikacji zostały wyjaśnione pojęcia takie jak bezpieczeństwo i bezpieczeństwo narodowe  

                                                 
1M. Czyżak, Wybrane aspekty zjawiska cyberterroryzmu, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, Rocznik 
2010, tom1-2, s 45-53. 
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w oparciu o wybraną literaturę przedmiotu. W dalszej części pracy omówione zostaną zadania 

podejmowane przez pracowników Straży Granicznej w celu ochrony polskich granic.  

Straż Graniczna jako jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja o charakterze 

policyjnym, powołana do ochrony granicy państwowej na lądzie i morzu oraz zobligowana do 

organizowania i dokonywania kontroli ruchu granicznego. Swoją działalnością przyczynia się 

w sposób bezpośredni do przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej, w skład której 

zaliczyć możemy handel ludźmi, nielegalną imigrację oraz przemyt zakazanych substancji  

i przedmiotów. W ostatnim rozdziale publikacji omówione zostanie funkcjonowanie Straży 

Granicznej w każdym z wymienionych powyżej obszarów przestępczości zorganizowanej.  

Z uwagi na to, że Polska stanowi kraj tranzytowy działalność Straży Granicznej w naszym 

państwie powinna odznaczać się precyzją i profesjonalizmem w kwestii praktycznych 

środków służących jej ochronie. Na mocy postanowień międzynarodowych Polska jako kraj 

członkowski Unii Europejskiej po wejściu do Strefy Schengen zniosła kontrolę graniczną dla 

obywateli państw zrzeszonych, dlatego też mają oni umożliwiony swobodny  

i niekontrolowany wjazd na terytoria krajów- sygnatariuszy. Jednocześnie jednak 

doprowadziło to do uszczelnienia naszych wschodnich granic. Wejście do Strefy Schengen 

ułatwia Straży Granicznej i Policji ściganie przestępców dzięki europejskiemu nakazowi 

aresztowania. Ponadto powyższe organy mają dostęp do komputerowej bazy SIS 2, 

zawierającej informacje o osobach niepożądanych na terenie strefy. Granice można 

przekraczać niemal w dowolnym miejscu (ograniczenia występują na terenie parków 

narodowych i rezerwatów przyrody) i o dowolnej porze. Jednocześnie osoby 

przemieszczające się mogą być jednak kontrolowane przez służby graniczne albo policję 

innych państw. Funkcjonariusze ci mogą żądać od takich osób okazania paszportu lub 

dowodu osobistego nowego typu (dotyczy to również dzieci), a także przeprowadzić kontrolę 

samochodu (limity związane z przewozem alkoholu czy papierosów nie uległy zmianie).  

Za brak wymaganego dokumentu funkcjonariusz może nałożyć grzywnę.2 

 

1.Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczpospolitej Polskiej- ujęcie definicyjne 

1.1. Bezpieczeństwo- znaczenie ogólne 

 

Rozpoczynając rozważania naukowe w kontekście zdefiniowania pojęcia 

bezpieczeństwa. Nieodzowne staje się omówienie zaplecza definicyjnego dla wskazanego 

                                                 
2Por., http://policja.eprace.edu.pl/637,Straz_Graniczna.html, z dnia 15.08.2016 . 
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terminu oraz podkreślenie faktu, iż jest ono <bezpieczeństwo> wartością autoteliczną. 

Dopiero dotarcie do jej głębszych znaczeń pozwala na interpretację tego zagadnienia zgodnie 

z potrzebami przedłożonej publikacji. Charakterystyka terminu bezpieczeństwa funkcjonuje  

w wykazach literaturyprzedmiotu oraz pod wieloma indeksami.Jerzy Zawiszawyjaśnia ten 

termin w następujący sposób: „pierwotnym znaczeniem bezpieczeństwa był stan 

niezagrożenia, spokoju pewności; stan i poczucie pewności, wolność od zagrożeń oraz 

wolność od zagrożeń, strachu lub ataku”3.Cechy konstytuujące owe pojęcie to wolność, 

spokój, stabilizacja. Podążając za myślą autora błędnym nie okaże się stwierdzenie,  

że bezpieczeństwo może być postrzegane w kontekście a piori, ponieważ jest ono 

fundamentalną potrzebą każdego człowieka. Wszyscy dążą do tego, żeby potrzebę tę 

zaspokoić, jest to nieodzowny element wyznaczający jakość ludzkiego życia. Pozytywna 

wartościowość aksjologiczna pojęcia bezpieczeństwa odnosi się do tego, że strzeże pewnych 

dóbr. Czy to wytworów dzieł kultury, czy powiązane jest z porządkiem publicznym, a tym 

samym wpływa na ochronę życia ludzkiego, sprzyja zachowaniu pokoju i ochronie wolności. 

Jerzy Wiatr wskazuje na linearność pojęcia bezpieczeństwa zakorzenionego w przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości, „współczesna koncepcja bezpieczeństwa obejmuje jak 

powszechnie się przyjmuje, znacznie szerszy wymiar niż w przeszłości. Dawne pojecie 

bezpieczeństwa obejmowało raczej polityczne i militarne aspekty. Dzisiaj obejmuje również 

ekonomiczne zależności i współzależności, kwestie zasobów surowcowych, ekologię, 

demografię, sprawy społeczne i humanitarne, zagadnienia związane z zachowaniem 

narodowej tożsamości i zapewnieniem właściwego udziału w rozwoju cywilizacyjnym 

współczesnego świata. Istotę zjawiska bezpieczeństwa należy widzieć w jego związku  

ze zjawiskiem zagrożenia, które oznacza z jednej strony pewien stan psychiczny  

lub świadomościowy, wywołany postrzeganiem zjawisk, które subiektywnie ocenia się,  

jako niekorzystne lub niebezpieczne, a z drugiej strony czynniki obiektywne, powodujące stan 

niepewności i obaw”.4          

Charakterystykę obiektywnego stanu bezpieczeństwa rozwinął w swojej publikacji 

Leszek Korzeniowski, „obiektywny stan bezpieczeństwa należy odnosić do istnienia lub nie 

istnienia zagrożeń realnych, niezależnych od czyichkolwiek spostrzeżeń. Będą to zagrożenia 

powodowane przez:przyrodę nieożywioną niezależną od człowieka (np. obiekty kosmiczne, 

ruchy płyt tektonicznych Ziemi, wulkany, tajfuny). Organizmy żywe (mikroorganizmy, rośliny  

                                                 
3 J. Zawisza, Wybrane kwestie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny  
w warunkach globalizacji, (red.): J. Zawisza, Wydawnictwa PRO POMERANIA, Białystok 2009, s. 11. 
4 J.J. Wiatr, Socjologia wojska, Wydawnictwo: Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1964, s. 50. 
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i zwierzęta). Wytwory człowieka (np. budowle, maszyny, urządzenia, substancje chemiczne, 

materiały wybuchowe). Człowieka i społeczeństwo (napięcia w stosunkach międzyludzkich, 

podboje, niewolnictwo, wojny religijne, terroryzm). Mogą to być rzeczywiste działania innych 

uczestników życia społecznego, niekorzystne i niebezpieczne dla żywotnych interesów  

i podstawowych wartości danego człowieka, grupy, społeczeństwa lub całej ludzkości”5. 

Widmo urzeczywistnienia tych zagrożeń generuje w świadomości współczesnych 

społeczeństw lęk przed utratą międzynarodowego pokoju oraz bezpieczeństwa narodowego 

wielu państw. Są te realne problemy, które władze muszą uwzględniać projektując 

międzynarodową i wewnętrzną politykę zabezpieczającą bezpieczeństwo państw koalicji. 

Efektem takich działań są międzynarodowe pakty zabezpieczające, ochrona i uszczelnienie 

granic, rozbudowa poszczególnych instrumentów/instytucji państwowych mających strzec 

bezpieczeństwa kraju. Jak wcześniej podkreślił to J. Wiatr, bezpieczeństwo można ujmować, 

jako pewien stan psychiczny, czy też poczucie subiektywne osoby doznającej uczucia spokoju 

lub lęku wywołanego przez określone elementy zagrażające, niekoniecznie rzeczywiste. 

Emocjonalny aspekt poczucia bezpieczeństwa poruszył w swojej pracy także cytowany już L. 

Korzeniewski formując następujące wnioski, poczucie bezpieczeństwa jest wyrazem aspektu 

subiektywnego i odnosi się do świadomości istnienia, braku takiej świadomości lub braku 

świadomości możliwego przeciwdziałania niebezpieczeństwu:6.Postrzeganie pojęcia 

bezpieczeństwa w optyce subiektywnych odczuć wpływających na dobrostan jednostki 

koresponduje także fragment publikacji traktującej o bezpieczeństwie narodowym, „brak 

bezpieczeństwa lub spadek poziomu bezpieczeństwa, traktowane są, jako zagrożenia, zjawiska 

i procesy groźne dla istnienia życia. Powszechność terminu „bezpieczeństwo” sprzyja jego 

zróżnicowanemu pojmowaniu, niemniej jednak za uniwersalne można uznać pojęcie 

bezpieczeństwa, jako stanu obiektywnego, polegającego na braku zagrożenia, odczuwanego 

subiektywnie przez jednostkę lub grupy”7. 

O tym, że próba opisu zagadnienia jakim jest bezpieczeństwo rozciąga się na szereg dziedzin 

życia społecznego a tym samym naukowego wspominałyśmy już na początku, fakt ten 

potwierdza Jerzy Stańczyk.„Zamierzeniem autorskim(…) jest jedynie wskazanie węższego 

aspektu definiowania tej kategorii w ujęciu przedmiotowym (bezpieczeństwo personalne, 

narodowe i międzynarodowe). Kryterium przedmiotowe jest na tyle szerokie (bezpieczeństwo 

                                                 
5 L. Korzeniowski, Securitulogia- teoretyczne i praktyczne zagadnienia bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo, 
administracja i biznes w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej, (red.): B. Nogalski, J. Tomaszewski, 
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gdynia 2005, s. 74. 
6 L. Korzeniowski, Securitulogia- teoretyczne…, Op. cit., s.74. 
7 J. Maciejewski, O. Nowaczyk, (red.): Bezpieczeństwo narodowe a grupy dyspozycyjne, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 21. 
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militarne, ekonomiczne, ekologiczne i inne), że można je rozwijać w oddzielnych 

opracowaniach, podobnie jak zagadnienie bezpieczeństwa ujętego w kryterium przestrzennym 

(bezpieczeństwo lokalne, subregionalne, regionalne, globalne)”8.Justyna Zając w swoim 

artykule na temat bezpieczeństwa ukuła jego definicję podkreślając przy tym aspekt 

kulturowo-rozwojowy, „bezpieczeństwo w ujęciu ogólnym to pewność istnienia i przetrwania, 

posiadania oraz funkcjonowania i rozwoju podmiotu. Jest wynikiem braku zagrożeń  

i właściwej ich percepcji, powstaje tez wskutek kreatywnej działalności podmiotu.  

Jest procesem społecznym zmiennym w czasie”9. 

 

1.2.Bezpieczeństwo narodowe-ujęcie wąskie 

 

 Rozważania na temat bezpieczeństwa w sensie ogólnym powinny zostać skierowane  

w stronę wątku głównego, wokół którego omawiane są pozostałe kwestie niniejszej 

publikacji. Zagadnieniem tym jest kwestia bezpieczeństwa narodowego. Chcąc przytoczyć 

definicję tego terminu możemy powołać się na wspomnianą wcześniej J. Zając, która pisze, 

„bezpieczeństwo państwa (narodowe) jest to zdolność władz i narodu do ochrony jego 

wewnętrznych wartości. Do najważniejszych wartości chronionych przez państwo należą: 

przetrwanie państwa, jako instytucji, narodu, jako grupy etnicznej, biologiczne przeżycie 

ludności, integralność terytorialna państwa, jego niezależność polityczna i swoboda działania 

międzynarodowego, spokój, ochrona własności, jakość życia obywateli.”10.  

Natomiast Stanisław Dworecki dodaje, „w powyższym kontekście bezpieczeństwo państwa 

rozumiane jest, jako taki rzeczywisty stan stabilności zewnętrznej i suwerenności państwa, 

który odzwierciedla bark lub występowanie jakichkolwiek zagrożeń w sensie zaspokojenia 

podstawowych potrzeb egzystencjalnych i behawioralnych społeczeństwa oraz traktowania 

państwa, jako suwerennego podmiotu w stosunkach międzynarodowych”11.Według  

W. Fehlera „Bezpieczeństwo narodowe można pojmować, jako zdolność narodu do obrony 

jego wewnętrznych wartości przed zewnętrznymi zagrożeniami. Bezpieczeństwo narodowe 

jest używane zamiennie z pojęciem bezpieczeństwa państwa, bo państwa są podstawową 

formą życia politycznego narodów. Potrzeby bezpiecznego rozwoju państwa i narodu 

wynikają zarówno z ich wewnętrznej struktury jak i funkcjonowania otoczenia zewnętrznego 

                                                 
8 J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii 
Nauk, Warszawa 1996, s.20. 
9 J. Zając, Bezpieczeństwo państwa, [w:] Bezpieczeństwo państwa, (red.): K..A. Wojtaszczyk, A. Materska-
Sosnowska, Aspra JR F.H.U, Warszawa 2009, s. 18. 
10 J. Zając, Bezpieczeństwo państwa, …Op. cit., s. 18. 
11 S. Dworecki, Zagrożenie bezpieczeństwa państwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 1995, s.16. 



Działalność Straży Granicznej w obszarze bezpieczeństwa narodowego… 

 
 

139

są realizowane w pierwszym rzędzie przez politykę zagraniczną państwa i wyrażają „żywotne 

interesy narodowe”, które charakteryzuje się, jako rację stanu. (…) Wysoki poziom 

bezpieczeństwa narodowego pozwala na zachowanie tożsamości narodowej (kultury, języka, 

świadomości narodowej oraz jakości życia materialnego i duchowego narodu)”12.

 Przytoczone definicje bezpieczeństwa narodowego tudzież państwowego; bo jak 

wskazali sami autorzy, pojęć tych można używać zamiennie, posiadają kilka cech wspólnych 

- między innymi dotyczą one: zabezpieczenia obywateli przed atakami zewnętrznymi np. ze 

strony innych osób, grup, czy państw. Ponadto skupiają się wokół ochrony wartości 

wspólnych dla całego narodu (elementy kultury, tożsamości, przyrody, spuścizny 

historycznej). Identyfikowaniu czynników, które świadczą o sile państwa (silna i liczna armia 

oraz posiadanie odpowiedniej infrastruktury militarnej). Kolejną cechą świadczącą o silnym 

poczuciu bezpieczeństwa narodowego jest polityka międzynarodowa oraz pozycja państwa na 

arenie międzynarodowej. Bezpieczeństwo narodu objawia się w zachowaniu jego 

integralności, suwerenności, poszanowaniu uznawanych wartości.Bezpieczne państwo 

powinno tworzyć płaszczyznę do rozwoju przestrzeni życiowej jego obywateli w każdej 

dziedzinie życia. 

 

2. Środki przyczyniające się do zapewnienia bezpieczeństwa państwa 

2.1. Kryteria uwzględniane podczas projektowania dzielności zmierzającej  

do utrzymania bezpieczeństwa kraju 

 

Justyna Zającw celu opisu środków przyczyniających się do prowadzenia polityki 

bezpieczeństwa państwa podzieliła je na kilka kryteriów. Pierwszym z nich jest kryterium 

czasu dzielące się na środki oddziaływania krótkofalowego, średniofalowego, długofalowego. 

Drugim jestkryterium sposobu dzielącym się na unilitaryzm, polegający na prowadzeniu 

działań jednostronnych. Kolejnym w ramach kryterium sposobu jest hegemonizm, polityka 

mocarstwa światowego, które swoim potencjałem dominuje nad innymi państwami. Objawia 

się narzucaniem własnych warunków uczestnictwa w utrzymaniu bezpieczeństwa 

międzynarodowego pozostałym uczestnikom areny politycznej. Następną odmianą kryterium 

sposobu jest izolacjonizm, charakteryzuje go nawiązywanie trwałych sojuszy. Neutralność, 

jako następne kryterium wykorzystywane do utrzymania bezpieczeństwa państwa 

w literaturze przedmiotu opisywane jest, jako nieangażowanie się zbrojnie przeciw innemu 

                                                 
12 W. Fehler, Współczesne bezpieczeństwo,Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2003, s.14-15. 
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państwu z wyjątkiem prawa do samoobrony, nieprzystępowania do toczących się działań 

wojennych, nieuczestniczenia w sojuszach i organizacjach wojskowych, nie udostępniania 

swojego terytorium na bazy wojskowe. Multilateralizm to także kryterium sposobu 

polegające na działaniach we współpracy z innymi państwami i organizacjami 

międzynarodowymi np. poprzez nawiązywanie sojuszy politycznych i tym podobnych. 

Kolejnym,trzecim rodzajem kryteriów są kryteria przedmiotowe, które dzielą się na środki 

administracyjno-prawne, polityczne, wojskowe, ekonomiczne i finansowe, kulturowo 

ideologiczne13. 

 

2.2. Straż Graniczna jako jeden z instrumentów działających na rzecz utrzymania 

bezpieczeństwa narodowego 

  

W publikacjach dostępnych na temat środkówwykorzystywanych w celu zachowania 

bezpieczeństwa narodowego podkreślane jest znaczenie miejsca, jako głównej zmiennej, 

warunkującej poziom bezpieczeństwa. Funkcjonowanie odpowiednich placówek  

na określonym terytorium gwarantuje ich wydajność względem zabezpieczenia państwa. 

Jakość świadczonych usług jest odzwierciedleniem kompetencji fachowców pracujących na 

rzecz danej instytucji. „Do narzędzi współczesnej obrony narodowej zalicza się: struktury 

organizacyjne-organy władzy, służbę zagraniczna, siły zbrojne, służby wywiadu, policje, straż 

graniczną, straż pożarną, placówki naukowo-badawcze, obiekty i ośrodki kultury, służby 

inspekcyjne, stowarzyszenia pozarządowe oraz narzędzia nie materialne-morale narodowe, 

strategie polityki państwa, prawo państwowe, naukę edukację i inne. Środki obrony 

narodowej stanowią: środki polityczne obrony narodowej, środki gospodarcze obrony 

narodowej, wojskowe, bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, naukowe techniczne 

obrony narodowej, ekologiczne, normatywne oraz środki ideologiczne obrony narodowej”14. 

 Straż Graniczna jest jedną z instytucji wewnętrznych wspierających bezpieczeństwo 

narodu. W niniejszym rozdziale omówiona zostanie charakterystyka tego instrumentu. 

Jednostka SG podległa jest bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

podobnie jak Policja, Biuro Ochrony Rządu. SG w myśl ustawy o Straży Granicznej z 12 

października 1990 roku to, jednolita, umundurowana, uzbrojona, w pełni zawodowa formacja 

                                                 
13 Por. J. Zając, Bezpieczeństwo państwa, [w:] Bezpieczeństwo państwa, (red.): K..A. Wojtaszczyk, A. 
Materska-Sosnowska, , Aspra JR F.H.U, Warszawa 2009, s. 25-26. 
14 W. Kitler. Obrona narodowa w wybranych państwach demokratycznych, Akademia Obrony Narodowej, 
Warszawa 2001, s.250-251. 
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typu policyjnego. SG posiada szerokie uprawnienia nadane jej na podstawie krajowych aktów 

prawnych m.in.: 

1. Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej; 

2. Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej; 

3. Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze; 

4. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

RP15 

 Straż Graniczna rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku po rozformowaniu Wojsk 

Ochrony Pogranicza. Do głównych zadań należy ochrona granic państwowych i kontrola 

ruchu granicznego, ujawnianie fałszerstw dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu 

na terytorium RP ( plus Strefa Schengen) oraz wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy 

państwowej, a także prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania 

zagrożeniom terroryzmem. Odpowiada również za bezpieczeństwo w strefie nadgranicznej,  

w komunikacji międzynarodowej i porządek publiczny o zasięgu terytorialnym przejścia 

granicznego ( komunikacja lotnicza, morska i lądowa). Gromadzi i przetwarza informacje  

z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz udostępnia  

je właściwym organom państwowym. Zapobiega transportowaniu bez zezwolenia 

wymaganego w myśl odrębnych przepisów przez granicę państwową odpadów, szkodliwych 

substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych promieniotwórczych, środków 

odurzających i substancji psychotropowych, broni, amunicji i materiałów wybuchowych,  

a także zanieczyszczeniu wód granicznych. Zajmuję się ochroną terytorium kraju przed 

wwozem materiałów niebezpiecznych, na których transport przewoźnicy nie posiadają 

stosownych zezwoleń lub realizują go w sposób niezgodny z obowiązującymi 

międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Przeciwdziała również nielegalnemu 

wywozowi z kraju przedmiotów stanowiących wartość zabytkową zaliczanych do dziedzictwa 

narodowego. SG chroni jedną z najdłuższych zewnętrznych granic lądowych UE o długości 

1110 kilometrów16. 

Od 1 maja 2004 roku odpowiedzialność SG została zwiększona, czego skutkiem jest 

patrolowanie granicy nie tylko Rzeczpospolitej Polskiej, ale również, chociaż  

w ograniczonym zakresie Unii Europejskiej. Dzięki temu SG mogła skorzystać z funduszy 

                                                 
15Por.Antyterroryzm.gov.pl, http://www.antyterroryzm.gov.pl/portal/CAT/221/552/Straz_Graniczna.html,   
z dnia 20.01.2016. 
16 Por. M. Świderski, Bezpieczeństwo wewnętrzne i jego uwarunkowania, [w:] Bezpieczeństwo państwa, (red.): 
K..A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Aspra JR F.H.U, Warszawa 2009, s. 84.  
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unijnych i pozwolić sobie na modernizacje formacji.17 „W obecnej chwili, kiedy Polska jest 

już członkiem UE, niektóre z oddziałów SG, a dokładniej oddziały „wschodnie” tj: podlaski, 

nadbużański, bieszczadzki i warmińsko-mazurski odpowiadają za ochronę zewnętrznej 

granicy UE.” 18 

Warto również podkreślić współpracę SG z innymi organami administracji wewnętrznej, 

są nimi: 

 „w zakresie ochrony granicy państwowej- z siłami Powietrznymi i Marynarką 

Wojenną; 

 w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego- przede wszystkim z Policją ABW,  

oraz ze Strażą Pożarną; 

 w zakresie ochrony zdrowia- z Państwową Inspekcją Sanitarną; 

 w zakresie ochrony zwierzą i weterynarii- z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa oraz Inspekcją Weterynaryjną; 

 w zakresie przestrzegania przepisów celnych- z Służbą Celną; 

 w zakresie utrzymania infrastruktury – z Generalną Dyrekcją Dróg krajowych  

i Autostrad, Polskimi Kolejami Państwowymi oraz portami lotniczymi i morskimi”19. 

 Natalia Błońska w swoim artykule słusznie zauważa, iż oprócz wszystkich wyżej 

wymienionych obszarów działań SG, a także jej współpracy z innymi organami. W okresie 

wojny do jej czynności będzie należało, „(SG) będzie realizowała także zadania z zakresu 

pokoju, które zostaną poszerzone o zadania niezbędne do wykonania w ramach współpracy  

z siłami Zbrojnymi RP (…) Jej zadania polegać będą na wykonywaniu niszczeń obiektów, 

powodujących opóźnienie lub krótkotrwałe zahamowanie tempa działania wojsk przeciwnika, 

oraz utrzymanie obiektów możliwych do wykorzystania przez wojska operacyjne. Zamykanie 

lub ograniczanie ruchu osobowego i towarowego przez przejścia graniczne, wprowadzanie 

szczególnych zasad wydawania dokumentów uprawniających cudzoziemców do przekraczania 

granicy państwowej oraz przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast  

w czasie klęski żywiołowej formacja ta zobowiązana jest do uczestnictwa w zapobieganiu 

klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu ”20.  

                                                 
17 Por. S. Gawroński, Media relations służb mundurowych w Polsce, Kraków-Rzeszów- Zamość 2011, s.80. 
18 N. Błońska, Charakterystyka wybranych służb porządku publicznego, [w:] Współpraca służb porządku 
publicznego z administracją rządową i samorządową, (red.):A. Osierda, B. Wiśniewski, Bielsko-Biała 
2008,Wydawnictwo: WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ, s. 33.  
19 S Gawroński, Media relations służb … Op. Cit., s.81 
20 N. Błońska, Charakterystyka wybranych służb porządku publicznego, [w:] Współpraca służb porządku 
publicznego z administracją rządową i samorządową, (red.):A. Osierda, B. Wiśniewski, Bielsko-Biała 
2008,Wydawnictwo: WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ s. 33.  
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2.3. Struktura i uprawnienia Straży Granicznej21 

 

 W gestii ministra właściwego do spraw wewnętrznych leży tworzenie i znoszenie 

oddziałów Straży Granicznej wraz z nadaniem im nazwy, określeniem siedziby  

oraz terytorialnego zasięgu działania. Natomiast Komendant Główny Straży Granicznej ma 

kompetencje w zakresie: 

 tworzenia i znoszenia placówek oraz dywizjonów (na granicy morskiej), a także 

określania ich terytorialnego zasięgu działania; 

 określania liczby i rodzaju etatów w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej; 

 stanowienia szczegółowych zakresów zadań terenowych organów Straży Granicznej 

oraz organizację Komendy Głównej, komend oddziałów, placówek i dywizjonów. 

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony granicy 

państwowej i kontroli ruchu granicznego jest Komendant Główny Straży Granicznej, 

podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Powołuje i odwołuje go Prezes 

Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.  

 Do zakresu działania Komendanta Głównego Straży Granicznej należy  

w szczególności: 

 kierowanie prowadzonymi działaniami w zakresie ochrony granicy państwowej  

oraz kontroli ruchu granicznego; 

 analizowanie zagrożeń bezpieczeństwa granicy państwowej; 

 nadawanie regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów oraz komórkom 

organizacyjnym Komendy Głównej, a także nadawanie statutów ośrodkom szkolenia 

Straży Granicznej; 

 organizowanie i określanie zasad szkolenia zawodowego funkcjonariuszy  

oraz pracowników Straży Granicznej; 

                                                 
21Por.,Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900780462, z dnia 20.08.2016.  
Por. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 304-
318. 
Por. S. Gawroński, Media relations służb mundurowych w Polsce, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Informatyki  
i Zarządzania, Kraków-Rzeszów- Zamość 2011, s. 73-81. 
Por. N. Błońska, Charakterystyka wybranych służb porządku publicznego, [w:] Współpraca służb porządku 
publicznego z administracją rządową i samorządową, (red.): A. Osierda, B. Wiśniewski, Wydawnictwo: 
WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ, Bielsko-Biała 2008, s. 32-33. 
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 sprawowanie nadzoru nad podległymi mu terenowymi organami oraz nad ośrodkami 

szkolenia; 

 udział w przygotowaniu projektu budżetu państwa w zakresie dotyczącym Straży 

Granicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

 współdziałanie w zakresie realizowanych zadań z właściwymi organami 

państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi; 

 prowadzenie współpracy międzynarodowej z organami i instytucjami właściwymi  

w sprawach ochrony granic państwowych. 

Terenowymi organami Straży Granicznej są: 

 komendanci oddziałów – powołuje i odwołuje minister spraw wewnętrznych  

na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej; 

 komendanci placówek i dywizjonów – powołuje i odwołuje ich Komendant Główny 

Straży Granicznej na wniosek komendanta oddziału SG. 

 

3. Obszary działalności Straży Granicznej 

3.1. Walka z przestępczością zorganizowaną 

 

 Na podstawie publikacji Wiesława Mądrzejowskiego możemy określić jak rozumieć 

pojęcie przestępczości zorganizowanej. Efekt działań w obszarze przestępczości 

zorganizowanej jest zawsze nielegalny tak samo jak charakter motywacji czynności. 

Działanie takich grup jest zaplanowane, nastawione na osiągniecie korzyści, najczęściej 

materialnych. Ten typ przestępczości zrzesza zazwyczaj kilka/ kilkanaście lub jeszcze więcej 

osób, które do realizacji swoich celów często wykorzystują przemoc i manipulację. Autor 

wyróżnia także kilka form przestępczości zorganizowanej, którymi są: „przestępczość 

związana z narkotykami;przestępstwa przeciwko własności, np. kradzieże samochodów, 

kradzieże z włamaniem;przestępczość gospodarczą, w tym związaną z wykorzystaniem 

bezgotówkowych instrumentów płatniczych czy nielegalnej imigracji 

pracobiorców;fałszerstwa pieniędzy;przestępstwa związane z zżyciem nocnym- prostytucja, 

sutenerstwo, handel ludźmi, nielegalne gry hazardowe;przemyt osób starających się  

o azyl;przestępstwa z użyciem przemocy- w tym wymuszenie haraczy, nielegalny handel 

bronią”.22Jeżeli chodzi o uprawnienia Straży Granicznej do przeciwdziałania przestępczości 

zorganizowanej, została ona wyposażona w takie działania jak „poza czynnościami 
                                                 
22 W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008,Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, s. 33. 
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związanymi z ochroną granic wykonują także czynności operacyjno-rozpoznawcze  

i administracyjno-porządkowe oraz prowadzą postępowania przygotowawcze według 

przepisów kodeksu postępowania karnego (…) Na podstawie art. 9e ustawy o Straży 

Granicznej można zarządzić kontrolę operacyjną w sprawach o przestępstwa z art. 228, 229  

i 264 § 3kk. W tych samych sprawach Straż Graniczna może zastosować także zakup 

kontrolowany, kontrolowane wręczenie i przyjęcie korzyści majątkowej. Możliwe jest 

przeprowadzenia przez SG przesyłki niejawnie nadzorowanej. SG upoważniona jest także do 

gromadzenia, przechowywania, przetwarzania danych osobowych osób znajdujących się w jej 

zainteresowaniu- art. 10a ustawy, a także do korzystania z informacji kryminalnych 

zgromadzonych w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej- art. 1e ustawy”23. 

 

3.2. Walka z handlem ludźmi 

 

 Straż Graniczna w ramach specjalnie powołanego do kontroli tego zjawiska pionu 

operacyjno-śledczego, prowadzi zakrojone działania mające przeciwdziałać temu 

procederowi. Istotą tych działań jest, „od kilku latStraż Graniczna – samodzielnie i we 

współpracy z Policją- podejmuje działania zmierzające do ograniczania prostytucji 

uprawianej przez cudzoziemki na terenie Polski. Działania te polegają na kontroli legalności 

pobytu cudzoziemców na drogach w pasie przygranicznym i w województwach centralnych. 

Poza tym funkcjonariusze poszczególnych oddziałów Straży Granicznej kontrolują agencje 

towarzyskie w rejonach nadgranicznych, sprawdzając legalność zatrudnienia pracujących 

tam cudzoziemek.”24W Komendzie Głównej Straży Granicznej i oddziałach Straży Granicznej 

powołano nieetatowych koordynatorów i zastępców koordynatorów  

ds. zwalczania przestępstwa handlu ludźmi (13 koordynatorów, 12 zastępców 

koordynatorów). Koordynatorzy są funkcjonariuszami z pionu operacyjno-śledczego. Do ich 

zadań należy m.in. koordynacja działań pomiędzy jednostkami i komórkami organizacyjnymi 

Straży Granicznej, Strażą Graniczną a Policją oraz koordynacja działań w ramach Programu 

wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi, w tym również współpracy z organizacjami 

pozarządowymi realizującymi zadania związane z ochroną ofiar. W celu usprawnienia 

systemu koordynacji, Decyzją Nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dn. 18 

czerwca 2008 r. w Komendzie Głównej Straży Granicznej został powołany Zespół do spraw 

                                                 
23W. Mądrzejowski, Op. Cit., s.109. 
24 Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, (red.): Z. Lasocik, Ośrodek Badań Praw Człowieka, Katedra 
Kryminologii i Polityki Kryminalnej, IPSiR UW, wyd. 1, Warszawa, 2006, s.250.  
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stałego monitoringu i koordynacji działań Straży Granicznej w zakresie zapobiegania  

i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Zarządu 

Operacyjno-Śledczego, Zarządu Granicznego, Zarządu ds. Cudzoziemców, Biura Analiz 

Strategicznych, Biura Kadr i Szkolenia oraz Gabinetu Komendanta Głównego Straży 

Granicznej.25Niepokojące jest to, że Polska jest zarówno krajem pochodzenia ofiar, ale też 

krajem, przez który transportuje się ofiary do innych państw oraz krajem tranzytowym, przez 

który transportuje się ofiary do krajów Europy Zachodniej. Mając na względzie ten jakże 

istotny fakt Straż Graniczna współpracuje z takimi organami jak: policja, prokuratura, 

współpraca z organami innych państw i organizacjami pozarządowymi – zwłaszcza  

z fundacją Przeciwko Handlowi Kobietami „La Strada”. Straż Graniczna bierze również 

aktywny udział w realizacji Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi 

Ludźmi. 

 

3.3. Działania na rzecz uszczelniania granic państwowych 

 

Kolejnym problemem w przeciwdziałanie, którego zaangażowana jest Straż Graniczna 

jest zjawisko nielegalnych migracji. Proceder ten podobnie jak dwa pozostałe istotnie wpływa 

na utrzymanie bezpieczeństwa narodowego. W podrozdziale tym w ogólnym skrócie 

omówimy to zjawisko w nawiązaniu do działań Straży Granicznej. Podłożem nielegalnych 

migracji są przede wszystkim są przede wszystkim konflikty narodowościowe, etniczne  

i religijne oraz niestabilna sytuacja polityczna, gospodarcza. 

„Straż Graniczna zidentyfikowała w latach 2012-2013 85 ofiar handlu ludźmi w 16 

postępowaniach, w tym 83 osoby to cudzoziemcy. Ich liczba wzrosła znacząco - z 28 w 2012 r. 

do 55 w 2013 r. Najliczniejszą grupę stanowili obywatele Korei Północnej (26 osób), 

zidentyfikowani w 2013 r. jako ofiary handlu ludźmi do pracy przymusowej. Liczna była także 

grupa obywateli Rumunii (22 osoby), wykorzystywanych w latach 2012-2013 do żebractwa, 

obywateli Wietnamu (14 osób) – ofiar handlu ludźmi do pracy przymusowej w latach 2012-

2013 oraz Ukrainy (13 osób), zidentyfikowanych, jako ofiary handlu ludźmi do pracy 

przymusowej (12 osób) i prostytucji (1 osoba)”26. 

Wobec powyższego działalność Straży Granicznej jest nieocenionym narzędziem do 

tego, aby wspierać politykę bezpieczeństwa państwa. Straż Graniczna jest swoistym buforem 

                                                 
25Por., Handel ludźmi w Polsce. Materiały do raportu 2009 , 
http://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=10069, z dnia 10.05.2016.  
26 Por,. HANDEL LUDŹMI. POLSKA. Raport 2012-2013, http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/raporty-
analizy-strateg/raporty-i-analizy-dotyc/6759,Handel-ludzmi-2012-2013.html, z dnia 15.08. 2016. 
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monitorującym wszystkie niebezpieczne zdarzenia w pierwszym punkcje styczności, z jaka 

maja doczynienia cudzoziemcy, czyli granicą państwa, bez zezwolenia miedzy innymi 

funkcjonariuszy Straży Granicznej obywatele z krajów nienależących do UE nie mogliby 

wjechać na terytorium kraju,„Straż Graniczna przeprowadza kontrole legalności pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP – w 2013 roku przeprowadzono 3867 takich kontroli, 

najwięcej (prawie 40%) zrealizował Nadodrzański Oddział SG. W ich wyniku ujawniono 3194 

cudzoziemców, którzy nie posiadali zezwolenia na pobyt (…)Straż Graniczna przeprowadza 

także kontrole legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez nich 

działalności gospodarczej oraz powierzania im pracy na terytorium RP. W 2013 roku 

przeprowadzono 1.011 takich kontroli, najwięcej (prawie 30%) przez Śląsko-Małopolski 

Oddział SG. W ich wyniku ujawniono 1.165 cudzoziemców, wykonujących pracę bez 

wymaganych zezwoleń”27. 

 

Zakończenie 

 

 Przedłożona praca jest odzwierciedleniem spostrzeżeń dotyczących zagadnienia 

bezpieczeństwa narodowego w stosunku do działalności Straży Granicznej. Celem głównym 

pracy było wskazanie, że jej funkcjonowanie odgrywa znaczącą rolę dla utrzymania porządku 

i bezpieczeństwa kraju. Uwaga skupiona była na charakterystyce formacji pod katem jej 

działań prowadzonych na zewnątrz i wewnątrz kraju. Do pomocy w opisie tego celu 

posłużyły przykłady postanowień dokumentów i decyzji rządowych, które istotnie wpłynęły 

na działalność Straży Granicznej w tym zakresie. Zamierzeniem pośrednim było wskazanie 

na wieloaspektowy zakres czynności prowadzonych przez ten organ. Wydaje się, zatem,  

że jest on głównym argumentem przemawiającym za tym, iż Straż Graniczna istotnie 

przyczynia się do wspierania bezpieczeństwa narodowego Polski z uwagi na wspomniany, 

interdyscyplinarny charakter jej działań. Tę wieloaspektowość podkreślano w tekście 

niejednokrotnie, przy okazji zadań Straży Granicznej, współpracy z innymi instytucjami  

i organizacjami czy też problemami, jakie stanowią centrum jej zainteresowań. 

 

  

                                                 
27 HANDEL LUDŹMI. POLSKA. Raport 2012-2013, http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/raporty-
analizy-strateg/raporty-i-analizy-dotyc/6759,Handel-ludzmi-2012-2013.html, z dnia 15.08. 2016, s. 15-16. 
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Emilia Cybulska 
 
 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ODPOWIEDZIĄ  

NA WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA  

WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

EDUCATION FOR SECURITY AS THE ANSWEAR TO MODERN 

THREATS AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS 

 
 
 

Streszczenie 

 

Z każdym dniem zaciera się granica między światem realnym a cyberprzestrzeni,  

a co za tym idzie pojawia się innych charakter zagrożeń. Często ofiarami zmieniającej się 

rzeczywistości i braku odpowiedzi na sytuacje kryzysowe są dzieci i młodzież.  

Edukacja dla bezpieczeństwa jest przedmiotem szkolnym, który powinien 

wywiązywać się z ram wiedzy narzucanych przez podstawę programową. W tym samym 

momencie winien odpowiadać na potrzeby i wymogi współczesności. Posiadać 

zagwarantowany czas, a szkoła miejsce na wysłuchanie i zrozumienie nowych ludzi, którzy są 

u progu swojej dorosłości, próbują zrozumieć i stwarzać swoje bezpieczne środowisko. 

Edukacja dla bezpieczeństwa musi być przedmiotem, gdzie aktualność jest priorytetem.  

Obserwując działania i trendy w innych krajach, wnikliwie analizując treści 

pojawiające się na portalach, gdzie młodzież jest szczególnie aktywna trzeba przygotowywać 

młodych ludzi na radzenie sobie z trudnościami. Przygotowywać ich poprzez budowanie 

poczucia bezpieczeństwa, wzmacniania działań mających na celu wzmocnić odporność 

psychiczną, a co najważniejsze wyposażać w wiedzę i umiejętności mogące radzić sobie  

w sytuacjach kryzysowych. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, edukacja, sextortion, Internet, przemoc 
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Summary 

 

Each day, the boundary between the reality and the cyberspace is disappearing, 

therefore, another sort of danger emerges. Victims of the changing reality and lack of 

response to the critical situations are often children and youth.  

Education for security is a school subject that should fulfill the framework of 

knowledge imposed by the core curriculum. At the same time, it should meet the needs and 

requirements of modern times. A school should be a place where people who are at the 

threshold of their adulthood are heard and understood within safe environment. Education for 

security must be a subject which gives the priority to the current scene.  

By observing the activities and trends in other countries, carefully analyzing the 

content appearing on the websites where youths are especially active, we need to prepare 

young people for coping with difficulties. We can do that by creating a sense of security, 

strengthening their mental toughness and, most importantly, by equipping them with 

knowledge and skills that can be used in case of emergency. 

Keywords: Safety, Education, sextortion, Internet, Violence 
 

*** 
 

Przemiany zachodzące w technice i komunikacji międzyludzkiej stwarzają ciekawe 

możliwości rozwoju jak i nowe zagrożenia. „Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, w tym 

postępem technologicznym, triumfem rozumu, człowiek uniezależnił się od bezpośrednich 

naturalnych i ideologicznych determinantów. Jednak powyższe zagrożenia bezpieczeństwa 

podmiotu zostały zastąpione przez inne, właściwe atrybutom cywilizacji technicznej, 

sprzyjającej postawom bierności i tendencjom unifikacyjnym w kulturze masowej. (…) 

Współcześnie ludzkość osiągnęła taki poziom rozwoju kulturowego, naukowego 

technologicznego, społecznego, politycznego, ekologicznego itd. który w znacznym stopniu 

generuje zagrożenia zależne od podmiotu”1. Dynamiczny rozwój cywilizacyjny, złożoność 

kulturowa i specyfika okresu dorastania człowieka zmusza do nowej refleksji nad 

bezpieczeństwem. Abstrakcją jest dążenie do stanu całkowitej ochrony dzieci i młodzieży.  

W szczególności, iż zagrożenie pojawia się w życiu realnym jak i w Sieci. W obliczu 

utrudnionego przewidywania ciągle nowych niebezpiecznych zdarzeń działalność edukacyjno 

– wychowawcza powinna mieć na celu przygotowanie młodego człowieka do spostrzegania 

sytuacji kryzysowych jako zadań do realizacji. Ponadto analizować podejmowane decyzje  

                                                 
1K. Drabik, Bezpieczeństwo personalne i strukturalne, Warszawa 2013, s. 111 – 112. 
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w kontekście przyczyna – skutek. Także trzeba pamiętać, iż niekiedy młodym ludziom 

zacierają się granice między światem realnym, a tym w Sieci. Szczególnie sytuacje związane 

z życiem towarzyskim odgrywają u młodzieży ważne miejsce w hierarchii wartości, co może 

przekładać się na sposób postrzeganie problemów i sytuacji o zawyżonej szkodliwości. 

Dzisiejsza edukacja musi działać na wielu płaszczyznach. Środowisko dzieci  

i młodzieży to całokształt warunków i okoliczności, w którym żyją, a także z którymi 

regulują stosunki poprzez procesy przystosowywania się do niego i dostosowywania go do 

swoich potrzeb. Na każdym etapie życia postrzegamy rzeczywistość poprzez pryzmat 

zbudowanej przez siebie hierarchii wartości i oczekiwań wobec przyszłości. Zwłaszcza 

młodzież szkolna w szczególny sposób poddaje się presji otoczenia. Wpływają na nas inni 

ludzie i ich społeczne wytwory. Poznajemy je, zaczynamy się nimi posługiwać, z czasem 

przeobrażać  

i wytwarzać własne. Powstały produkt to dziedzictwo społeczne przekazywane następnym 

pokoleniom, gdzie następne szybciej utożsami się z poprzednim niż odwrotnie. Nauczyciele, 

szczególnie przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, powinni szukać wspólnego języka  

z młodzieżą. Próbować częściej spostrzegać sytuacje z ich perspektywy by móc przewidywać 

zagrożenia mogące dotyczyć ich uczniów. Edukacja powinna wyposażać  

w wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego dążenia by zapewnić w przyszłości sobie  

i bliskim bezpieczeństwo, pokój, wolność i sprawiedliwość społeczną. Dzięki działaniom 

ukierunkowanych na rzecz bezpieczeństwa jest możliwe organizowanie otoczenia 

sprzyjającemu przyjmowaniu wiedzy, umiejętności i postaw obywatelskich. Ważne jest by 

stworzyć przyjazne środowisko wychowawcze, gdzie pod pojęciem środowiska 

wychowawczego rozumie się takie, które w mniej lub bardziej zamierzony sposób oddziałuje 

na jednostkę oraz stymuluje jej rozwój w celu socjalizacji i kształtowania osobowości. 

Środowisko szkolne, w którym uczeń spędza znaczącą ilość swego czasu, ma pewien wpływ 

na to jak będzie funkcjonowała dana jednostka w życiu społecznym. Sama socjalizacja to 

„proces uspołeczniania, dzięki któremu jednostka poznaje materialne i niematerialne wytwory 

ludzkości oraz kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania z innymi ludźmi”2. 

Kształtowana jest osobowość, przede wszystkim sfera emocjonalna i motywacyjna. Głównym 

celem wychowania w tym kontekście jest internalizacja, czyli wewnętrzne przyswojenie, 

uznanie za własne systemu wartości i norm ogólnoludzkich. Przeładowana materiałem 

podstawa programowa nie zawsze umożliwia nauczycielom poświęcenie tym aspektom 

                                                 
2W. Ciechaniewicz, Pedagogika, Warszawa 2008, s. 133. 
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wystarczająco dużo czasu. Jest to znaczące, choć nieumyślne niedbalstwo w obliczu natłoku 

informacji płynących z mass mediów i wartości prezentowanych w obecnej kulturze, gdzie 

dominuje konsumpcjonizm i materializm. A także występuje niemalże brak kontroli nad 

rozpowszechnianiem się trendów wśród młodzieży z całego świata. W otoczeniu 

wszechogarniającej technologii i tempie życia, coraz częściej można spotkać się z uczuciem 

osamotnienia, szczególnie w odniesieniu do młodego człowieka. Będącego na etapie 

poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne pytania, kreującego własną osobę oraz 

pragnącego zrozumienia i doznawania pozytywnych emocji. Szczególnie sfera emocjonalna 

ma znaczący wpływ na jakość podejmowanych decyzji, a niekiedy zaburza myślenie 

przyczynowo – skutkowe. Zatem „zaspokajanie i wzbogacanie potrzeb dzieci i młodzieży – 

przy ich czynnym udziale – może stać się niezwykle ważnym elementem w procesie 

czynienia z rodziny, szkoły i placówek opiekuńczo – wychowawczych środowisk 

autentycznych, radosnych i twórczych”3.  

Ponadto warto zwrócić uwagę na odporność psychiczną dzieci i młodzieży, 

uwzględniając integralność w ich życiu świata realnego i tego w Sieci. Często konflikty, 

problemy z jakimi zmierza się młody człowiek nie mają jasnej granicy między tymi 

płaszczyznami. Na przykład szukanie nowych znajomości na portalach towarzyskich, nie 

musi wydawać się niebezpieczne. Jednakże chęć bezpośredniego spotkania nowo poznanej 

osoby już podnosi poziom ryzyka. Same sytuacje trudne występują kiedy „człowiek napotyka 

przeszkody na swej drodze do jakiegoś celu, gdy przeżywa niepowodzenia, gdy musi 

wykonywać złożone i wymagające niezwykłego wysiłku (fizycznego lub psychicznego) 

zadania, gdy zostaje zmuszony do życia w warunkach sprzecznych z jego potrzebami, styka 

się z nadmiarem bodźców lub wymagań, gdy coś lub ktoś zagraża istotniej dla niego wartości 

– życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu najbliższych, możliwości realizacji zamierzeń, społecznej 

pozycji, dobrej opinii itp.”, w szczególności w młodym wieku te ostatnie są cenione wysoko 

w hierarchii wartości. „Emocje i uczucia są ważnymi procesami psychicznymi, które 

odgrywają istotną rolę w regulacji stosunków żywego organizmu ze światem otaczającym. 

Rola ta polega na wykrywaniu znaczenia dla organizmu, a więc wartości – dodatniej lub 

ujemnej z punktu widzenia potrzeb – jaką mają przedmioty i zdarzenia w otoczeniu  

oraz procesy zachodzące w samym organizmie (np. ból). Emocje ujemne powstają więc  

w sytuacjach trudnych jako reakcje na sygnały zagrożenia potrzeb, celów, dążeń osobowości 

jednostki, zahamowania toku działania lub niezgodności jego przebiegu i rezultatów  

                                                 
3E. Jundziłł, Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Diagnoza – zaspokajanie, Gdańsk 1998, s. 7.  
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z przewidywaniami. Uczucia przykre powstają też w sytuacjach, kiedy występują trudności 

rozróżnienia między bodźcami i zdarzeniami o pozytywnym i negatywnym znaczeniu. 

Reakcją emocjonalną na takie sytuacje jest rozterka”4.  

Człowiek jest istotą posiadającą świadomość indywidualną i społeczną, dzięki czemu 

jest w stanie spekulować konsekwencję swoich decyzji. Trzeba pamiętać, iż kultura 

młodzieży polskiej miesza się z wielokulturowością życia w mass mediach. Wzrasta potrzeba 

obserwacji światowych trendów rozpowszechnianych wśród uczniów, aby wprowadzać 

działania prewencyjne zanim u nas zaistnieje dane zjawisko. Pamiętająco aspekcie różnego 

rozwoju każdej jednostki, reakcja na stres będzie miała inną intensywność. „Psychika 

człowieka w jeszcze większej mierze niż jego organizm kształtuje się pod wpływem 

środowiska w procesie indywidualnego rozwoju”5. Fundamentem jest zapewnione poczucie 

bezpieczeństwa, w tym odniesieniu będzie pojmowane jako ciągły proces, wymagający stałej 

obserwacji otoczenia jednostki zawierający w sobie obszar sfery materialnej  

oraz niematerialnej. To uczucie pewności i stabilności, które jest kreowane przez samą 

jednostkę jak i przez jej otoczenie. Ta walka z zagrożeniami wymaga ustawicznego 

obserwowania i rozmowy z młodymi ludźmi wraz z budowaniem, wcześniej wspomnianej, 

odporności psychicznej. 

Zaczyna być standardem, iż nowe pokolenia już od najmłodszych lat biegle posługują 

się telefonami komórkowymi, komputerami czy tabletami. Traktują kontakt z technologią 

jako coś naturalnego. Natomiast aktywność młodzieży w świecie realnym i sieciowym jest 

niekiedy równoznaczna. Coraz częściej grupę ludzi ze wspólnymi zainteresowaniami, 

poszukiwania przyjaciela czy obiektu miłości przenoszą się do Internetu. Tworzą się  

„e- wspólnoty”6, które opierają się na anonimowości sprzyjającej łamaniu zasad etyki.  

„To z kolei sprawia, że rodzi się potrzeba budowania nowej etyki – etyki szczegółowej, która 

zajmowałaby się procesami związanymi z używaniem nowych technologii 

teleinformatycznych. Etyka komputerowa, czy też cybernetyka byłaby najważniejszym 

działem etyki w zglobalizowanym świecie”7. Młodzi ludzie mogą mieć kontakt z takimi 

przestępstwami dokonywanymi za pomocą Internetu jak: „podmiana zawartości stron WWW; 

nieuprawniony dostęp do zawartości skrzynek pocztowych i późniejszym wykorzystaniu  

w działaniach przestępczych; blokowanie usług sieciowych oraz komputerów poprzez 

                                                 
4Ibidem, s. 30-31. 
5M. Tyszkowa, Problemy psychicznej odporności dzieci i młodzieży, Warszawa 1972, s. 18. 
6 Zob. Pieczywok A., Wybrane problemy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Konteksty, zagrożenia, 
wyzwania, Warszawa 2011, s. 201. 
7Ibidem. 
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przesyłanie setek tysięcy pakietów IP lub listów e-mail; nielegalne rozpowszechnianie  

i sprzedaż za pośrednictwem Internetu utworów muzycznych, filmów i oprogramowania 

(www, ftp, p2p, p2m); nielegalny handel lekami, anabolikami i sterydami; gry losowe  

i zakłady wzajemne prowadzone za pośrednictwem Internetu; handel przedmiotami, których 

posiadanie jest zabronione lub pochodzącymi z przestępstwa; Internetowe oszustwa 

aukcyjne”8. Innymi zagrożeniami, o szerszej skali wpływu na rozwój psychologiczno 

 – emocjonalny jest na przykład zjawisko trollowania. Działanie z premedytacją w celu 

skłócenia danych grup internetowych, prowokowanie innych do dyskusji poprzez 

upublicznianie, często nieprawdziwych, treści. Wszystkie podejmowane przez trolli działania 

mają mieć negatywny, wręcz destrukcyjny charakter9. Poważniejsze cyber-niebezpieczeństwa 

są związane z przemocą oraz seksualnością. Czasem początek sytuacji mogącej doprowadzić 

do nieszczęścia zaczyna się od żartu, nieprzemyślanej decyzji, wynika z podążania tłumem, 

pod wpływem namowy osób z otoczenia czy poszukiwania zastępczego sposobu 

zaspokojenia danej potrzeby. W tym miejscu ujawnia się jeszcze nie w pełni ugruntowane 

myślenie przyczynowo – skutkowe u młodych ludzi. 

Te niebezpieczne trendy, często niosące za sobą znamiona wysokiego ryzyka, 

rozpowszechniają się poprzez natłok informacji przekazywanych przez mass media, kontakt 

międzyludzki poprzez portale społecznościowe, a swoja rację bytu często zawdzięczają dzięki 

zaburzonej hierarchii wartości. Zwłaszcza, w sytuacji gdy następuje deprywacja potrzeby lub 

zaspokojenie danego popędu staje się priorytetem. W szczególności w dzisiejszych czasach 

można zaobserwować alarmującą liczbę przypadków, których przyczyną było poszukiwanie 

spełnienia potrzeby miłości, akceptacji, podbudowania własnej samooceny poprzez różnego 

rodzaju akty seksualne. Tragedia Amandy Todd to historia dziewczyny ukazująca, że emocje, 

odporność psychiczna i brak narzędzi do radzenia sobie w trudnych sytuacjach może 

zakończyć się tragedią. Nastolatka popełniła błędy, z których w przyszłości wyciągnęłaby 

wnioski. Jednakże jej otoczenie w świecie realnym jak i treści umieszczane w Sieci, często 

przez nieznajome osoby, nie pozwalały jej zapomnieć o przeszłości i ruszyć na przód. 

Natomiast działania osób dorosłych miały przynieść pomoc, ale przez brak odpowiednich 

narzędzi i zrozumienia zjawiska bardziej przypominały próbę ucieczki od problemu. Zmiana 

szkół, przeprowadzki nie pomogą, nie można uciec od tego, co zostało zamieszczone  

w Internecie. Młody człowiek nie zawsze jest wstanie postrzegać daną sytuację jako etap 

                                                 
8http://www.policja.pl/pol/kgp/bsk/dokumenty/cyberprzestepczosc/2960,Cyberprzestepczosc.html   
[dostęp: 29.09.2015]. 
9http://wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/28-2011/si-28-253.pdf [dostęp: 9.11.2015]. 



Edukacja dla bezpieczeństwa odpowiedzią na współczesne zagrożenia wśród … 

 
 

157

przejściowy w życiu, nie jest w stanie zwizualizować innej przyszłości niż tej, w której cierpi. 

Amanda była nastolatką, która w Sieci szukała zrozumienia, wsparcia i przynależności.  

Swoją historię opisała na białych kartkach, które były niczym niemy krzycz o pomoc. Ofiara 

cyberbullingu, po około miesiącu po opublikowaniu filmiku na portalu YouTube popełniła 

samobójstwo10. Po śmierci Amandy Todd powstał ruch na portalu YouTube, gdzie młodzi 

ludzie zaczęli umieszczać swoje historie, opowiadać o swoich przejściach. Natomiast rodzice 

prekursorki stworzyli kampanię przeciwko przemocy w cyberprzestrzeni tworząc stronę, 

gdzie można zakupić bransoletkę „Stay strong”11, zyski są przeznaczone na pomoc ofiarom 

tego zjawiska. Inny sposób na przybliżeniu ludziom w różnym wieku aktualnej tematyki, 

znaleźli bracia znani pod nazwą: Fine Brothers Entertainment. Stworzyli między innymi cykl 

filmików „Teens React to …”12, obok lekkich i przyjemnych wątków poruszają także takie 

sprawy jak cyberbulling, strzelaniny w szkole, prześladowania z powodu koloru skóry  

czy orientacji. Obserwując tego typu działania w różnych krajach, można na ich przykładzie 

stworzyć własne akcje prewencyjne. A także działania mające na celu pomóc ofiarom szeroko 

pojętej przemocy.  

Świat nastolatków, szczególnie ten w cyberprzestrzeni nie ma jasnych granic. 

Problemy, trendy, moda z różnych stron świata przenikają się. Szczególnie warto jest 

obserwować pod tym względem Stany Zjednoczone, gdzie wysoko w hierarchii wartości 

młodych ludzi stoi akceptacja przez rówieśników i życie społeczne. Młodzi ludzie są pod 

dużym wpływem tego, co widzą w filmach czy teledyskach muzyczny. Bardzo często 

negatywne zachowania są rozpowszechniane przez portale społecznościowe. Oprócz analizy 

pojawiających się problemów w danym państwie, można zaadaptować ich programy 

prewencyjne i pomocy do naszych warunków. Niektóre trendy, na przykład samo 

przyduszanie w celu uzyskania chwilowej ekstazy, występuje od wielu lat w różnych krajach. 

Niestety w amerykańska młodzież uczyniła z tego grę towarzyską13. Tego typu zachowania 

mogą przybrać na sile i w większym lub mniejszym stopniu przeniknąć do szkół w Polsce. 

Poprzez obserwację jednego zagrożenia w danym państwie można budować strategie mającą 

na celu prewencje jego powstania w innym państwie. Jednakże często pierwsze symptomy są 

mało zauważalne albo traktowane jako przypadki jednostek, póki zasięg zjawiska nie stanie 

się na tyle duży by mieć wpływ na statystykę lub zainteresuje mass media. Pojawiły się takie 

cyber zjawiska jak Internet troll, czyli użytkownik posługujący się przykrymi i obraźliwymi 

                                                 
10Zob.: http://nobullying.com/amanda-todd-story/ [dostęp: 29.09.2015]. 
11 http://amandatoddlegacy.org/ways-to-support/wristbands-buy-them-here/ [dostęp: 7.11.2015]. 
12 Młodzież reaguje na… 
13 Zob. http://tweenparenting.about.com/od/healthfitness/f/ChokingGame.htm [dostęp: 9.11.2015]. 
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komentarzami, aby szokować, promować swoje argumenty i dysharmonię w społecznościach 

internetowych.14 Czy użytkownicy typu cappers, który wyszukują osób (najczęściej 

dziewczyn), które korzystają mniej lub bardziej świadomie z kamer internetowych.  

Na początku schlebiają im by dokonywały czynności seksualnych. Wykorzystując ich 

naiwność i brak wiedzy fotografują je by później szantażować swoje ofiary15. Jest to zjawisko 

wpisujące się w określenie sextortion, stworzonym przez International Association  

of Women Judges, łączące w sobie komponent seksualny (sex) oraz korupcji (corruption). 

Występuje, gdy ludzie w pozycji autorytetu starają się wyłudzić usługi seksualne w zamian  

za nie rozpowszechnienie lub usunięcie tego, czego są w posiadaniu. To forma korupcji,  

w której seks zamiast pieniędzy jest walutą łapówki. Nie musi dojść do fizycznych aktów, 

chodzi o jakąkolwiek niechcianą czynność seksualną, taką jak odsłanianie prywatnych części  

i pozowanie do zdjęć na tle seksualnym16. Należy poszukiwać, przede wszystkim przez 

nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa, materiałów takich jakie stworzyło International 

Association of Women Judges na temat zjawiska sextortion. IAWJ wskazuje by móc 

efektywnie walczyć z tym zjawiskiem trzeba rozmawiać na ten temat, gdyż przestępcy 

wykorzystują milczenie. Należy uzbroić ludzi w wiedzę potrzebną by uniknąć stania się 

ofiarą oraz by uzmysłowić sobie jak te zjawisko jest powszechne. Gdy pojęcie sextiorion 

zostanie uznane i powszechni używane, łatwiej jest zgłosić i opisać na czym polega 

przestępstwo,a także spotkać się z społecznym potępieniem dla przestępcy. Trzeba 

skonstruować legalną drogę do uzyskania zadość uczynienia w systemie sądowym. 

Podkreślać, iż sextorition to problem obu płci a nie inna forma wykorzystywania seksualnego 

kobiet. Warto wspierać działania na rzecz bezpieczeństwa na całym świecie traktując to jako 

działanie prewencyjne. Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa mogą tworzyć grupy 

wsparcia, wymieniać się doświadczeniami i rozmawiać z sobą o zjawiskach z jakimi mają 

kontakt. Potrzebne jest wspólne obserwowanie trendów zachowań wśród młodzieży na całym 

świecie. Wystarczy parę osób, zainteresowanie mass mediów by rozpowszechniło się coś  

w danych kraju. Właśnie przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa winna wyposażać młode 

osoby w wiedzę i umiejętności, aby mogli pokonywać wyzwania współczesności. Ponadto 

wspierać budowanie u młodych ludzi odporności psychicznej, która ujawnia się lub jej brak  

w szeroko rozumianych kryzysowych sytuacjach. A także zwrócić uwagę młodzieży  

                                                 
14 http://netforbeginners.about.com/od/weirdwebculture/f/what-is-an-internet-troll.htm [dostęp: 29.09.2015]. 
15 http://www.alternet.org/cappers-horrifying-creeps-who-trick-underage-girls-strip-online [dostęp: 29.09.2015]. 
16 Zob. http://www.iawj.org/Sextortion.html [dostęp: 27.12.2014]. 
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na spoglądanie na dane wydarzenie w szerszym kontekście a nie tylko wychwytywaniem 

wybiórczych informacji na własny użytek. 

„To, co stanowi szczególne wyzwanie dla dyrektorów szkół i nauczycieli, wynika  

z faktu, że mamy do czynienia z eskalacją coraz nowych wersji zagrożeń bezpieczeństwa, 

daleko odbiegających od dotychczasowych doświadczeń nauczycieli i burzących 

dotychczasowe, uznane za sprawdzone zasady istniejącego porządku zdarzeń i myślenia”17. 

Problemy występujące w środowisku szkolnym związane z bezpieczeństwem wymaga nie 

tylko z korzystania z wiedzy posiadanej, a przede wszystkim tworzenia nowej, która jest 

ściśle powiązana i wychodzi na przeciw przemianom w życiu społecznym. Przykładem jest 

brak granicy między światem realnym a cyberprzestrzenią u młodych ludzi, nierozerwalne 

sfery, przenikające każdy aspekt życia. Można odnieść niekiedy wrażenie, że ta druga 

niekiedy przesuwa się na pierwszy plan i powoduje więcej sytuacji postrzeganych jako 

kryzysowych. „Ważną kwestią dla zrozumienia istoty dynamiki zmian w zakresie 

bezpieczeństwa są próby określenia kierunków tych przemian, wskazania zasadniczych 

tendencji, wreszcie przewidywania tego, co może nastąpić w danym horyzoncie czasowym. 

Dzieje się tak dlatego, że określona przewidywalność zachowań, warunków i zdarzeń stanowi 

istotny składnik poczucia bezpieczeństwa. Warto też podkreślić, ze to właśnie racjonalne 

przewidywanie umożliwia kreowanie polityki i strategii bezpieczeństwa”18. Edukacja 

powinna być ukierunkowana na pracę dydaktyczno – wychowawczą opartą na obserwacji 

świata i nastawieniu na to, co może nastąpić. Ciągła zmienność i tempo życia, przemian 

zachodzących we wszystkich dziedzinach życia zmuszają do uczenia się nie tylko  

z przeszłości, ale i przyszłości19. Ponadto społeczeństwo sieciowe, w sytuacji zacierania się 

tradycyjnych wartości, struktur, zmuszone jest do ponoszenia odpowiedzialności za siebie. 

Podczas, gdy myślenie przyczynowo – skutkowe nie jest na tyle rozwinięte żeby przewidzieć 

ciężar konsekwencji podjętej decyzji. Dom i szkoła powinna zaspokajać potrzebę 

bezpieczeństwa. Ponadto rodzina winna dbać o realizację potrzeby bliskiego kontaktu, 

przynależności, znaczenia i sensu życia, a placówka edukacyjno – wychowawcza stwarzać 

warunku by podmiot mógł się realizować, budować kontakty oparte na współpracy i zdrowej 

rywalizacji, sprzyjające odczuwaniu przynależności i ukierunkowaniu na pozytywną wizję 

życia. 

                                                 
17T. Siuda, Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa, Warszawa 2008, s. 20. 
18 Z. Piątek, Edukacja na rzecz bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Warszawa 2011, s. 9. 
19 A. Pieczywok, Edukacja dla bezpieczeństwa… , s. 252. 
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Zatem sytuacje niebezpieczne, a także skutki decyzji podejmowanych w ich obliczu 

łączą w sobie czynniki takie jak: negatywna działalność człowieka; często mała odporność 

psychiczna ofiary; nastawienie na ujemny wpływ na sferę emocjonalną – psychiczną; 

wykorzystanie zdobyczy cywilizacyjnych; zachwianie poczucia bezpieczeństwa w kontekście 

socjalizacji. Wymaga to niezwykle silnej współpracy oraz obserwacji młodych ludzi przez 

środowisko rodzinne i szkolne. Muszą uaktualniać swoją wiedzę, opracowywać strategie 

działania, a także informować siebie o ostatnich wydarzeniach mogących doprowadzić  

do poważnej sytuacji kryzysowej w życiu dziecka. Wydarzenia, którym dorośli mogą 

przypisać niski stopień dla dzieci i młodzieży mogą być tzw. końcem świata. Trzeba 

postrzegać je przez pryzmat wartości i priorytetów ważnym na danym etapie życia, brać pod 

uwagę zmiany zaszły odkąd dorośli byli dziećmi. Pewne rady, mądrości są zawsze aktualne, 

kwestia jak przekazać doświadczenie życiowe by zostać wysłuchanym a słowa zostały 

przeanalizowane. Idealnym przedmiotem mogącym stanowić miejsce działań prewencyjnych 

to edukacja dla bezpieczeństwa, która powinna stanowić przedmiot elastyczny i dostosowany 

do potrzeb młodych ludzi.  
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Regulamin nadsyłania i publikowania prac  

w Zeszytach Naukowych WSA 

 

1. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu, zwane dalej Zeszytami, są 
periodykiem naukowym wydawanym w nieregularnym cyklu wydawniczym. 

2. Treść każdego Zeszytu odpowiada zakresowi tematycznemu jednego z odpowiednich 
wydziałów w Wyższej Szkole Agrobiznesu t. Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu, 
Wydziałowi Technicznemu, bądź Wydziałowi Medycznemu.  

3. Redakcja Zeszytów mieści się w sekretariacie Wydawnictwa Wyższej Szkoły 
Agrobiznesu. Pracą redakcji kieruje redaktor naczelny. 

4. W celu zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania właściwego 
cyklu wydawniczego redakcja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami 
naukowymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.  

5. Do oceny przyjmowane są dotychczas niepublikowane oryginalne prace redakcyjne, 
monograficzne, poglądowe, historyczne, teksty źródłowe, sprawozdania z posiedzeń 
naukowych, oceny książek, komunikaty naukowe, wspomnienia oraz wiadomości 
jubileuszowe. Opracowania przyjmowane są przez redakcję do końca czerwca 
każdego roku. Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych materiałów. 

6. Do publikacji należy dołączyć oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie 
została zgłoszona do innej redakcji (wzór oświadczenia jest możliwy do pobrania na 
stronie internetowej WSA – załącznik nr 1 do Regulaminu). Oświadczenie powinno 
zawierać adres pierwszego autora pracy, numer telefonu oraz e-mail. W oświadczeniu 
powinna być zawarta zgoda (podpis) wszystkich współautorów pracy. 

7. Prace są publikowane w języku polskim lub angielskim z uwzględnieniem opinii 
redaktora językowego. 

8. W oświadczeniu dołączonym do tekstu należy opisać wkład poszczególnych autorów  
w powstanie pracy oraz podać źródło finansowania publikacji. „Ghostwriting” oraz 
„guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte 
przypadki będą demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem 
odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, 
stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). 

9. Przekazane do redakcji opracowania są wstępnie oceniane i kwalifikowane do druku 
przez Naukową Radę Redakcyjną, zwaną dalej Radą. Skład Rady określany jest przez 
Senat WSA. 

10. Publikacje wstępnie zakwalifikowane przez Radę są oceniane przez recenzentów, 
zgodnie  
z procedurą recenzowania opublikowaną na stronie internetowej WSA w zakładce 
Zeszyty naukowe WSA. Łącznie z opinią recenzent wypełnia deklarację konfliktu 
interesów, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu. Redakcja powiadamia Autorów o 
wyniku oceny, zastrzegając sobie prawo do zachowania poufności recenzji. 

11. Za proces wydawniczy Zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy redakcji, 
który zatwierdza układ treści Zeszytów, określa wymagania wydawnicze dla 
publikowanych materiałów, współpracuje z recenzentami, przedstawia do 
zatwierdzenia całość materiałów przed drukiem Naukowej Radzie Redakcyjnej, 
współpracuje z Radą i innymi instytucjami  
w zakresie niezbędnym do zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz 
zachowania cyklu wydawniczego. 



 

 
 

12. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia artykułu bez podania 
przyczyn. 

13. Nadesłane materiały, niespełniające wymagań wydawniczych określonych przez 
redakcję,  
są zwracane Autorowi/Autorom. 

14. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane 
publikacje zakwalifikowane do druku w Zeszytach. 

15. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. „Zeszyty 
Naukowe WSA" są dostępne także na stronie internetowej Wyższej Szkoły 
Agrobiznesu – www.wsa.edu.pl, w zakładce Wydawnictwa. 

 



 

Wymagania wydawnicze - Zeszyty Naukowe WSA 
 

 
1. Artykuły powinny być przygotowane w formie wydruku komputerowego oraz w wersji 
elektronicznej, w języku polskim lub angielskim. W celu usprawnienia procesu 
wydawniczego prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych zasad: 
- przesłany artykuł powinien być opatrzony dokładną afiliacją Autora/Autorów, 
- objętość artykułu nie może przekraczać 15 stron formatu A4, 
- imię i nazwisko Autora/ów – czcionka 12 pkt, 
- nazwa instytucji/jednostki naukowej – czcionka 12 pkt, 
- tytuł artykułu w języku polskim i angielskim – czcionka 14 pkt (bold); podtytuły – czcionka 
12 pkt (bold), 
- do publikacji należy dołączyć słowa kluczowe (3–5) oraz streszczenie nieprzekraczające 15 
wierszy napisane w językach polskim i angielskim – czcionka 11 pkt, 
- tekst zasadniczy referatu pisany czcionką Times New Roman CE – 12 pkt, 
- odstęp między wierszami – 1,5, 
- jeżeli referat zawiera tabele (najlepiej wykonane w edytorze Word albo Excel) lub rysunki 
(preferowany format CorelDraw, Excel, Word), należy dołączyć pliki źródłowe, 
- tabele i rysunki powinny być zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródło, 
- przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań dla MS WORD, 
- preferowane formaty zdjęć: TIFF, JPG (o rozdzielczości minimum 300 dpi), 
- w przypadku publikowania prac badawczych układ treści artykułu powinien odpowiadać 
schematowi: wprowadzenie (ewentualnie cel opracowania), opis wykorzystanych materiałów 
czy metod, opis badań własnych (omówienie wyników badań), wnioski (podsumowanie), 
wykaz piśmiennictwa. 
 
2. Odsyłaczami do literatury zamieszczonymi w tekście publikacji są przypisy dolne, które 
muszą mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu. Odsyłaczami przypisów dolnych są 
cyfry arabskie złożone w indeksie górnym, np. (2). 
 
3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko 
autora, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku 
pracy zbiorowej: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania;  
w przypadku pracy będącej częścią większej całości – także jej tytuł, inicjał imienia  
i nazwisko redaktora. Źródła internetowe oraz akty prawne należy podawać także jako przypis 
dolny. 
 
4. W wykazie piśmiennictwa zamieszczonym w kolejności alfabetycznej na końcu publikacji 
należy podać kolejno: nazwisko autora/ów i pierwszą literę imienia, rok wydania, tytuł pracy 
(czcionka italic), wydawnictwo oraz miejsce wydania. Przykłady: 
- wydawnictwa książkowe: Janowiec A. 2010. Ziemniaki skrobiowe – rola w województwie 
podlaskim. Wydawnictwo WSA, Łomża. 
- prace zbiorowe: Górczewski R. (red.) 2007. Przemieszczenie trawieńca. Wydawnictwo 
PWN, Warszawa. 
- czasopisma: Staszewski M., Getek I. 2007. Specyfika żywienia krów o wysokiej wydajności. 
Wydawnictwo WSA, Łomża, 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 wyższym 
oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Dz.U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1239. 

UWAGA: teksty niespełniające powyższych wymagań zostaną zwrócone Autorowi 



 

Procedura recenzowania prac naukowych nadsyłanych do publikacji  
w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Agrobiznesu 

 
 

Procedura recenzowania artykułów w Zeszytach Naukowych WSA jest zgodna  
z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami  
w procedurach recenzyjnych w nauce *. 

 
Przekazanie publikacji do Redakcji Wydawnictwa WSA jest jednoznaczne  

z wyrażeniem przez Autora/Autorów zgody na wszczęcie procedury recenzji artykułu. 
Autor/Autorzy przesyłają utwór wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór znajduje 
się na stronie internetowej WSA. Nadesłane materiały są poddawane wstępnej ocenie 
formalnej przez Naukową Radę Redakcyjną WSA, zwaną dalej Radą, zwłaszcza pod kątem 
ich zgodności z wymaganiami wydawniczymi opracowanymi i publikowanymi przez Wyższą 
Szkołę Agrobiznesu, jak również obszarami tematycznymi ZN. Następnie artykuły  
są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Rady, 
posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Nadesłane artykuły nie są nigdy 
wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, w której zatrudniony jest Autor/Autorzy. 
Prace recenzowane są anonimowo. Autorzy nie znają nazwisk recenzentów. Artykułowi 
nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu 
wydawniczego. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu 
konfliktu interesów – formularz jest publikowany na stronie Internetowej WSA. Autor 
każdorazowo jest informowany z zachowaniem zasady poufności recenzji o wyniku 
procedury recenzenckiej, zakończonej kategorycznym wnioskiem o dopuszczeniu bądź 
odrzuceniu publikacji do druku. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny recenzent. 

Lista recenzentów współpracujących z wydawnictwem publikowana jest w każdym 
numerze czasopisma oraz na stronie Internetowej WSA. 

 
* Dobre Praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Zespół do Spraw Etyki w Nauce. 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 
miejscowość, data.....................................................,............................. 

 

Oświadczenie Autora/Autorów 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie do Redakcji Wydawnictwa WSA  
i ogłoszenie drukiem publikacji/pracy pt. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
autorstwa: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Równocześnie oświadczam(y), że publikacja nie została wydana w przeszłości drukiem 
i/lub w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie, nie została zgłoszona do innego 
czasopisma, nie znajduje się w recenzji innej Redakcji, nie narusza patentów, praw 
autorskich i praw pokrewnych oraz innych zastrzeżonych praw osób trzecich, a także że 
wszyscy wymienieni Autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do 
druku. 
 
Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej - „ghostwriting” oraz „guest authorship”; 
· źródło finansowania publikacji:.................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
· podmioty, które przyczyniły się do powstania publikacji i ich udział: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
· wkład Autora/Autorów w powstanie publikacji (szczegółowy opis z określeniem ich afiliacji): 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko     podpis      data 
1................................................   ........................................  ......................... 
2...............................................   ........................................  ......................... 
3...............................................   ........................................  ......................... 
4..............................................   .........................................  ......................... 
 
Imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, osoby odpowiedzialnej za wysłanie niniejszego 
oświadczenia (głównego Autora pracy): 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 



 

Załącznik nr 2. 

 

DEKLARACJA KONFLIKTU INTERESÓW 

 

Konflikt interesów* ma miejsce wtedy, gdy recenzent ma powiązania, relacje lub zależności 

przynajmniej z jednym z autorów pracy, takie jak na przykład zależności finansowe (poprzez 

zatrudnienie czy honoraria), bezpośrednie lub za pośrednictwem najbliższej rodziny. 

 

Tytuł pracy.................................................................................................................................. 

Data.................................................... 

Konflikt nie występuje 

Recenzent oświadcza, że nie ma powiązań ani innych finansowych zależności wobec 

Autora/Autorów: 

............................................................................ 

Podpis recenzenta 

* Recenzent oświadcza, że występuje następujący konflikt interesów 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Podpis recenzenta: 

...................................................................... 

 

 
 

 

 

 

 

 


