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WSTĘP 
 

Środowisko międzynarodowe ulega ciągłej transformacji, dlatego 

coraz trudniejsza wydaje się analiza obecnych oraz prognoza przyszłych 

skutków zachodzących zmian. Rywalizacja jest nieodłącznym elemen-

tem, obecnym w przestrzeni międzynarodowej. W praktyce politycznej, 

istota rywalizacji odnosi się do sporów i konfliktów, angażujących m.in. 

państwa, organizacje międzynarodowe, podmioty niepaństwowe, jak 

również społeczeństwa i jednostki. Co ważne, podjęcie rywalizacji, może 

być zależne nie tylko od stanu faktycznego posiadanego potencjału, ale 

także od jego percepcji przez decydentów politycznych. W tym kontek-

ście realny pozostaje wariant, w którym stroną sporu/konfliktu stanie 

się dany podmiot, bez względu na stan przygotowań, czy własną wolę. 

Analiza przyczyn, przebiegu, konsekwencji i formy rywalizacji w prze-

strzeni międzynarodowej, umożliwi zrozumienie wpływu sporów oraz 

konfliktów na kształt relacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami. 

Przybliżeniu powyższej problematyki służą interdyscyplinarne 

rozważania, podjęte przez Autorów reprezentujących polskie i ukraiń-

skie ośrodki naukowe. Monografia stanowi drugi tom z serii zatytuło-

wanej Wojna – konflikt – spór. Obszary rywalizacji w przestrzeni mię-

dzynarodowej i została podzielona na trzy części tematyczne. 

Część pierwsza mieści rozważania dotyczące sporu i konfliktu 

w stosunkach międzynarodowych. W sposób szczegółowy przedstawio-

no: miejsce obwodu kaliningradzkiego w polskiej polityce zagranicznej 

i bezpieczeństwa w latach 1989-2019 (Marcin Chełminiak); działalność 

służb wywiadowczych Federacji Rosyjskiej w krajach bałtyckich (Klau-

dia Oleksiak); analizę stosunków Unii Europejskiej z Republiką Turcji 

(Justyna Kulikowska-Kulesza, Mateusz Ziemblicki); analizę stosunków 

Republiki Turcji z Izraelem (Dariia Nikolaieva); stosunki palestyńsko-

izraelskie w pierwszym roku funkcjonowania Państwa Palestyny (Karo-

lina Baraniak); konflikt o realizm w polityce zagranicznej – Rzeczpospo-

lita Polska wobec wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008 r. (Tomasz Wi-

cha); plan budowania bezpieczeństwa i rozwoju kraju ogarniętego kon-

fliktem zbrojnym na przykładzie Afghanistan Compact (Klaudia Cenda-

Miedzińska); analizę sporu pomiędzy Polską a Unią Europejską o Pusz-

czę Białowieską (Justyna Kulikowska-Kulesza, Mateusz Ziemblicki); 

analizę konfliktu pomiędzy Polską a Unią Europejską w sprawie wyboru 
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przewodniczącego Rady Europejskiej w roku 2017 (Tomasz Wicha); rolę 

stabilizacyjną państw średniej rangi w konfliktach międzynarodowych 

na przykładzie polityki zagranicznej Australii w latach 1983-1991 wobec 

procesu pokojowego w Kambodży (Piotr Topór); rozważania dotyczące 

stanowiska Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza wobec ukraiń-

sko-rosyjskiego konfliktu w Cieśninie Kerczeńskiej (Szymon Wiśniew-

ski); rozważania dotyczące rywalizacji o zasoby (Michał Kania). 

Część druga mieści rozważania dotyczące uwarunkowań bezpie-

czeństwa państwa. W sposób szczegółowy przedstawiono: istotę zagro-

żeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa (Daniel Dziedzic); analizę 

czynników umożliwiających funkcjonowanie państw nieuznawanych 

(Łukasz Muszyński); zagrożenie terroryzmu na świecie – wybrane za-

gadnienia (Dominika Dróżdż); kształcenie proobronne społeczeństwa 

w systemie umacniania bezpieczeństwa państwa – ujęcie wieloaspekto-

we (Radosław Kondracki); rolę polskich wojsk obrony terytorialnej 

w czasie konfliktu międzynarodowego (Klaudia Doktór, Rafał Bałdyga); 

polską myśl technologiczną w uzbrojeniu żołnierzy Wojsk Obrony Tery-

torialnej (Bartosz Kubal); obraz wojny w wymiarze suicydologicznym  

– na przykładzie żołnierzy zawodowych (Marlena Stradomska); bezza-

łogowe statki powietrzne jako zagrożenie dla infrastruktury krytycznej 

(Kamil Golemo). 

Część trzecia mieści rozważania dotyczące konfliktu i wojny 

w wymiarze teoretycznym oraz praktycznym. W sposób szczegółowy 

przedstawiono: ewolucję teorii wojny sprawiedliwej (Nadia Gubernat); 

rozważania dotyczące sprawiedliwości tranzycyjnej (Karolina Baraniak); 

rozwazania dotyczące możliwości zastosowania trójwymiarowej teorii 

władzy Stevena Lukesa w ramach realizmu neoklasycznego (Dominik 

Tylka); strony współczesnych konfliktów zbrojnych vs. rekrutacja i wy-

korzystywanie dzieci dla potrzeb konfliktu zbrojnego (Klaudia Cenda-

Miedzińska); wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem z uwzględ-

nieniem polskich i międzynarodowych elementów zarządzania zwalcza-

niem terroryzmu (Dominika Dróżdż); czeczeński terror na terytorium 

Rosji – oblężenie teatru w Moskwie 23-26 października 2002 r. (Szy-

mon Wasielewski); renesans piractwa w latach dziewięćdziesiątych XX 

wieku (Sylwia Zubrzycka); poznański czerwiec – historia pierwszego 

dużego buntu przeciwko ustrojowi (Wojciech Fabiszewski). 
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Wieloaspektowość zakresu rozważań, przyczynia się do nowego 

spojrzenia na złożony charakter wojny, konfliktu i sporu w przestrzeni 

międzynarodowej oraz prowadzi do lepszego zrozumienia przeszłości. 

Złożoność aspektów badawczych determinuje do kontynuacji rozważań, 

a także wskazania nowych obszarów z zakresu tytułowej problematyki. 

 

Zespół Redakcyjny



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część I. 
 

Spory i konflikty  

w stosunkach międzynarodowych 
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Marcin Chełminiak 
 
 

Miejsce obwodu kaliningradzkiego w polskiej  
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa  

w latach 1989-2019 
 
 

Przełom lat 80. i 90. XX wieku był istotny nie tylko dla polskich 

przemian wewnętrznych, ale również dla polityki zagranicznej państwa. 

Proces rozpadu Związku Radzieckiego, demokratyzacja Europy Środ-

kowej i Wschodniej a także zjednoczenie Niemiec wpływały na bezpo-

średnie otoczenie geopolityczne Polski. Nowe priorytety dyplomacji 

III RP dawały podstawy do budowy prozachodniej, opartej na partner-

stwie z państwami europejskimi i USA, polityki zagranicznej.  

Rozpad porządku bipolarnego doprowadził do zmiany zewnętrz-

nych uwarunkowań politycznych, militarnych oraz ekonomicznych Pol-

ski, przy jednoczesnym braku zmiany jej położenia geograficznego1. 

Jedną z najważniejszych konsekwencji tego wydarzenia dla Polski była 

niewątpliwie dezintegracja wschodniego sąsiada. Przed rozpadem ZSRR 

polska granica z tym państwem wynosiła 1 252 km, czyli 41% ogółu gra-

nic lądowych Polski. Po 1991 r. polska granica z Federacją Rosyjską 

(FR), prawnym spadkobiercą ZSRR, liczy 209 km. Mimo tego, iż jest to 

zaledwie 7% procent polskich granic lądowych (3 022 km), jej znaczenie 

geopolityczne jest oczywiście dużo większe, tym bardziej, że już w XXI 

wieku jedyny podmiot FR, z którym graniczy III RP, czyli obwód kali-

ningradzki jest półenklawą2 otoczoną przez państwa należące do Orga-

nizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej (UE). 

Warto się zatem zastanowić, jaką rolę odgrywała w całych stosunkach 

polsko-rosyjskich, jakie kwestie dotyczące obwodu kaliningradzkiego 

najczęściej się pojawiały w tych relacjach oraz w jakim stopniu proble-

matyka dotycząca tej półenklawy.  

                                                           
 dr hab. Marcin Chełminiak, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie, e-mail: marcin.chelminiak@uwm.edu.pl 
1 T. Łoś-Nowak, Polityka zagraniczna RP w fazie tranzycji ustrojowej, [w:] A. Żukowski 
(red.), Polska polityka zagraniczna w okresie przemian po 1989 r., Olsztyn 1999, s. 44. 
2 Obwód kaliningradzki ma status półenklawy, ponieważ mimo tego, iż jest odseparowany 
od pozostałej części terytorium Federacji Rosyjskiej, to posiada jednak bezpośredni dostęp 
do Morza Bałtyckiego, a tym samym dostęp do obwodu leningradzkiego. 
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Po dezintegracji Związku Radzieckiego obecna granica polsko-

rosyjska pokrywa się całkowicie z granicą Polski z obwodem kalinin-

gradzkim. Jego półenklawowy status od początku lat 90. wpływał na sto-

sunki polsko-rosyjskie dotyczące tego podmiotu FR. Na polską percep-

cję obwodu rzutował również stosunek Moskwy wobec byłych państw 

bloku wschodniego oraz pojawiające się wyzwania i problemy dotyczące 

rozwoju współpracy transgranicznej między północno-wschodnim re-

gionami Polski a rosyjską półenklawą. Miejsce i rolę obwodu kalinin-

gradzkiego w polskiej polityce zagranicznej należy zatem badać mając 

na uwadze szersze tło stosunków polsko-radzieckich i polsko-rosyjskich 

po roku 1989 r. Nie możemy również pomijać kontekstu regionalnego 

i subregionalnego. Należy bowiem pamiętać, że obszar bezpośredniego 

sąsiedztwa Polski i FR znajduje się w regionie Morza Bałtyckiego. 

W regionie, w którym od drugiej połowy lat 90. XX wieku obserwowali-

śmy trudny proces poszerzania NATO i UE na Wschód. Proces ten spo-

tykał się ze strony rosyjskiej z ostrymi sprzeciwami (szczególnie wobec 

wejścia Polski a potem Litwy, Łotwy i Estonii do NATO) bądź daleko 

posuniętymi obawami (integracja Polski i Litwy z UE). 

Geneza bilateralnych stosunków Polski z FR sięga jeszcze okresu 

poprzedzającego rozpad ZSRR. W dniu 16 października 1990 r. minister 

spraw zagranicznych RP, Krzysztof Skubiszewski podpisał w Moskwie 

Deklarację o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy z Rosyjską Socjali-

styczną Federacyjną Republiką Radziecką. Już w tym dokumencie zapi-

sano potrzebę rozwoju współpracy transgranicznej z obwodem kalinin-

gradzkim: „RP i Rosyjska Socjalistyczna Federacyjna Republika Ra-

dziecka sprzyjać będą przede wszystkim bezpośredniej współpracy 

przedsiębiorstw a także wszech stronnemu rozwojowi współpracy przy-

granicznej województw północnowschodniej Polski z obwodem kalinin-

gradzkim”3. Obok podobnego dokumentu, podpisanego z władzami 

ukraińskimi, Deklaracja była ona wówczas wyrazem dwutorowej polity-

ki Polski wobec wschodniego sąsiada. Po rozpadzie ZSRR władze III RP 

podjęły kroki w stronę budowy stosunków dyplomatycznych ze wszyst-

kimi państwami powstałymi w wyniku dezintegracji radzieckiego mo-

carstwa. Decydenci polskiej polityki zagranicznej kierowali się zasadą 

                                                           
3 Deklaracja o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy między Rzecząpospolitą Polską 
i Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną Republiką Radziecką, „Zbiór Dokumentów PISM” 
1991, nr 4, s. 22.  
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pełnej podmiotowości wszystkich partnerów i potrzebą budowania so-

lidnego dobrosąsiedztwa z niepodległą Ukrainą oraz Białorusią. Taka 

polityka państwa polskiego spotkała się jednak z brakiem zrozumienia 

i nieufnością ze strony władz rosyjskich4.  

Miejsce rosyjskiej półenklawy w stosunkach polsko-rosyjskich 

warto również osadzić w całej polityce wschodniej państwa polskiego po 

roku 1989. Polityka ta jeszcze w dekadzie lat 90. przeszła przez kilka 

istotnych okresów. Pierwszy to lata latach 1990-1991, kiedy próbowano 

prowadzić wspomnianą wyżej zrównoważoną politykę dwutorowości. 

Drugi rozpoczął się po ostatecznym rozpadzie ZSRR i trwał mniej więcej 

do 1996 r. Rozwiązanie RWPG i Układu Warszawskiego było ostatnim 

aktem dezintegracji bloku wschodniego5. W wyniku tego stosunki pol-

sko-rosyjskie stały się formalnie zwykłymi stosunkami międzypaństwo-

wymi, pozbawionymi zinstytucjonalizowanych mechanizmów dominacji 

jednej ze stron. Okres ten cechował się jednak kryzysem i brakiem stra-

tegicznej koncepcji w stosunkach z Moskwą oraz pozostałymi państwa-

mi postradzieckimi, częściowo wypełnianą próbą aktywizacji stosunków 

na niwie gospodarczej. Po 1996 r. polska polityka wschodnia konse-

kwentnie bazowała na wspieraniu euroatlantyckich tendencji na Ukra-

inie, postulacie demokratyzacji Białorusi i konieczności ułożenia po-

prawnych relacji z FR6. 

Polska polityka zagraniczna wobec obwodu kaliningradzkiego, 

podobnie jak w przypadku pozostałych państw europejskich, opierała 

się na nie kwestionowaniu statusu obwodu jako integralnej części FR. 

Potwierdzały, to słowa. Jana Barcza, który w styczniu 1992 r., jako wice-

dyrektor departamentu MSZ, odnosząc się do propozycji stworzenia 

kondominium w rosyjskiej enklawie stwierdził, iż półenklawa: „(...) jest 

częścią Rosji i częścią Rosji pozostanie”7. 

Jednym z głównych priorytetów polskiej polityki zagranicznej 

w kontekście obwodu kaliningradzkiego był rozwój współprac transgra-

nicznej. Współpraca transgraniczna, zgodnie z Europejską Konwencją 

Ramową o Współpracy Transgranicznej Między Wspólnotami i Wła-

                                                           
4 A. Ananicz, Polityka Polski wobec Rosji w latach 1991-1996, [w:] A. Żukowski (red.), 
Polska polityka..., s. 188. 
5 R. Czachor, Miejsce Federacji Rosyjskiej w polskiej polityce wschodniej. Bilans 20-lecia, 
„Wrocławski Przegląd Międzynarodowy” 2011, nr 2, s. 115. 
6 Ibidem. 
7 Z sąsiadami przez granicę. Stolpe ma rację. Wywiad z dr Janem Barczem przeprowa-
dzony przez Adama Krzemińskiego, „Polityka” 1992, nr 2, s. 12. 
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dzami Terytorialnymi ogłoszoną przez Radę Europy 21 maja 1980 r. jest 

definiowana jako: „(…) każde wspólnie podjęte działanie mające na celu 

umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów między wspólnotami 

i władzami terytorialnymi dwóch lub większej liczby Umawiających się 

Stron, jak również zawarcie porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecz-

nych do realizacji takich zamierzeń”8. Instytucjonalne podstawy współ-

pracy z obwodem kaliningradzkim normowały: umowy międzyrządowe; 

umowy o utworzeniu euroregionów; umowy władz regionalnych i lokal-

nych. W trakcie moskiewskiej wizyty prezydenta Lecha Wałęsy w Mo-

skwie w 1992 r. został podpisany Traktat o Przyjaźni i Dobrosąsiedzkiej 

Współpracy z FR9, a także pakiet dokumentów regulujących problem 

tranzytu wojsk rosyjskich z Niemiec10. W tym dniu podpisano również 

istotny dokument dla współpracy Polski z rosyjską półenklawą, czyli Po-

rozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Fede-

racji Rosyjskiej o współpracy północno-wschodnich województw Rze-

czypospolitej Polskiej i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskie. 

Warto podkreślić wyjątkowość tego dokumentu. Była to bowiem pierw-

sza umowa rosyjska dotycząca w całości współpracy zagranicznej jedne-

go tylko obwodu FR11. Dokument sprecyzował przedmiot tej koopera-

cji12: 

 rozwój regionów, miast i obszarów wiejskich; 

 transport i jego infrastrukturę; 

 łączność w zakresie poczty i telekomunikacji; 

                                                           
8 Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej Między Wspólnotami 
i Władzami Terytorialnymi z 21 maja 1980 r., Dz.U. nr 61 poz. 287 z 1993 r. 
9 Podkreślono w nim wagę stosunków polsko-rosyjskich dla budowy ładu pokojowego 
w Europie, a szczególnie w regionie Morza Bałtyckiego. W dokumencie tym pojawiły się 
także kwestie dotyczące bezpośrednio Obwodu Kaliningradzkiego FR. Obie strony zobo-
wiązały się do rozwoju związków północno-wschodnich województw Polski z rosyjską 
enklawą oraz do powołania wspólnej Komisji do spraw współpracy międzyregionalnej. 
Zob. Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosą-
siedzkiej współpracy podpisany w Moskwie w dniu 22 maja 1992 r., [w:] A. Przyborow-
ska-Klimczak, W. Staszewski (red.), Stosunki traktatowe Polski z państwami sąsiednimi. 
Wybór dokumentów, Lublin 1998, s. 243-246. 
10 R. Jakimowicz, Zarys stosunków polsko-rosyjskich w latach 1992-1999, Warszawa 
2000, s. 5-7. 
11 N. Afanasjewski, Miejsce Kaliningradu w europejskiej polityce Rosji, [w:] Przyszłość 
Obwodu Kaliningradzkiego, ISS, Kraków 2003, s. 29. 
12 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej 
o współpracy północno-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej i Obwodu 
Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej podpisane w Moskwie w dniu 22 maja 1992 r., 
[w:] A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski (red.), Stosunki traktatowe..., s. 270. 
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 kwestie związane z zaopatrzeniem w elektryczność, gaz i wodę 

na szczeblu regionalnym; 

 współpracę przemysłową; 

 rolnictwo; 

 handel i usługi. 

Kolejnym dokumentem szczebla rządowego porządkującym sto-

sunki Polski i FR w kwestii współpracy z Obwodem Kaliningradzkim FR 

była Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Fede-

racji Rosyjskiej o współpracy transgranicznej podpisana w Warszawie 

2 października 1992 r. W umowie określono, m.in. zadania Polsko-Ro-

syjskiej Komisji do spraw Współpracy Międzyregionalnej (przede 

wszystkim ustalanie i koordynację ogólnych kierunków, programów 

i form współpracy transgranicznej). 

Dla polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej istotnym wyda-

rzeniem było wejście Polski do UE. Problemem w bilateralnych rela-

cjach stała się kwestia konieczności wprowadzenia wiz dla Rosjan. Dys-

kusje na ten temat rozpoczęły się już w marcu 2000 r. Władze polskie 

w lutym 2002 r. zapowiedziały, iż obowiązek wizowy wprowadzą w lipcu 

2003 r. Spotkało się to z sprzeciwem Moskwy, ale ostatecznie jednak 

1 października 2003 r. strona polska wypowiedziała umowę o bezwizo-

wym trybie przekraczania granicy polsko-rosyjskiej. Kolejną ważną re-

gulacją polsko-rosyjską, która miała przełożenie na kooperację na po-

graniczu była Umowa Międzyrządowa o Zasadach Małego Ruchu Gra-

nicznego, podpisana w Moskwie 14 grudnia 2011 r. Weszła w życie 27 

lipca 2012 r. Określała ona zasady wzajemnych podroży mieszkańców 

strefy przygranicznej, obejmującej obszar jednostek podziału admini-

stracyjnego obu państw. Po stronie rosyjskiej było to całe terytorium 

obwodu kaliningradzkiego, a po polskiej – część województwa pomor-

skiego (4 powiaty i trójmiasto) oraz część warmińsko-mazurskiego 

(11 powiatów, Olsztyn i Elbląg). Znosiła obowiązek posiadania wiz na 

rzecz tańszego i łatwiejszego do uzyskania dokumentu uprawniającego 

do przekraczania granicy. 

Istotnym wyzwaniem dla polskiej polityki zagranicznej, ale i bez-

pieczeństwa, szczególnie w latach 90. była kwestia militaryzacji obwodu 

kaliningradzkiego. Znaczenie wojskowe obwodu w polityce międzyna-

rodowej FR zwiększyło się w latach 1992-1994. Po rozpadzie ZSRR 

i Układu Warszawskiego rosyjska półenklawa zaczęła odgrywać istotną 
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rolę w tranzycie wycofywanej Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej: 

„Efektem tego było powstanie dużego, bo liczącego w pewnym okresie 

nawet ponad 300 tys. żołnierzy zgrupowania uderzeniowego dobrze wy-

szkolonego i posiadającego na wyposażeniu najnowocześniejszy sprzęt 

bojowy, jakim w tamtym okresie dysponowała Armia Czerwona”13. Ro-

syjscy eksperci określali z kolei liczbę wojsk stacjonujących wówczas 

w rosyjskiej enklawie na ponad 200 tysięcy14. Pojawiały się także wypo-

wiedzi, m.in. ówczesnego prezydenta Litwy – Vytautasa Landsbergisa, 

który mówił o blisko 500 tysiącach żołnierzy15.  

Polscy decydenci zaczęli zwracać uwagę na aspekt wojskowy ob-

wodu jeszcze w 1990 r., czyli przed zwiększeniem potencjału wojskowe-

go w tym regionie. Warto jednocześnie podkreślić, iż wypowiedzi przed-

stawicieli polskich władz były stonowane i wyważone. Minister spraw 

zagranicznych RP K. Skubiszewski wykluczał możliwość ewentualnego 

konfliktu na wschodniej granicy i popierał redukcje polskich jednostek 

wojskowych na tym obszarze16. Polska zaczęła postrzegać rosyjską pół-

enklawę, jako źródło potencjalnego zagrożenia dopiero wówczas, gdy FR 

zaczęła przegrupowywać do niej wojska z NRD, Czechosłowacji, Polski 

oraz państw bałtyckich. Jerzy Milewski, szef Biura Bezpieczeństwa Na-

rodowego w marcu 1992 r. podkreślił, iż „(...) z wojskowego punktu wi-

dzenia koncentracja jednostek bojowych b. Armii Radzieckiej w grani-

czącym z Polską Okręgu Kaliningradzkim może stanowić potencjalne 

zagrożenie dla naszego kraju”17. W podobnym tonie wypowiadał się 

także ówczesny wiceminister obrony narodowej, Romuald Szeremie-

tiew18. Strona polska miała racjonalne obawy dotyczące zmilitaryzowa-

                                                           
13 P. Kaliszewicz, R. Szynowski, Obwód Kaliningradzki w systemie militarnym Rosji, [w:] 
B. Fijałkowska, A. Żukowski (red.), Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, 
Warszawa 2002, s. 109. 
14 L. Wardomski, L. Worobjowa, A. Jerszow, Obwód Kaliningradzki FR: Problemy i per-
spektywy, [w:] Dwa spojrzenia na Kaliningrad, Warszawa 1995, s. 18. 
15 C. Wellmann, Russia‟s Kaliningrad Exclave at the Crossroads, „SAGE Cooperation and 
Conflict” 1996, s. 170; J. Wendt, Changes in the Geopolitical and Geostrategical Position 
of the Kaliningrad District, [w:] T. Palmowski, G. Fedorov, V. Korneevets (red.), Econom-
ic, Geopolitical nad Social Problems of Co-operation between Kaliningrad and Poland, 
Gdynia-Pelpin 2003, s. 167-168. 
16 Polska wobec Wschodu – wystąpienie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa 
Skubiszewskiego w Senacie, Warszawa, 7.09.1990 r., „Zbiór Dokumentów MSZ” 1990, nr 
3, http://www.zbiordokumentow.pl [12.11.2018]. 
17 A. Sakson, Teraźniejszość i przyszłość Obwodu Kaliningradzkiego. Aspekty polityczne 
i kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, „Przegląd Zachodni” 1993, nr 3, s. 59. 
18 Ibidem. 
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nia Obwodu: „(...) na stosunkowo niewielkim terytorium (21-krotnie 

mniejszym od powierzchni naszego kraju) w bezpośrednim sąsiedztwie 

Polski skoncentrowano siły rosyjskie równe około 1/3 stanu osobowego 

i około 40-60% potencjału całych polskich sił zbrojnych. Tym bardziej, 

że między 1992 a 1993 r. koncentracja ta lawinowo rosła i nie było pew-

ności, iż ma charakter przejściowy”19. 

W ramach zmian, jakie zachodziły w strukturze sił zbrojnych FR, 

zmienił się również ogólny stan liczebny wojsk w rosyjskiej enklawie. 

W 1998 r. na terytorium półenklawy stacjonowało już ok. 60 tys. żołnie-

rzy20. Zmniejszono również liczbę jednostek pływających. W latach 

1990-1995 wycofano ok. 150 okrętów, co spowodowało zmniejszenie 

ogólnego stanu Floty o ok. 40%21. Redukcja sił zbrojnych w obwodzie 

kaliningradzkim była elementem szerszego procesu zmniejszania stanu 

sił wojskowych Federacji Rosyjskiej, jaki miał miejsce w latach 90. XX 

wieku. Redukcja w skali całego państwa była spowodowana z jednej 

strony, wielostronnymi porozumieniami rozbrojeniowymi, z drugiej zaś, 

problemami finansowymi i postępującym technicznym starzeniem się 

wyposażenia armii FR22.  

Andrzej Sakson słusznie podkreśla, że „Specyficzne położenie 

geopolityczne obwodu jest wykorzystywane w sposób instrumentalny 

przez władze Federacji Rosyjskiej. Uzewnętrznia się to szczególnie jako 

karta przetargowa wobec USA, państw NATO w tym Polski oraz do wy-

wierania presji na partnerów zagranicznych”23. Warto także pamiętać, 

że siły zbrojne zgrupowane w obwodzie kaliningradzkim obarczone są 

szeregiem zadań autonomicznych, wynikających ze specyfiki położenia 

półenklawy. Nie można rozpatrywać roli tego podmiotu FR polityce 

bezpieczeństwa Rosji bez uwzględnienia szerszego kontekstu związane-

go z otoczeniem geopolitycznym. W wymiarze europejskim główną rolę 

w zakresie odpowiedzialność za bezpieczeństwo militarne państwa od-

grywają: Leningradzki Okręg Wojskowy, Kaliningradzki Rejon Specjal-

                                                           
19 M. Menkiszak, Trudne sąsiedztwo: Problematyka bezpieczeństwa w stosunkach Polski 
z ZSRR i Rosją w latach 1989-2000, [w:] Polska polityka..., s. 180. 
20 R. Szynowski, Siły zbrojne Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim, „Przegląd Morski” 1998, 
nr 4, s. 70-71. 
21 Ibidem, s. 73. 
22 S. Bieniek, J. Gogolewski, W. Grygolec, H. Melon, Siły zbrojne Rosji, [w:] E. Przewłocki 
(red.), Rosja, Toruń – Warszawa 1996, s. 68. 
23 A. Sakson, Obwód kaliningradzki a bezpieczeństwo Polski, „Przegląd Strategiczny” 
2014, nr 7, s. 115. 
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ny, a także oraz siły i infrastruktura wojskowe ulokowana na terytorium 

Białorusi. Siły zgrupowane wokół Sankt Petersburga i Pskowa mają za 

zadanie utrzymywać w szachu republiki bałtyckie. Natomiast rolę ob-

wodu rozpatrywać należy w połączeniu ze zgrupowaniem wojsk na tere-

nie Republiki Białoruś, oddalonej od granic Obwodu o ok. 130 km po-

przez terytorium Litwy24. 

Warto pamiętać, że w rosyjskiej półenklawie od dekad funkcjonu-

je polska mniejszość. Trzeba się zatem zastanowić nad jej specyfiką, 

stopniem zorganizowania i rolą, jaką odgrywała w polsko-rosyjskiej 

współpracy transgranicznej. Do dziś trudno jdnak zweryfikować faktycz-

ną liczbę Polaków zamieszkujących obwód kaliningradzki. Wpływ na ta-

ką sytuację mają mało dokładne i niecałościowe dane statystyczne 

przedstawiane przez rosyjską administrację obwodową. Jak w przypad-

ku każdej w zasadzie społeczności polskiej mieszkającej poza krajem 

macierzystym, szacunkowe dane na temat wielkości tejże społeczności 

charakteryzują się dużą rozpiętością. Najdalej idące obliczenia mówią 

o ok. 20-tysięcznej mniejszości polskiej w rosyjskiej półenklawie. Opie-

rając się jednak na oficjalnych, ale z pewnością niedoszacowanych da-

nych można mówić o wielkościach rzędu niespełna 5 tysięcy. Krzysztof 

Żęgota wskazuje jednak, że najbliższe prawdzie wydają się deklaracje 

miejscowych działaczy diasporowych, mówiące o około 7 tysiącach osób 

polskiego pochodzenia mieszkających w tym podmiocie FR25. 

Diaspora polska na Wschodzie, w tym diaspora polska w obwo-

dzie kaliningradzkim, po rozpadzie ZSRR podlegała znaczącym we-

wnętrznym przemianom odnoszącym się zarówno do charakteru poczu-

cia narodowego czy znajomości ojczystego języka i kultury polskiej, jak 

i zmianom form instytucjonalnych czy organizacyjnych oraz przemia-

nom otoczenia społeczno-politycznego, w jakim żyje. Niestety, w ostat-

nich dwóch dekadach mogliśmy zaobserwować pewne procesy o charak-

terze negatywnym. Chodzi tutaj m.in. o używanie języka polskiego jedy-

nie w sytuacjach nieoficjalnych, prywatnych oraz brak jawnego dekla-

rowania przynależności narodowej. Niepokojące tendencje dotyczyły 

głównie tych regionów postradzieckich, na których ludność polskiego 

                                                           
24 Ł. Rucki, Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa wojskowego Federacji 
Rosyjskiej, „Wschodnioznawstwo” 2007, nr 1, s. 289. 
25 K. Żęgota, Liczebność diaspory polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyj-
skiej. Zarys problematyki, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 1, s. 278-
279. 
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pochodzenia nie była autochtoniczna, w tym właśnie obwodu kalinin-

gradzkiego26. Tadeusz Palmowski zwraca z kolei uwagę na istotny czyn-

nik, który przyczynił się do zaktywizowania diaspory polskiej: „Wyda-

rzeniem, które wpłynęło na dalszą aktywizację polskiej społeczności, 

było utworzenie w sierpniu 1992 r. Konsulatu Generalnego RP w Kali-

ningradzie. Jego powstanie wpłynęło na ułatwienie kontaktów z Polską, 

podniosło także prestiż Polonii wobec miejscowych władz i lokalnej 

społeczności. Dobre relacje polskich dyplomatów nie tylko ze środowi-

skiem polskim, lecz także z miejscowymi władzami, środowiskiem nau-

kowym i Cerkwią prawosławną stały się podstawą dla funkcjonowania 

polskiej mniejszości w obwodzie kaliningradzkim. Działalność Konsula-

tu, poza działalnością statutową związaną między innymi zwydawaniem 

wiz i Kart Polaka, obejmuje także organizowanie cyklicznych spotkań 

z Polonią, w szczególności z okazji świąt narodowych”27. 

Można wskazać na główne czynniki wpływające na polską iden-

tyfikację narodową wśród członków diaspory polskiej zamieszkującej 

obwód kaliningradzki. Ich siła oddziaływania jest jednak dosyć zróżni-

cowana. Z pewnością czynnikiem sprzyjającym polskiej tożsamości na-

rodowej członków diaspory jest przynależność do Kościoła katolickiego. 

Warto też dodać, że wszelkie wskaźniki związków z polskością (znajo-

mość języka, pochodzenie genealogiczne, intensywność kontaktów 

z polską kulturą) są wyższe u działaczy organizacji polonijnych, aniżeli 

u „zwykłych”, nieangażujących się w życie publiczne członków diaspory 

polskiej. Można więc powiedzieć, że poziom aktywności społecznej, 

w tym działalność w świeckich i kościelnych organizacjach promujących 

polską kulturę sprzyja pogłębianiu polskiej tożsamości wśród członków 

diaspory polskiej w obwodzie kaliningradzkim28.  

Rola diaspory polskiej, m.in. ze względu na problemy wskazane 

powyżej, nie była istotnym czynnikiem wpływającym znacząco na inten-

syfikację kooperacji na pograniczu polsko-rosyjskim. Ponadto problemy 

organizacyjno-instytucjonalne i ekonomiczne samej diaspory oraz brak 

                                                           
26 Idem, Diaspora polska w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Toruń 2014, 
s. 8-9. 
27 T. Palmowski, Wspólnota polska w Kaliningradzie, [w:] E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan 
(red.), Geografia na przestrzeni wieków : tradycja i współczesność : profesorowi Anto-
niemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin, Kraków 2015, s. 192. 
28 K. Żęgota, Swoistość diaspory polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyj-
skiej, [w:] A. Sakson (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie. Aspekty 
polityczne i społeczne, Toruń 2014, s. 297. 
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kompleksowej oferty i polityki państwa polskiego wobec rodaków za-

mieszkujących obwód kaliningradzki również przyczyniły się do takiego 

stanu rzeczy. 
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Klaudia Oleksiak 
 
 

Activities of the intelligence services  
of the Russian Federation in the Baltic countries 

 
 

Intelligence institutions play an important role in each country‟s 

foreign policy. In addition to diplomacy, armed forces and economic 

capabilities of the state, they are undeniably an important tool in shap-

ing national security. The main purpose of intelligence activity is to 

obtain classified information (from the point of view of countries pos-

sessing this information very often illegally) using personal sources or, 

more and more frequently, developed technical means, enabling the 

acquisition of telecommunications data or satellite images1. Given the 

current information overload, the so-called white interview is not any 

less important, as it is based on open sources, not constituting a state 

secret and widely available. The second, equally significant function of 

the intelligence is conducting offensive activities, which are associated 

with carrying out all kinds of inspirational and disinformation opera-

tions, with frequent use of, for example, the media. In such activities, 

the use of social, political, economic or religious environments whose 

operations are the same as the objectives of intelligence services re-

mains equally important.  

Mirosław Minkina analyzing various definitions of the Intelli-

gence states that it has three conceptual ranges, he can be understood 

as: 

 Intelligence information – a product that arises from the pro-

cessing of information about an area or field of interest, 

 Intelligence service (e.g. trial) – activity that results in obtaining 

information, 
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 Organizations and institutions dealing with a particular type of 

activity, using specific methods and techniques; institutional elements 

related to each other, forming a system that ensures the achievement of 

assumed goals2.  

Analysis of the intelligence activities of the Russian Federation 

will help to broaden the perspective on the threats generated for sensi-

tive areas of national security of the Baltic States. Russia‟s intelligence 

activities seem unique for two reasons. Firstly, according to Kamil Ba-

raniuk, this is the result of the specificity of Russia‟s understanding of 

state rivalry, in which an important role is attributed to offensive ac-

tions, which are understood as one of the basic functions of intelli-

gence3. As Joanna Darczewska notes, the Russian approach in this as-

pect is specific: “the information struggle is a systemic phenomenon in 

Russia – no other country deals with this issue on such a scale, none 

puts an equal organizational and financial effort into the information 

struggle. It has been conducted for decades and indicates permanent 

features conditioned by Russian strategic culture”4. Secondly, it should 

be noted that a large part of the Russian establishment has a profes-

sional pedigree and originates from the institution that is the intelli-

gence service. Which, in turn, means the favor and weakness of a large 

part of the rulers to special services, and intelligence is particularly pop-

ular. Undoubtedly, thanks to the common understanding of the activity 

and nature of the intelligence services, Russian politicians are able to 

use it to achieve national goals. 

The above two factors cause that the analysis of Russian intelli-

gence activities will allow a better, more precise understanding of the 

activities of the Russian Federation on the international arena. 

It should also be noted that the tradition and history of Russian 

special services is particularly rich, as evidenced by their strong position 

and active participation in shaping the security of the country. Once 

Vladimir Putin took over the power, there were broad changes imple-

mented in the approach to priorities in the sphere of external as well as 

internal security. New tasks have been introduced to the Russian ser-
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vices that are related to the improvement of information acquisition 

methods plus all communication systems using modern information 

technologies. 

It is worth emphasizing that the Russian special services are well-

trained and organized. Undoubtedly, thanks to their skills and appro-

priate training, they pose a considerable challenge to the intelligence 

services and special units of other countries.  

 

Federal Security Service 

In the year of 1995, the Federal Security Service (FSS) was estab-

lished, which reports directly to the President of the Russian Federation. 

It is an executive body that benefits from the rich history of the National 

Security Committee of the Council of Ministers of the Union of Soviet 

Socialist Republics (rus. Комитет Государственной Безопасности 

– KGB). The service counts from 200 to 350 thousand officers and se-

cret collaborators. The majority of managers are former KGB officers 

and young people related to this circle5. 

In 1998, Vladimir Putin took the leadership, who thanks to 16 

years of experience in the KGB turned out to be the right man in the 

right place. He began the process of building a new image of the service 

and precisely defined the tasks in which he included:  

 Obtaining information on threats to national security, 

 Support for government activities in the implementation of in-

ternal and foreign economic policy, 

 Counteracting the activity of foreign services in the country6. 

Along with the rapid development of Vladimir Putin's political ca-

reer, the prestige and importance of the FSS began to increase. The 

most important positions were taken by W. Putin's trusted people, and 

the services began to possess increasingly broader rights from legal acts 

shows that the service has the right to interfere in every sphere of social 

life7. It should be noted that unlike intelligence services in other coun-

tries, these services have not only investigative powers, but also permis-

sion to conduct intelligence operations outside the country (especially in 
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the countries of the Commonwealth of Independent States and former 

Warsaw Pact countries). It is also interesting that the officers of this 

service took the most important positions and found themselves in all 

government and self-government administration institutions, as well as 

in the media and many other business entities. 

The FSS plays a key role in the political, economic and social sys-

tem of the Russian Federation. The President entrusted these services 

with responsibility for protecting the stability of the government‟s func-

tioning in the Kremlin, as well as stabilizing entire Russia. Due to their 

elitism, favor of the authorities, possession of special competences and 

importance for the state, officers are extremely zealous and effective in 

detecting espionage against Russia, which operates on a large scale. The 

service is presented in an idealized way – as the elite of the state, which 

is the only one able to provide Russia with security8. 

The President regularly provides FSS with some new competenc-

es and possibilities of bigger influence (often undercover of alleged oth-

er threats, such as an increase in the terrorist attack threat). 

An important task of the secret services is the propaganda sup-

port of the political system of Russia and the fight against the opposition 

by all available means. The authorities systematically limit civil liberties 

through surveillance and censorship. The services collect all valuable 

information from the point of view of the state (in almost every area of 

political, social and economic life)9. 

It should be noted that the FSS‟s activities should be limited to 

strictly counterintelligence and internal tasks, however, due to the long-

term increase of its competences, it also operates outside of Russia. It is 

known that intelligence activities are carried out throughout the former 

USSR, including the Baltic States. Undoubtedly, the FSS is the most 

important element of the Russian political system10. It operates under 

the Federal Security Service Act. It quickly became a federal body of 

executive power in Russia, which among other things is responsible for 

managing the state in the field of security, defense of state borders, in-

formation security, etc. 
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9 Ibidem, p. 99. 
10 Rosjanie szpiegują jak za zimnej wojny. Nawet Niemcy narzekają, 2014, https:// 
tvn24.pl/swiat/rosjanie-szpieguja-jak-za-zimnej-wojny-nawet-niemcy-narzekaja-
ra443955-3366487 [30.05.2020]. 



25 

Foreign Intelligence Service 

The Foreign Intelligence Service of the Russian Federation (rus. 

Служба Внешней Разведки Российской Федерации – SWR) is an 

intelligence agency formed as a result of the deformation of the First 

Main Board of the KGB in 1991. The main tasks of this service include: 

 Providing the President with political, economic, technical and 

scientific information about countries, organizations, people and every-

thing that is important in the conduction of effective policy by the gov-

ernment of the Russian Federation11. The main tasks of the SWR and 

the basic principles of its functioning are set out in the Law on foreign 

intelligence bodies and they include: 

 Conducting global intelligence, 

 Conducting active operations for the security purposes of Rus-

sia, 

 Conducting military, strategic, economic, scientific and tech-

nical espionage. 

 Protection of employees of Russian foreign institutions and 

their families, 

 Ensuring the personal security of Russian officials and their 

families outside the country, 

 Conducting joint operations with foreign special services, 

 Conducting electronic surveillance outside the country12. 

SWR officers usually operate under cover as diplomats, officers 

without diplomatic immunity, so called illegal undercover journalists, 

tourists, etc. They use embassies, Russian consulates located all over the 

world, as well as various organizations and enterprises to carry out in-

telligence tasks. An increase in the number of agents of this service in 

NATO member states has been noticeable since 2014. It is noted that 

the “activity of spies” often takes an extremely aggressive form of ob-

taining information - these methods known from the time of the USSR. 

The Russian Federation has its agents in all countries relevant to 

the interests of the government. Agents are responsible for collecting 

and providing the authorities with relevant data from central offices, 

local administrations, local governments, trade unions, media, corpora-
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tions etc. The tasks of the service abroad include the acquisition, pro-

cessing and transfer of high-quality information about the opponent, 

which is expected to increase the information security of the Russian 

Federation13.  

A common method in the Russian information struggle used by 

intelligence services is media manipulation against patriotic values, 

cultural identity and European influence. Disinformation and propa-

ganda activities are often directed at Russian-speaking minorities living 

in member states. 

As part of counterintelligence activities, SWR‟s tasks include 

combating foreign intelligence agents and officers of foreign services 

who work under legal cover or the so-called illegal14.  

In order to ensure the information security of the state, SWR 

conducts activities aimed at securing Russia's national interests, dealing 

with external (intelligence) and internal (counterintelligence) threats. 

What‟s more, they obtain information on all kinds of anti-state activi-

ties, terrorism, espionage and sabotage. They monitor all activities of 

armed militias and terrorist groups that pursue nationalist goals. Secur-

ing the state secrets is very important from the point of view of the ser-

vice15. 

 

The Main Directorate of the General Staff  

of the Armed Forces of the Russian Federation 

The Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of 

the Russian Federation (rus. Главное управление Генерального 

штаба Вооружѐнных Сил Российской Федерации – GRU) – after the 

fall of the USSR the name was not changed. In Soviet times it was re-

garded as more efficient service than civil competition. It is one of the 

most influential services in the Russian Federation. GRU focuses pri-

marily on acquiring information related to defense, the arms industry  

– generally industrial and technological issues. The scope of this service 

focuses on several areas include: 
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stwa, „Zeszyty Naukowe ASzWoj” 2017, nr 4(109), pp. 78-79. 
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a foreign country under cover, without any diplomatic status. 
15 M. Dziuba, J. Chajęcka, P. Zaremba, op. cit., p. 79. 
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 Military: obtaining information on structures, values, and the 

distribution of the armed forces of states of Russian interest. Acquiring 

all information about the functioning of military staffs, planned mis-

sions, maneuvers, etc., 

 Military and political: concerning diplomatic relations between 

states. Acquiring information on the highest levels of the state and mili-

tary hierarchy of other countries, 

 Military and technical: focused on obtaining information on the 

latest achievements in the field of military technology in countries that 

are considered to be potential opponents, 

 Military and economic: obtaining information on the produc-

tion capabilities of the armaments of potential opposing countries16. 

The number of GRU officers and the area of operation remain 

a state secret. However, it is emphasized that the activities carried out 

by the services go far beyond espionage. These services also take part in 

non-military operations. Most of the active agents operate in Russia, the 

others carry out their activities outside the country, primarily in coun-

tries considered to be the Russian zone originating from these countries. 

 

Activity level, areas of interest and operating methods  

in the Republic of Estonia 

The secret service that deals with counter-intelligence matters in 

Estonia is Police Security Office (KAPO)17. The main task of this institu-

tion is to ensure internal security of the state, as well as:  

1. collecting and processing all information to prevent and combat: 

- activities aimed at the constitutional order and territorial integ-

rity of Estonia, 

- intelligence activities against Estonia, 

- operations related to terrorism, 

2. counteracting WMD proliferation, conducting proceedings on 

crimes using explosives, 

3. anti-corruption activities, 

4. securing information systems and procedures in the area of clas-

sified information (KAPO). 
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KAPO emphasizes in the published reports that the Russian Fed-

eration is the country with the highest intelligence activity in Estonia. It 

is emphasized that this state of affairs is directly related to the different 

definition of geopolitical interests by Tallinn in relation to Russia‟s poli-

cy in the Baltic region. The greatest activity was observed during Estoni-

an efforts to become a member of NATO and the EU, and this state of 

affairs continues to a large extent to this day. According to KAPO re-

ports, the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation (SWR), 

the Main Intelligence Board (GRU) and the Federal Security Service of 

the Russian Federation (FSS) are active in Estonia. The SWR‟s goal is 

Estonian institutions relevant from the point of view of national securi-

ty, as well as sources of relevant political and economic information 

both on internal policy and internationally (Estonia's activities in inter-

national organizations and alliances). The inhabitants of Estonia, who 

in the past had contacts with the Estonian KGB and national politicians 

through whom it is possible to recognize the decision-making process, 

in particular those related to foreign policy, remain in the circle of this 

service‟s interest18. 

The area of interest and the specifics of GRU and SWR activities 

are similar, except that military intelligence focuses mainly on the 

armed forces, the arms industry and Estonian military alliances19. 

Of particular interest for Russian intelligence are processes, 

trends and the main players of the political scene in Estonia. The Rus-

sian Federation interacts where there is the key for its interests. If the 

events of Estonian public life are important to RF, the services take ap-

propriate steps to create a course of events that will prove convenient 

for the Kremlin. An example of this type of action could be attempts to 

influence choices, both at local and central level. Russia has repeatedly 

attempted to introduce its candidates to the European Parliament, using 

for this purpose Russian-speaking minorities living in Estonia20. The 

authors of Estonian counterintelligence reports point out that Russian 

services are showing increased interest in Estonian foreign policy. After 

Estonia's accession to NATO and the EU, issues related to membership 

in these organizations aroused interest. Russian intelligence also ob-
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served Tallinn‟s reaction to the war in Georgia. In addition, Russia mon-

itors all information related to Estonia‟s allied forces, law enforcement 

agencies and all institutions responsible for Estonian security. The most 

important sector of the Estonian economy (from Russia's point of view) 

remains its energy branch, especially all information related to transit 

possibilities in the context of the construction of the Nord Stream pipe-

line, or the transmission capacity of the nuclear power plant in Lithua-

nia21. 

Pro-Russian organizations operating in Estonia remain im-

portant from the point of view of Russian intelligence services. KAPO 

draws attention to the Russian support of this type of organization, both 

financial and personal. 

KAPO also draws attention to the growing role of the media for 

disinformation and propaganda purposes. This problem was already 

raised in reports from 2000, in which it was alarmed that Estonia, as a 

small country, has limited possibilities to counteract the planned dis-

semination of false information. Over the years, Russian activity in this 

area has been increasing and is getting more and more developed. Un-

doubtedly, the leader in spreading Russian propaganda is television 

Rossiya Segodnya (Russia Today) and the information portal “Sputnik”, 

which is the largest (but not the only one) propaganda platform of the 

Russian Federation22. The Baltnews portal, which was created in the 

autumn of 2014 and is addressed directly to recipients in Lithuania, 

Latvia and Estonia, should also be mentioned. The information that is 

posted on the above portals must be consistent with the Kremlin‟s vi-

sion. The most popular theses of Russian propaganda in Estonia re-

main: (1) Estonia supports Nazism; (2) Russian-speaking minorities are 

discriminated against in Estonia; (3) Estonia is a failed state, which is 

only a burden for Western partners. 

It should also be mentioned that in order to regular propaganda 

and forged history, the Russian Historical Society and the World with-

out Nazism organization are also used23. 
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Activity level, areas of interest and methods  

of activity in the Republic of Latvia 

The State Police of Latvia (lv. Drošības Policija – DP) is a special 

service that performs counterintelligence activities that operates on the 

territory of Latvia, apart from it, the Constitution Protection Bureau 

(lv. Satversmes Aizsardzibas Birojs – SAB) also operates there. DP‟s 

tasks in the field of counterintelligence include: protection of classified 

information, monitoring and combating intelligence activities of other 

countries and protection of constitutional order. As well as tasks in the 

field of: economic security, terrorist prevention, cyber security, investi-

gation activities24. 

In Latvia, intelligence operations intensified when the country 

joined NATO and the EU. In their reports, DP analysts already in 2013 

paid attention to the growing level of intelligence threats to Latvia from 

the Russian Federation. The FSS, SWR and GRU undertook activities, 

with the FSS remaining the most active, which was connected with the 

growing importance of this institution in the system of Russian special 

services. Subsequent reports confirmed the intensification of Russian 

actions against Latvia, this was associated primarily with the Latvian 

presidency of the EU Council and the escalation of the conflict in 

Ukraine25. In 2015, attempts were made to discredit the Latvian presi-

dency26. In the 2019 report, analysts highlight Russia‟s unrelenting in-

telligence activity in Latvia27. On the other hand, SAB notes that there 

were also attempts to influence the results of parliamentary elections28. 

The activities of the Russian intelligence services are focused on 

issues related to Latvian domestic and foreign policy as well as econom-

ic issues directly related to the economic development of this country. 

From the point of view of Russian interests, the possibilities of increas-

ing Latvia's dependence on Russian energy resources are very im-

portant. Russia has repeatedly used political blackmail as a tool to influ-

ence the Latvian government29. 
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[20.05.2020]. 
26 M.A. Piotrowski, K. Raś, op. cit., [22.05.2020]. 
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[20.05.2020]. 
28 M. Minkina, Wywiad Federacji Rosyjskiej, Siedlce 2012, p. 90. 
29 K. Baraniuk, op. cit., pp. 121. 
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In the 2019 report, analysts note the increasing threat of cyber-

space activities, which are mostly implemented from the territory of the 

Russian Federation. In addition to obtaining sensitive information, 

Russian intelligence focuses on recruiting agents of influence and un-

dertaking information operations against Latvia. To implement the 

second goal, the Kremlin uses significant involvement of services in 

coordinating the activities of the Russian-speaking minority in Latvia30. 

For information, the Russian services use manipulation tools, 

implementing various projects in the field of propaganda and disinfor-

mation. Spreading propaganda, manipulation of information or reinter-

pretation of historical events are aimed at dividing Latvian society, 

weakening the legitimacy of the authorities and ridiculing the govern-

ment on the international stage. In order to increase the credibility of 

the Russian message, the Kremlin commonly refers to various “inde-

pendent experts” or politicians appearing in the nationwide media. 

A characteristic feature is also reference to institutions or scientific soci-

eties that have links with the Russian Federation31. 

The most common Russian narrative about Latvia include the fol-

lowing: 

 Latvia discriminates Russian-speaking minorities, 

 Fascism is revived in Latvia, 

 Latvia is a failed state, 

 Latvia is a puppet of the United States and the West, 

 The Latvian government cannot guarantee the fundamental 

rights of its citizens etc. 

According to DP, the main source of information for Russia are 

Latvian citizens visiting the Russian Federation, however, Russian spe-

cial services may also be of interest of: 

 Latvian government officials, in particular officers of state secu-

rity and intelligence services, as well as other public order institutions, 

but also middle and high level administration representatives, 

 Latvian entrepreneurs, mainly those conducting business activi-

ties directly or indirectly connected with the Russian Federation, 

 Former KGB members, 

 Persons directly associated with Latvian-Russian cross-border 

projects, 
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 Youth belonging to the Russian educational institutions32. 

Undoubtedly, Russian intelligence services support all pro-

minority and extremist organizations. Every now and then there are 

incidents carried out by the members of the mentioned organizations, 

aimed at discrediting power, raising extremist slogans, etc. 

According to reports from 2019, no significant changes were ob-

served in Russian activities affecting the information sphere. Russia 

continued to use the available information channels both to refine its 

own image and to discredit other countries. The main propaganda mes-

sages remained the same. On the one hand, Western countries, includ-

ing Latvia, have been portrayed as “aggressors trying to provoke Russia, 

whose efforts are doomed to failure. On the other hand, Russia was a 

victim of Western aggression, which only wanted good relations and 

friendship, but was unjustly slandered”33. The propaganda is spread 

both through Latvian and Russian-language media, using available in-

formation channels and creating new ones. Russia Today and Sputnik 

have consistently played a significant role. The baltnews.lv or im-

hoclub.lv projects are also mentioned, functioning as a discussion plat-

form for people supporting pro-Russian views34. 

Russia has also continued to aggressively use Western and Rus-

sian social media platforms to anonymously (using trolls) and automati-

cally (using bots) generate interpretation of events and propaganda 

messages35. 

 

Activity level, areas of interest and operating methods  

in the Republic of Lithuania 

The institution responsible for counterintelligence services is the 

State Security Department in Lithuania (lit. Lietuvos Respublikos Val-

stybės Saugumo Departamentas, abbreviated as LR VSD or simply 

VSD). The tasks of the Lithuanian special services include, first and 

foremost, detection of activities that pose a threat to the security of the 

state, inviolability and integrity of its territory, interests of the state and 

its economic and defense strength36. 

                                                           
32 Ibidem, pp. 125-126. 
33 Security Police. Annual Report 2019, op. cit., [20.05.2020]. 
34 K. Baraniuk, op. cit., pp. 141-142. 
35 Security Police. Annual Report 2019, op. cit., [20.05.2020]. 
36 Departament Bezpieczeństwa Państwa, https://pl.wikipedia.org/wiki/Departament_ 
Bezpieczeństwa_Państwa [22.05.2020]. 
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The authors of the reports summarizing the threats to the securi-

ty of Lithuania emphasize that the activities of Russian intelligence are 

“particularly aggressive” and that they are the most intensified among 

others operating in that country37. 

In the report of 30 March 2015, VSD made the following infor-

mation public (the first report after the beginning of the conflict in 

Ukraine)38: 

 even every third Russian diplomat working in Lithuania may be 

associated with the intelligence;  

 Russia‟s espionage activities in Lithuania increased significantly 

in 2014, especially due to Vilnius‟s strong position on Moscow‟s actions 

in Ukraine; 

 in 2014, three Russian spies were expelled from Lithuania, in-

cluding Russian Consul General Vladimir Małygin in Klaipeda; 

 foreign special services are particularly interested in Lithuania‟s 

energy projects, as well as the efforts made by the government in Vilnius 

to build an independent gas market in the Baltic States. 

Among the Russian special services that carry out operations in 

the Baltic States are both SWR, GRU and FSS. These services conduct 

recruitment, surveillance, inspirational and disinformation activities. 

The main areas of interest of the Russian Federation include39: 

 Lithuanian internal policy (primarily its mechanisms, election 

campaigns, political leaders, etc.) and foreign policy (in particular, the 

government's position in international organizations and bilateral rela-

tions), 

 Lithuanian economy and energy (the possibilities of influencing 

the most important energy projects, ie: rail infrastructure, electric net-

works, domestic and cross-border gas connections as well as all energy 

issues), 

 Lithuanian special services and all institutions responsible for 

national security, 

 Capabilities of the national defense system, 

 Lithuanian operations in cyberspace. 

 

                                                           
37 K. Baraniuk, op. cit., pp. 144. 
38 Departament Bezpieczeństwa Państwa, op. cit., [22.05.2020]. 
39 K. Baraniuk, op. cit., pp. 144-146. 
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In the report from 2020, you can read that the main intelligence 

threat to Lithuania is the Russian intelligence and security services, 

which work closely with Belarusian intelligence and security services. 

The authors of the document emphasize that the system of free of 

charge electronic visas to Kaliningrad and St. Petersburg allows Russian 

intelligence services to collect information from visiting tourists and 

look for potential recruitment goals. What is more, Russian intelligence 

services not only actively collect intelligence related to Lithuania, but 

also try to influence the Russian community of compatriots in Lithua-

nia40. 

Malicious use of Russian cyber opportunities is continually ob-

served in Lithuanian cyberspace. The greatest threat to the security of 

Lithuanian information systems and information stored in them is espi-

onage by Russian intelligence services41. Apart from this, in the infor-

mation space, the Russian Federation manipulates historical events 

underlying Lithuania‟s statehood and demonstrating its resistance to 

the Soviet occupation. 

The report notes that the greatest risk to Lithuania‟s energy inde-

pendence is due to Russia‟s desire to maintain dominance over the Bal-

tic energy markets. Russian energy companies are trying to enter the 

Lithuanian liquefied natural gas market, but also to adapt to the new 

conditions shaped by Lithuanian projects that are designed to ensure 

the country‟s energy independence42. 

As it was mentioned in the beginning, it is estimated that 1/3 of 

accredited diplomats in Lithuania belong to the Russian intelligence 

services or is their collaborators, but this is not Russia‟s only source of 

information. Entrepreneurs, scientists, members of state delegations or 

activists of non-governmental organizations are also mentioned as po-

tential employees of the Russian services. Conducting intelligence activ-

ities is also conducive to the work of a journalist. Lithuanian analysts 

pointed out that during military maneuvers, Western journalists (asso-

ciated with Russian services) carry out intelligence activities43. 

                                                           
40 National Threat Asessment 2020, https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2020/02/ 
2020-Gresmes-En.pdf [22.05.2020]. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
43 K. Baraniuk, op. cit., pp. 150-151. 
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The reports also note the aggressive methods are used by the 

Russian intelligence for recruitment purposes. Very often, psychological 

pressure is exerted, different forms of blackmail as well as fabricated 

evidence are used, on the basis of which there are accusations of violat-

ing Russian law44. 

In the reports cited, some publications were devoted to Russian 

activities using active means. The attention is once again drawn to the 

information activities of the Russian services. Similarly, to operations in 

Estonia and Latvia, the Russian Federation uses all possible tools for 

disinformation and propaganda purposes. The most popular and at the 

same time the easiest form of interaction is the Internet (Facebook, 

Baltnews, Sputnik, Russia Today, Format A-3). Attention is paid to web-

sites and social media profiles that support separatist initiatives. It is 

stated that social media has become the main arena of Russian infor-

mation and psychological struggle. In the Lithuanian information space, 

you can find a lot of false information that is intended to discredit the 

Lithuanian authorities, raise separatist ideas, and deepen social differ-

ences. The Russian services willingly take disinformation and inspira-

tional actions through the communities of Russian-speaking minorities. 

It was noticed that this environment could become a threat to the na-

tional security of the Republic of Lithuania in the future. The interest of 

Russian services is not only ethnic Russians or Russian-speaking minor-

ities, but also people who have views identical to Moscow's policy45. 

In the summary, it is worth adding that Russia implements its ac-

tivities in a coordinated manner. All of undertaken operations are 

planned, financed and coordinated in accordance with the Kremlin's 

political goals. Russia implements measures by means of “soft power” 

which at the moment are not able to threaten the functioning of the 

Lithuanian state. However, attention is drawn to the possibility of trans-

formation of “soft power” into “hard power” in the future (e.g. by caus-

ing social unrest or providing support for separatist / subversive activi-

ties conducted by hostile armed groups against Lithuania). The scenario 

from Donbass shows that such a threat is possible and should be treated 

as a real one46. 

                                                           
44 Ibidem, p. 158. 
45 Ibidem, pp. 162-168. 
46 Ibidem, p. 168. 



36 

Another concern is the fact that, according to social surveys, 

about 30% of Lithuanians, including 2/3 of Russian-speaking residents, 

watch daily news appearing on Russian-controlled television stations47. 

 

Conclusion 

In conclusion, it should be confirmed that the Russian Federation 

has been conducting a long-term intelligence activity in the Baltic 

States. Intensification of intelligence operations has been noted since 

the adoption of pro-Western attitudes by the Baltic States and the desire 

to join the North Atlantic Alliance and the European Union. Activities 

undertaken by Russian services are often unlawful, implemented using 

illegal methods and tools. Intimidation, manipulation, propaganda, 

information war are the most-used ways of Russian pressure. Due to the 

historically shaped belief in the “Russian sphere of influence”, the Rus-

sian Federation has not come to terms with the loss of the Soviet repub-

lics. It will constantly implement activities aimed at dividing the Baltic 

societies, convince of the inefficiency of power and violation of the rights 

of Russian-speaking minorities living in the Baltic States. At the same 

time, it is assumed that by motivating and fueling the separatist senti-

ment of the Russian-speaking minority living in the Baltic States, the 

Russian Federation is preparing the base for possible subversive ac-

tions. Attention is drawn to the need of increasing information security 

in the Baltic States and international intelligence cooperation. 
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Justyna E. Kulikowska-Kulesza 

Mateusz H. Ziemblicki 
 

 

Analysis of the European Union’s relations  
with the Republic of Turkey 

 

 

The Republic of Turkey is a particular example of a candidate 

country for the European Union1 because of the status of the most im-

portant transit state for illegal immigrants who are heading to Europe. 

From the very beginning, the problem of legal and illegal migratory 

flows has significantly conditioned the course of the accession process of 

the Republic of Turkey to the EU, effectively complicating mutual rela-

tions and directly affecting the course of accession negotiations. The 

slow pace of accession negotiations, restrictions on the Republic of Tur-

key regarding the free movement of persons, which is the only candidate 

country in history for which the European Union has not waived the 

visa requirement, or whether the growing pressure related to the obliga-

tion to seal borders on the basis of a readmission agreement, has in-

creased this distrust country relative to the EU. On the other hand, vio-

lations of the rule of law, allegations of non-compliance with fundamen-

tal rights and the authoritarian tendencies of the President of the Re-

public of Turkey, Recep Tayyip Erdoğan2, raise legitimate European 

Union fears over future relations and cooperation. For this reason, it 

seems reasonable to characterize the mutual relations between the EU 

and the Republic of Turkey.  
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prime minister of the Republic of Turkey in 2003-2014, president of the Republic of Tur-
key from August 28 2014. 
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From the Ottoman Empire  
to the Erdoğan Republic of Turkey 

The Ottoman Empire, ruled by the Ottoman dynasty, existed 

from the end of the 13th century to 1922, initially with a center in north-

western Anatolia, and from 1453 with the capital in Istanbul. At the 

height of its power in the 16th-18th centuries, its territory covered most of 

the Middle East, the North Africa and the South-Eastern Europe. In 

1908, Austria-Hungary annexed Bosnia and Herzegovina. In the years 

1912-1913, in the Balkan wars, Turkey lost the rest of its property in the 

Balkans (except the Eastern Thrace). During the reign of the Youth-

Turk triumvirate of Envera Paşa, Cemal Paşa and Talât Paşa (1913-

1918), the influence of the German Reich increased in Turkey, and the 

doctrine of panturism became the foundation of a common, anti-

Russian and anti-British political platform of Turkey and the German 

Empire.  

In World War I, Turkey participated on the side of central states. 

On October 30, 1918, a truce was concluded between Turkey and the 

Allies in Mudros (including the occupation of the Turkish Straits and 

other strategically important regions). When in May 1919, the Greek 

army, acting under the Entente‟s mandate, occupied the Izmir district, 

the Greek-Turkish war broke out, during which the Greek army was 

conducting an offensive in Anatolia to Ankara. In 1920, a treaty was 

signed in Sèvres, effectively restricting the territory of the Turkish state 

to Anatolia and subjecting Istanbul and the Turkish coast to British, 

French, Italian and Greek control. The treaty concluded by the repre-

sentatives of the Sultan government was not recognized by the Grand 

National Assembly of Turkey and the Turkish army under the leader-

ship of Mustafa Kemal.  

In 1919, the war over Turkey‟s sovereignty began under the com-

mand of Mustafa Kemal Paşa (Kemal Atatürk). Ankara became its cen-

ter. In April 1920, the Grand National Assembly of Turkey in Ankara 

appointed a government headed by Kemal Pasha, who exercised power 

over the unoccupied territories of Anatolia. He stopped the pressure of 

Greek troops and established relations with Soviet Russia (friendship 

treaty, establishing north-eastern borders of Turkey). In 1921, support-

ed by Soviet arms supplies, the Turkish army under Kemal won a deci-

sive victory over the Greek army. Thanks to the ceasefire in Mudanya 
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(1922), Turkey regained East Thrace and the administration of the 

straits. 

On November 1 1922, the Sultanate was abolished and Sultan 

Mehmed VI left the country3. On July 24, 1923, the Lausanne Treaty 

revised the territorial provisions of the Sèvres Treaty: full sovereignty of 

Turkey was recognized, international control of the straits was abol-

ished, and demilitarization was established. It was decided to exchange 

the population according to religion (not language). Around 1,5 million 

Greeks left Turkey at that time, especially around Pontu and Izmir, 

when about 420 000 arrived from the Balkans. Turks, three-way ex-

change followed also by Bulgaria. Shortly afterwards, on October 9 

1923, parliament proclaimed the Republic of Turkey4. Kemal Atatürk 

became its first president (he held office until his death in 1938). During 

Atatürk‟s rule, reforms were carried out to modernize the state: com-

plete separation of religion from the state, closure of religious schools, 

dissolution of religious brotherhoods and confiscation of their property. 

The political system of the Republic of Turkey, despite the parliamen-

tary system, was the dictatorship of Kemal Paşa and the Republican 

People‟s Party he founded in 1923. In 1937, the Turkish parliament ac-

cepted the six principles of state policy (republicanism, nationalism, 

revolutionism, statism, folklore, secularism). 

After the outbreak of World War II, the Republic of Turkey con-

cluded an Anglo-Franco-Turkish alliance on October 19, 1939, and 

a friendship and non-aggression treaty with the Third Reich on June 18, 

1941. While maintaining neutrality, however, it pursued a policy of bal-

ancing between the Allies and the Axis. It was not until February 23 

1945 that she declared war on the Third Reich and Japan. In 1945, there 

was a crisis in Turkey‟s relations with the USSR. After the accession of 

the Republic of Turkey to the war against the Third Reich, on March 19 

1945, Moscow denounced the Soviet-Turkish friendship and neutrality 

agreement, concluded on December 17 1925, and issued a series of de-

mands towards the Republic of Turkey5. The Soviet-Turkish crisis was, 

along with the communist civil war in Greece, a premise for a review of 

                                                           
3 B. Langensiepen, A. Güleryüz, The Ottoman steam navy 1828-1923, Conway Maritime 
Press, 1995, p. 59. 
4 Ibidem. 
5 J. Janus, Wielka Brytania wobec sowieckich prób wykorzystania kwestii ormiańskiej 
przeciwko Turcji w latach 1945-1946, „Dzieje Najnowsze” 2013, no. 2, pp. 127-140. 
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the US European policy expressed in the Truman doctrine formulated 

on March 12 1947, which also included US assistance to the Republic of 

Turkey. The Republic of Turkey, with the support of the United King-

dom and the US, has successfully opposed Soviet claims. 

Immediately after World War II, political life was liberalized in 

the Republic of Turkey (a multi-party system, the creation of the Demo-

cratic Party and others in 1946). Limited land reform was adopted. US 

assistance also played a significant role during this period. 

In1975-1980 was characterized by political and economic insta-

bility in the Republic of Turkey. Political and religious terrorism intensi-

fied (in 1979 a state of emergency was introduced in several provinces), 

government crises repeated. In the late 1970s, bloody clashes broke out 

between radical political groups in the Republic of Turkey6.  

In 1990, the defense and economic cooperation agreement with 

the United States was extended. The Republic of Turkey has remained 

neutral in the conflict between Iraq and Iran. After the collapse of the 

USSR, the Republic of Turkey established relations with six Muslim 

countries in Central Asia. In the 1996 parliamentary election, the Mus-

lim fundamentalist Welfare Party won the largest number of votes, its 

chairman Necmettin Erbakan was the prime minister of the Republic of 

Turkey since June 1996. In the years 1999–2002 Bülent Ecevit from the 

Democratic Left Party held power again. 

In 2002, after winning the election, the government formed the 

moderately Islamist Justice and Development Party of Prime Minister 

Abdullah Gül. On March 14 2003, Recep Tayyip Erdoğan assumed the 

post of Prime Minister of the Republic of Turkey, who was re-elected in 

the next parliamentary elections in 2007 and held this function until 

2014. As a candidate of the Justice and Development Party, Recep Tay-

yip Erdoğan took part in the first country's history of universal presi-

dential elections. Voting took place on August 10 2014, Erdoğan won in 

the first round with 51,79% of the vote7. Shortly thereafter, Foreign Min-

ister Ahmet Davutoğlu was appointed the new leader of the Justice and 

Development Party and the successor of Erdoğan as head of govern-

                                                           
6 E.J. Zürcher, J. Erik, Turkey A Modern History, Revised Edition, 2004, p. 263. 
7 Portal Polskiego Radia SA, Wybory w Turcji: Erdogan zapowiada nowy etap w historii 
kraju, 11.08.2014, https://www.polskieradio.pl/ [28.03.2020]. 
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ment8.  After the Constitutional Court of the Republic of Turkey issued a 

judgment of 26 February 2016 declaring the arrest of two journalists 

Can Dündar and Erdem Gül unlawful, on 11 March 2016 Erdoğan stated 

that this body had taken a step against the nation and that further such 

actions of the Court could bring his further existence under a question 

mark9. Shortly afterwards, on July 15, 2016, a coup attempt was carried 

out in the Republic of Turkey10. Within a year of this event, more than 

150 000 Turkish state officials were deprived of their posts and approx-

imately 50 000 arrested. 

On April 16 2017, on the initiative of President Recep Tayyip 

Erdoğan, a nationwide referendum was held on the change of the state 

system from parliamentary to presidential11. A year later, Recep Tayyip 

Erdoğan won the first round of the presidential election, and on July 9 

he was sworn in for the next term, assuming the office of head of gov-

ernment12. Recep Tayyip Erdoğan has gained full power in the Republic 

of Turkey, which continues to this day. 

 

Relations between the European Union 
and the Republic of Turkey 

Relations between the European Economic Community13 and the 

Republic of Turkey were established in 1959. In 1963, the EEC granted 

the Republic of Turkey the status of associate member. The Republic of 

Turkey officially submitted its application to join the European struc-

tures in 198714.  

The Luxembourg Summit in 1997 blocked the Republic of Tur-

key‟s path to the EU. In December 1999, the Helsinki European Council 

annulled the previous decision and granted the Republic of Turkey the 

                                                           
8 Onet.pl, Davutoglu: Turcja potrzebuje nowej konstytucji, 27.08.2014, https://wiado-
mosci.onet.pl/swiat/davutoglu-turcja-potrzebuje-nowej-konstytucji/ [28.03.2020]. 
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11.03.2016, https://uk.reuters.com/ [29.03.2020]. 
10 Gazeta.pl, Czołgi w Stambule, słychać strzały, zamknięte oba mosty nad Bosforem. 
„Wojskowy zamach stanu”, 15.07.2016, https://wiadomosci.gazeta.pl/ [29.03.2020]. 
11 Gazeta.tv, Zakończyło się referendum w Turcji. „Na kartach są tylko dwie odpowiedzi, 
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12 TVN24, „Przysięgam na honor i sumienie". Erdogan zaprzysiężony na kolejną kaden-
cje, 10.07.2018, https://tvn24.pl/ [29.03.2020]. 
13 Hereinafter also referred to as EEC. 
14 TIME, Fifty Years On, Turkey Still Pines to Become European, Retrieved 8 September 
2009, https://time.com/ [29.03.2020]. 
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status of candidate country. At its meeting on 16-17 December 2004, the 

European Council stated that the Republic of Turkey was sufficiently 

meeting the criteria for starting accession negotiations. During the in-

tergovernmental conference on October 3 2005, accession negotiations 

began. On the same day, the Council agreed a negotiating framework 

with the Republic of Turkey. In turn, on February 18 2008, the Council 

adopted a revised membership partnership with the Republic of Turkey.  

The European Union‟s policy towards the Republic of Turkey has 

changed visibly since 2015, and this was due to the outbreak of the mi-

gration crisis in Europe. The EU must have strengthened its relation-

ship with the Republic of Turkey, because one of the main routes for 

refugees and immigrants, the so-called eastern Mediterranean route. In 

return for deepening cooperation, the European Union expected the 

Republic of Turkey to seal the border, in which it saw the chance to stop 

illegal migration.  

On November 29 2015, EU heads of state and government took 

part in the summit with the Republic of Turkey. It was an important 

step in developing mutual relations (and counteracting the migration 

crisis). The European Union and the Republic of Turkey have agreed 

that the Turkish accession process should be revived. High-level dia-

logue has been deepened through more frequent, structured meetings15. 

Shortly afterwards, on March 7, 2016, EU heads of state and govern-

ment took part in the next summit with the Republic of Turkey to 

strengthen cooperation in combating the migration and refugee crisis. 

At the meeting following the European Council summit of 17-18 March 

2016, EU and Republican leaders decided to accelerate the implementa-

tion of the visa liberalization schedule so that visa requirements for 

citizens of the Republic of Turkey could be lifted by the end of June 

2016 at the latest, provided that all necessary criteria. The EU and the 

Republic of Turkey have also confirmed their willingness to revive the 

accession process, according to a joint statement of 29 November 2015. 

They then decided to open chapter 33 – under the Dutch presidency16. 

The last ministerial meeting of the accession conference with Turkish 

representatives took place on 30 June 2016. During the meeting, nego-

                                                           
15 European Council, Council of the European Union, Turkey, https://www.consilium. 
europa. eu/pl/policies/enlargement/turkey/ [30.03.2020]. 
16 Ibidem. 
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tiations were opened on Chapter 33 on financial and budgetary provi-

sions. Out of 35 chapters, 16 have already been opened, of which 1 has 

been pre-closed17.  

In turn, on October 19, 2017, at the European Council summit, 

EU leaders debated relations with the Republic of Turkey. They empha-

sized that they are fully committed to cooperating with the Republic of 

Turkey in the field of migration. However, they also commissioned the 

Commission to consider the possible cut and reorientation of pre-

accession funds due to the situation in the country18.  

On March 26 2018, EU leaders received President of the Republic 

of Turkey Recep Tayyip Erdoğan at the Ewksinograd residence in Var-

na. The EU was represented by the President of the European Council 

Donald Tusk, the President of the European Commission Jean-Claude 

Juncker and the Prime Minister of Bulgaria Boyko Borisov. Leaders 

held a wide-ranging discussion on EU-Republic of Turkey relations and 

future prospects. They talked among others o: cooperation in the man-

agement of migration flows, the fight against terrorism that is important 

for both sides, the rule of law in the Republic of Turkey, the recent activ-

ities of the Republic of Turkey in the Eastern Mediterranean and the 

Aegean Sea, the involvement of the Republic of Turkey in the conflict in 

Syria. Both sides agreed to continue their close cooperation on migra-

tion. The EU has confirmed that it will continue to provide support for 

improving the situation of refugees in the Republic of Turkey19. The 

European Union has expressed concern over the activities of the Repub-

lic of Turkey in Syria, especially in the northwestern region of Afrin, 

which is currently controlled by the Turkish military and its allies20. 

Donald Tusk expressed concern at the recent activities of the Republic 

of Turkey in the Eastern Mediterranean and the Aegean Sea21. EU lead-

ers described them as „illegal” at their last summit in Brussels. The 

leaders also discussed the actions taken by the Republic of Turkey fol-

lowing the July 2016 coup attempt. They expressed their understanding 

that the Republic of Turkey must ensure its security. However, they 

                                                           
17 Ibidem. 
18 Rada Europejska, Posiedzenie Rady Europejskiej 19 października 2017 r. – Konkluzje, 
http://www.data.consilium.europa.eu/ [30.03.2020]. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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emphasized that as an EU candidate country, the Republic of Turkey 

committed itself to comply with the highest standards of democracy22. 

Leaders also recalled the commitment of the Republic of Turkey to re-

spect good neighborly relations and to normalize relations with all EU 

Member States. This is a condition for strengthening EU-Republic of 

Turkey relations, including revitalizing the accession process. In this 

context, the EU has asked the Republic of Turkey to ensure the protec-

tion of civilians and facilitate access to humanitarian aid23.  

On March 15 2019, the 54th meeting of the EU-Republic of Turkey 

Association Council was held in Brussels. The European Union reiterat-

ed the importance of relations between the EU and the Republic of Tur-

key, as a candidate country and key partner, and also emphasized the 

importance of an open and honest dialogue within the established 

framework and aimed at tackling common problems in areas of com-

mon interest, such as migration, combating terrorism , energy, trans-

port, economy and trade24. The European Union emphasized that the 

willingness of the Turkish Government to join the EU must have a basis 

in the form of appropriate references, and recalled that the Council con-

clusions of 26 June 2018 state that the Republic of Turkey is moving 

further away from the European Union and that as a result, accession 

negotiations have actually stood still25. The EU reiterated its concerns 

about the continuing and deeply worrying regression in the areas of 

fundamental rights and the rule of law and the deterioration of the situ-

ation regarding the independence and functioning of the judiciary. In 

this respect, the European Union has expressed the expectation that the 

Republic of Turkey will implement its plans to reform the judiciary in 

line with EU and Council of Europe standards26. The European Union 

has also condemned the increasing pressure on civil society, manifested 

by the conviction of sixteen prominent activists at the end of February, 

and expressed concerns about the rapidly shrinking space for civil socie-

                                                           
22 European Council, Council of the European Union, EU-Turkey leaders' meeting in 
Varna (Bulgaria) – Main results, 26 March 2018, https://www.consilium.europa.eu/ 
[30.03.2020]. 
23 Ibidem. 
24 European Council, Council of the European Union, Press statement following the 54th 
meeting of the Association Council between the European Union and Turkey, Brussels, 15 
March 2019, https://www.consilium.europa.eu/ [30.03.2020]. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
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ty, particularly in the face of many arrests, especially journalists, and 

continuous prohibitions of demonstrations and other types of assem-

bly27. The EU urged Republic of Turkey to urgently revoke all measures 

that have a negative impact on the independence of the judiciary, the 

rule of law and human rights and fundamental freedoms28. 

Half a year later, on June 18 2019, the General Affairs Council 

adopted conclusions on the enlargement and stabilization and associa-

tion process of the European Union-Western Balkans, including the 

Republic of Turkey29. On 20 June 2019, these conclusions were ap-

proved by the European Council30. 

In turn, on March 9, 2020, President Charles Michel and Ursula 

von der Leyen met in Brussels with President Recep Tayyip Erdoğan. 

Leaders discussed bilateral relations, the implementation of the EU-

Republic of Turkey statement on migration, security and stability in the 

region, and the crisis in Syria31. 
 

Conclusions 

Undoubtedly, the relations of the European Union with the Re-

public of Turkey are very complicated, and their intensity and direction 

are directly influenced by the current situation in Europe. Although the 

EU has numerous reservations against the Turkish Republic, primarily 

related to the manner and effects of Recep Tayyip Erdoğan's authoritar-

ian policy, it undoubtedly needs the Republic of Turkey as a partner in 

the context of its policy of protecting its borders. In turn, the goal of the 

policy of the Turkish Republic ruled by Recep Tayyip Erdoğan is, first 

and foremost, the acceptance of him and his policy in the Turkish Re-

public (which he succeeds to some extent), as well as the pursuit of inte-

gration with the European Union. 

It should be noted here that the accession of the Republic of Tur-

key to the European Union raises a lot of controversy in EU countries 

and is one of the more frequently raised issues related to the future of 

                                                           
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 European Council, Council of the European Union, General Affairs Council, 18 June 
2019, https://www.consilium.europa.eu/en/ [30.03.2020]. 
30 Ibidem. 
31 European Council, Council of the European Union, EU-Turkey leaders' meeting, 
9 March 2020, https://www.consilium.europa.eu/ [30.03.2020]. 
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the European community in the context of its enlargement. Arguments 

against the accession of the Republic of Turkey to the European Union 

are commonly mentioned: 1) only 3% of the country's surface lies in a 

geographically defined Europe, 2) the expected wave of migration and 

the loss of jobs by Europeans to the Turks, 3) the Republic of Turkey 

divides over 1 500 km of border with Middle East countries such as: 

Syrian Arab Republic (822 km of common border) Islamic Republic of 

Iran (499 km of common border) and Republic of Iraq (352 km of 

common border), and free movement of people could help Islamic ter-

rorists get to the territories Europe, 4) a number of controversies are 

raised by the policy of the Republic of Turkey towards the Kurds and the 

issue of Northern Cyprus, 5) the Republic of Turkey lies in the Islamic 

cultural circle, and Europe in the Christian, which makes the mentality 

of the Turks different from the mentality of Europeans, 5) the strong 

authoritarian tendencies already described President Recep Tayyip Er-

dogan. 

It seems that accession of the Republic of Turkey to the European 

Union is unlikely, and even impossible under the rule of Recep Tayyip 

Erdoğan. 

 
Bibliography 

European Council, Council of the European Union, EU-Turkey leaders' meeting 
in Varna (Bulgaria) – Main results, 26 March 2018, https://www.consi-
lium.europa.eu/pl/. 

European Council, Council of the European Union, EU-Turkey leaders' meet-
ing, 9 March 2020, https://www.consilium.europa.eu/. 

European Council, Council of the European Union, General Affairs Council, 
18 June 2019, https://www.consilium.europa.eu/. 

European Council, Council of the European Union, Press statement following 
the 54th meeting of the Association Council between the European Union 
and Turkey, Brussels, 15 March 2019, https://www.consilium.europa.eu/. 

European Council, Council of the European Union, Turkey, https://www.con-
silium.europa.eu/pl/policies/enlargement/turkey/. 

Gazeta.pl, Czołgi w Stambule, słychać strzały, zamknięte oba mosty nad Bosfo-
rem. „Wojskowy zamach stanu”, 15.07.2016, https://wiadomosci.gazeta.pl/. 

Gazeta.tv, Zakończyło się referendum w Turcji. „Na kartach są tylko dwie od-
powiedzi, nie ma pytania”, 16.04.2017, http://www.gazeta.tv/. 

Janus J., Wielka Brytania wobec sowieckich prób wykorzystania kwestii or-
miańskiej przeciwko Turcji w latach 1945-1946, „Dzieje Najnowsze” 2013, 
no. 2. 

Langensiepen B., Güleryüz A., The Ottoman steam navy 1828-1923, Conway 
Maritime Press, 1995. 



48 

Onet.pl, Davutoglu: Turcja potrzebuje nowej konstytucji, 27.08.2014, https:// 
www.wiadomosci.onet.pl/. 

Portal Polskiego Radia SA, Wybory w Turcji: Erdogan zapowiada nowy etap 
w historii kraju, 11.08.2014, https://www.polskieradio.pl/. 

Rada Europejska, Posiedzenie Rady Europejskiej 19 października 2017 r.  
– Konkluzje, http://www.data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14-
2017-INIT/pl/pdf/. 

Reuters, Turkey's Erdogan warns top court after ruling on detained journal-
ists, 11.03.2016, https://www.uk.reuters.com/. 

TIME, Fifty Years On, Turkey Still Pines to Become European, Retrieved 
8 September 2009, https://time.com/time/world/. 

TVN24, „Przysięgam na honor i sumienie”. Erdogan zaprzysiężony na kolejną 
kadencje, 10.07.2018, https://tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/. 

Zürcher E.J., Erik J., Turkey A Modern History, Revised Edition, 2004. 
 



49 

Dariia Nikolaieva 
 

 

Хвилеподібне партнерство та напруга: 
хиткість двосторонніх взаємин  

Туреччини та Ізраїлю 
 

 

В історії єврейського народу Туреччина віддавна відіграла 

особливу роль. Прикладом може слугувати прийняття Османською 

імперією євреїв після їх вигнання з Іспанії у 1492 році; тоді їх пере-

селення сприяло зростанню добробуту імперії1. Ні для Османської 

імперії, ні згодом для Турецької Республіки не був характерний 

виражений антисемітизм. Чимало представників інтелігенції, лі-

дерів молодотурецької революції 1908 року, прибічників тюркиза-

ції належали до єврейської громади2. Лозаннський мирний договір 

(1923 р.) визначав євреїв-юдеїв однією з трьох національних мен-

шин Туреччини. З нацистської Німеччини у 1933 році до Туреччи-

ни переселилося чимало біженців-євреїв. Зрештою, саме Туреччи-

на – перша мусульманська держава, яка де-юре визнала Державу 

Ізраїль та встановила з нею дипломатичні відносини, вивівши її 

відтак з ізоляції з мусульманським світом. Відтак, підґрунтя для 

подальшої еволюції двосторонніх турецько-ізраїльських стосунків 

мало достатньо нетравматичний характер. 

Турецько-ізраїльський альянс почав формуватися в період 

„холодної війни” і фінально оформився в середині 1990-х років. 

У 1950–1970-х роках турецько-ізраїльське співробітництво здебіль-

шого мало прихований характер задля уникнення агресивного 

протистояння з арабським світом. Туреччину та Ізраїль певний час 

зближувало відчуття „іншості” на Близькому Сході, адже право 
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Ізраїлю на існування ставилося під загрозу, а Туреччина єдина 

розвивалася як мусульманська, але прозахідна держава3. Попри це, 

відносини між двома країнами є прикладом зовнішньополітичної 

турбулентності, яка передусім випливає зі змісту та перебігу арабо-

ізраїльського конфлікту. 

Відносини між Туреччиною та Ізраїлем на політичному рівні 

активізувалися після початку мирного процесу між Ізраїлем та 

Організацією визволення Палестини у 1991 році. Рівень диплома-

тичного представництва було піднято до рівня посольств. Цьому 

сприяв розпад біполярної системи, а також низка чинників, зокре-

ма „закінчення «холодної війни», завершення воєнних дій 1990–

1991 років у Перській затоці, актуалізація курдської проблеми, по-

чаток арабо-ізраїльського мирного процесу”4. Водночас співпраця 

між країнами зосереджувалася, найперше, в оборонному секторі. 

Двосторонні відносини Туреччини та Ізраїлю вийшли на рі-

вень активної співпраці в середині 1990-х років. У 1994 році, після 

озвучення прем‟єр-міністром Туреччини Т. Чіллер намірів активі-

зувати відносини з Ізраїлем у напрямку постачання озброєння, 

модернізації наявної військової техніки5, відносини двох держав 

набули обрисів стратегічного партнерства6. Його метою мала стати 

протидія ісламському фундаменталізму. Тоді ж турецькою владою 

було запропоновано план активізації економічної регіональної 

співпраці: вантажні перевезення, постачання електроенергії, водо-

постачання, телекомунікація тощо. 

Тогочасна Туреччина мала чисельні проблеми у взаєминах із 

територіальними сусідами (Болгарією, Вірменією, Грецією, Іраком, 

Іраном, Сирією). Зі Сирією, Іраном та Іраком Ізраїль також перебу-

вав у багаторічній конфронтації7. Відтак Ізраїль був зацікавлений 

у військово-політичному союзі з Туреччиною задля подолання 
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своєї політичної ізоляції у регіоні та компенсації браку „стратегіч-

ної глибини” у потенційних операціях проти Іраку, Ірану та Сирії. 

Ізраїльський дослідник Е. Інбар відзначав, що „політичне співробі-

тництво з країною, 99% населення якої – мусульмани, стало для 

Тель-Авіва одним зі шляхів подолання регіональної ізоляції та 

можливістю порушити вороже мусульманське оточення, яке скла-

лося навколо нього”8. Водночас Туреччиною Ізраїль розглядався як 

джерело отримання високотехнологічних озброєнь, які вона не 

могла набути від інших країн. Втім слабкість тодішніх відносин 

Туреччини та Ізраїлю проявлялася у їх підтримці лише на рівні 

керівних еліт, але не населення, найперше – турецького. 

У 1996 році, попри зміну влади в Туреччині в результаті ви-

борів, співпрацю з Ізраїлем було продовжено. Було підписано пер-

шу угоду про військову співпрацю, яка уможливлювала організа-

цію військових навчань, зокрема й воєнно-морських, обмін розві-

дувальною інформацією тощо. Наступна угода, укладена в тому ж 

році, передбачала модернізацію турецьких військових літаків F-4 

„Phantom”. На той час близько третини контрактів воєнно-проми-

слового комплексу Ізраїлю припадала на замовлення турецької 

сторони. У 1997 році до Туреччини були поставлені ізраїльські тан-

ки „Mercava”, укладені замовлення на оновлення авіаційного парку 

Туреччини тощо. Наступне десятиліття було результативним в ча-

стині воєнно-технічного співробітництва Туреччини та Ізраїлю, 

завдяки чому турецька армія набула характеристик однієї з найпо-

тужніших у регіоні. У цей же період взаємин Ізраїль надав Туреч-

чині допомогу в зміцненні її державного кордону з Іраном, Іраком, 

Сирією. Отже, на згаданому етапі двосторонніх взаємин пріоритет-

ним збереглося воєнно-технічне співробітництво, а не торговель-

но-економічна чи інша співпраця. 

Активізація власне торговельно-економічної співпраці роз-

почалася від 1996 року на вимогу представників турецького вели-

кого капіталу. Була підписана угода, за якою до 2000 року усува-

ються всі митні бар‟єри між Туреччиною та Ізраїлем; досягнуті 

домовленості щодо недопущення подвійного оподаткування, за-

хист капіталовкладень та ін. Це спряло росту міждержавної торгів-
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лі: у 2000 році її обсяг перевищив 1,5 млрд дол. США, у 2005 – по-

над 2 млрд дол. США. 

За оцінками видання New York Times 1999 року, тогочасне 

стратегічне партнерство між Туреччиною та Ізраїлем було здатне 

змінити політику на Близькому Сході: торгівля та туризм процві-

тали, ВПС Ізраїлю здійснюють маневри в повітряному просторі 

Туреччини, а ізраїльські технічні працівники модернізують туре-

цькі бойові літаки; також наявними були плани щодо високотех-

нологічної співпраці та розподілу води9. Ізраїль надав значну підт-

римку Туреччині для ліквідації наслідків потужного землетрусу 

17.08.1999 р. (Ізмітський землетрус). Влада Ізраїлю навіть обгово-

рювала питання спонсорування довгострокових проєктів боротьби 

з землетрусами та їх наслідками в Туреччині. Отже, взаємини Ту-

реччини та Ізраїлю характеризувало торгово-економічне, військо-

во-політичне зближення, безпекова співпраця та фактичне страте-

гічне партнерство10. Такі взаємини справді мали перспективу змі-

нити розстановку сил у регіоні Близького Сходу. 

Однак з приходом у 2002 році до влади в Туреччині Партії 

справедливості та розвитку відносини між двома державами поча-

ли поступово погіршуватися та згортатися. Одразу намітилися кон-

тури майбутньої зовнішньополітичної стратегії Туреччини, пов‟я-

заної з активізацією близькосхідного напряму, зокрема арабського. 

Ізраїль опинився перед загрозою втрати єдиного союзника на Бли-

зькому Сході. Після приходу до влади Партії справедливості та 

розвитку роль військової верхівки знизилася, ісламістські тенденції 

– посилилися, агресивнішим став публічний дискурс про те, що 

альянс з Ізраїлем є зрадою національним інтересам Туреччини та 

ісламістських ідей загалом. 

Першою спробою Ізраїлю налагодити політичне взаєморо-

зуміння з новою владою Туреччини став візит до Туреччини у квіт-

ні 2003 року ізраїльського міністра закордонних справ З. Шалома. 

Ці перемовини показали відмінні оцінки Туреччини та Ізраїлю 

ситуації в регіоні. Наступний візит на високому рівні, ізраїльського 

президента М. Кацава до Туреччини у липні 2003 року, був спря-

                                                           
9 S. Kinzer, Quake Relief Shows Israel Feels Deeply For Turkey, „The New York Times” 
1999, 28 Aug. 
10 Х.А.К. Аль-Азаві, op. cit., c. 183. 
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мований на зміцнення політичної компоненти „стратегічного сою-

зу” Туреччини та Ізраїлю. Однак попри згадані візити на високому 

рівні напруга в турецько-ізраїльських відносинах накопичувалася. 

Причиною цього була ліквідація в березні 2004 року лідера палес-

тинської радикальної організації ХАМАС шейха А. Ясіна, а пізніше 

і його наступника – А. Рантісі. Прем‟єр-міністр Туреччини Р.Т. Ер-

доган назвав такі каральні акції „державним тероризмом”. „Країни, 

які певний час були союзниками, перейшли від взаємовигідної 

співпраці до взаємних звинувачень”11. 

Індикатором погіршення турецько-ізраїльських відносин та-

кож стало відкладення на невизначений термін офіційного візиту 

до Туреччини ізраїльського міністра промисловості та торгівлі 

Е. Ольмерта. Ця зустріч була відкладена (квітень 2004 р.) з причи-

ни ніби-то надзвичайної зайнятості турецького керівництва нага-

льними питаннями. Водночас це не перешкодило уряду Туреччини 

в ці ж дні провести офіційні зустрічі з високопосадовцями інших 

держав, зокрема міністром закордонних справ Саудівської Аравії 

С. Аль-Фейсалом. 

Ще одним прикладом наростання напруги стала відмова Р.Т. 

Ердогана в цьому ж році зустрітися з великою групою ізраїльських 

бізнесменів та урядовців, які прибули до Анкари для проведення 

перемовин щодо приватизації низки державних об‟єктів. Мотива-

ція відмови полягала у небажанні зустрічатися з ізраїльтянами за 

ситуації, коли уряд А. Шарона здійснює терор щодо палестинсько-

го народу. Р.Т. Ердоган рекомендував турецькому уряду перегляну-

ти усю систему взаємин Туреччини з Ізраїлем в політичній, еконо-

мічній і військовій сферах. Така позиція Туреччини містила у собі 

загрозу поглиблення міжнародної ізоляції Ізраїлю на міжнародній 

арені. З цієї причини Ізраїль докладав чималих зусиль щодо нейт-

ралізації наростання антиізраїльських настроїв в урядових колах 

Туреччини, так і серед турецької громадськості. Аргументом за 

посилення турецько-американсько-ізраїльської співпраці виступа-

ла ймовірна небезпека з боку екстремістських ісламістських органі-

зацій та потреба колективно протистояти їй. 

                                                           
11 Г. Замікула, Туреччина – Ізраїль: шляхи нормалізації двосторонніх відносин, 
„Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Укра-
їнки. Серія: Міжнародні відносини” 2016, № 2, c. 3. 
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Наступне „охолодження” відносин Туреччини та Ізраїлю на-

ступило після визнання Туреччиною легітимності перемоги полі-

тичної партії ХАМАС на виборах у Палестинській автономії 2006 

року та візиту лідера ХАМАС Х. Машаля до Анкари. Також цьому 

сприяла військова операція Ізраїлю на півдні Лівану в серпні 2006 

року, яка була схарактеризована державами Організації „Ісламська 

конференція”, зокрема й Туреччиною, як агресивна та злочинна. 

Подальше істотне погіршення відносин між Туреччиною та 

Ізраїлем відбулося на тілі війни 2008-2009 років у Секторі Гази 

між Ізраїлем та палестинськими воєнізованими угрупуваннями 

ХАМАС, Ісламський джихад у Палестині та Народний фронт виз-

волення Палестини. В ході цієї операції Р.Т. Ердоган (як і низка 

світових лідерів) закликав Ізраїль негайно припинити військову 

операцію в Секторі Гази з огляду на велику кількість цивільних 

жертв; водночас Ізраїль озвучив намір продовження воєнних дій 

допоки палестинські воєнізовані угрупування не будуть позбавлені 

можливості обстрілювати ізраїльську територію. За оцінками Р.Т. 

Ердогана, операція ізраїльської армії є „ганьбою” і „трагедією, яка 

залишиться чорною плямою в історії”, однак при цьому Р.Т. Ердо-

ган не підтримав ініціативу опозиції розірвати дипломатичні взає-

мини з Ізраїлем. Водночас турецький лідер озвучив вимогу Туреч-

чини до ООН припинити членство Ізраїлю у цій організації, оскі-

льки єврейська держава ігнорує заклики до перемир‟я. В ході Всес-

вітнього економічного форуму в Давосі 2009 року під час панельної 

дискусії щодо ситуації в Секторі Гази Р.Т. Ердоган різко розкрити-

кував Ізраїль („терористична держава”, винна в „убивстві дітей”), 

а згодом залишив зал12. 

Зауважимо, що для Туреччини, яка прагнула і прагне прові-

дної ролі на Близькому Сході, палестинське питання було пріори-

тетом зовнішньої політики ще від кінця 1990-х років, тобто ще за-

довго до приходу до влади Партії справедливості та розвитку.  

Артикулювання турецькими лідерами прав палестинців та акцент 

на насиллі, яке вони зазнають, стало важливою підтримкою для 

палестинців шляхом внесення проблеми до порядку денного на 

міжнародній арені. У 2000-х роках у розв‟язанні палестинського 

питання Туреччина виконувала найперше роль комунікатора. Вод-

                                                           
12 Див.: https://www.youtube.com/watch?v=BuI-Q914lXI [11.03.2020]. 
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ночас у моменти загострення між Палестиною та Ізраїлем Туреч-

чина часто втрачала нейтралітет, переходячи на бік Палестини, 

тим самим підриваючи свою роль комунікатора. За ескалації кон-

флікту Анкара жорстко реагувала щодо дій Тель-Авіва, входячи в 

роль „опікуна” Палестини, а відтак втрачала свій нейтралітет13. 

Невдовзі ця дилема щодо зовнішньої політики Туреччини в палес-

тинському питанні стала перешкодою для сталого та конструктив-

ного внеску Туреччини у розв‟язання палестинської проблеми14. 

Лише на етапах, коли ситуація у Палестині була спокійною, роль 

Туреччини як комунікатора була успішною.  

Найнижчого рівня стосунки між Туреччиною та Ізраїлем до-

сягли у 2010 році після інциденту з людськими жертвами з числа 

пропалестинських активістів. 31.05.2010 р. ізраїльськими військо-

вими в міжнародних водах було захоплене флагманське судно 

„Флотилії свободи” „Mavi Maramara” під турецьким прапором із гу-

манітарною допомогою для заблокованого Ізраїлем Сектора Гази. 

„Флотилія свободи” була споряджена турецькою НУО „Фонд гума-

нітарної допомоги” для доставлення гуманітарних вантажів у за-

блокований Ізраїлем Сектор Гази. Існували припущення, що ця 

гуманітарна ініціатива фінансувалася керівною Партією справед-

ливості та розвитку15. 

Після атаки на гуманітарну флотилію критика Ізраїлю Туре-

ччиною порізкішала: Ізраїль характеризували як терористичну 

державу, яка порушує міжнародне публічне право. Р.Т. Ердоган на-

пад на судно з гуманітарним вантажем назвав актом державного 

терору Ізраїлю. Керівник турецького зовнішньополітичного відом-

ства А. Давутоглу уподібнив психологічний вплив на турків атаки 

на „Флотилію свободи” з подіями 11 вересня16. В тексті стратегії на-

ціональної безпеки Туреччини Ізраїль був внесений до переліку 

держав, які становлять загрозу для неї. Натомість Ізраїль закликав 

                                                           
13 E. Ertosun, Turkey and the Palestinian Question: The Shift of Roles in Foreign Policy, 
„Digest of Middle East Studies” 2017, № 26 (1), c. 217. 
14 Ibidem, c. 203. 
15 U. Ulutaş, Turkey and Israel in the Aftermath of the Flotilla Crisis, „SETA Founda-
tion for Political, Economic and Social Research. SETA Policy Brief” 2010, № 43, c. 4-
10. 
16 J. Dougherty, Turkey demands U.S. solidarity in response to Israeli attack, 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/meast/06/01/turkey.israel.flotilla/index.html 
[2.02.2020]. 
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населення бойкотувати турецькі курорти. Відзначимо, що стрімке 

погіршення турецько-ізраїльських двосторонніх взаємин збіглося 

з подіями „Арабської весни” та хвилею конфліктів у регіоні Близь-

кого Сходу. 

Зауважимо, що 01.09.2011 р. комісією ООН з розслідування 

згаданого інциденту було оприлюднено звіт, який викликав невдо-

волення Туреччини. У документі відзначалося: Ізраїль правомірно 

атакував „Флотилію свободи”, однак використав при цьому надмі-

рну силу; спроба морських суден прорвати блокаду оцінено як про-

вокативну. Водночас ООН рекомендувала Ізраїлю висловити спів-

чуття Туреччині у зв‟язку зі загибеллю її громадян і виплатити 

компенсації родинам загиблих17. Турецька влада відтак знизила 

рівень дипломатичного представництва з Ізраїлем, відкликала пос-

ла (вересень 2011 р.), а також порушила кримінальні справи проти 

ізраїльських військових, винних в загибелі та пораненні пропалес-

тинських активістів під час штурму „Mavi Maramara”. Фактично ци-

ми діями уряд Туреччини зробив вибір на користь активізації схід-

ного вектора національної зовнішньої й безпекової політики. Це 

загострення відносин Туреччини з Ізраїлем принесло зовнішньо-

політичні дивіденди Туреччині в частині покращення відносин 

з близькосхідними арабськими державами. 

Натомість у відносинах з Ізраїлем наступив період, іменова-

ний „регіональною холодною війною”. Було різко згорнуто еконо-

мічну та військову співпрацю між країнами. Для Ізраїлю це, най-

перше, означало втрату замовлень, пов‟язаних із військовою техні-

кою. Втрата Туреччиною в особі Ізраїлю партнера у воєнно-стра-

тегічних питаннях активізували власні воєнно-технічні розробки, 

найперше – створення безпілотних літальних апаратів. Водночас 

відзначимо, що на цей час рівень військово-технічного забезпе-

чення турецької армії був високим. 

Однак 22.03.2013 р. Ізраїль вибачився перед Туреччиною за 

дії, що призвели до загибелі її громадян під час штурму „Флотилії 

свободи”. Це сталося за посередництва президента США Б. Обами 

                                                           
17 Report of the Secretary-General‟s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Inci-
dent, https://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/Palmer-Committee-Final-re-
port.pdf [8.02.2020]. 
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та сприяло подальшому відновленню двосторонніх відносин між 

Туреччиною та Ізраїлем. 

Отже, етап партнерства Туреччини та Ізраїлю тривав від се-

редини 1990-х років і завершився у 2010 році інцидентом з „Фло-

тилією свободи”. Лише в середині грудня 2015 року в ході секрет-

них перемовин Туреччина та Ізраїль досягли попередньої угоди 

про відновлення повноцінних дипломатичних відносин. У червні 

2016 року було укладено угоду щодо примирення між Туреччиною 

та Ізраїлем, затверджену турецьким парламентом у серпні 2016 

року. За цією угодою, ізраїльська сторона зобов‟язалася виплатити 

Туреччині компенсацію 20 млн дол. США, натомість громадяни 

Ізраїлю не притягатимуться до відповідальності у зв‟язку з цим 

інцидентом. Також ця угода дозволила Туреччині відправляти гу-

манітарні вантажі до Сектора Гази. Турецько-ізраїльська угода про 

відновлення дипломатичних відносин 2016 року фактично була 

спрямована усунути перешкоди для Туреччини відігравати актив-

нішу роль у близькосхідній політиці загалом і в арабо-ізраїльсько-

му конфлікті, зокрема. 

Не виключено, що причиною зближення двох держав на ди-

пломатичному рівні у 2016 році став пошук Туреччиною нових 

джерел постачання їй газу. Простежується й прагматичний підхід 

до двосторонніх відносин, адже Ізраїль увійшов в десятку країн-

ринків експорту турецької продукції. 

Єрусалим віддавна у відносинах з Ізраїлем позиціюється Ту-

реччиною як своєрідна „червона лінія”18. Після заяви 06.12.2017 р. 

президента США Д. Трампа про визнання Єрусалиму столицею 

Ізраїлю19 Р.Т. Ердоган озвучив намір невідкладно розірвати зв‟язки 

з Ізраїлем у випадку, якщо столицю буде перенесено20. 14.05.2018 

р. посольство США було офіційно перенесено з Тель-Авіва до Єру-

салима. Реакцією на цю суперечливу подію були акції протесту на 

                                                           
18 Для Ізраїлю Єрусалим є вічною та неподільною столицею, попри невизнання 
цього міжнародним правом. Натомість палестинці вважають, що Східний Єруса-
лим повинен бути столицею майбутньої палестинської держави. 
19 Конгрес США ще в 2000 р. ухвалив рішення щодо перенесення дипломатичної 
установи США в Єрусалим, однак уряд США постійно відкладав виконання цього 
рішення. 
20 США для недопущення ескалації конфлікту на Близькому Сході в цій ситуації 
відтермінували перенесення посольства, підписавши меморандум, за яким ди-
пломатична місія залишатиметься в Тель-Авіві невизначений час. 
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межі Сектора Гази та Ізраїлю. Палестинці наблизилися до кордону 

в Секторі Гази, чим спровокували масові зіткнення з ізраїльськими 

військовими. У цих сутичках загинуло орієнтовно 58 осіб, понад 2 

700 поранені. В ході цих подій у кількох місцях палестинці намага-

лися перерізати прикордонні загородження і прорватися в Ізраїль; 

при цьому ізраїльські солдати стріляли по протестувальниках на 

ураження. Дії Ізраїлю оцінені турецькою владою як „геноцид”. 

Криваві події на палестинсько-ізраїльському кордоні, спровоковані 

перенесенням амбасади США з Тель-Авіва до Єрусалима, зумовили 

відкликання (для консультацій) Туреччиною послів з Ізраїлю та 

США. Ізраїль вислав консула Туреччини у Єрусалимі на невизна-

чений термін у відповідь на вислання ізраїльського посла у Туреч-

чині. 

Ще одним чинником наростання напруги між Туреччиною 

та Ізраїлем стало ухвалення кнесетом Ізраїлю 19.07.2018 р. закону 

про єврейський характер Держави Ізраїль21. Для Туреччини, для 

якої Єрусалим позиціюється як столиця Палестини, положення 

цього нормативно-правового акту неприйнятні. З позиції Туреччи-

ни, Ізраїль впровадженням таких норм ігнорує фундаментальні 

права і свободи людини. Відзначимо, що прийняття цього акту 

критично оцінене не лише Туреччиною; він отримав характерис-

тики в діапазоні від „історичний акт” до „дискримінаційний”, „ра-

систський”, „удар по демократії”, „кінець демократії”. Не виключе-

но, що дія цього закону може завдати шкоди відносинам між єв-

рейською більшістю та арабською меншиною (21 % населення, що 

становить майже 9 млн осіб)22, закріпити дискримінацію палести-

нців, ускладнити пошук мирного врегулювання на Близькому Схо-

ді. 

Туреччина перебуває на позиції, що статус Єрусалима і Хра-

мової гори визначений міжнародними угодами й важливо їх вико-

нувати для захисту миру в регіоні. Відтак Туреччина має намір 

                                                           
21 Зміст цього нормативно-правого акту передбачає, що Ізраїль є національною 
державою єврейського народу, де він здійснює своє природне релігійне, культурне 
та історичне право на самовизначення; Єрусалим є столицею Ізраїлю; єдина дер-
жавна мова – іврит; шаббат і єврейські свята оголошені офіційними днями відпо-
чинку і т.д. Див.: Knesset passes Jewish nation-state bill into law, https://main.knes-
set.gov.il/EN/News/PressReleases/Pages/Pr13979_pg.aspx [13.01.2020]. 
22 I. Kershner, Israel Passes Law Anchoring Itself as Nation-State of the Jewish People, 
„The New York Times” 2018, 19 Jul. 
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долучатися до процесу ізраїльсько-палестинського врегулювання 

доти, доки не буде реалізована ідея „двох держав для двох народів”. 

Туреччина є в групі держав, які не визнають суверенітету Із-

раїлю над Голанськими висотами, анексованими в Сирії. Вона пе-

ребуває на позиції неприпустимості легітимації окупації Голансь-

ких висот. Питання загострилося після заяв президента США Д. 

Трампа про те, що Вашингтон має визнати суверенітет Ізраїлю над 

цією територією23. Пропозицію Д. Трампа Туреччина рішуче від-

кидає і має намір протидіяти її реалізації. 

Ізраїль теж має політичні важелі тиску на Туреччину, напри-

клад, визнання масових убивств вірмен в Османській імперії в часи 

кінця Першої світової війни геноцидом вірменського народу (у 1915 

–1923 роки було убито 1,5 млн вірмен). Коли у жовтні 2019 року Па-

лата представників Конгресу США проголосувала за визнання ма-

сових убивств вірмен в Османській імперії як геноциду вірменсько-

го народу, це було дуже болісно сприйнято Туреччиною. Вона, як 

фактична наступниця Османської імперії, категорично заперечує 

визначення цих подій як саме геноциду вірмен, хоча й визнає ма-

сові вбивства 300-500 тис. вірмен. 

Риторика високопосадовців Туреччини та Ізраїлю характе-

ризується взаємними звинуваченнями в насиллі щодо цивільного 

населення. Обидві держави вдаються до „війни слів”, озвучуючи 

публічні звинувачення в медіа; особливу роль у цьому процесі віді-

грають соціальні мережі з багатомільйонною аудиторією. Якщо 

Ізраїль критикує Туреччину за вторгнення у сирійське місто Афрін, 

то Туреччина у відповідь закликає Ізраїль відмовитися від політи-

ки тиску на палестинців. Неодноразово Р.Т. Ердоган називав Ізра-

їль „терористичною державою”, позаяк уважає, що ця держава про-

водить політику терору щодо палестинців. 25.05.2018 р. у своєму 

Twitter турецький глава держави написав: „Нетаньягу є прем‟єр-

міністром держави, в якій діє апартеїд і яка упродовж 60 років оку-

пує землі беззахисних людей, порушуючи резолюції ООН. На його 

руках – кров палестинців, і він не зможе приховати своїх злочинів 

словесними нападками на Туреччину”24. Натомість прем‟єр-міністр 

                                                           
23 Д. Трамп озвучив цю позицію у Twitter. Див.: https://twitter.com/realdonald-
trump/status/1108772952814899200?lang=uk, [11.03.2020]. 
24 Див.: https://twitter.com/RTErdogan/status/996408779594969088?ref_src=twsr-
c%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnbc.com%2-
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Ізраїлю Б. Нетаньягу акцентував на окупації Туреччиною півночі 

Кіпру. За словами Б. Нетаньягу, „Ердоган є одним з найбільших 

прихильників ХАМАС, і немає сумнівів, що він добре розуміє теро-

ризм і вбивства. Я пропоную, щоб він не проповідував нам мора-

лі”25. Б. Нетаньягу характеризує в публічному дискурсі Р.Т. Ердога-

на як „антисемітського диктатора”, „людину, руки якої заплямовані 

кров‟ю” і т. д. 

У липні 2017 року в ході XXII Всесвітнього нафтового конгре-

су в Стамбулі були озвучені наміри Туреччини та Ізраїлю спільно 

реалізувати проєкт з побудови газопроводу до ЄС26. Потреба в та-

кому газопроводі зумовлена значною перспективою Східного Се-

редземномор‟я як джерела природного газу в найближчі кілька 

десятиліть. Однак 02.01.2020 р. повідомлено про укладення Греці-

єю, Кіпром та Ізраїлем угоди про проєкт „EastMed” – будівництво 

до 2025 року 1900-кілометрового підводного газопроводу від сходу 

Середземномор‟я до Європи. Туреччина виступає проти реалізації 

„EastMed” без своєї участі. 

Ізраїль уповні підтримує Грецію та Кіпр на тлі дій Туреччини 

в Східному Середземномор‟ї. Підставою загострення відносин у 

цьому напрямку став меморандум про взаєморозуміння щодо де-

маркації морських зон, підписаний урядами Туреччини та Лівії. 

Греція вважає, що Туреччина за допомогою цього документа нама-

гається позбавити Крит, Родос та інші грецькі острови прав на мор-

ські зони. 

Також Ізраїль солідаризувався з Грецією та Кіпром, засуди-

вши рішення Туреччини від 03.01.2020 р. щодо розміщення військ 

у Лівії. Такі дії Туреччини, на їх думку, сприятимуть подальшій 

ескалації громадянського конфлікту в цій північноафриканській 

країні і серйозно загрожують стабільності в регіоні Східного Серед-

земномор‟я. Очевидно, що така солідаризація Ізраїлю, Греції та 

                                                                                                                             
F2018%2F05%2F16%2Fnetanyahu-and-erdogan-trade-insults-on-twitter-over-gaza-
violence.html [14.02.2020]. 
25 Див.: https://twitter.com/netanyahu/status/996349958969266176?ref_src=twsrc-
%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnbc.com%2F20
18%2F05%2F16%2Fnetanyahu-and-erdogan-trade-insults-on-twitter-over-gaza-
violence.html [14.02.2020]. 
26 E. Sengul, Turkey, Israel to try to finalize gas deal by year end, https://www.aa. 
com.tr/en/corporate-news/turkey-israel-to-try-to-finalize-gas-deal-by-year-end/85982 
[02.02.2020]. 
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Кіпру (т. зв. „Енергетичного трикутника) пов‟язана з проєктом 

„EastMed”. 

Відносини між Туреччиною та Ізраїлем мають доволі конт-

роверсійний характер27. Це найперше помітно в частині активної 

економічної співпраці на тлі ескалації політичної напруги. Ізраїль 

входить до першої десятки ринків збуту турецької продукції. Ліде-

ри обох держав у більшості випадків утримувалися від скасування 

чи внесення змін до торгових угод, навіть, коли дипломатичні від-

носини між країнами переривалися. Парадоксально, у 2007 році 

обсяг товарообігу між Ізраїлем і Туреччиною склав 2,8 млрд дол., 

а у 2014 році – 5,8 млрд дол., попри відсутність дипломатичних від-

носин28; сотні тисяч ізраїльтян відпочивають на курортах Туреччи-

ни. З причини конфлікту в Сирії турецькі експортери останніми 

роками використовують порт Хайфа та територію Ізраїлю для пос-

тачання товарів до Йорданії, Іраку, у деякі арабські країни Персь-

кої затоки. Отже, попри політичну конфронтацію, двостороння біз-

нес-співпраця перебуває на підйомі29. Відтак, відносини двох дер-

жав отримали характеристику „business as usual” – „бізнес, не див-

лячись ні на що”30. 

Р.Т. Ердогана часто критикують за подвійну політику щодо 

Ізраїлю, оскільки, з одного боку, Туреччина перебуває в конфрон-

тації з Ізраїлем, а з іншого – не вводить антиізраїльські санкції, 

розвиває торгівлю. Хоч турецька опозиція, зокрема парламентська 

партія „Демократична партія народів”, лобіювала скасування всіх 

чинних політичних, економічних та військових угод з Ізраїлем, 

однак керівна коаліція на чолі з Партією справедливості та розвит-

ку відхилила таку ініціативу. 

Турецько-ізраїльські взаємини, незважаючи наявні чи відсу-

тні на певний момент у них дипломатичні відносини, характери-

                                                           
27 Р. Калитчак, Р. Романюк, Концептуальні орієнтації зовнішньої політики дер-
жави Ізраїль, „Грані” 2015, № 11(1), c. 40-41. 
28 О. Волович, Про чергове загострення відносин між Туреччиною та Ізраїлем. 
https://www.zpu.kr.ua/polityka/7890-pro-cherhove-zahostrennia-vidnosyn-mizh-tu-
rechchynoiu-ta-izrailem [10.02.2020]. 
29 Г. Замікула, Туреччина – Ізраїль: шляхи нормалізації двосторонніх відносин, 
„Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Укра-
їнки. Серія: Міжнародні відносини” 2016, № 2, c. 4. 
30 K.B. Kanat, Turkish‐Israeli Reset: Business As Usual? „Middle East Policy” 2013, 
№ 20(2), c. 113-121. 
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зуються недовірою, взаємними підозрами на найвищому рівні. 

Між лідерами обох держав увиразнені настрої особистої неприязні. 

Однак для досягнення миру на Близькому Сході потреба у порозу-

мінні Туреччини та Ізраїлю є очевидною; співпраця між країнами 

відноситься до числа ключових передумов регіональної стабільно-

сті. 

Туреччина у визначенні стратегії взаємодії з Ізраїлем пере-

буває у складній ситуації. Мова про те, що після 2002 року пріори-

тетом є перетворення цієї неарабської держави на лідера мусуль-

манського світу за ситуації, коли на таке лідерство претендують 

інші держави, найперше – Саудівська Аравія та Іран. Такого стату-

су складно досягти, якщо розвивати стратегічне партнерство з Ізра-

їлем як державою, саме існування котрої агресивно сприймається 

арабськими країнами Близького Сходу. Тобто, перспектива здобут-

тя Туреччиною лідерських позицій певною мірою узалежнена від 

інтенсивності антиізраїльської риторики. 
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Karolina Baraniak 
 

 

Stosunki palestyńsko-izraelskie  
w pierwszym roku funkcjonowania  

Państwa Palestyny 
 

 

4 stycznia 2013 r. Mahmud Abbas przemianował Autonomię Pale-

styńską na Państwo Palestyny. Zmiana ta, nawiązująca do deklaracji Pa-

lestyńskiej Rady Narodowej o niepodległości Państwa Palestyny z 1988 r., 

miała służyć wdrożeniu decyzji Zgromadzenia Ogólnego ONZ o nadaniu 

Autonomii Palestyńskiej statusu państwa-obserwatora1. Nowa nazwa 

państwa nie tylko nie załagodziła, ale wręcz zaogniła i tak już napięte 

relacje na linii Palestyna – Izrael. 

Przy wprowadzaniu nowej nomenklatury państwowej, reprezen-

tanci palestyńskich władz, chcąc zapobiec konfrontacji z Izraelem, po-

wstrzymali się przed wydawaniem, odpowiadających zaistniałej sytuacji, 

paszportów i dowodów osobistych. Doradca prezydenta Mahmuda Abba-

sa, Saeb Erekat wyjaśnił, iż „zaistniały obawy, że paszporty z napisem 

«Państwo Palestyna» mogłyby rodzić problemy z podróżowaniem, trudno 

bowiem spodziewać się po Izraelu ich akceptacji (…)”2. Rzecznik izrael-

skiego rządu, Mark Regev, odrzucił zmianę nazwy palestyńskiego pań-

stwa jako bezsensowną, ale nie wspominał o jakichkolwiek działaniach 

odwetowych ze strony Izraela3. Jego zdaniem: „zamiast szukać sztuczek, 

Palestyńczycy powinni negocjować z Izraelem, by doprowadzić do zakoń-

czenia konfliktu. Przyniesie to sytuację dwóch państw dla dwóch narodów 

(…)”4. Premier Izraela, Beniamin Netanjahu, potraktował decyzję pale-

styńskich rządzących jako poważne pogwałcenie stosunków izraelsko-

                                                           
 mgr Karolina Baraniak, Uniwersytet Wrocławski, e-mail: karolina.baraniak@onet.pl 
1 Państwo Palestyna zamiast Autonomii Palestyńskiej, http://wolnemedia.net/polityka/ 
panstwo-palestyna-zamiast-autonomii-palestynskiej/ [2.08.2020]. 
2 „Państwo Palestyna” na razie nie pojawi się w paszportach, http://www.rmf24.pl/ 
fakty/swiat/news-panstwo-palestyna-na-razie-nie-pojawi-sie-w-paszportach,nId,768076 
[2.08.2020]. 
3 State of Palestine name change show limitations, http://www.ynetnews.com/articles/ 
0,7340,L-4329697,00.html [2.08.2020]. 
4 Ibidem. 
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palestyńskich. Przekazał, że zarówno on, jak i jego gabinet, stanowczo 

odrzucają zmiany M. Abbasa, odnoszące się do wprowadzenia palestyń-

skich paszportów i dowodów tożsamości, znaczków pocztowych i praw 

jazdy oraz promujące sprawujących władzę jako Państwo Palestyna5. Jego 

zdaniem: „niepodległe państwo palestyńskie powstanie tylko w efekcie 

pokojowego porozumienia z Izraelem, kończącym wszystkie roszczenia 

obu stron. Ruch Abbasa jest politycznie pusty i nie będzie miał żadnego, 

praktycznego przełożenia (…)”6. 

Wielkie wzburzenie wywołało w Izraelu umieszczenie, na początku 

maja 2013 r., przez wyszukiwarkę Google Palestyny jako niezależnego 

obszaru w aplikacji Google Maps oraz utworzenie przez nią swojej pale-

styńskiej wersji – www.google.ps7. Minister spraw zagranicznych Izraela, 

Zeev Elkin, stwierdził: „myślę, że decyzja, powzięta w ostatnich dniach 

przez Google jest bardzo, bardzo problematyczna. Kiedy pojawia się taka 

firma, jak Google, i wspiera działania Palestyńczyków, to faktycznie odda-

la w czasie osiągnięcie pokoju, oddala negocjacje i tworzy wśród przy-

wódców palestyńskich iluzję, że w ten sposób można osiągnąć rezultaty. 

Bez bezpośrednich negocjacji z nami nic się nie wydarzy (…)”8. Przedsta-

wiciel izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Yigal Palmo, zau-

ważył: „ta zmiana zmusza do postawienia pytania o powody stojące za 

zaangażowaniem prywatnej firmy w międzynarodową politykę. I to po 

kontrowersyjnej stronie (…)”9. Rzecznik Google w Izraelu, w wydanym 

dla Agencji Prasowej Reuters oświadczeniu, tłumacząc decyzję swoich 

chlebodawców, napisał: „podążamy tylko za wskazaniami Organizacji 

Narodów Zjednoczonych i innymi organizacji o światowym zasięgu 

(…)”10. Z kolei doradca prezydenta Palestyny, M. Abbasa, Sabri Saidam, 

zaznaczył, że: „jest to [działanie Google‟a – K.B.] krok we właściwą stronę, 

                                                           
5 Israel rejects „State of Palestine‟ passports, http://m.gulfnews.com/news/region/pales-
tinian-territories/israel-rejects-state-of-palestine-passports-1.1129025 [2.08.2020]. 
6 Ibidem. 
7 D. Williams, Israel says Google‟s Palestine page harms peace hopes, http://www.nbc-
news.com/technology/israel-says-googles-palestine-page-harms-peace-hopes-6C97840 
[2.08.2020]. 
8 Ibidem. 
9 M. Machnicki, Google uznał Palestynę i rozsierdził Izrael, http://swiat.newsweek.pl/ 
google-uznal-palestyne-i-rozsierdzil-izrael,104148,1,1.html [2.08.2020]. 
10 Palestyna w Internecie. Google bawi się w politykę, http://www.rp.pl/artykul/10057-
55.html [2.08.2020]. 
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krok, który zachęca innych do postąpienia w analogiczny sposób (…)”11. 

Upublicznił także fakt, iż po zdobyciu statusu nieczłonkowskiego państwa 

obserwatora ONZ, palestyńscy rządzący poprosili poszczególne, między-

narodowe koncerny, m.in. Google‟a, o używanie nazwy Palestyna, a nie, 

jak było to do tej pory, Terytoria Palestyńskie. Dzięki temu posunięciu 

i wsparciu wspomnianej firmy, „Palestyna znalazła się na mapie wirtual-

nej oraz na mapach geograficznych (…)”12. 

15 maja 2013 r. Państwo Palestyna potępiło atak izraelskich żołnie-

rzy na samochód należący do argentyńskiej ambasady, w kontrolowanej 

przez Izrael strefie Kalandrii, motywowany wsparciem okazywanym 

przez Argentynę Palestyńczykom13. 

W połowie czerwca 2013 r. doradca prezydenta M. Abbasa poin-

formował, że rząd Izraela oficjalnie zadeklarował śmierć rozwiązania 

konfliktu w postaci dwóch państw14. „W przeciągu ostatnich dni, kilku 

wysokich rangą urzędników izraelskich, z ministerstw Spraw Zagranicz-

nych, Obrony i Spraw Wyznania, pokazało jasne sygnały, określające ich 

pozycje w aktywnej pracy przeciwko zatwierdzonemu przez społeczność 

międzynarodową rozstrzygnięciu w kształcie dwóch państw w granicach 

z 1967 r. To nie są pojedyncze przypadki, ale potwierdzenie politycznych 

postulatów i radykalnych przekonań (…)”15. 

20 czerwca 2013 r., amerykański sekretarz stanu, John Kerry, 

ujawnił, że, po półrocznych staraniach, udało mu się przekonać palestyń-

skich i izraelskich dygnitarzy do powrotu, w zbliżającym się czasie, do 

rozmów, poświęconych m.in. ważnej dla Palestyńczyków kwestii linii 

granicznej z 1967 r., oraz uznania Izraela za „Państwo Żydowskie”, czego 

domagają się izraelskie władze. Stronę palestyńską miał reprezentować 

doradca prezydenta M. Abbasa, Saeb Erekat, Izrael wyznaczył byłego 

ministra spraw zagranicznych, Tzipiego Livni, i doradcę premiera B. Ne-

                                                           
11 Israel wściekły za “Palestynę”. Google „w zasadzie uznał istnienie tego państwa”, 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/izrael-wsciekly-za-palestyne-google-w-za-
sadzie-uznal-istnienie-tego-panstwa,323622.html [2.08.2020]. 
12 Ibidem. 
13 Palestine condemns Israeli attack on Argentine diplomatic vehicle, http://www.bueno-
sairesherald.com/article/131764/palestine-condemns-israeli-attack-on-argentine-diplo-
matic-vehicle [2.08.2020]. 
14 Erekat says Israel has declared death of Two-State Solution, http://www.wafa.ps/eng-
lish/index.php?action=detail&id=22644 [2.08.2020]. 
15 Ibidem. 
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tanjahu, Isaaca Molho16. W oświadczeniu Departamentu Stanu USA po-

dano, że „rozmowy posłużą jako okazja do rozwoju proceduralnego planu 

działania, którym posługiwałyby się w zwaśnione strony, negocjując 

w nadchodzących miesiącach”17. Niezadowolenie z wznowienia izraelsko-

palestyńskiego dialogu okazywało kilkanaście palestyńskich frakcji, 

w tym ruch oporu Hamasu i Ludowy Front dla Wyzwolenia Palestyny 

(Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP). Jeden z liderów 

PFLP, Khaleda Jarar, ujawnił: „PFLP jest przeciwko powrotowi do nego-

cjacji”18. 16 lipca tysiące Palestyńczyków wyszło na ulice Ramallah i Gazy, 

protestując przeciwko decyzji Abbasa o zrestartowaniu rozmów z izrael-

skim reżimem19. 

Podczas oficjalnej wizyty w Egipcie, 26 lipca 2013 r., palestyński 

prezydent przedstawił swoją wizję przyszłego Państwa Palestyny – wol-

nej, niepodległej i bez Izraelczyków – „w ostatecznym rozrachunku nie 

widzimy sensu obecności izraelskiego obywatela czy żołnierza na naszych 

ziemiach (…)”20. Oznajmił, że Palestyńczycy uznają za nielegalne wszyst-

kie żydowskie osady, zbudowane na terenach palestyńskich, zajętych 

w trakcie wojny z 1967 r.21.  

30 lipca 2013 r. palestyńscy i izraelscy negocjatorzy „uścisnęli sobie 

dłonie”, wznawiając przeciągające się, bezpośrednie rozmowy pokojowe, 

które, jak twierdził Sekretarz Stanu USA, John Kerry, będą zmierzać do 

stworzenia niepodległego Państwa Palestyny w ciągu 9 miesięcy22. „Cel 

jest ambitny, a historia zerwanych rozmów zniechęcająca, lecz konse-

kwencje niepodejmowania prób są jeszcze gorsze. Kompromis nie zawsze 

oznacza oddanie czegoś lub porzucenie; rozsądny, zasadniczy kompromis 

                                                           
16 K. Vick, Israel and Palestine agree to peace talks, but with reluctance, http://world.ti-
me.com/2013/07/20/israel-and-palestine-agree-to-peace-talks-but-with-reluctance/ 
[2.08.2020]. 
17 Palestine, Israel agree to resume talks: US State Department, http://www.presstv.ir/ 
detail/2013/07/29/316252/palestine-israel-resume-talks-us/ [2.08.2020]. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Abbas wants Israeli – free Palestine: “not one Israeli civilian” allowed in future West 
Bank state, http://www.gvu.tv/west-bank/abbas-wants-israeli-free-palestine-not-one-
israeli-civilian-allowed-in-future-west-bank-state-video-2.php [2.08.2020]. 
21 Abbas wants „not a single Israeli‟ in the future Palestinian state, http://www.reuters. 
com/article/2013/07/30/us-palestinians-israel-abbas-idUSBRE96T00920130730 
[2.08.2020]. 
22 A. Gearan, Israelis, Palestinians to launch talks aimed at peace deal, independent 
Palestinian state, http://articles.washingtonpost.com/2013-07-30/world/40887062_1_ 
long-stalled-direct-peace-talks-state-john-f-kerry [2.08.2020]. 
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w imię pokoju świadczy o tym, że każdy może coś zdobyć. Każda ze stron 

ma udział w sukcesie drugiej i każda może skorzystać z dywidend pokoju 

(…)” – oznajmił J. Kerry23. Saeb Erekat przekazał dziennikarzom: „nad-

szedł czas dla Palestyńczyków, by mieć własne, niepodległe, suwerenne 

państwo. Palestyńczycy zbyt długo już cierpieli (…)”24. Z kolei Tzipi Livni 

zaakcentował: „jesteśmy pełni nadziei, ale nie możemy być naiwni. Jeste-

śmy to winni naszemu społeczeństwu, by zrobić wszystko, co w naszej 

mocy, dla ich bezpieczeństwa, z celem pokoju dla przyszłych pokoleń 

(…)”25. 

Pierwsze poważne negocjacje między Izraelem a Palestyną odbyły 

się 14 sierpnia 2013 r., 24 godziny po tym, jak izraelscy rządzący uwolnili 

26 palestyńskich więźniów, co dawało nadzieję na szybkie zakończenie 

konfliktu26. Choć Izrael, niespodziewanie, zgodził się przekazać szczątki 

12 palestyńskich bojowników, pochowanych na izraelskich cmentarzach, 

jako część pakietu środków wspierających rozmowy pokojowe i zagwa-

rantował etapowe uwolnienie wszystkich 104 więzionych Palestyńczyków 

w ciągu kolejnych 9 miesięcy, palestyńscy przywódcy zareagowali z furią 

na serię izraelskich postulatów o założeniu, w przeciągu następnych dni, 

nowych osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu i we wschod-

niej Jerozolimie27, a palestyński urzędnik Yaser Abbed Rabbo zagroził, że 

może nie dojść do dalszych porozumień – „ekspansja osadnicza Izraela 

pozostaje w sprzeczności z zapewnieniami administracji Stanów Zjedno-

czonych i może doprowadzić do załamania negocjacji. Grozi to załama-

niem rozmów, choć się jeszcze nawet dobrze nie zaczęły (…)”28. 

Na początku września 2013 r. amerykański Departament Stanu po 

raz pierwszy upublicznił fakt, że wysłannik Stanów Zjednoczonych dla 

izraelsko- palestyńskiego pokoju brał udział w spotkaniach między stro-

nami od czasu wznowienia negocjacji z końca lipca 2013 r., ale odmówił 

podania do wiadomości, czy kiedy i jakie poczyniono postępy29. „Izrael-

                                                           
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 H. Sherwood, Israelis and Palestinians meet for peace talks, http://www.theguardian. 
com/world/2013/aug/14/israelis-palestinians-peace-talks [2.08.2020]. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 State Department: U.S. took envoy part in Israel- Palestine Delegation Meeting, 
http://www.huffingtonpost.com/2013/09/01/us-israel-palestine_n_3854192.html 
[2.08.2020]. 
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skie i palestyńskie delegacje spotykają się regularnie od końca lipca bie-

żącego roku. Negocjacje mają poważny charakter, a specjalny wysłannik 

USA Martin Indyk i jego zespół uczestniczą w dwustronnych, negocjacyj-

nych sesjach” – poinformowała rzeczniczka prasowa Departamentu Sta-

nu, Jen Psaki30. 

Napięciem w rozmowach izraelsko-palestyńskich zaowocowała 

wypowiedź z 9 września 2013 r. Nabila A. Shaata, palestyńskiego komisa-

rza do spraw stosunków międzynarodowych, który oznajmił, że Palestyń-

czycy przystąpili do dialogu z Izraelem wyłącznie z powodu obiecywanej, 

zapisanej na papierze, gwarancji Amerykanów, że negocjacje rozpoczną 

się od rozpatrzenia problemu linii granicznej z 1967 r., której do tej pory 

nie otrzymali31. O pisemnym „zabezpieczeniu”, jako jednej z dziewięciu 

przyczyn powrotu do negocjacji z przedstawicielami izraelskich władz 

wspominał również doradca prezydenta Abbasa, Saeb Erekat32. Sam Ab-

bas przyznał, że wyraził zgodę na ponowne rozmowy z Izraelem pod 

wpływem oficjalnych zapewnień USA o oparciu negocjacji na rozwiązaniu 

w postaci dwóch państw, w granicach sprzed 1967 r.33 Amerykańscy 

urzędnicy zaprzeczyli jednak istnieniu newralgicznego dokumentu, jego 

powstanie mogłoby bowiem być znaczącym gestem dla Palestyńczyków 

i jednocześnie wywołać gniew Izraela. „Zawsze powtarzamy, że jeśli nie 

słyszysz wiadomości o rozmowach od wysokich rangą urzędników pań-

stwowych, nie możesz liczyć na to, że są one prawdziwe. Ta sytuacja to 

dobry przykład” – skwitowała całą sprawę Marie Harf, rzeczniczka De-

partamentu Stanu USA34. 

Utrzymania palestyńsko-izraelskiego konfliktu wydają się żądać 

członkowie Hamasu. Sprzeciwiają się oni prowadzonym negocjacjom, 

czemu dali wyraz podczas wojskowej parady ulicami Gazy, zorganizowa-

nej 12 września 2013 r.35 Uzbrojeni i zamaskowani żołnierze określali 

                                                           
30 Ibidem. 
31 J. Rudoren, 1967 Border is a source of strain in the Israeli – Palestinian talks, 
http://www.nytimes.com/2013/09/10/world/middleeast/1967-border-is-a-source-of-
strain-in-the-israeli-palestinian-talks.html?_r=0 [2.08.2020]. 
32 Ibidem. 
33 S. Winer, Abbas: We are negotiating on the basis of the pre-1967 lines, http://www.ti-
mesofisrael.com/abbas-we-are-negotiating-on-the-basis-of-the-pre-1967-lines/ 
[2.08.2020]. 
34 J. Rudoren, op. cit., [2.08.2020]. 
35 Hamas members reject Israel – Palestinian peace talks during military parade 
through Gaza, http://www.israelifrontline.com/2013/09/hamas-members-reject-israel-
palestinian.html [2.08.2020]. 
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siebie jako wrogów Izraela i nawoływali do zapobiegania pokojowi z syjo-

nistami36. 

25 września 2013 r. amerykański sekretarz stanu John Kerry 

oświadczył, że Izrael i Palestyna wyraziły zgodę na zintensyfikowanie 

rozmów pokojowych, z większym udziałem Stanów Zjednoczonych37. 

„Zgodziliśmy się teraz, w zeszłym tygodniu, kiedy spotkałem się zarówno 

z Palestyńskim Prezydentem Mahmudem Abbasem i Izraelskim Premie-

rem Benjaminem Netanjahu, zgodziliśmy się teraz zintensyfikować te 

rozmowy. Zgodziliśmy się również, że udział Stanów Zjednoczonych we 

wspomnianych rozmowach powinien wzrosnąć, co pomoże w prowadze-

niu negocjacji (…)”38 – powiedział J. Kerry. 

26 września 2013 r. palestyński prezydent M. Abbas, przemawiając 

w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, zaakceptował restrykcje Unii Europej-

skiej co do ograniczenia pomocy i nieudzielania żadnych funduszy, na-

gród, grantów czy stypendiów osobom z żydowskiego osadnictwa na 

Wzgórzach Golan, Zachodnim Brzegu bądź Wschodniej Jerozolimy, mó-

wiąc, że podejście to powinno być wzorem naśladowania dla innych. 

„Stanowisko Unii Europejskiej w odniesieniu do owoców osadnictwa 

żydowskiego jest pozytywnym modelem możliwych działań do zapewnie-

nia środowiskowego wsparcia dla negocjacji i procesu pokojowego”39. 

Powitał wznowienie rozmów pokojowych z Izraelem, zobowiązując się do 

negocjacji w dobrej wierze, lecz skrytykował swojego partnera negocja-

cyjnego za politykę osadniczą i nakładane na palestyńskie ziemie restryk-

cje. „Start nowej rundy negocjacji jest dobrą wiadomością, ale nie może 

być wystarczającym powodem dla uśpienia czujności. Reszta świata po-

winna pozostawać w gotowości do potępienia i zatrzymania każdej akcji, 

która mogłaby osłabić negocjacje. Odnoszę się tu przede wszystkim do 

kontynuacji budowy żydowskich osiedli na naszej ziemi (…)”40. 

Tego samego dnia Hamas i Islamski Jihad wezwały do rozpoczęcia 

trzeciej intifady, protestując przeciwko wizytom na Wzgórzu Świątynnym 

                                                           
36 Ibidem. 
37 Kerry: Israel, Palestinians agree to intensify peace talks, http://www.ynetnews.com/ 
articles/0,7340,L-4433520,00.html [2.08.2020]. 
38 Ibidem. 
39 A. Gearan, At U.N. Palestinian leader Abbas criticizes Israel, but pledges good faith in 
peace talks, http://www.washingtonpost.com/world/national-security/at-un-palestinian 
-leader-abbas-criticizes-israel-but-pledges-good-faith-in-peace-talks/2013/09/26/4767d-
2ee-26ed-11e3-9372-92606241ae9c_story.html [2.08.2020]. 
40 Ibidem. 
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żydowskich grup, nawołujących Palestyńczyków do wyrażenia solidarno-

ści z Meczetem Aksa w obliczu izraelskiej agresji41. Rzecznik Hamasu, 

Abu Obaida, nawoływal palestyńską społeczność do przeprowadzenia 

trzeciej intifady w odpowiedzi na izraelskie wysiłki zjudaizowania Jerozo-

limy, oskarżając Izrael o wykorzystywanie bieżących rozmów pokojowych 

do likwidacji sprawy palestyńskiej i stworzenia nowego stanu rzeczywi-

stego42. Przywódca Islamskiego Jihadu, Ahmed Al- Mudallal, zachęcając 

Palestyńczyków do walki, podczas wiecu w Strefie Gazy powiedział: „no-

wa intifada powinna wybuchnąć przeciwko syjonistycznemu wrogowi. 

Wierzmy, że nasi ludzie mogą wyzwolić Palestynę od rzeki do morza 

(…)”43. 

16 października 2013 r. negocjacje izraelsko-palestyńskie utknęły 

w martwym punkcie po poruszeniu kwestii obecności Izraelskich Sił 

Obrony w Dolinie Jordanu, czemu sprzeciwiali się Palestyńczycy44. Na-

stępnego dnia, izraelski premier Netanjahu, w czasie ceremonii poświę-

conej Yitzakowi Rabinowi oświadczył: „nasza siła jest gwarancją naszej 

egzystencji i pokoju. Nie chcemy ataków Iranu na Judeę i Samarię. To 

wymaga też bezpiecznej granicy w Dolinie Jordanu, jak podkreślił Ichaak 

Rabin w swoim ostatnim przemówieniu. Dziś to jest jeszcze bardziej 

istotne, kiedy przedstawiciele Iranu przejmują terytoria w Gazie i Libanie 

(…)”45. Izraelski polityk zaakcentował również znaczenie sił obrony Izrae-

la: „rząd opowiada się za swoimi zasadami. Ważne jest to, że mamy na-

rzędzia, by bronić swojego państwa. Rabin działał, by zapewnić siłę Izra-

elskim Siłom Obrony, by zagwarantować naszą przyszłość. Bez Izrael-

skich Sił Obrony nasz los byłby podobny do losu naszego narodu w dia-

sporze. Izraelskie Siły Obrony stoją pomiędzy nami a zniszczeniem, na-

wet wtedy, gdy istnieją rozmowy pokojowe (…)”46. Przedstawiciele władz 

palestyńskich odrzucili izraelskie plany utrzymania terytorium lub nawet 

prowadzenia działań obronnych na dowolnej części Zachodniego Brzegu 

czy Wschodniej Jerozolimy po powołaniu niepodległego państwa pale-

                                                           
41 K. Abu Toameh, Hamas, Islamic Jihad call for a third intifada, http://www.jpost.com/ 
Middle-East/Hamas-Islamic-Jihad-call-for-a-third-intifada-327202 [2.08.2020]. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
44 L. Harkov, Netanjahu: Border must remain in Jordan Valley- like Rabin said, 
http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Netanyahu-Border-must-remain-in-
Jordan-Valley-like-Rabin-said-328892 [2.08.2020]. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
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styńskiego47. Rzecznik prezydenta M. Abbasa, Nabil Abu Rudaineh, 

stwierdził, że pokój z Izraelem nie będzie możliwy, dopóki nie zostanie 

założone Państwo Palestyna z pełną suwerennością w granicach sprzed 

1967 r., ze wschodnią Jerozolimą jako stolicą, ponadto władze palestyń-

skie nie zaakceptują żadnej militarnej obecności Izraela na „terytoriach 

Państwa Palestyny”48. 

27 października 2013 r. władze izraelskie podjęły decyzję o uwol-

nieniu ponad 26 palestyńskich więźniów, aresztowanych blisko 20 lat 

temu za zaangażowanie w ataki terrorystyczne przeciwko izraelskiemu 

państwu49. Dzień później, premier B. Netanjahu odrzucił palestyńskie 

prawo powrotu do Izraela, twierdząc że: „jedność Jerozolimy nie podlega 

dyskusji, a Palestyńczycy nie mogą mieć prawa powrotu do Izraela w żad-

nym statusie porozumienia dla rozwiązania w postaci dwóch państw 

(…)”50. 

6 listopada 2013 r. izraelscy negocjatorzy przekazali swoim pale-

styńskim partnerom, że mur przechodzący przez okupowany Zachodni 

Brzeg posłuży jako granica przyszłego państwa palestyńskiego51. Pale-

styńczycy nalegali, by rozmowy opierały się na granicach sprzed wojny 

sześciodniowej z 1967 r., kiedy Izrael zajął Gazę, Zachodni Brzeg Jordanu 

i arabską, wschodnią Jerozolimę, lecz szef izraelskiego rządu B. Netanja-

hu sprzeciwił się powrotowi do wyznaczonych linii granicznych, traktując 

taki pomysł za „nie do obrony”, mówiąc, że nie bierze on pod uwagę 

zmian demograficznych, zachodzących przez ostatnie 46 lat52. 14 listopa-

da 2013 r. zespół palestyńskich negocjatorów przerwał rozmowy ze stroną 

izraelską. Jak wyjaśniał jeden z członków zespołu, Mohamed Shtayyeh, 

„Izrael jest całkowicie odpowiedzialny za zerwanie negocjacji z powodu 

                                                           
47 K. Abu Toemah, Palestinian Authority: We won‟t allow Israeli security presence in 
West Bank, http://www.jpost.com/Middle-East/Palestinian-Authority-We-wont-allow-
Israeli-security-presence-in-W-Bank-329072 [2.08.2020]. 
48 Ibidem. 
49 T. Lazaroff, Israel expected to free more Palestinian prisoners this week, http://www. 
jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Israel-expected-to-free-more-Palestinian-prisoners-
this-week-329809 [2.08.2020]. 
50 T. Lazaroff, Netanjahu rejects Palestinian right of return to Israel, http://www.jpost. 
com/Diplomacy-and-Politics/Netanyahu-rejects-Palestinian-right-of-return-to-Israel-32-
9895 [2.08.2020]. 
51 Israel says Separation Wall will be border, http://www.aljazeera.com/news/middle-
east/2013/11/israel-says-separation-wall-will-be-border-201311514132609960.html 
[2.08.2020]. 
52 Ibidem. 
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kontynuacji i eskalacji polityki osadniczej (…)”53. W wywiadzie dla egip-

skiej telewizji CBS prezydent M. Abbas zapowiedział, że negocjacje poko-

jowe z Izraelem będą nadal trwały, nawet bez dotychczasowego zespołu54. 

4 grudnia 2013 r. negocjator palestyński, Saeb Erekat, wezwał 

amerykańskiego sekretarza stanu J. Kerry‟ego do ratowania zerwanych 

izraelsko- palestyńskich rozmów pokojowych. „Pan Kerry musi pracować, 

by uratować te negocjacje, by zakończyć pogorszenie rozmów wywołane 

ciągłą aktywnością osiedleńczą Izraela i popełnianymi przezeń z zimną 

krwią przestępstwami (…)”55. Palestyńczycy oburzali się kontynuowaną 

ekspansją osadniczą Izraela na Terytoriach Okupowanych, postrzeganych 

przezeń za część przyszłego państwa. Izrael oskarżał palestyńskich przy-

wódców o zaangażowanie w antyizraelskie incydenty i wstrzymywanie 

rozmów przez odmowę uznania kraju jako „Państwa Żydowskiego”56. 

26 grudnia 2013 r. ministrowie i prawnicy z Likudu próbowali 

ograniczyć wolność premiera Netanjahu w rozmowach z Palestyńczykami 

poprzez przedłożenie projektu ustawy o aneksji przez Izrael Doliny Jor-

danu57. Gdyby zamiar ten się powiódł, szef izraelskiego rządu miałby 

związane ręce w sprawie akceptacji amerykańskiej oferty o oddanie Doli-

ny Jordanu i linii granicznych z Jordanią pod kontrolę Palestyńczyków, 

z żołnierzami Izraelskich Sił Obrony umieszczonymi na granicy i dodat-

kowym wspieraniem bezpieczeństwa przez Stany Zjednoczone58. 

30 grudnia 2013 r. Saeb Erekat stwierdził, bazując m.in. na do-

tychczasowych osiągnięciach i pomyśle izraelskiej partii rządzącej o przy-

łączeniu doliny Jordanu, że rozmowy pokojowe z Izraelem nie powiodły 

się59. Zaapelował do władz palestyńskich o podjęcie starań członkowskich 

do międzynarodowych organizacji i forów ze wsparciem krajów arabskich 

                                                           
53 Palestinian negotiators quit in protest, http://www.aljazeera.com/news/middleeast/ 
2013/11/palestinian-negotiators-quit-protest-201311148159235852.html [2.08.2020]. 
54 Ibidem. 
55 Palestinian peace envoy urges Kerry to “save talks” with Israel, http://www.reuters. 
com/article/2013/12/04/us-palestinians-israel-talks-idUSBRE9B30LG20131204 
[2.08.2020]. 
56 Ibidem. 
57 L. Harkov, Likud pushing bill to annex Jordan valley, http://www.jpost.com/Diploma-
cy-and-Politics/Likud-pushing-bill-to-annex-Jordan-Valley-336285 [2.08.2020]. 
58 Ibidem. 
59 K. Abu Toemeh, Erekat: Peace talks have failed, PA should seek statehood recognition, 
http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Erekat-Peace-talks-have-failed-PA-
should-seek-statehood-recognition-336586 [2.08.2020]. 
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oraz do społeczności międzynarodowej o uznanie Państwa Palestyny 

w granicach sprzed 1967 r. ze wschodnią Jerozolimą jako stolicą60. 

1 stycznia 2014 r. Izrael zaproponował przeniesienie części teryto-

rium w tzw. trójkącie arabskim61, położonego na południowy wschód od 

Hajfy do przyszłego państwa palestyńskiego w zamian za aneksję obszaru 

Zachodniego Brzegu Jordanu z żydowskimi skupiskami osadniczymi. 

Propozycja ta była poruszana między najważniejszymi władzami izrael-

skimi i amerykańskimi. 

10 stycznia 2014 r., kilka dni po wizycie Johna Kerry‟ego w Izraelu, 

państwo izraelskie ogłosiło plan budowy 1400 nowych domów na okupo-

wanym Zachodnim Brzegu i we wschodniej Jerozolimie62. Przedstawiciel 

palestyńskich negocjatorów, Saeb Erekat, tak skomentował to zdarzenie: 

„ostatnie ogłoszenie jasno pokazuje wyraźne zobowiązanie Izraela do 

destrukcji wysiłków włożonych w rozmowy pokojowe i nałożenia reżimu 

apartheidu. Jest to także test dla zdolności administracji Stanów Zjedno-

czonych odnośnie podciągnięcia Izraela do odpowiedzialności za aktywne 

sabotażowanie amerykańskich starań pokojowych (…)63. 

21 stycznia 2014 r. Izrael przedstawił projekt stworzenia kolejnych 

381 domów dla osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu, w Givat Zeev, 

na południe od Ramallah, wywołując oskarżenia Palestyńczyków, że jest 

bardziej zainteresowany budową osadnictwa żydowskiego niż pokoju64. 

31 stycznia 2014 r. USA poinformowały, że ramy stworzonego 

przezeń izraelsko-palestyńskiego porozumienia pokojowego pozwolą po-

zostać na Zachodnim Brzegu Jordanu do 80% żydowskich osadników65. 

                                                           
60 Ibidem. 
61 Nazwą tą określa się obszar położony na Równinie Szarona, na którym znajdują za-
mieszkiwane w większości przez Arabów miasta: Kafr Qara, Umm al- Fahm, Tayibe 
i Qalansawe. Zob. S. Winer, Israel reportedly offering land and its 300 000 residents to 
Palestinians, http://www.timesofisrael.com/israel-reportedly-offering-land-and-its-300-
000-residents-to-palestinians/ [2.08.2020]. 
62 O. Lewis, Israel announces plans for building 1400 settlement homes, http://www.reu-
ters.com/article/2014/01/10/us-palestinians-israel-settlements-idUSBREA090KW2014-
0110 [2.08.2020]. 
63 Ibidem. 
64 Peace hopes fade as Israel plans 381 more settler homes, http://www.globalpost.com/ 
dispatch/news/afp/140121/peace-hopes-fade-israel-plans-381-more-settler-homes-0 
[2.08.2020]. 
65 I. Lazareva, Hundreds of thousands of settlers may stay put under leaked framework 
for Middle East peace deal, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/ 
israel/10610803/Hundreds-of-thousands-of-settlers-may-stay-put-under-leaked-frame-
work-for-Middle-East-peace-deal.html [2.08.2020]. 
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Szczegóły wizji co do ostatecznego rozstrzygnięcia ujawniono podczas 

spotkania przywódców amerykańskiej społeczności żydowskiej z Marti-

nem Indykiem, wysokim urzędnikiem USA, biorącym udział w palestyń-

sko-izraelskich negocjacjach. Oferowany projekt przewiduje, że osadnicy, 

których obecność postrzegana jest przez społeczność międzynarodową 

jako nielegalne wtargnięcie na ziemię palestyńską mogliby tam pozostać 

w ramach proponowanej umowy, opierającej się na wymianie ziemi mię-

dzy skonfliktowanymi stronami66. Porozumienie odświeżałoby granice 

w taki sposób, że 80% osadniczych domów uległoby przeklasyfikowaniu 

i stałoby się częścią Izraela, podczas, gdy pozostałe działki ziemi przeka-

zano by pod kontrolę palestyńską. Ponadto pozwolono by państwu izrael-

skiemu zachować swoją rolę w kierowaniu bezpieczeństwem wzdłuż gra-

nic Zachodniego Brzegu Jordanu z sąsiadującą Jordanią. Aby upewnić 

się, że przyszłe państwo palestyńskie nie stanie się kolejnym zagrożeniem 

dla Izraela, premier B. Netanjahu chce kontrolować zewnętrzne granice 

państwa palestyńskiego67. Martin Indyk, były amerykański ambasador w 

Izraelu, doszedł również do wniosku, że ostateczny traktat pokojowy po-

winien zawierać rekompensatę dla ofiar po obu stronach konfliktu68. 

Własny prezydent i rząd, ok. 5.5 mln obywateli69, włączenie do 15 

międzynarodowych konwencji i agend ONZ, sukcesy osiągnięte przez 

zmianą nazwy- część palestyńskich dążeń została już zrealizowana. Pilnej 

reakcji ze strony Palestyńczyków wymagają jeszcze m.in. pogarszające się 

relacje z Izraelem. Przed społecznością palestyńską mnożą się coraz to 

nowe trudności, którym dzielnie stawia czoła, wierząc, iż będzie się kiedyś 

mogła cieszyć niepodległym państwem, zbudowanym ze wszystkich nale-

żących do niej ziem. 
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Tomasz Wicha 
 

 

Konflikt o realizm w polityce zagranicznej  
– Rzeczpospolita Polska wobec wojny  

rosyjsko-gruzińskiej w 2008 r. 
 

 

W 2008 r. Rzeczpospolita Polska znajdowała się od roku w okresie 

kohabitacji. Prezydentem RP był Lech Kaczyński (wybrany w 2005 r. na 

5–letnią kadencję jako kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedli-

wość), natomiast władza wykonawcza była dzielona z rządem PO–PSL 

pod kierownictwem Donalda Tuska. W kampanii wyborczej kandydaci 

powoływali się na dziedzictwo „Solidarności” oraz wskazywali publicznie 

(zwłaszcza przed II turą wyborów prezydenckich) gotowość do sprzyjania 

powstaniu koalicji rządowej partii, które reprezentowali, mającą powstać 

po wyborach parlamentarnych odbywających się w Polsce w 2005 r. 

Oprócz „postsolidarnościowego rodowodu” partie Prawo i Sprawiedli-

wość (PiS) oraz Platforma Obywatelska (PO) prezentowały podobny kata-

log wartości1. 

Wybory prezydenckie wygrał L. Kaczyński, parlamentarne – Prawo 

i Sprawiedliwość, do koalicji rządowej PiS–PO nie doszło, a partie poli-

tyczne, które deklarowały utworzenie wspólnego rządu PiS–PO po wybo-

rach w 2005 r. stały się sobie wrogie na scenie politycznej. Spór, który od 

2005 r. podzielił Polskę, z każdym rokiem jedynie się utrwalał i umacniał. 

Strony wzajemnie zaczęły akcentować różnice, w tym różnice w odniesie-

niu do polityki zagranicznej Polski. Spór o kształt polityki zagranicznej 

uwydatnił się po wygranej przez Platformę Obywatelską w wyniku przy-

spieszonych wyborów parlamentarnych w 2007 r. Spór o politykę zagra-

niczną wpłynął na powołanie Radosława Sikorskiego na stanowisko Mini-

stra Spraw Zagranicznych, który w latach 2005–2006 był Ministrem 

Obrony Narodowej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. 

                                                           
 dr Tomasz Wicha, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-
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1 D. Karnowska, Polityka zagraniczna Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005–2011. 
Próba bilansu, „Nowa polityka wschodnia” 2012, nr 2, s. 42. 
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Spór kompetencyjny przybierał na sile. Obydwa obozy prezentowa-

ły koncepcje polityki zagranicznej, w których nie było wspólnych punk-

tów. W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. wskazano, że za 

prowadzenie polityki zagranicznej odpowiadała Rada Ministrów, ale 

wskazano także, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej pozostawał naj-

wyższym przedstawicielem państwa w stosunkach zewnętrznych. Nie 

stanowiłoby to problemu w sytuacji, w której prezydent i premier wywo-

dziliby się z jednego obozu politycznego, natomiast stanowiło ogromne 

wyzwanie dla rządu i prezydenta wywodzących się z zupełnie innych opcji 

politycznych. Jednocześnie należy zasygnalizować, że Lecha Kaczyńskie-

go (i PiS) od Platformy Obywatelskiej w po¬lityce zagranicznej różniło 

niemal wszystko (diagnoza, cele i środki). Strony zarówno uważały, że 

postulowana i realizowana przez przeciwnika politycznego polityka za-

graniczna była szkodliwa dla Polski. Jednym z licznych punktów spor-

nych w polityce zagranicznych był model relacji wobec państw Europy 

Środkowo-Wschodniej. Wydarzenia z Gruzji z 2008 r. uwydatniły różnice 

w polityce zagranicznej Polski. 

 

Spór o kształt polityki zagranicznej Polski  

pomiędzy PiS a PO 

Podstawową różnicę w zakresie polityki zagranicznej pomiędzy 

Prawem i Sprawiedliwością2 a Platformą Obywatelską była recepcja nur-

tów znanych z teorii stosunków międzynarodowych. Partia PiS wraz 

z prezydentem wywodzącym się z tegoż środowiska politycznego, jedno-

znacznie opowiadali się za wagą realizmu we współczesnych stosunkach 

międzynarodowych. Wskazywano, że doktryna neoliberalna, która była 

realizowana przez większość gabinetów w III Rzeczypospolitej była szko-

dliwa i stanowiła wyraz poznawczej naiwności oraz niebezpiecznego idea-

lizmu. Brak czerpania z doświadczeń historycznych, analizy geopolitycz-

nej oraz oceny rzeczywistości politycznej uznawano za styl myślenia, któ-

ry zdecydowanie należało odrzucić3. 

                                                           
2 W tej grupie należy umieścić także prezydenta L. Kaczyńskiego, który pełnił urząd w la-
tach 2005–2010. 
3 W. Paruch, Źródła orientacji eurorealistycznej w Polsce. O myśli politycznej Prawa 
i Sprawiedliwości, [w:] Z. Czachór, T. Grosse, W. Paruch (red.), Integracja europejska  
– polska perspektywa, Warszawa 2018, s. 214. 
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Prawo i Sprawiedliwość, a także L. Kaczyński, pozostawali w spo-

rze z Platformą Obywatelską w sprawach fundamentalnych. Różnice 

w postrzeganiu środowiska międzynarodowego, a także budowania koali-

cji, zostały wyraźnie ukazane po 2007 r., kiedy władzę w Polsce w wyniku 

przedterminowych wyborów parlamentarnych objęły Platforma Obywa-

telska i Polskie Stronnictwo Ludowe. W ciągu pierwszych kilku miesięcy 

nowy rząd rozpoczął działania, które poprzednicy uznali za błędne i szko-

dliwe. Dwie przeciwstawne koncepcje polityki zagranicznej Polski stały 

się po 2007 r. faktem4. 

PiS krytykowało postulowany przez rząd D. Tuska reset z Federacją 

Rosyjską. Uważano, że relacje polsko-rosyjskie nie mogły się polepszyć 

w krótkiej perspektywie ze względu na rozbieżność interesów. PO dążyła 

do silniejszych relacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 

zwłaszcza z Niemcami i Francją, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość 

oceniało, że Niemcy i Polskę, a także Francję i Polskę dzieliło zbyt wiele, 

żeby format Trójkąta Weimarskiego mógł być skuteczny dla realizacji 

polskich interesów narodowych. Wreszcie, PiS i PO poróżniła także kwe-

stia uznania niepodległości Kosowa (2008 r.). Reasumując, w drugiej 

części pierwszej dekady XXI wieku istniał na Polskiej arenie spór, który 

zdecydowanie bardziej wykraczał poza obszary wyznaczone przez spór 

pomiędzy realistami i liberałami w teorii stosunków międzynarodowych. 

Prawo i Sprawiedliwość dużą wagę przykładało do znaczenia histo-

rii. PiS uważało także, że posiadanie tożsamości politycznej konstytuowa-

ło podmioty w polityce, z tego względu odrzucano projekty pogłębiania 

integracji europejskiej. Dostrzegano, że podmioty polityczne czyniły sta-

rania, żeby wykorzystywać zasoby, które powodowały wzmocnienie po-

tencjału. Podkreślano także, że w Polsce dominował imposybilizm, który 

uniemożliwiał realizację wielu postulatów wynikających z prowadzenia 

skutecznej polityki, także polityki zagranicznej państwa5. 
  

                                                           
4 K. Szpak, Założenia programowe polityki zagranicznej koalicji rządowej PO–PSL w la-
tach 2007–2011, [w:] P. Musiałek (red.), Główne kierunki polityki zagranicznej rządu 
Donalda Tuska w latach 2007–2011, Kraków 2012, s. 18. 
5 W. Paruch, Między romantyzmem a realizmem – Prawo i Sprawiedliwość o politycz-
ności, „Studia Politologica” 2015, nr 15, s. 78. 
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Szczyt Paktu Północnoatlantyckiego  

w Bukareszcie w 2008 r. 

W przeprowadzonym dnia 5 stycznia 2008 r. referendum w spra-

wie przystąpienia Gruzji do NATO ponad 60% opowiedziała się „za”. 

Władze Gruzji na czele z prezydentem Michaiłem Saakaszwilim podjęli 

dyplomatyczne zabiegi, żeby Gruzja mogła zostać objęta Planem na rzecz 

Członkostwa na szczycie NATO w Rumunii. W dniach 2-3 marca 2008 r. 

prezydent Gruzji przebywał w Polsce na zaproszenie prezydenta L. Ka-

czyńskiego. W trakcie spotkania prezydent Polski publicznie wyraził po-

parcie dla członkostwa Gruzji w Pakcie Północnoatlantyckim i podkreślił, 

że Polskę i Gruzję łączą relacje strategiczne6. Ponadto wskazywał, że poli-

tyka wschodnia Polski powinna była ograniczać się jedynie do wschod-

nich sąsiadów Polski7. 

Prezydent RP w zakresie polityki wschodniej liczył na współpracę 

z rządem D. Tuska podkreślając, że aktywność „na Wschodzie” ma szcze-

gólne znaczenie nie tylko dla Polski, lecz także dla całej Europy8. L. Ka-

czyński podkreślał, że z państwami takimi jak Gruzja, Kazachstan czy 

Azerbejdżan łączą Polskę nie tylko związki historyczne, ale także dobre 

rokowania w zakresie politycznej i gospodarczej współpracy w przyszło-

ści. Współpraca na „odcinku wschodnim” miała dawać szansę na realiza-

cję projektu rurociągu, który przesyłałby ropę znad Morza Kaspijskiego 

do Polski i na rynki europejskie9. Więc, intensywność relacji ze wschod-

nimi partnerami była uzasadniana interesem Rzeczpospolitej Polskiej. 

Dnia 13 marca 2008 r. wizytę w Polsce złożył Jaap de Hoop Schef-

fer, Sekretarz Generalny NATO, a głównym tematem rozmów były przy-

gotowania do zbliżającego się szczytu Sojuszu. L. Kaczyński wyraził zde-

cydowane poparcie wobec pomysłu otrzymania przez Gruzję i Ukrainę 

MAP (Membership Action Plan) i podkreślił, że „polityka otwartych 

drzwi” stanowiła wartość dodaną i przyczyniała się do rozszerzenia obsza-

ru stabilności i bezpieczeństwa w Europie10. Na kilka dni przed szczytem 

                                                           
6 Polska wspiera przynależność Gruzji do NATO, http://www.prezydent.pl [10.04. 
2020]. 
7 Wschodni partnerzy Polski to nie tylko jej sąsiedzi, http://www.prezydent.pl [25.03. 
2020]. 
8 Prezydent: Tusk ma moje wsparcie, http://www.tvn24.pl [10.02.2020]. 
9 Prezydent: Tusk może liczyć na moje wsparcie, http://www.newsweek.pl [23.02. 
2020]. 
10 Wizyta Sekretarza Generalnego NATO w Polsce, http://www.prezydent.pl [30.03. 
2020]. 
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NATO L. Kaczyński udzielił wywiadu dla „Financial Times” i podkreślił, 

że „otwarcie na Wschód” było warunkiem efektywnego działania zarówno 

Unii Europejskiej, jak i Paktu Północnoatlantyckiego. Ewentualny brak 

objęcia Gruzji i Ukrainy „Planem na rzecz Członkostwa” mógłby zagrozić 

europejskiemu systemowi bezpieczeństwa. L. Kaczyński podkreślał, że 

jednym z zadań Sojuszu Północnoatlantyckiego powinno być eliminowa-

nie „reliktów pojałtańskiego systemu”11. 

Prezydent RP skierował list do przywódców państw członkowskich 

NATO, w którym podkreślił, że pozostawało moralnym zobowiązaniem 

i historycznym obowiązkiem, żeby „przywrócić” Europie państwa, które 

zostały od niej sztucznie oddzielone12. L. Kaczyński podnosił, że zarówno 

Gruzja, jak i Ukraina, podjęły trudną drogę reform i że wdrażanie reform 

nie odbywa się bez przeszkód. Tym niemniej, Prezydent RP postulował 

objęcie Gruzji i Ukrainy „Planem na rzecz Członkostwa” zastrzegając przy 

tym, że MAP nie musiał jednoznacznie zobowiązywać państwa członkow-

skie do przyznania członkostwa, co zostało określone jako „mylące 

uproszczenie”13. 

W dniach 2–4 kwietnia 2008 r. w Bukareszcie odbył się 20. szczyt 

NATO, na którym doszło do spotkania Rady NATO – Rosja14. Władimir 

Putin wyraził sprzeciw wobec planowanego objęcia Gruzji i Ukrainy pla-

nem MAP. Polska wspierała przynależność Gruzji do Paktu Północnoat-

lantyckiego15. Ostatecznie, ani Ukraina ani Gruzja nie uzyskały Planu na 

rzecz Członkostwa. Jaap de Hoop Scheffer podkreślał, że zarówno Ukrai-

na i Gruzja będą członkami Sojuszu, ale do oczekiwanej decyzji w sprawie 

MAP nie doszło16. L. Kaczyński podsumowując szczyt w Bukareszcie wy-

raził zadowolenie, że w komunikacie końcowym odrzucono pierwotny 

zapis, że Ukraina i Gruzja mogły stać się członkami Sojuszu „pewnego 

dnia”, stwierdzono po prostu, że obydwa państwa „staną się członkami 

NATO”17. 

                                                           
11 Kaczyński chce Ukrainy i Gruzji w NATO, http://www.tvn24.pl [20.02.2020]. 
12 „Financial Times” – Lech Kaczyński: NATO musi przyjąć Ukrainę i Gruzję, http:// 
www.polskieradio.pl [30.03.2020]. 
13 „NATO ma obowiązek objąć Ukrainę i Gruzję”, http://www.wprost.pl [30.01.2020]. 
14 NATO – Russia Council meeting concludes the Bucharest Summit, http://www.nato.int 
[21.04.2020]. 
15 Polska wspiera przynależność Gruzji do NATO, http://www.prezydent.pl [10.04. 
2020]. 
16 Ukraina – Gruzja. Pukając do drzwi NATO, http://www.psz.pl [29.03.2020]. 
17 Udział Prezydenta RP w Szczycie NATO w Bukareszcie, http://www.prezydent.pl 
[30.01.2020]. 
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Dnia 25 czerwca 2008 r. L. Kaczyński spotkał się z uczestnikami 

ministerialnego spotkania Nowej Grupy Przyjaciół Gruzji. W swoim wy-

stąpieniu określił postęp w zakresie euroatlantyckich integracji Gruzji 

jako niewystarczający18. 

 

Rosyjsko-gruzińska wojna pięciodniowa 

Konflikty były obecne na Kaukazie Południowym od dawna, stały 

się immanentną częścią systemu politycznego nie tylko w Gruzji, ale także 

w Armenii i Azerbejdżanie. Taki utrwalony model powodował trwałą 

destabilizację społeczną, a także polityczną w regionie i uwydatniał po-

datność na naciski państw dominujących w regionie19. 

Konflikt zbrojny pomiędzy Gruzją a separatystami z Abchazji 

i Osetii Południowej, a także Federacją Rosyjską wybuchł w nocy z 7 na 8 

sierpnia 2008 r.20 Wydarzenia z sierpnia 2008 r. zostały poprzedzone 

przez szereg wydarzeń z lipca 2008 r. Dnia 15 lipca 2008 r. w Gruzji roz-

poczęły się w Gruzji manewry „Immediate Response”, które zostały zor-

ganizowane w ramach programu „Partnerstwa dla pokoju” Sojuszu Pół-

nocnoatlantyckiego. Prymarnym „targetem” jawiło się opanowanie ob-

szaru, który byłby zajęty przez separatystów, a celem finalnym – „przy-

wrócenie porządku” na zajmowanym obszarze. Równolegle, Rosja rozpo-

częła wielkie manewry wojskowe tuż przy granicy z Gruzją „Kaukaz 

2008”. Sytuacja stawała się napięta. Dnia 1 sierpnia 2008 r. wybuchła 

mina-pułapka, raniąc gruzińskich policjantów. Na kilka dni przed wybu-

chem wojny następowały wymiany ognia, które argumentowano odpo-

wiedziami na atak przeciwnika. 

Dnia 7 sierpnia 2008 r. M. Saakaszwili skierował orędzie, w któ-

rym zadeklarował zawieszenie broni. Równolegle, wojsko Gruzji koncen-

trowało się wokół Osetii Południowej i rozpoczęło ostrzeliwanie Cchinwa-

li, a także osetyjskich wsi realizując operację „Czyste Pole”. Takie działa-

nia spotkały się z odpowiedzią ze strony osetyjskiej, co spowodowało, że 

władze Gruzji przekazały komunikat o potrzebie konstytucyjnego przy-

wrócenia porządku na obszarze Osetii Południowej. Tuż po północy roz-

                                                           
18 Wierzę, że Gruzja będzie członkiem NATO, http://www.prezydent.pl [25.12.2019]. 
19 K. Fedorowicz, Konflikty na Kaukazie Południowym jako czynniki destabilizujące 
rzeczywistość społeczno–polityczną, „Studia Europejskie” 2015, nr 4, s. 191. 
20 R. Grodzki, Wojna gruzińsko – rosyjska 2008. Przyczyny – przebieg – skutki, Zakrze-
wo 2009, s. 7. 
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począł się atak rakietowy ze strony gruzińskiej. Punktem zwrotnym stała 

się śmierć żołnierzy rosyjskich batalionu pokojowego Wspólnoty Niepod-

ległych Państw. Prezydent M. Saakaszwili równolegle poinformował 

o zrzuceniu bomb przez Rosjan na Gori i Kareli i stwierdził, że Rosja roz-

poczęła realizację operacji wojskowej przeciwko Gruzji. Separatyści 

z Osetii Południowej zwrócili się do Rosjan o pomoc. 

Dnia 9 sierpnia 2008 r. doszło do zbombardowania przez Rosjan 

portu w Poti, a także bazy wojskowej w Senaki. W związku z atakiem ha-

kerskim na strony internetowe urzędów centralnych Gruzji, Kancelaria 

Prezydenta RP zdecydowała się udostępnić domenę. Po wprowadzeniu 

przez władze Gruzji stanu wojennego na terytorium państwa, 9 sierpnia 

2008 r. także druga ze zbuntowanych prowincji w Gruzji – Abchazja  

– zdecydowała się na rozpoczęcie operacji przeciw Gruzji. Gruzińskie 

media informowały, że 10 sierpnia 2008 r. Rosjanie zrzucili bomby na 

wojskowe lotnisko pod Tbilisi. Po tym, jak Rosja zaatakowała wąwóz 

Kodori, M. Saakaszwili zaapelował o przystąpienie do rozmów, na co 

Rosjanie nie przystali. 

Kulminacyjnym dniem wojny był 12 sierpnia 2008 r. Wojska rosyj-

skie zbombardowały Gori, siły zbrojne Abchazji odzyskały kontrolę nad 

Wąwozem Kodori. Do Moskwy w celu negocjacji udał się prezydent Fran-

cji Nicolas Sarkozy, doszło tam do podpisania porozumienia Sarkozy  

– Miedwiediew. Tymczasem władze w Gruzji relacjonowały, że wojska 

rosyjskie zbliżały się do Tbilisi.  

 

Reakcja Rzeczypospolitej Polskiej na wojnę  

rosyjsko-gruzińską 

Prezydent Lech Kaczyński zdecydował się osobiście zaangażować 

w wojnę rosyjsko-gruzińską w ten sposób, że zaprosił do złożenia wizyty 

w Gruzji głowy państw i szefów rządów Litwy, Łotwy, Estonii, a także 

Ukrainy. Przedstawiciele tych państw wyrazili sprzeciw wobec polityki 

rewizjonizmu21. Podczas wiecu poparcia dla Gruzji 12 sierpnia 2008 r. 

prezydent Polski zarysował znaczenie wojny rosyjsko-gruzińskiej nie 

tylko dla Gruzji, ale także dla regionalnego i międzynarodowego bezpie-

czeństwa. Wskazywał, że państwa Europy Środkowo–Wschodniej, które 

doskonale zdawały sobie sprawę z neoimperialnych ambicji Federacji 

                                                           
21 T. Niedziółka, Unia Europejska wobec rosyjskiej agresji na Gruzję, „Biuletyn. Opinie” 
2008, nr 7, s. 2. 
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Rosyjskiej miały moralne prawo i obowiązek udzielić poparcia Gruzji. 

L. Kaczyński zamanifestował poparcie dla Gruzji i przedstawił jedno-

znaczny brak zgody na próbę restytucji kształtu stosunków międzynaro-

dowych znanego ze Związku Radzieckiego. Prezydent RP uważał, że pię-

ciodniowa wojna rosyjsko-gruzińska ukazała strategiczne plany Federacji 

Rosyjskiej. Nie bez znaczenia było także, że Federacja Rosyjska próbowa-

ła odzyskać przywództwo nad państwem, które posiadało ogromne atuty 

strategiczne w zakresie dostaw złóż ropy naftowej i gazu ziemnego przesy-

łanego do Europy22. Bombardowanie przez Rosjan portu w Poti było tego 

koronnym dowodem. Wykorzystywanie przez Federację Rosyjską surow-

ców naturalnych jako narzędzia w polityce zagranicznej służące wywiera-

niu nacisku były powszechnie dostrzegane23. 

Ocena wydarzeń z sierpnia 2008 r. nie była w Polsce jednolita. 

Ośrodki władzy wykonawczej różniły się w zakresie rozwoju wydarzeń. 

Konflikt rosyjsko-gruziński uwydatnił różnicę w zakresie polityki zagra-

nicznej Polski realizowanej przez rząd D. Tuska od tej, której hołdował 

L. Kaczyński. Prezydent RP wskazywał wielokrotnie, że postawa Federacji 

Rosyjskiej wobec sąsiadów powinna była rodzić niepokój. Rząd PO–PSL, 

który kilka miesięcy przed wojną rosyjsko-gruzińską rozpoczął realizację 

polsko-rosyjskiego resetu zajmował umiarkowane stanowisko w sprawie 

konfliktu na Kaukazie. Podkreślano złożoność czynników, także po stro-

nie gruzińskiej, które doprowadziły do wybuchu wojny i następnie eskala-

cji działań wojennych24. 

Reakcja Rzeczpospolitej Polskiej na kryzys gruziński miała kilka 

odsłon, poza głównym wydarzeniem z 12 sierpnia 2008 r., w których 

wezwano międzynarodową społeczność do przeciwstawienia się polityce 

Kremla: 

1. Lech Kaczyński odbył rozmowy telefoniczne z przywódcami pań-

stw z Europy, a także z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Rozmowa 

telefoniczna z George‟m Bushem wieczorem 11 sierpnia 2008 r. jawi się 

                                                           
22 D. Litwin-Lewandowska, Gruziński epizod w polskiej polityce zagranicznej w okresie 
prezydentury Lecha Kaczyńskiego (2005–2010), „Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska. Sectio M” 2017, t. 2, s. 195. 
23 M. Kowalczyk, Przyczyny wojny gruzińsko – rosyjskiej w 2008 roku, „Annales Univer-
sitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio M” 2017, t. 2, s. 179. 
24 P. Świeboda, Konflikt w Gruzji i jego implikacje dla regionu – perspektywa Polski, 
„H.B. Stiftung”, Warszawa, 2008, s. 1. 
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jako ważny czynnik, który wzmocnił znaczenie obecności szefów państw 

i rządów na wiecu w Tbilisi następnego dnia. 

2. Minister Spraw Zagranicznych RP w rządzie PO–PSL wyraził 

konieczność powrotu do rozmów w sprawie rozejmu, a sytuację w Gruzji 

określił jako „bardzo poważną”, zaś bombardowanie Gruzji – jako „nie-

dopuszczalne”. 

3. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w uchwale z dnia 2 września 

2008 r. wyraził wsparcie, a także solidarność z Gruzją. 

4. Dnia 23 listopada 2008 r. na zaproszenie prezydenta Gruzji 

M. Saakaszwilego prezydent Polski złożył wizytę w Gruzji. Wyprawa mia-

ła związek z obchodami 5. rocznicy Rewolucji Róż, jednak w trakcie wizy-

ty doszło do zmiany wcześniej ustalonych planów. Prezydent M. Saaka-

szwili zaprosił prezydenta Polski w rejon, który graniczył z Osetią Połu-

dniową. Konwój wiozący prezydentów został ostrzelany. 

 

Podsumowanie 

Należy podkreślić, że defragmentacja Gruzji w 2008 r. spowodo-

wała, że państwo zostało postrzegane przez społeczność międzynarodową 

jako niestabilne, bez zdolności unormowania relacji wewnętrznych, a tak-

że sąsiedzkich. Tym samym, możliwości integracji Gruzji z Unią Europej-

ską i Sojuszem Północnoatlantyckim uległy w sensie faktycznym zamro-

żeniu25. Federacja Rosyjska osiągnęła swój cel, co zostało wzmocnione 

także przez to, że pomimo odpowiedzialności za wzrost napięcia w Osetii 

Południowej, jako pierwsza zaatakowała Gruzja. Decyzja prezydenta Gru-

zji spowodowała, że społeczność międzynarodowa – zwłaszcza w dłuższej 

perspektywie – mogła odnieść wrażenie, że Gruzja „nie nadawała się” do 

członkostwa ani integracji, bowiem była państwem niestabilnym, z nieu-

regulowanymi granicami26. Z inicjatywy władz Paktu Północnoatlantyc-

kiego zawieszono współpracę w formacie Rada NATO – Rosja. Uznano 

bowiem, że wojska rosyjskie były zaangażowane w konflikt zbrojny, który 

toczył się pomiędzy Gruzją a Osetią Południową. Ponadto, wojna pięcio-

dniowa, w konsekwencji której Federacja Rosyjska uznała 26 sierpnia 

2008 r. niepodległość dwóch separatystycznych republik – Osetii Połu-

                                                           
25 J. Zawadzki, Współczesny rozbiór państwa. Casus Gruzji, „Nowa polityka wschodnia” 
2011, nr 1, s. 171. 
26 G. Klein, Polityka Rosji wobec „bliskiej zagranicy” – rosyjski realizm jako zagrożenie 
dla bezpieczeństwa międzynarodowego, „Obronność. Zeszyty naukowe” 2014, nr 3, s. 19. 
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dniowej i Abchazji – miała wpływ na inne tzw. „zamrożone” konflikty na 

obszarze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, m.in. na 

konflikt w Naddniestrzu27. 

Federacja Rosyjska udowodniła swoją gotowość użycia siły w obro-

nie swoich interesów, a także w celu odzyskania swojej strefy wpływów. 

Pojawiające się ze strony europejskich elit koncepcje normalizacji relacji 

z Federacją Rosyjską ukazywały bezradność Zachodu wobec rosyjskiej 

skuteczności, a także brak europejskich możliwości do skutecznego ha-

mowania neoimperialnych zamierzeń ze strony Federacji Rosyjskiej28. 

Ponadto, stanowiska państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawie 

wojny rosyjsko-gruzińskiej różniły się, z tego względu potencjalny kon-

flikt na Kaukazie co do zasady był poważnym wyzwaniem dla polityki za-

granicznej Unii Europejskiej jako całości29. 
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Klaudia Cenda-Miedzińska 
 

 

Plan budowania bezpieczeństwa i rozwoju państwa 
ogarniętego konfliktem zbrojnym na przykładzie 

Afghanistan Compact 
 

 

Obalenie talibów miało dać początek nowemu Afganistanowi. 

W pierwszej kolejności potrzebna była odbudowa stałych instytucji rzą-

dowych. Stosowne porozumienie zawarto w Bonn, 5 grudnia 2001 r. Klu-

czowe ministerstwa przypadły wówczas Sojuszowi Północnemu w zamian 

za obsadzenie na stanowisku przewodniczącego rządu tymczasowego, 

Pasztuna Hamida Karzai. Afgańczycy zaczęli wracać do kraju wierząc 

w obietnice USA o wspólnej odbudowie państwa, poprawie bezpieczeń-

stwa i warunków życia. W trzy lata później, w kwietniu, na międzynaro-

dowej konferencji nt. Afganistanu, podkreślono konieczność wzmocnie-

nia państwa prawa i rozwoju instytucjonalnego. Podjęto również decyzje 

o kontynuacji misji ISAF i rozwój PRTs1. Rząd Afganistanu, tak jak i spo-

łeczność międzynarodowa, miał świadomość, że budowaniu bezpieczeń-

stwa nie mogą służyć jedynie środki militarne. Konieczne było wzmoc-

nienie organów państwowych, praworządności, sprawiedliwości, współ-

pracy z krajami ościennymi, utrzymanie ładu, rozwój społeczny i gospo-

darczy. Na przełomie stycznia i lutego w 2006 r., na konferencji w Lon-

dynie, rząd przedstawił Przejściową narodową strategię rozwoju Afgani-

stanu (I-ANDS) będącą planem działań na rzecz przyśpieszenia postępu 

w trzech dziedzinach: (1) bezpieczeństwa; (2) zarządzania, praworządno-

ści, praw człowieka; (3) rozwoju społecznego i gospodarczego2. Zwień-

czeniem konferencji było przyjęcie Afghanistan Compact koncentrujące-

                                                           
 dr Klaudia Cenda-Miedzińska, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny 
w Krakowie, e-mail: cenda.klaudia@gmail.com 
1 Berlin Declaration 1 April 2004, International Afghanistan Conference, Berlin 31 March  
– 1 April 2004. 
2 Szerzej zob.: Islamic Republic of Afghanistan, Afghanistan National Development Strate-
gy. An Interim Strategy for Security, Governance, Economic Growth and Poverty Reduc-
tion, vol. 1, Kabul 2006. 
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go się na tych samych obszarach co ANDS3. Niniejszy pakiet formalnie 

zakończył proces z Bonn, ustanawiając nowe, pięcioletnie ramy współpra-

cy Afganistanu i jego międzynarodowych partnerów. Rada Bezpieczeń-

stwa ONZ z zadowoleniem przyjęła Afghanistan Compact i wezwała do 

jego niezwłocznego wdrożenia4. 

W obszarze bezpieczeństwa zidentyfikowano 6 benchmarków. 

Punkty odniesienia stanowiły: 

● Międzynarodowe Siły Bezpieczeństwa – do 20 marca 2011 r.: 

promowanie bezpieczeństwa i stabilności przez ISAF i PRTs we współ-

pracy z rządem Afganistanu łącznie ze wzmocnieniem jego możliwości. 

● Afgańska Armia Narodowa – do 20 marca 2011 r.: zorganizowa-

nie, wyszkolenie i wyposażenie etnicznie zrównoważonej armii, która 

będzie w stanie zaspokoić potrzeby państwa, finansowanej proporcjonal-

nie do zdolności ekonomicznej kraju. 

● Afgańska Policja Narodowa i Afgańska Policja Graniczna – do 20 

marca 2011 r.: utworzenie w pełnym składzie etnicznie zrównoważonej, 

profesjonalnej, funkcjonalnej policji w liczbie 62 tys. funkcjonariuszy, 

odpowiadającej potrzebom zapewnienia bezpieczeństwa w państwie. 

● Rozwiązanie nielegalnych grup zbrojnych – do 20 marca 2008 r. 

● Działalność antynarkotykowa – do 20 marca 2011 r.: wzmocnie-

nie organów ścigania na poziomie centralnym i poszczególnych prowincji, 

zniszczenie narkotyków skonfiskowanych i środków produkcji, wyelimi-

nowanie czynników sprzyjających uprawie maku; wzmocnienie współ-

pracy z krajami sąsiadującymi w celu wymiany informacji wywiadow-

czych, zniszczenia narkotyków przemycanych przez granicę, prowadzenia 

działań wymierzonych w handlarzy narkotyków. 

● Rozminowanie i amunicja – do 20 marca 2008 r.: zlokalizowanie 

i zniszczenie wszystkich zapasów min przeciwpiechotnych; do 20 marca 

2011 r.: zmniejszenie o 70% terenów, na których znajdują się niewybuchy, 

zniszczenie wszystkich niebezpiecznych środków nienadających się do 

użytku, zniszczenie nadwyżek amunicji. Proces implementacji benchmar-

                                                           
3 The London Conference on Afghanistan 31 January – 1 February 2006, The Afghanistan 
Compact 2006, http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/afghanistan_compact.pdf [3.01. 
2020]; Islamic Republic of Afghanistan, ANDS, Implementation of The Afghanistan Com-
pact Benchmarks March-August 2006, Working Groups & Consultative Groups (CGs) przy 
wsparciu ANDS Office Kabul – Afghanistan, 2006. 
4 UN Security Council Resolution 1659 (2006), 15 February 2006, S/RES/1659 (2006), 
pkt 1-3. 
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ku uwzględniał również realizację programu informacji publicznej 

wzmacniającego świadomość społeczeństwa w obszarze usuwania min, 

który miał wpoić mieszkańcom wsi oraz dzieciom wagę udostępnianych 

przez nich informacji na temat wszelkich składowisk min znajdujących 

się na ich terenie5. 

Konieczność osiągnięcia trwałego rozwoju politycznego Afganista-

nu nie mogła się odbyć bez rządów demokratycznych i poszanowania 

praw człowieka. Odbudowa przejrzystych struktur administracji na 

wszystkich szczeblach wymagała zatem przygotowania odpowiednich 

specjalistów służby publicznej, utworzenia w każdej prowincji odpowied-

nich instytucji funkcjonalnych, działających według określonych ram 

prawnych i procedur. Priorytetem była także reforma sądownictwa, za-

pewnienie równego dostępu do sprawiedliwości dla wszystkich Afgańczy-

ków i dbałość wykonalne wyroki. Aby skonkretyzować plan działania, 

ustanowiono w tym obszarze 10 benchmarków: 

● Reforma administracji publicznej – do 20 marca 2007 r.: prze-

gląd liczby jednostek administracyjnych, ustalenie granic działania; do 20 

marca 2011 r.: restrukturyzacja i racjonalizacja organów rządowych, łącz-

nie z liczbą ministerstw, celem zapewnienia zrównoważonej pod wzglę-

dem budżetowym administracji publicznej; zreformowanie i wzmocnie-

nie komisji służby cywilnej; do 6 miesięcy stworzenie mechanizmów wy-

znaczania i nominowania członków rządu centralnego, sądownictwa, 

szefów policji, szefów ds. bezpieczeństwa dla prowincji, zatwierdzenie 

mechanizmów do 12 miesięcy i wdrożenie do 24 miesięcy; budowanie 

zdolności służby cywilnej, m.in. policji; począwszy od 20 marca 2008 r. 

przeprowadzanie rocznych przeglądów wyników kadry kierowniczej. 

● Przeciwdziałanie korupcji –  przed końcem 20 marca 2007 r.: ra-

tyfikowanie Konwencji ONZ przeciwko korupcji6; do 20 marca 2008 r.: 

dostosowanie krajowego ustawodawstwa; do 20 marca 2009 r.: urucho-

mienie mechanizmu monitorowania implementacji prawa. 

● Przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i opublikowanie 

wyników – do 20 marca 2009 r.7 

                                                           
5 Islamic Republic of Afghanistan, ANDS, op. cit., s. 1-15. 
6 Podpisanie konwencji przez Afganistan miało miejsce w dniu 20 lutego 2004 r.. Konwencja 
została ratyfikowana dopiero 25 sierpnia 2008 roku. 
7 Przeprowadzenie w 2008 r. pierwszego od 30 lat spisu powszechnego zostało odwołane ze 
względów bezpieczeństwa. Kolejny spis ludności przeprowadzono przy wsparciu UNFPA, 
w okresie od sierpnia 2009 do marca 2010 r. 
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● Zgromadzenie Narodowe – do połowy 2006 r.: udzielenie wspar-

cia technicznego i administracyjnego dla potrzeby wykonywania przez 

Zgromadzenie powierzonej mu roli. 

● Wybory – przed 20 marca 2009 r.: osiągnięcie pełnej zdolności i 

środków działania przez Afgańską Niezależną Komisję Wyborczą;  przed 

20 marca 2010 r.: stworzenie stałego rejestru wyborców przy wykorzy-

staniu jednego dokumentu tożsamości. 

● Płeć – do 20 marca 2011 r.: pełne wdrożenie Krajowego Planu 

Działania na Rzecz Kobiet Afganistanu; zgodnie z Milenijnymi Celami 

Rozwoju (MDGs) wzmocnienie udziału kobiet w organach rządowych i 

służbie cywilnej. 

● Praworządność – do 20 marca 2011 r.: stworzenie wymaganych 

na mocy Konstytucji ram prawnych (cywilnych, karnych, handlowych), 

przesłanie ich do instytucji sądowych i legislacyjnych, udostępnienie do 

wiadomości publicznej; osiągnięcie pełnej funkcjonalności instytucji wy-

miaru sprawiedliwości w każdej prowincji i zredukowanie czasu rozstrzy-

gania sporów; wzmocnienie profesjonalizmu i wiarygodności instytucji 

wymiaru sprawiedliwości (Ministerstwa Sprawiedliwości, sądownictwa, 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Krajowej Dyrekcji ds. Bezpieczeń-

stwa Narodowego); odbudowa infrastruktury sektora sprawiedliwości, 

w tym więzień z osobnymi oddziałami/celami dla kobiet i nieletnich; do 

20 marca 2007 r.: dokonanie przeglądu i reformy nadzoru mającego zna-

czenie dla korupcji, braku rzetelnego procesu sądowego i pomyłek sądo-

wych, a do 20 marca 2011 r. pełne wdrożenie nadzoru. 

● Rejestracja gruntów – do 20 marca 2007 r. dla głównych obsza-

rów miejskich i do 20 marca 2009 r. dla wszystkich innych obszarów: 

uruchomienie sposobu ewidencji gruntów; do 20 marca 2008 r.: uru-

chomienie systemu rozstrzygania sporów. 

● Działania antynarkotykowe – do 20 marca 2011 r.: wzrost aresz-

towań handlarzy narkotyków, skorumpowanych urzędników, ulepszenie 

bazy informacji na temat osób biorących udział w handlu narkotykami.  

Ostatni benchmark stanowiły prawa człowieka. Zakładano, że do 

20 marca 2011 r. wzrośnie zdolność rządu do wykonywania i raportowa-

nia praw człowieka, a zobowiązania traktatowe Afganistanu w tym zakre-

sie ulegną wzmocnieniu. Biuro ochrony rządu i organy ścigania miały 

opracować i przyjąć określone procedury i środki naprawcze, które będą 

zapobiegały arbitralnemu pozbawieniu wolności, torturom, wymusze-
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niom i nielegalnym wywłaszczeniom. Planowano wzmocnienie świado-

mość praw człowieka, wolność słowa i mediów. Rząd i Afgańska Nieza-

leżna Komisja Praw Człowieka miały monitorować przestrzeganie praw 

i skuteczność środków ochrony. Proces implementacji benchmarku za-

kładał również, iż Ministerstwo Sprawiedliwości zapewni 703 pracowni-

ków w ośrodkach poprawczych dla nieletnich, mających wiedzę z zakresu 

praw człowieka. Benchmark stanowił także, iż dzień 20 marca 2009 r., 

oznacza zakończenie realizacji planu działania na rzecz pokoju, sprawie-

dliwości i pojednania8. 

Rozwój gospodarczy i społeczny wymagał od rządu realizacji dzia-

łań na rzecz zmniejszenia ubóstwa, głodu, bezrobocia; promowania roli 

sektora prywatnego, obok sektora publicznego i non-profit; zapewnienia 

stabilności makroekonomicznej; przywrócenia i wspierania rozwoju kapi-

tału ludzkiego, w tym szkolenia specjalistów i liderów; wzmocnienia spo-

łeczeństwa obywatelskiego; zakończenia reintegracji powracających IDPs. 

Inwestycje publiczne koncentrowano na sześciu sektorach rozwoju go-

spodarczego i społecznego ujętych w ANDS, tj.: infrastruktura i zasoby 

naturalne, edukacja, zdrowie, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, 

ochrona socjalna, zarządzanie gospodarcze i rozwój sektora prywatnego. 

W ramach rozwoju infrastruktury oraz ochrony i wykorzystania za-

sobów naturalnych, za najważniejsze cele uznano: 

● stworzenie fiskalnie zrównoważonego systemu utrzymania dróg 

do 20 marca 2008 r. oraz zmodernizowanie obwodnicy i dróg połączo-

nych z obwodnicą do państw sąsiadujących do 20 marca 2009 r.; 

● zmodernizowanie lotnisk i żeglugi powietrznej do 20 marca 

2011 r.; 

● zapewnienie dostaw prądu dla co najmniej 65% gospodarstw 

domowych, 90% zakładów/instytucji na obszarach miejskich oraz 25% 

gospodarstw domowych na terenach wiejskich do 20 marca 2011 r.; opra-

cowanie strategii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2007 r.; 

● stworzenie sprzyjających warunków dla rentownego wydobycia 

surowców mineralnych do 20 marca 2007 r., a także wzmocnienie śro-

dowiska inwestycyjnego i odpowiedniej infrastruktury celem przyciągnię-

cia inwestycji krajowych i zagranicznych w tym obszarze do 20 marca 

2011 r.; 

                                                           
8 Islamic Republic of Afghanistan, ANDS, op.cit., s. 17-53. 
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● opracowanie zrównoważonej strategii zarządzania zasobami 

wodnymi, planów nawadniania i dostarczania wody zdatnej do picia do 

20 marca 2007 r. Poczynione inwestycje irygacyjne miały spowodować, 

że do 20 marca 2011 r. co najmniej 30% wody będzie pochodziła z dużych 

wodociągów; 

● do 20 marca 2011 r. wzmocnienie zdolności zarządzania miej-

skiego, rozwoju usług komunalnych, i zgodnie z MDGs, zaopatrzenie 

w instalacje wodne 50% gospodarstw domowych w Kabulu i 30% gospo-

darstw domowych w innych dużych miastach; 

● zgodnie z MDGs ustanowienie odpowiednich ram i regulacji 

ochrony powietrza, wody, gospodarowania odpadami, kontroli zanie-

czyszczeń, polityki dotyczącej zasobów naturalnych na wszystkich szcze-

blach administracji rządowej i poziomie lokalnym do 20 marca 2008 r.9 

W obszarze edukacji skupiono się na szkolnictwie szczebla podsta-

wowego, średniego i wyższego oraz rozwoju umiejętności i dziedzictwa 

kulturowego Afganistanu. Założono, że do 20 marca 2011 r. wskaźnik 

skolaryzacji dziewcząt osiągnie przynajmniej 60%, a chłopców 75%, na-

stąpi 50% wzrost liczby nauczycielek, a 70% wszystkich nauczycieli zda 

test kompetencyjny. Aby osiągnąć stanowione cele zaplanowano m.in. 

budowę szkół, w tym utworzenie 4.810 nowych szkół opartych na wspól-

nocie, tworzenie i promowanie materiałów informacyjnych oraz rzecznic-

twa dla rejestracji dziewcząt w szkole, dystrybucję podręczników. 

Uwzględniono opracowanie programu i treści nauczania, podręczników, 

zeszytów ćwiczeń dla klas VII-XII oraz testu osiągnięć dla uczniów klas 

VI, IX, XI lub XII. Pakiet obejmował tworzenie żeńskich akademików w 

centrach doskonalenia nauczycieli, zakładanie bibliotek, powiatowych 

ośrodków dydaktycznych, prowadzenie edukacji nauczycieli na odległość 

przy wykorzystaniu radia, a także opracowanie testu kompetencji dla 

nauczycieli. W szkolnictwie wyższym oczekiwano naboru 100 tys. studen-

tów, w tym min. 35% kobiet, zmiany planów i programów nauczania pod 

kątem potrzeb rozwoju kraju i wzrostu sektora prywatnego. Badanie za-

sobów ludzkich planowano ukończyć przed 20 marca 2007 r. Pakiet za-

kładał również wyposażenie do 20 marca 2011 r. 150 tys. Afgańczyków, 

kobiet i mężczyzn, w umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Do tego 

                                                           
9 Ibidem, s. 55-96. W ramach rozwoju infrastruktury, w raporcie tym uwzględniono również 
benchmark telekomunikacji ujęty w ANDS, który nie był stanowiony Pakietem dla Afgani-
stanu. Zob. Ibidem. 
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czasu przewidywano podjęcie działań na rzecz ożywienia afgańskiego 

dziedzictwa, w tym odnowienia zniszczonych zabytków i zapobiegania 

nielegalnemu handlowi dobrami kultury (trzy lata wcześniej miano za-

kończyć kompleksową ich inwentaryzację)10. 

Mając na uwadze MDGs, benchmark zdrowia stanowił, iż do 20 

marca 2011 r. podstawowy pakiet usług zdrowotnych obejmie co najmniej 

90% ludności, a śmiertelność matek zmniejszy się o 15%. Planowano 

także objęcie wszystkich dzieci poniżej 5 roku życia pełnym programem 

szczepień i zmniejszenie liczby ich zgonów o 20%. Realizacja założonych 

celów napotykała jednak na szereg trudności. Wiele ośrodków zdrowia 

i szpitali nie było w stanie zaoferować odpowiedniej opieki położniczej 

z powody braku odpowiedniego sprzętu lub wykwalifikowanego persone-

lu medycznego. W 2006 r., w szczególności na południu kraju, w prowin-

cjach Farah, Helmand i Paktika, wiele placówek zdrowia zostało znisz-

czonych. Personel został wymordowany lub zastraszony. Na terenach 

wiejskich dostęp do opieki był szczególnie utrudniony z powodu niskiej 

gęstości zaludnienia, długich odległości i trudności napotykanych w po-

dróży, np. braku dróg. Niski poziom wykształcenia i brak świadomości, 

szczególnie u kobiet, powodował kolejne problemy w zapewnieniu bez-

pieczeństwa zdrowia matek i dzieci. W niektórych miejscach na prośbę 

lokalnych społeczności, PRTs bądź inne NGOs budowały ośrodki zdrowia, 

które powstawały bez koordynacji agencji wykonawczych wyznaczanych 

przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego, ale to i tak nie pokrywało po-

trzeb kraju. Rząd Afganistanu wskazywał, iż zaangażowanie donatorów 

we wspieranie reform szpitalnych jest niewystarczające, a to właśnie eks-

pansja usług szpitalnych, standaryzowanie jakości, zintegrowanie usług 

zdrowotnych i opracowanie systemu referencyjnego miało być kluczem 

do ograniczenia zachorowalności i śmiertelności Afgańczyków. Mimo 

napotykanych trudności, sukcesem, zdaniem rządu, okazało się m.in.: 

zwiększenie liczby środowiskowych pracowników zdrowia z 10.763 do 

12.325; poprawa aktywności centrów ds. szczepień, tj. zapewnienie usług 

dla kobiet i dzieci przez około 1100 stałych ośrodków Rozszerzonego Pro-

gramu Szczepień; wzrost dostępności (szczególnie na terenach wiejskich) 

                                                           
10 The London Conference on Afghanistan, op. cit.; Islamic Republic of Afghanistan, ANDS, 
op. cit., s. 101-115. 
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do usług zintegrowanego zarządzania chorobami wieku dziecięcego  

– IMCI (Integrated Management of Childhood Illnesses)11. 

Warunkiem koniecznym dla poprawy bezpieczeństwa Afgańczy-

ków było ograniczenie głodu i ubóstwa, co oznaczało wymóg podjęcia 

konkretnych działań w sektorze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, 

w tym 30% wzrostu inwestycji publicznych. Za cel obrano zatem opraco-

wanie do 20 marca 2011 r. niezbędnych ram instytucjonalnych i praw-

nych oraz innych działań zachęcających do zwiększenia produkcji i wy-

dajności, które tworzyłyby sprzyjające warunki dla rolnictwa i przemysłu 

rolniczego. Szczególną wagę przykładano do bezpieczeństwa żywności, 

dbałości o całoroczne ogrodnictwa i zdrowie zwierząt, nad którymi miały 

czuwać specjalnie do tego powołane wyspecjalizowane agencje wsparcia. 

Podkreślono m.in. konieczność opracowania efektywnego mechanizmu 

świadczenia usług finansowych wspierających stowarzyszenia rolników 

i marki krajowe, rozpowszechniania informacji na temat aktualnych cen 

i warunków pogodowych oraz pomocy technicznej i zabezpieczenia do-

stępu do systemów nawadniania i gospodarki wodnej. Istotnym proble-

mem w realizacji założonych celów był jednak brak wykwalifikowanych 

pracowników technicznych i odpowiednich technologii rolnych, brak spe-

cjalistycznego doradztwa, trudności z uzyskaniem kredytów przez rolni-

ków, długie procedury pobierania i przetwarzania funduszy, czy też na-

kładające się kompetencje instytucji państwowych (Ministerstwa Ener-

getyki i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Rolnictwa i Irygacji, Minister-

stwa Odbudowy i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Górnictwa i Krajowej Agen-

cji Ochrony Środowiska). To powodowało opóźnienia w zamówieniach 

i przepływie środków finansowych, a tym samym utrudniało realizację 

wdrażania konkretnych projektów, służących wzrostowi produkcji rolnej 

i zapewnieniu wystarczającej ilości żywności. 

Planowanej kompleksowej poprawie rozwoju obszarów wiejskich 

na rzecz 19 mln. Afgańczyków z ponad 38 tys. miejscowości, służyć miało 

upodmiotowienie społeczności łącznie z wyborem przynajmniej 14 tys. 

ochotniczych rad rozwoju, oraz promowanie lokalnych rządów. Założono 

m.in., że do 20 marca 2011 r.: 

                                                           
11 The London Conference on Afghanistan, op. cit.; Islamic Republic of Afghanistan, ANDS, 
op. cit., s. 117-120. 
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● dostępem do bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych 

zostanie objętych odpowiednio do 90% i do 50% wsi, a 47% 

skorzysta z małego systemu nawadniania, 

● liczba połączeń drogowych wszystkich wsi osiągnie 40%, 

● zwiększy się dostęp do rynku zatrudnienia i opieki społecznej, 

● 800 tys. gospodarstw domowych (22% ogółu) uzyska lepszy do-

stęp do usług finansowych. 

Za cel wyznaczono również opracowanie ram politycznych i regu-

lacyjnych, które wspierałyby tworzenie małych i średnich przedsię-

biorstw, a także ustanowienie we wszystkich 34 prowincjach odpowied-

niego wsparcia instytucjonalnego, aby ułatwić tworzenie nowych inicja-

tyw przedsiębiorczych wysuwanych przez organizacje oraz społeczność 

wsi12. 

Istotnym benchmarkiem stanowionym w sektorze rozwoju rolnic-

twa i obszarów wiejskich było projektowanie i wdrażanie przez rząd pro-

gramów na rzecz zmniejszenia ilości ziemi przeznaczanych pod uprawę 

maku i innych narkotyków. W tym celu zaplanowano wzmocnienie i dy-

wersyfikację legalnych źródeł utrzymania i innych środków przeciwdzia-

łania narkotykom, w ramach ogólnego celu zmniejszania całkowitego 

i względnego rozmiaru gospodarki narkotykowej zgodnie z przyjętymi 

przez rząd MDGs. Trudności które w 2006 r. wskazywał rząd w realizacji 

benchmarku koncentrowały się na dwóch kwestiach. Po pierwsze, system 

monitorowania dla projektów obejmujących alternatywne do narkotyków 

źródła utrzymania był skomplikowany, ponieważ obejmował inne projek-

ty rolnictwa, które także dążyły do ograniczenia produkcji maku. Po dru-

gie, koordynacją walki z narkotykami i wiodącą rolę w tym obszarze miało 

pełnić Ministerstwo ds. Walki z Narkotykami, a tymczasem wszystkie 

projekty alternatywnych źródeł utrzymania pozostawały pod kontrolą 

Ministerstwa Rolnictwa i Irygacji, które wspierało działania rolników 

decydujących się na zaprzestanie produkcji maku13. W najbliższym czasie 

oczekiwano zatem wzmocnienia koordynacji zarządzania i wdrożenia 

Narodowej Strategii Kontroli Narkotyków14. 

                                                           
12 Islamic Republic of Afghanistan, ANDS, op. cit., s. 121-128. 
13 The London Conference on Afghanistan, op. cit.; Islamic Republic of Afghanistan, ANDS, 
op. cit., s. 129-131. 
14 Szerzej zob.: Islamic Republic of Afghanistan, National Drug Control Strategy. An Up-
dated Five-Year Strategy for Tackling the Illicit Drug Problem, Kabul 2006. 
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Walka z narkotykami została również ujęta w sektorze ochrony so-

cjalnej. Planowano, iż do 20 marca 2011 r. rząd wdroży programy mające 

na celu zmniejszenie popytu na środki odurzające i zapewni ulepszone le-

czenie narkomanów. Stabilność programów wymagała jednak niezawod-

nego, długofalowego finansowania w tym wsparcia donatorów i uwzględ-

nienia działań w budżetach ministerstwa zdrowia i edukacji. Sukces re-

dukcji problemu narkotykowego uzależniano również od zrozumienia, 

pełnej partycypacji i wsparcia społeczności oraz realizacji Krajowych Pro-

gramów Priorytetowych. Warunkiem koniecznym było także zwiększenie 

liczby psychoterapeutów, co wiązało się z potrzebą opracowania specjali-

stycznych programów nauczania na uczelniach kształcących przyszłych 

lekarzy15. 

W odniesieniu do dzieci i młodzieży będącej w szeregach grup 

zbrojnych, istotną kwestią pozostawało planowe opracowanie do 20 mar-

ca 2011 r. programów zwiększających możliwości zatrudnienia młodzieży 

i żołnierzy zdemobilizowanych. W 2006 r., proces implementacji owego 

benchmarku wyglądał następująco: 

● w 7 prowincjach utworzono departamenty spraw młodzieży; 

● ustalony został zakres zadań i mechanizmy koordynacji między 

podmiotami rządowymi szczebla centralnego i regionalnego pracującymi 

na rzecz młodzieży, tj. Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Szkolnictwa 

Wyższego, Ministerstwa Pracy, Spraw Społecznych, Męczenników i Nie-

pełnosprawnych, Ministerstwa Zdrowia Publicznego, Ministerstwa ds. 

Uchodźców i Repatriacji, Ministerstwa ds. Kobiet, Ministerstwa ds. Walki 

z Narkotykami, Narodowego Komitetu Olimpijskiego; 

● zorganizowano krajową konferencję na temat problemów mło-

dzieży, pod kątem opracowania krajowej strategii rozwoju młodzieży, 

w której uczestniczyli przedstawiciele 34 prowincji. Założono, iż ostatecz-

ny plan strategiczny zostanie przygotowany do 2010 r. 

Ponadto, finansowany przez UNICEF projekt demobilizacji dzieci-

żołnierzy i społeczno-ekonomicznej reintegracji młodzieży dotkniętej 

wojną w Afganistanie objął 3.750 z 8 tys. żołnierzy zdemobilizowanych. 

Z docelowej grupy 55 tys., szkolenie rozwoju umiejętności oraz czytania 

i pisania otrzymało 35 tys. osób. Warto zaznaczyć, iż Ministerstwo Pracy, 

Spraw Społecznych, Męczenników i Niepełnosprawnych we wszystkich 

                                                           
15 Islamic Republic of Afghanistan, ANDS, op. cit., s. 153-156. 
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prowincjach ustanowiło centra kształcenia zawodowego, w których 

uczestnicy programu mogli korzystać z kursów16. 

Oprócz wyżej wymienionych, w sektorze ochrony socjalnej usta-

nowiono jeszcze 5 benchmarków. Punkty odniesienia stanowiły: 

● Redukcja ubóstwa – do końca 2010 r., zgodnie z MDGs dla Afga-

nistanu, zmniejszenie odsetka ludzi żyjących za mniej niż 1 dolar dziennie 

o 3% w skali roku, a tych, którzy cierpią z powodu głodu o 5% rocznie. 

● Działania na wypadek katastrof – do końca 20 marca 2011 r. 

opracowanie skutecznego programu reagowania. 

● Niepełnosprawność – do końca marca 2011 r. zwiększenie pomo-

cy na rzecz zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym inte-

gracji społecznej, poprzez umożliwienie im edukacji i pracy zarobkowej. 

● Uchodźcy i osoby wewnętrznie przesiedlone – do końca marca 

2011 r.: udzielenie pomocy wszystkim powracającym do kraju uchodźcom 

oraz osobom wewnętrznie przesiedlonym, która obejmie pomoc w po-

wrocie, rehabilitacji i integracji z lokalną społecznością. Założeniem było 

wspieranie integracji w ramach krajowych programów rozwoju, zwłaszcza 

w kluczowych obszarach powrotu17. 

Szczególnego znaczenia nabierał benchmark odnoszący się do sy-

tuacji kobiet. Afghanistan Compact zakładał zmniejszenie przed 20 mar-

ca 2011 r., o 20% liczby chronicznie ubogich gospodarstwa domowych, 

w których kobiety były głowami rodziny, oraz zwiększenie wskaźnika za-

trudnienia kobiet o 20%. Implementacji benchmarku służyły realizowane 

przez rząd projekty w następujących obszarach: poprawa bezpieczeństwa 

żywnościowego gospodarstw domowych, odpowiednie żywienie i zapew-

nienie środków do życia, mikrofinansowanie, środki do utrzymania rol-

nictwa, generowanie dochodu, program wodociągów i urządzeń sanitar-

nych, zdrowie reprodukcyjne, kliniki rehabilitacji i podstawowa opieka 

zdrowotna, rozwój społeczności, alfabetyzacja, edukacja nieformalna, 

szkolenie zawodowe, zatrudnienie18. 

Ostatni sektor obejmujący rozwój gospodarczy i rozwój sektora 

prywatnego Afganistanu uwzględnił 5 benchmarków, tj.: 

                                                           
16 Ibidem, s. 141-143. 
17 The London Conference on Afghanistan, op. cit.; Islamic Republic of Afghanistan, ANDS, 
op. cit., s. 133-140, 145-147. 
18 The London Conference on Afghanistan, op. cit.; Islamic Republic of Afghanistan, ANDS, 
op. cit., s. 149-152. 
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● zapewnienie większej przejrzystości zarządzania finansami na 

szczeblu centralnym i regionalnym, 

● zwiększenie dochodów budżetowych z 4,5% szacowanego PKB 

w roku 2004/05 do 8% PKB w 2010/11,  

● uproszczenie regulacji i procedur prawnych związanych z inwe-

stycjami,  

● rozwój uznanych w systemie międzynarodowym norm ostrożno-

ściowych dla wszystkich instytucji finansowych sektora bankowego i nie-

bankowego; wzmocnienie instytucji nadzoru bankowego; przeprowadze-

nie restrukturyzacji banków państwowych; likwidacja banków, które nie 

uzyskały ponownej licencji, 

● wzmocnienie współpracy regionalnej m.in. w obszarze handlu 

zakupu energii elektrycznej, importowania siły roboczej i umożliwienia 

Afgańczykom poszukiwania pracy19. 

Afghanistan Compact uwzględniał osiąganie Milenijnych Celów 

Rozwoju, spełniając jednocześnie wymogi Przejściowej strategii redukcji 

ubóstwa20. Realizacja benchmarków napotykała jednak na szereg prze-

szkód, co utrudniało a nawet uniemożliwiło osiągnięcie zamierzonych 

celów. Istotnym problemem były ograniczenia finansowe. Niewystarcza-

jąca alokacja budżetu i korupcja odbijały się na wyposażeniu, szkoleniu 

i funkcjonowaniu afgańskich sił bezpieczeństwa, odbudowie rzetelnej 

administracji państwowej, realizacji projektów rozwoju społecznego, 

gospodarczego i polityki antynarkotykowej. Brak koordynacji i atmosfera 

nieufności między organami i agencjami, mimo istnienia odpowiednich 

umów, powodowała niechęć w dzieleniu się informacjami, co znacząco 

utrudniało realizację benchmarków bezpieczeństwa, zarządzania i prawo-

rządności. Również ludność afgańska, rozczarowana obietnicami zacho-

du, nasilającym się zagrożeniem bezpieczeństwa i sceptycznie nastawiona 

do pokoju, nie wykazywała chęci do współpracy z siłami bezpieczeństwa. 

Realizację stanowionych celów utrudniały układy, bowiem brak skutecz-

nych procedur weryfikacji urzędników państwowych uniemożliwiał wy-

kluczenie osób powiązanych z grupami zbrojnymi, narkotykami, handlem 

                                                           
19 The London Conference on Afghanistan, ANDS, op. cit. 
20 Szerzej: International Monetary Fund, IMF Country Report No. 06/252, July 2006; 
International Monetary Fund, International Development Association, Islamic Republic of 
Afghanistan, Joint Staff Advisory Note on the Interim Poverty Reduction Strategy Paper, 
15 May 2006. 
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ludźmi, odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka lub winnych ko-

rupcji. Problemy generowały także niewystarczające wsparcie techniczne 

w realizacji benchmarków, słaba zdolność w zarządzaniu zasobami ludz-

kimi, trudności w pozyskaniu osób o odpowiednich kwalifikacjach, brak 

bezpieczeństwa powodowany działalnością grup zbrojnych, czynniki geo-

graficzne, niska świadomość społeczna, czy brak wsparcia ze strony rzą-

dowej. Wyżej wymienione czynniki, podobnie jak i ograniczenia finanso-

we, szczególnie utrudniały realizację benchmarków rozwoju społecznego i 

gospodarczego. 
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Poland v. European Union – analysis  
of the dispute over the Białowieża Forest 

 

 

Protection of naturally valuable areas is in interest of states, in-

ternational organizations, the scientific community and society. It is 

discussed by both practitioners and theorists, and its shaping is influ-

enced by the synergy of their actions. Unfortunately, it is very common 

for conflicts to arise in this delicate matter. One of the most important 

examples of such a dispute in recent years was the dispute about the 

model of protection of the Białowieża Forest, which at some point 

ceased to be only an internal dispute in Poland, becoming as a result of 

its internationalization a dispute transferred to the European Union and 

causing significant legal consequences. 

Białowieża Forest is a forest complex with an area of approx. 

1500 square kilometers, located on the Polish-Belarusian border. It is a 

relic of the original forest landscapes on the old glacial moraine plat-

eaus, which dominated in the past in the Central Polish and North Pod-

lasie lowlands. In relation to other forest areas in Poland and Europe, 

the forest and relict nature of forests is emphasized by the significant 

share of stands of over 100 years of natural origin, with a diversified 

stratified structure. One of the last and largest fragments of the prime-

val forest of the European lowlands has been preserved here. Here, next 

to animals such as wolves and lynx, lives the largest population of free-

living european bison (Bison bonasus) in the world1. 
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The history of the Białowieża Forest over the years 

Over the centuries, the forest was part of the lands under various 

rule2. The areas of the Białowieża Forest have been protected since at 

least the beginning of the 15th century. Initially, however, it was not 

protection dictated by natural considerations, but practical and repre-

sentative – the forests of the forest were the exclusive hunting grounds 

of Lithuanian princes and kings of Poland, and the main concern was 

the resources of big game, especially european bison. The protection 

system, apart from hunting restrictions, was based on the existence of 

places excluded from any economy and reserved for hunting monarchs3. 

After the partitions of Poland, the Empress of Russia Catherine II 

(most commonly known as Catherine the Great) and her successor Paul 

I began to distribute forest goods to dignitaries who exploited them 

robbery. But the next tsars, realizing the extent of the losses caused by 

the Russian couple's management, from 1820 banned hunting bison 

and stopped felling. In 1811, a significant part of the forest was de-

stroyed by a fire raging 4 months. The disaster was completed by the 

march of Napoleon's army. 

World War I brought the largest losses to the forest in history. 

German occupation of this area lasted until December 1918. At that 

time, the forest has gone through a period of large-scale robbery econ-

omy: from the estimated resource of the Forest – 32 million cubic me-

ters of wood – 5 million cubic meters were cut. The Germans built over 

300 km of forest railway tracks to facilitate the removal of wood. Large 

sawmills were erected in Hajnówka, Białowieża and Gródek. The Ger-

man army also killed the animals. After the withdrawal of the German 

military authorities from the forest in December 1918, the time of anar-

chy began. In a few months european bison (the last one fell in April 

1919), elk (Alces alces) and even red deer (Cervus elaphus) were com-

pletely exterminated. 

In February 1919, the Polish Army occupied the Białowieża For-

est. For good, the Polish administration took over the forest in Septem-

ber 1920, after the Bolshevik war. In 1924, the Polish administration of 

the forest concluded a ten-year contract with the British company 

                                                           
2 E. Więcko, Puszcza Białowieska, Warszawa 1984, pp. 7-15. 
3 T. Samojlik (ed.), Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich, Biało-
wieża 2005. 
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The Century European Timber Corporation for the exploitation of 

wood4. However, the British cut down the forests mercilessly, which 

broke the agreement with them in 1929. In 1929, the process of restor-

ing the european bison in the Białowieża Forest began5. It is worth em-

phasizing here that in 1932 the Polish authorities established the 

Białowieża National Park, one of the first national parks in the world. 

Unfortunately, another war brought huge losses to the Białowieża 

Forest again. The period of World War II was a time of pacification of 

the villages that were in the forest, the displacement of their inhabitants, 

as well as a time of bloody guerrilla warfare. In July 1944, the Red Army 

took over the forest. The retreating Nazis managed to blow up the tsarist 

palace in Białowieża. The decision to leave part of the Białowieża Forest 

in Poland was made personally by Stalin after a discussion with the 

delegation of Polish Committee of National Liberation6. In this way, the 

area of the forest was divided between the Polish People's Republic and 

the Belarusian Soviet Socialist Republic. 

In the post-war period, due to the Soviet administration in the 

eastern part of the forest, the last bear was killed, which was reintro-

duced in the interwar period. At the same time, the Soviet authorities 

greatly reduced logging in the forest and quickly covered almost all of 

the Soviet part of the forest with protection within the national park, 

while in the Polish part the protection and management of the 

Białowieża Forest was divided between the Białowieża National Park 

restored in 1947 and the State Forests National Forest Holding.  

 
Protection of the Białowieża Forest today 

The Białowieża Forest – on the Belarusian side of the border  

– since 1991 has been fully in the status of a national park (Нацио-

нальный Парк „Беловежская Пуща”)7. It is divided into four func-

tional zones, i.e.: protective, controlled use, recreational and economic8. 

The protection of the Białowieża Forest on the Polish side is definitely 

more diverse, complicated and controversial. 

                                                           
4 E. Więcko, Puszcza…, op. cit., p. 199. 
5 Białowieski Park Narodowy, Restytucja żubrów w Puszczy Białowieskiej, https://bpn. 
com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=104 [25.03.2020]. 
6 A. Wajrak, A. Kłopotowski, Puszcza Białowieska za drutem kolczastym, „Gazeta Wybor-
cza”, 5.04.2017. 
7 Национальный Парк „Беловежская Пуща”, https://npbp.by/about/ [25.03.2020]. 
8 Ibidem. 
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Currently, the Białowieża National Park covers 10 517,27 hec-

tares, which is 1/6 of the Polish part of the Białowieża Forest. There are 

6 059,27 hectares under strict protection, 4 104,63 hectares under ac-

tive protection, and landscape protection is carried out on 353,37 hec-

tares9. A protection zone is created around the Białowieża National 

Park, the so-called buffer zone, which covers developed forests with an 

area of 3 224,26 hectares. 

The vast majority of the Białowieża Forest area on the Polish 

(over 50 000,00 hectares) side is managed and protected by the State 

Forests National Forest Holding10. There are three forest districts in this 

area: Białowieża, Browsk and Hajnówka. These forest districts also form 

the “Puszcza Białowieska” Forest Promotional Complex. There are 

various forms of nature protection in this area, including nature re-

serves, protected landscape areas, ecological lands and nature monu-

ments. In addition, since Poland's accession to the European Union on 

May 1 2004, the entire area of the Białowieża Forest, on the basis of two 

directives: Habitats Directive11 and Birds Directive12, has been included 

in the Natura 2000 network, i.e. networks of areas under nature protec-

tion within the European Union. 

It should also be emphasized that, pursuant to the decision of the 

UNESCO World Heritage Committee of 1979, the area of the Białowieża 

National Park was included in the World Heritage List13. In 1992, a part 

of the forest on the Belarusian side was also included in the list, creating 

one cross-border complex called „Belovezhskaya Pushcha/Bialowieza 

Forest (Belarus/Poland)”14. In turn, since 2014, the entry has been ex-

tended to the entire area of the Białowieża Forest located on the Polish 

                                                           
9 Białowieski Park Narodowy, O nas, https://bpn.com.pl/ [25.03.2020]. 
10 The State Forests National Forest Holding – a state organizational unit without legal 
personality, not being an enterprise, operating in Poland. The State Forests State Forest 
Holding manages the forest, taking care of the condition of the managed areas, i.e. preserv-
ing the natural and landscape values. The State Forest Holding of the State Forests covers 
7,6 million hectares, representing the State Treasury in the field of property management. 
They also control timber harvesting from forests that are not state-owned. 
11 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and 
of wild fauna and flora, Official Journal L 206, 22.07.1992. 
12 Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 
2009 on the conservation of wild birds, L 20/7, 26.01.2010. 
13 UNESCO, World Heritage List – Bialowieza Forest, http://whc.unesco.org/en/list/ 
[25.03.2020]. 
14 UNESCO, Report of the rapporteur on the sixteenth session of the World Heritage 
Committee, Santa Fe, 14 December 1992, WHC-92/CONF.002/12, p. 37. 
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side, and the cross-border complex has been named “Bialowieza Forest, 

Belarus, Poland”15. Since 2010, the Białowieża Forest belongs to the list 

of IBA bird refuges kept by BirdLife International16. 

As you can see, the management and protection of the Białowieża 

Forest area is very complicated in Poland. Various entities administer-

ing this area, different forms of nature protection, and even two differ-

ent legal regimes: Polish and European, result in numerous difficulties 

and practical problems, which in turn give rise to the dispute regarding 

the Białowieża Forest. 
 

Background and the nature of the dispute  

over the protection model of the Białowieża Forest 

In autumn 2011, hurricane winds broke and overturned about 

16 000,00 cubic metres of various tree species, mostly spruce. The lack 

of consent from the Ministry of the Environment for the removal of 

spruce colonies inhabited by the european spruce bark beetle and favor-

able weather conditions caused a rapidly growing gradation of the euro-

pean spruce bark beetle17. In the spring of 2012, the then Minister of the 

Environment issued a recommendation to the Director General of the 

State Forests Holding of State Forests regarding the exclusion from 

stands of tree stands in which trees of one species aged 100 and more 

occupy at least 10% of the area18. In autumn 2012, the Minister of the 

Environment approved a forest management plan for 2012-2021 for the 

                                                           
15 UNESCO, Decision 38 COM 8B.12 adopted by the World Heritage Committee at its 
thirty-eighth session, Doha, 7 July 2014, WHC-14/38.COM/16, p. 174. 
16 BirdLife International, Bialowieza Forest, http://datazone.birdlife.org/site/fact-
sheet/952 [25.03.2020]. 
17 European spruce bark beetle (Ips typographus) – is a beetle species from the subfamily 
bark beetle (Scolytinae). In natural forest complexes, the european spruce bark beetle is 
considered a species that regulates ecosystems and allows for the presence of a large group 
of other species. This is one of the most dangerous pests of economic forests. With mass 
occurrence, successively arriving groups of individuals inhabit trees showing no signs of 
weakness. This occurs in the absence of forest hygiene, a latent weakening of trees whose 
defensive reactions are inhibited and in appropriate thermal conditions (above 20°C dur-
ing the spring swarm). Attacked trees are characterized by falling off bark scales at the 
green crown, dumping brown sawdust, then tarnishing, yellowing and hardening of nee-
dles, premature falling of greenish needles. Trees attacked in summer often keep their 
color, and the needles lose their spring. The european spruce bark beetle is characterized 
by a tendency to mass appearances on a large scale and attack dynamics. Foresters in 
economic forests use various types of traps to combat and forecast the condition of the 
european spruce bark beetle. Often lined trap trees (classic traps) are accompanied by 
pheromone traps. 
18 Najwyższa Izba Kontroli, Tworzenie i realizacja planów urządzenia lasu na terenie 
Puszczy Białowieskiej, LBI-4101-06-00/2013, Nr ewid. 21/2014/P13135/LBI. 
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forest districts: Białowieża, Browsk and Hajnówka (which was against 

the law, as one decision concerned three forest districts, which later 

constituted the basis for its repeal). 

The dispute regarding how to protect the Białowieża Forest flared 

up just after the change of power in Poland in 2015, when another Min-

ister of the Environment approved the annex to the forest management 

plan for the above-mentioned forest districts, significantly increasing 

the logging time, as well as the area intended for afforestation and re-

newal in 2012-2021. This action caused a reaction from, first and fore-

most, large international environmental organizations opposed to this 

action (including Greenpeace and WWF). A moderate opinion in this 

dispute, in turn, was taken by Polish non-governmental organizations 

such as the Polish Forest Society or the Association of Forest Engineers 

and Technicians, which, in the context of the european spruce bark bee-

tle gradation, opted for an active model for the protection of the 

Białowieża Forest as a necessary model for its further existence. 

At this point it should be emphasized that for many years there 

has been a discussion in Poland about the extension of the Białowieża 

National Park to the entire area of the Białowieża Forest. This solution is 

openly supported by ecological organizations (including Greenpace)19, 

scientific institutions working for nature protection (including the 

Committee for Nature Conservation of the Polish Academy of Scienc-

es)20, with the neutral stand of the State Forests National Forest Hold-

ing. Definitely opposed to such a solution are local governments, as well 

as residents of those areas, who in the extension of the area of the 

Białowieża National Park perceive numerous threats, related e.g. to the 

impediment to conducting new investments in this area, loss of jobs, or 

simply impoverishment of the local community. In turn, subsequent 

authorities at the central level, seeing the inhabitants of the Białowieża 

Forest for potential voters, as well as fearing the need to introduce fi-

nancial compensation for local governments in the event of a possible 

change in the current status of the Białowieża Forest and expanding the 

area of the national park, with pure political calculation, they prefer to 

maintain status quo. 

                                                           
19 Greenpeace Polska, Wyprzedaż Puszczy Białowieskiej. Raport Greenpeace, Warszawa 
2010, p. 9, https://www.greenpeace.org/poland/ [26.03.2020]. 
20 Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Stanowisko Komitetu Ochrony 
Przyrody Polskiej Akademii w sprawie Puszczy Białowieskiej, „Wiadomości Botaniczne” 
2008, no. 52 (1/2), p. 123-124. 
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Poland v. European Union.  

Conflict regarding logging in the Białowieża Forest 

In view of information about the logging carried out by the State 

Forests State Holding in the Białowieża Forest, the European Commis-

sion forwarded to the Polish authorities on April 7 2016 a request to 

clarify the impact of increased logging in the Białowieża Forest District 

on the conservation status of natural habitats and species of wild fauna 

of Community importance in in the Natura 2000 area. Poland respond-

ed to this request on 18 April 2016 justifying its actions with the prob-

lem related to the gradation of the european spruce bark beetle.  

Shortly after, in days. On 9-10 June 2016, the services of the Eu-

ropean Commission carried out a visit to the Białowieża Forest, which 

resulted in calling the Polish authorities on 17 June 2016 to remove the 

deficiencies pursuant to art. 258 TFEU. The arguments mentioned in 

the summons were, inter alia, no justified need to carry out activities 

approved in the annex to the forest management plan for increasing 

logging for the Białowieża, Browsk and Hajnowka Forest Districts, and 

the lack of certainty that the activities carried out will not adversely 

affect the integrity of the Natura 2000 area. 

At the beginning of 2017, in the Białowieża Forest intensive log-

ging started, which according to the Polish Ministry of the Environment 

served to stop the european spruce bark beetle, and according to pro-

testing environmentalists it was of a commercial nature21. In turn, the 

State Forests National Forest Holding published maps with marked 

areas of cutting cuts until 2017, which show that there were fewer such 

areas in 2012-2017 than in 2002-201122. In April 2017, the European 

Commission gave Poland 30 days to address allegations of violation of 

EU environmental directives23. In the presented position, the Polish 

government pointed out that cutting trees is not inconsistent with Po-

land‟s obligations under the Directives: Birds and Habitats, Białowieża 

Forest is threatened by european spruce bark beetles, and the problem 

is also “constant pressure from naturalists – radical ecologists”24. 

                                                           
21 M. Kursa, A. Gurgul, UNESCO wstrzymuje piły, „Gazeta Wyborcza”, 6.07.2017. 
22 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Pytania o Puszczę Białowieską, 
https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/puszcza-bialowieska/pytania-o-puszcze-bialo-
wieska [26.03.2020]. 
23 A. Gurgul, Puszcza w unijnym trybunale, „Gazeta Wyborcza”, 14.07.2017. 
24 Ibidem. 
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During the 41st session of the UNESCO World Heritage Commit-

tee in Kraków in July 2017, a resolution was adopted calling on Poland 

to immediately suspend tree felling in the Białowieża Forest25. The 

UNESCO World Heritage Committee of Humanity stressed that the 

activities carried out by Poland pose a threat to the forest, which is on 

the World Heritage List of Humanity. His resolution also contained a 

provision on the possible inclusion of the Białowieża Forest on the list of 

endangered objects26. In response, Polish Prime Minister Beata Szydło 

announced that the cutting would be continued27.  

In the same month, the European Commission lodged an appeal 

against Poland with the Court of Justice of the European Union, pursu-

ant to art. 258 TFEU, failure to fulfill obligations28. The European 

Commission, against Poland, pointed out that the tree felling constitut-

ed a serious threat to the integrity of the Natura 2000 area, it was not in 

line with the objectives of protecting the Białowieża Forest and exceeded 

the means that could be used to ensure sustainable forest use29. In a 

decision issued in November 2017, the Court of Justice of the European 

Union ordered Poland to immediately stop cutting under the threat of a 

financial penalty of at least 100,000 euro per day30. It was only after this 

decision was issued that the clipping was interrupted31. 

In a judgment issued on April 17 2018, the Court of Justice of the 

European Union fully shared the arguments of the European Commis-

sion, noting the lack of scientific certainty as to the lack of lasting harm-

ful effects of the considered activities of active forest management on 

the integrity of the area in the context of the fight against European 

spruce bark beetle by cutting32. This resulted from conflicting scientific 

opinions on this subject, including those that related to the european 

spruce bark beetle gradation associated with the natural cycle for this 

area. Therefore, the Polish authorities have not sufficiently ensured that 

their activities will not harm the area of the Białowieża Forest. The 

                                                           
25 M. Kursa, A. Gurgul, UNESCO wstrzymuje…, op. cit.  
26 A. Gurgul, Rząd chce dalej ciąć puszczę, „Gazeta Wyborcza”, 8-9.07.2017. 
27 Ibidem. 
28 Court of Justice of the European Union, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 17 
April 2018 European Commission v Republic of Poland, C-441/17. 
29 A. Gurgul, Puszcza w unijnym…, op. cit. 
30 E. Flieger, Unijne kary za wycinkę Puszczy, „Gazeta Wyborcza”, 21.11.2017. 
31 A. Wajrak, Bitwa o Puszczę wygrana, „Gazeta Wyborcza”, 21.12.2017. 
32 Court of Justice of the European Union, Judgment of the…, op. cit. 
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Court of Justice of the European Union has ruled that Poland has failed 

to fulfill its obligations, but the judgment did not prejudge the fact that 

the actions carried out by the State Forests National Forest Holding in 

the fight against gradation of the european spruce bark beetle were not 

good for the Białowieża Forest, and that it was not properly substantiat-

ed that such activities will not harm this area. Poland has recognized the 

judgment of the Court of Justice of the European Union, has not ap-

pealed against it, and the felling has not yet been resumed. 

 

Final remarks 

The judgment of the Court of Justice of the European Union did 

not end the dispute over the protection model of the Białowieża Forest. 

The dispute, which at one point became a dispute transferred to the 

European Union forum, after the judgment and declaration of the 

Polish Minister of the Environment about his acceptance and suspen-

sion of the clipping, lost for some time its international character. We 

have, however, no doubt that this dispute will soon be back to the Euro-

pean forum. Itєs just a matter of time. 

The basic problem, which is the protection model of the 

Białowieża Forest on its Polish side, has still not been resolved. At pre-

sent, the most reasonable solution would be to extend the area of the 

Białowieża National Park to the whole area of the Białowieża Forest, 

with appropriate actions on the part of the Polish authorities to support 

local government and the community. However, this will not be possible 

without a consensus on this issue between the central government and 

the local government. 
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Tomasz Wicha 
 

 

Konflikt o wybór przewodniczącego  
Rady Europejskiej w 2017 r. z perspektywy Polski  

 

 

Przewodniczący Rady Europejskiej kieruje pracami Rady Euro-

pejskiej i jest zarazem głównym reprezentantem „zewnętrznym” Unii 

Europejskiej (UE) w kwestiach, które odnoszą się do wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa. Wybór przewodniczącego Rady Europej-

skiej jest dokonywany większością kwalifikowaną na czas 2,5-letniej 

kadencji, która jednokrotnie może zostać odnowiona. Zwyczajem stało 

się, że państwo, które w danym czasie sprawuje prezydencję Rady UE, 

koordynuje proces wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej.  

Rola przewodniczącego Rady Europejskiej wzrosła po Traktacie 

z Lizbony, w którym dokonano strukturalnej zmiany instytucjonalnej 

w odniesieniu do przewodniczącego RE1. Wzmocniono instytucjonal-

ność Rady Europejskiej, która – choć nadal nie miała uprawnień legisla-

cyjnych – nadawała Unii Europejskiej niezbędne impulsy, wytyczała 

strategię, a także kierunki działań2. Nowy porządek instytucjonalno-

prawny z kluczową rolą Rady Europejskiej miał spowodować łatwość 

w sprostaniu zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym wyzwaniom 

Unii Europejskiej, przyszłość której stała się niejako „uzależniona” od 

efektywności wykorzystywania przez Radę Europejską strategicznej roli 

podkreślonej w Traktacie z Lizbony3. 

Rozwój Unii Europejskiej spowodował liczne zmiany instytucjo-

nalne, zarówno w sferze kompetencji formalnych, jak i praktyki funk-

                                                           
 dr Tomasz Wicha, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej, e-mail: tomasz.wicha@interia.pl 
1 A. Doliwa-Klepacka, Przewodniczący Rady Europejskiej – od rotacji do wyborów, 
„Białostockie Studia Prawnicze” 2016, z. 20, s. 125. 
2 J. Sozański, Lizbońska reforma Rady Europejskiej i jej skutki dla Unii, „Ius Novum” 
2012, nr 4, s. 116. 
3 B. Przybylska-Maszner, Przewodniczący Rady Europejskiej – między strategią poli-
tyczną a rutyną pracy urzędnika, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2012, nr 6, s. 140. 
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cjonowania4. W pracach naukowych niejednokrotnie omawiano pro-

blematykę teoretyczno-metodologicznego wymiaru badań nad instytu-

cjami Unii Europejskiej5. Przed 1 grudnia 2009 r. przewodniczącym RE 

każdorazowo był szef rządu bądź głowa państwa sprawującego prezy-

dencję Rady Unii Europejskiej. Jednocześnie należy zasygnalizować, że 

przed 1 grudnia 2009 r. przewodniczący RE nie miał uprawnień wyko-

nawczych. 

Traktat o Unii Europejskiej (art. 15) precyzuje kompetencje prze-

wodniczącego Rady Unii Europejskiej do których należy: 

– przewodniczenie i prowadzenie prac Rady Europejskiej; 

– zapewnienie przygotowania, a także ciągłości prac Rady Euro-

pejskiej, we współpracy z przewodniczącym Komisji Europejskiej oraz 

na postawie prac Rady do Spraw Ogólnych; 

– wspomaganie osiągania spójności, a także konsensusu w Radze 

Europejskiej; 

– przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania 

z każdego posiedzenia Rady Europejskiej6. 

W Traktacie o Unii Europejskiej wskazano także, że przewodni-

czący Rady Europejskiej ma za zadanie zapewnić na swoim poziomie, 

a także w zakresie swej właściwości reprezentację Unii Europejskiej na 

zewnątrz w zakresie spraw odnoszących się do wspólnej polityki zagra-

nicznej i bezpieczeństwa, przy czym nie może się to odbywać z uszczerb-

kiem dla uprawnień wysokiego przedstawiciela UE do spraw zagranicz-

nych i bezpieczeństwa. Wskazano także, że przewodniczący Rady Euro-

pejskiej nie może sprawować żadnej krajowej funkcji publicznej w pań-

stwie członkowskim UE7. 

Pierwszym przewodniczącym Rady Europejskiej po wejściu w ży-

cie Traktatu z Lizbony był Herman Van Rompuy (były premier Belgii), 

którego kadencja została odnowiona, zatem sprawował funkcję do 30 

listopada 2014 r. Kolejnym przewodniczącym RE został Donald Tusk 

(były premier Polski), który sprawował urząd od 1 grudnia 2014 r. do 31 

                                                           
4 J. Jańczak, Rada Europejska i granice projektu integracyjnego. Kreowanie działań 
zewnętrznych Unii Europejskiej w kontekście wyzwań politycznych, „Środkowoeuro-
pejskie Studia Polityczne” 2017, nr 3, s. 215. 
5 K. Ławniczak, Rada Europejska, [w:] K.A. Wojtaszczyk (red.), Teoretyczno – metodo-
logiczny wymiar badań nad instytucjami Unii Europejskiej, Warszawa 2013, s. 31-57. 
6 Traktat o Unii Europejskiej, art. 15, ust. 6, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
PL/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT [20.05.2020]. 
7 Ibidem. 
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maja 2017 r. Kwestia wyboru D. Tuska na drugą kadencję na funkcję 

przewodniczącego RE stała się zarzewiem sporu politycznego w Polsce 

i Europie. Rządzący (Zjednoczona Prawica w skład której wchodziły 

Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, a także Polska Razem) sprze-

ciwiali się odnowieniu kadencji D. Tuska. 

Rada Europejska wybrała D. Tuska na stanowisko przewodniczą-

cego Rady Europejskiej przy sprzeciwie Polski8. W konkluzjach prze-

wodniczącego Rady Europejskiej z dnia 9 marca 2017 r. sporządzonego 

w Brukseli stwierdzono, że konkluzje uzyskały poparcie 27 członków 

Rady Europejskiej, natomiast konsensus w zakresie przyjęcia konkluzji 

nie był możliwy do osiągnięcia w związku z przyczynami niezwiązanymi 

z samą treścią dokumentu. Tak dyplomatycznie opisano sprzeciw wyra-

żony przez Beatę Szydło – Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej 

Polskiej – wobec kandydatury D. Tuska na drugą kadencję przewodni-

czącego Rady Europejskiej9. 

W punkcie 15. konkluzji przewodniczącego Rady Europejskiej 

z 9 marca 2017 r. wskazano, że wybór D. Tuska na funkcję przewodni-

czącego RE został dokonany i przewodniczący miał sprawować odno-

wioną funkcję od 1 czerwca 2017 r. do dnia 30 listopada 2019 r. Równo-

cześnie, Rada Europejska przyjęła do wiadomości decyzję dokonaną 

przez szefów państw lub rządów państw – stron Traktatu o stabilności, 

koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, w których 

walutą jest euro – o wyborze D. Tuska („ponowne mianowanie”) na 

przewodniczącego szczytu państw strefy euro na okres tożsamy z peł-

nieniem funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej (pkt 16). Interesu-

jącym wnioskiem w konkluzjach przewodniczącego Rady Europejskiej 

z dnia 9 marca 2017 r. pozostawał pkt 17: Rada Europejska postanowiła, 

że „w późniejszym terminie” (nie określono jak długi ma być ten okres) 

Rada Europejska miała powrócić do procesu, kryteriów, a także zasad 

równowagi, które były potrzebne w przypadku mianowań urzędników 

UE wysokiego szczebla w zakresie przyszłego cyklu instytucjonalnego10. 

                                                           
8 Donald Tusk – re–elected president of the European Council, https://www.consi-
lium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/09/european-council-president-elec-
tion/ [23.05.2020]; Outcome of European Council meeting of 9 March 2017 and of in-
formal meeting of the EU27 of 10 March 2017, https://www.europarl.europa.eu/think-
tank/en/document [20.05.2019]. 
9 Konkluzje przewodniczącego Rady Europejskiej z dnia 9 marca 2017 roku, https:// 
www.consilium.europa.eu/media/24103/09-conclusions-pec-pl.pdf [20.04.2020]. 
10 Ibidem. 
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Konflikt o podmiotowość państwa członkowskiego  

Unii Europejskiej vs. konflikt personalny – stanowiska  

wybranych uczestników konfliktu politycznego 

Rząd Polski jako jedyny spośród reprezentujących państwa człon-

kowskie UE głów państw i szefów rządów nie udzielił poparcia D. Tu-

skowi na szczycie RE 9 marca 2017 r. Prawo i Sprawiedliwość prowadzi-

ło działania dyplomatyczne, które miały zapobiec wyborowi D. Tuska na 

drugą kadencję na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. 

Podczas rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z kanclerz Angelą Merkel 

Jarosław Kaczyński – według doniesień medialnych – miał uprzedzić 

rozmówcę, że istniało prawdopodobieństwo, że D. Tuskowi mogły być 

postawione zarzuty, które spowodowałyby ściganie go europejskim na-

kazem aresztowania11. Ponadto, J. Kaczyński oceniał, że D. Tusk był 

kandydatem Niemiec do objęcia funkcji przewodniczącego RE. Zdaniem 

prezesa PiS, D. Tusk łamał elementarne zasady UE, wśród których była 

zasada neutralności w sprawach wewnętrznych w państwach Unii Euro-

pejskiej. Zdaniem J. Kaczyńskiego, Tusk jawnie wspierał opozycję 

w Polsce, która sama określiła się „totalną” i nie ukrywała, że jej celem 

było doprowadzić do obalenia rządu PiS12. 

Przed Radą Europejską, na której zaplanowano wybór przewod-

niczącego RE, premier Beata Szydło wystosowała list do głów państw 

i szefów rządów – członków Rady Europejskiej, w którym oceniła, że 

Polska została w związku z kandydaturą D. Tuska postawiona w kłopo-

tliwej sytuacji, bowiem zawsze starano się konsekwentnie popierać kan-

dydatury z różnych opcji politycznych. Ponadto, B. Szydło wskazała 

jednak, że Donald Tusk wielokrotnie przekroczył mandat poprzez zaan-

gażowanie w liczne spory krajowe tak jak w przypadku próby zabloko-

wania przyjęcia budżetu przez Sejm RP. Z tego względu, Rząd RP zdecy-

dował się o wysunięciu kandydatury Jacka Saryusz-Wolskiego (wówczas 

polityka Platformy Obywatelskiej, członka Europejskiej Partii Ludowej, 

do którego należały zarówno PO, jak i PSL) na przewodniczącego Rady 

                                                           
11 „FT”: Kaczyński powiedział Merkel, że Donald Tusk może być ścigany ENA. Jest od-
powiedź szefa Rady Europejskiej, https://wiadomosci.wp.pl/ft-kaczynski-powiedzial-
merkel-ze-donald-tusk-moze-byc-scigany-ena-jest-odpowiedz-szefa-rady-europejskiej 
[18.05.2020]. 
12 Jarosław Kaczyński: Donald Tusk to kandydat Angeli Merkel, https://www.rp.pl/ 
Prawo-i-Sprawiedliwosc/170309468-Jaroslaw-Kaczynski-Donald-Tusk-to-kandydat-
Angeli-Merkel [11.05.2020]. 
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Europejskiej13. Notę w sprawie kandydatury Jacka Saryusz-Wolskiego 

wystosowało do Malty Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP14.  

Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych wskazywał, że 

wybór D. Tuska był legalny, ale pozostawał wątpliwy etycznie, bowiem 

dokonano wyboru innej osoby z danego państwa od tej, którą wskazywał 

Rząd Polski. Postanowiono zatem nie kwestionować wyboru D. Tuska, 

natomiast konsekwentnie nie uznawano go za przedstawiciela Polski, 

bowiem kandydatem Polski był Jacek Saryusz-Wolski. Jacek Czaputo-

wicz w jednym z wywiadów podkreślił, że D. Tusk nie był także repre-

zentantem Malty, która w marcu 2017 r. sprawowała prezydencję. Jo-

seph Muscat, premier Malty, miał kierować się ekspertyzą, w której 

stwierdzono, że w przypadku reelekcji zgoda państwa członkowskiego 

na kandydowanie nie była potrzebna. Rząd RP pozostawał przeciwny 

takiemu rozumowaniu podkreślając, że z traktatów jasno wynikało, że 

tylko państwa mogły wysuwać kandydatów. Niemniej, traktaty nie za-

braniały, żeby zgłoszono kandydata, który był obywatelem także innego 

państwa członkowskiego. Ponadto, z opinii J. Czaputowicza wynika, że 

D. Tusk mógł być nieformalnym reprezentantem Niemiec, a Polska 

została potraktowana w bezprecedensowy i niespotykany w innych or-

ganizacjach międzynarodowych sposób15. 

Prezydent RP Andrzej Duda skierował depeszę gratulacyjną do 

D. Tuska, w której pogratulował przewodniczącemu Rady Europejskiej 

„uzyskania poparcia większości krajów Unii Europejskiej na rzecz prze-

dłużenia kadencji na stanowisku przewodniczącego Rady Europej-

skiej”16. Prezydent dodał w liście, że pokłada nadzieję na możliwość 

odbudowania europejskiej jedności w oparciu o zasadę „równych pań-

stw i wolnych narodów”17. W odpowiedzi D. Tusk wskazał, że silna Pol-

                                                           
13 List premier Beaty Szydło do szefów państw i rządów, członków Rady Europejskiej 
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/list-premier-beaty-szydlo-do-sze-
fow-panstw-i-rzadow-czlonkow-rady [28.04.2020]. 
14 Jacek Saryusz-Wolski kandydatem Polski na szefa Rady Europejskiej, https://tvn24. 
pl/polska/jacek-saryusz-wolski-kandydatem-polski-na-szefa-rady-europejskiej [23.04. 
2020]. 
15 J. Czaputowicz: Donald Tusk w Radzie Europejskiej znalazł się jako reprezentant 
Niemiec, https://polskatimes.pl/jacek-czaputowicz-donald-tusk-w-radzie-europejskiej-
znalazl-sie-jako-reprezentant-niemiec [16.04.2020]. 
16 Prezydent gratuluje, Tusk dziękuje, https://tvn24.pl/polska/prezydent-duda-gratu-
luje-przewodniczacy-tusk-dziekuje [13.03.2020]. 
17 Ibidem. 
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ska w zjednoczonej Europie pozostaje jego celem i że liczy na dobrą 

współpracę z A. Dudą18. 

Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP w wywia-

dzie ocenił, że Polska potrzebowała kontaktu z przewodniczącym Rady 

Europejskiej i Prezydent RP liczył na dialog z D. Tuskiem. Wskazał tak-

że, że ze strony D. Tuska przed Radą Europejską, na której dokonano 

wyboru, zabrakło zabiegania o poparcie ze strony Polski. Nie odbyły się 

także konsultacje w tej sprawie. Minister wskazywał, że brak poparcia 

dla kandydatury D. Tuska był uzasadniony tym, że D. Tusk wypowiadał 

się jako lider opozycji w Polsce, który z łatwością wychodził „mocno 

poza formułę przewodniczącego Rady Europejskiej (…) kto jest w bieżą-

cym sporze politycznym w rządzie”19. Ponadto minister podkreślił, że 

żaden rząd nie mógł sobie pozwolić na to, żeby popierać kandydaturę 

tego, który chciał, żeby ten rząd odsunąć i wypowiadał się przeciwko 

własnemu państwu20. 

Partie opozycyjne w Polsce wyrażały poparcie dla kontynuacji 

sprawowania funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej przez D. Tus-

ka na kolejną kadencję. Eurodeputowani SLD popierali kandydaturę 

D. Tuska, wskazując, że sprawa kandydatury J. Saryusz-Wolskiego mu-

siała skończyć się „kompletną kompromitacją PiS”21. Po wygranej 

D. Tuska lider PSL – Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że prze-

ciwko PiS głosowała cała Europa, także najbliżsi sojusznicy PiS22. 

Ewa Kopacz (PO) stwierdziła, że wybór Tuska był zwycięstwem 

zarówno Polski, jak i Europy. Była premier skrytykowała PiS za to, że 

wyłamał się z europejskiej wspólnoty i pokazał w Unii Europejskiej, że 

nienawiść były ważniejsze od interesu Polski. Także Grzegorz Schetyna 

(PO) wskazywał, że „reelekcja D. Tuska na funkcję szefa Rady Europej-

skiej to wielki, polski sukces”23. Jednocześnie stwierdził, że „to co zrobił 

                                                           
18 Ibidem. 
19 Minister Paweł Mucha dla Polsat News, https://www.prezydent.pl/kancelaria/ak-
tywnosc-ministrow/art,620,minister-pawel-mucha-dla-polsat-news [12.04.2020]. 
20 Ibidem.  
21 Czarzasty: SLD poprze kandydaturę Tuska na szefa Rady Europejskiej, https:// 
www.rmf24.pl/fakty/polska/news-czarzasty-sld-poprze-kandydature-tuska-na-szefa-ra-
dy-europejskiej [25.04.2020]. 
22 Kosiniak-Kamysz o wyborze Tuska: wygrała Polska, przegrał PiS, https://www.ga-
zetaprawna.pl/artykuly/1026065,kosiniak-kamysz-o-wyborze-tuska [23.03.2020]. 
23 Zwycięstwo odniosła Polska i Europa. Komentarze po wyborze Tuska, https://tvn24. 
pl/polska/zwyciestwo-odniosla-polska-i-europa-komentarze-po-wyborze-tuska [23.04. 
2020]. 
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minister spraw zagranicznych, premier polskiego rządu, prezes partii 

rządzącej, to wstyd”24. 

Ryszard Petru (Nowoczesna) wskazywał, że sprawa wyboru prze-

wodniczącego Rady Europejskiej w 2017 r. była „najgorszym tygodniem 

w polskiej dyplomacji od 1989 roku”25, bowiem nigdy tak dużo Polska 

nie straciła w tak krótkim czasie. R. Petru wskazywał, że PiS nie rozu-

miał Unii Europejskiej i tego, że w takim gremium należało szukać 

kompromisu i takim działaniem „Polska odwracała się od Europy”26. 

 

Ocena opinii publicznej w Polsce w sprawie wyboru  

przewodniczącego Rady Europejskiej w 2017 r. 

Opinia publiczna w Polsce była znacząco podzielona w sprawie 

oceny wyboru D. Tuska na funkcję przewodniczącego RE. W badaniach 

zrealizowanych przez CBOS blisko połowa badanych (49%) dobrze oce-

niła działalność D. Tuska, przy czym niemal co trzeci badany wyrażał 

krytyczną ocenę działalności przewodniczącego RE (32%). Ocena pracy 

D. Tuska była pochodną przynależności partyjnej, orientacji politycznej 

bądź sympatii badanych: 

– osoby mające poglądy centrowe (64%) i lewicowe (76%) pozy-

tywnie opiniowało działalność D. Tuska na stanowisku przewodniczące-

go Rady Europejskiej; 

– osoby identyfikujące się z poglądami prawicowymi popierali 

działalność D. Tuska na poziomie 55%. 

Patrząc pod kątem analiz partyjnych, pozytywnie na stanowisku 

przewodniczącego RE widziały D. Tuska elektoraty PO, Nowoczesnej, 

a także SLD, natomiast negatywnie odbierała D. Tuska większość sym-

patyków PiS27. Zdaniem 52% badanych rząd RP powinien poprzeć kan-

dydaturę D. Tuska na kolejną kadencję przewodniczącego RE – takie 

przekonanie wyrażała większość badanych wyrażających poglądy lewi-

cowe (78%) oraz centrowe (67%). Badani reprezentujący poglądy prawi-

cowe wyrazili sprzeciw wobec poparcia rządu dla kandydatury D. Tuska 

(59%)28. 

                                                           
24 Ibidem.  
25 Ibidem.  
26 Ibidem. 
27 Komunikat z badań CBOS, Opinie o Donaldzie Tusku jako przewodniczącym Rady 
Europejskiej, III 2017, nr 23, s. 4. 
28 Ibidem, s. 7. 
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Ciekawym pod kątem politologicznym pozostaje także spolaryzo-

wana opinia w zakresie sprawowania funkcji przez D. Tuska, która prze-

kładała się na opinię w zakresie jego politycznej przyszłości. Podczas gdy 

40% respondentów wyrażało wolę, żeby D. Tusk pozostał na swoim 

stanowisku na drugą kadencję, 35% uważało, że powinien zupełnie wy-

cofać się z polityki. Inspirujące w zakresie badań nad rynkiem politycz-

nym w Polsce pozostaje, że jedynie 12% respondentów deklarowało 

oczekiwanie powrotu D. Tuska do krajowej polityki po zakończeniu 

pierwszej kadencji jako przewodniczącego RE29. 

CBOS zrealizował także szczegółowe badania w sprawie oceny 

wyboru D. Tuska na drugą kadencję przewodniczącego RE30. W bada-

niach podkreślono, że nieudana próba Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 

mająca na celu zablokowanie kandydatury D. Tuska spowodowała liczne 

komentarze odnoszące się nie tyle do samego przewodniczącego Rady 

Europejskiej, ile funkcjonowania Polski na forum Unii Europejskiej, 

a także przyszłości Polski jako państwa członkowskiego UE. 

Polacy byli podzieleni w ocenie polityki realizowanej przez władze 

RP na forum UE. Licząca się grupa (44%) uważała, że model realizowa-

nej przez Rząd RP polityki był słuszny, jak i – z drugiej strony – również 

44% respondentów oceniało działania polskich władz jako błędne31. Opi-

nie w przedmiotowej sprawie były naturalnie pochodną orientacji świa-

topoglądowej, natomiast w sensie analizy partyjnej intrygujące pozo-

stawało, że dobrze politykę Rządu RP na forum UE oceniało jedynie 72% 

wyborców partii rządzącej, a aż 16% popierających PiS twierdziło, że 

polityka Polski prowadzona na forum Unii Europejskiej była realizowa-

na źle32. 

Interpretacja samego wyboru D. Tuska na przewodniczącego Ra-

dy Europejskiej odbywała się na kilku płaszczyznach: 

– 43% respondentów uważało, że wydarzenia z 9 marca 2017 r. 

z Brukseli należało odczytywać przez pryzmat animozji pomiędzy 

J. Kaczyńskim a D. Tuskiem; 

– jedna trzecia respondentów wnioskowała, że wybór D. Tuska 

przy sprzeciwie Polski mógł mieć negatywne następstwa dla pozycji 

                                                           
29 Ibidem. 
30 Komunikat z badań CBOS, Po reelekcji Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej, 
IV 2017, nr 45. 
31 Ibidem, s. 3. 
32 Ibidem, s. 4. 
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Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, a postawa polskiego rzą-

du mogła zostać odczytana jako akt osamotnienia i izolacji Polski na 

forum UE; 

– aż 28% badanych oceniało wybór D. Tuska jako przejaw domi-

nacji Niemiec w Europie ze wskazaniem, że za reelekcją D. Tuska „stała” 

przede wszystkim A. Merkel; 

– jedna czwarta respondentów potraktowała próbę blokady przez 

B. Szydło na szczycie RE wyboru D. Tuska jako porażkę rządu, który był 

nieskuteczny w zakresie realizacji celów, które założył33. 

Opinia publiczna była wyraźnie podzielona w zakresie ocen wybo-

ru przewodniczącego Rady Europejskiej w roku 2017. Oś konfliktu poli-

tycznego w Polsce zyskała nowe oblicze, które niegdyś jawiło się jako 

opcja „atomowa”, bowiem rządy popierały kandydatów na ważne funk-

cje międzynarodowe, bez względu na przynależność partyjną i ideową 

kandydata. 

 

Podsumowanie 

Analiza wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej prowadzi 

do postawienia kilku konkluzji w sprawie. W UE nie wypracowano mo-

delu postępowania w przypadku, w którym państwo członkowskie nie 

zgadza się, żeby obywatel tego państwa objął ważne stanowisko w insty-

tucji Unii Europejskiej. Nie wszystkie decyzje w tak ważnej organizacji 

międzynarodowej da się podjąć – choć byłoby to pożądane – w drodze 

konsensusu. Sytuacja, w której państwo członkowskie nie udziela po-

parcia własnemu obywatelowi ubiegającemu się o wysokie stanowisko 

w organizacji międzynarodowej pozostawała ewenementem w świetle 

kryterium podmiotowego, w którym organizacja międzynarodowa miała 

tyle podmiotowości, ile uzyskała dzięki decyzjom państw członkowskich. 

Sprawa wyboru Tuska na drugą kadencję spotkała się z niezro-

zumieniem elit politycznych w Unii Europejskiej. Reakcja prezydenta 

Francji François Hollande‟a na brak podpisu premier B. Szydło pod 

konkluzjami z posiedzenia RE spłaszczająca podmiotowość państwa 

członkowskiego UE do szantażu finansowego ukazywała poziom braku 

przyzwolenia na równą podmiotowość wszystkich uczestniczących 

                                                           
33 Ibidem, s. 5-6. 
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w projekcie UE ze strony bardziej zamożnej części państw członkow-

skich UE34. 

Spór o wybór D. Tuska i jednocześnie działania podjęte przez rząd 

B. Szydło i zaplecze parlamentarne spowodowały przeniesienie we-

wnętrznego sporu na rynek polityczny UE bez politycznych zysków. 

Przedmiotowy konflikt polityczny nie jawi się jako środek polityczny, 

który mógłby pozwolić na lewarowanie pozycji ani D. Tuska, ani PiS. Po 

wyborze obydwie strony – pomimo wielkich animozji – pozostały na 

siebie organizacyjnie i funkcjonalnie w pewnej mierze związane i „ska-

zane”. 

Prawo i Sprawiedliwość krytykowało dwuipółletnią kadencję 

D. Tuska, która rozpoczęła się od 1 grudnia 2014 r. i wskazywało, że 

w niczym piastowanie przez niego funkcji nie przysporzyło się Polsce. 

Myślenie, jakoby wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej miał sprzyjać 

państwu członkowskiemu, którego jest obywatelem, zostało wyraźnie 

skrytykowane przez pozostałe środowiska w Polsce jako nieprzystające 

do idei UE. Środowiska polityczne opozycyjne wobec rządu Zjednoczo-

nej Prawicy podkreślały, że Polska powinna była poprzeć kandydaturę 

D. Tuska na kolejną kadencję i wówczas polska dyplomacja nie ośmie-

szyłaby się na forum UE. 

Spór polityczny pomiędzy partiami politycznymi PO i PiS zde-

terminował zarówno wewnętrzną arenę polityczną w Polsce, jak i miał 

wpływ na kształt obecności Polski w Unii Europejskiej. Hołdujący reali-

zmowi PiS i optująca za liberalnym podejściem PO reprezentowały sta-

nowiska, które nie mogły zostać pogodzone. Obydwie strony zwalczały 

się przez ponad dekadę, a analiza różnic i konfliktu, który od 2005 r. 

dzieli Polskę nieustająco powoduje wzajemne niemożności, które nieko-

niecznie da się wytłumaczyć racjonalnie. Zarówno jedna, jak i druga 

strona sporu była gotowa na zachowania antagonizujące, spersonalizo-

wane ataki czy próbę dyskredytowania strony przeciwnej. 
  

                                                           
34 „Wy macie zasady, my mamy fundusze”. Politycy Unii będą wykorzystywać jedyny 
sposób, żeby poskromić PiS, https://natemat.pl/203299,pieniadze-z-brukseli-jedyna-
rzecz-ktora-zegnie-kregoslup [20.04.2020]. 
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Piotr Topór 
 

 

Rola stabilizacyjna państw średniej rangi 
w konfliktach międzynarodowych na przykładzie 
polityki zagranicznej Australii w latach 1983-1991 

wobec procesu pokojowego w Kambodży 
 

 

Analiza konfliktów międzynarodowych – zwłaszcza tych, w ra-

mach których zaangażowane są najważniejsze światowe mocarstwa, 

z reguły odbywa się przez pryzmat założeń realizmu politycznego: wska-

zania interesów poszczególnych aktorów, stosunku sił zaangażowanych 

podmiotów oraz ich celów i potencjalnych korzyści. Ponadto, pierwszo-

rzędną pozycję zajmuje badanie przyczyn konfliktów, ich przebiegu czy 

typologii. 

Mniej eksponowaną rolę w takich analizach pełni mechanizm 

procesu pokojowego, prowadzącego do zakończenia konfliktu, a także 

rola, jaką w środowisku międzynarodowym odgrywać może grupa tzw. 

państw średniej rangi (ang. middle powers) – krajów o atrybutach 

„średniego zasięgu”, które z jednej strony nie posiadają potencjału mo-

carstw, jednak z drugiej – mają możliwości pewnego wpływania na oto-

czenie międzynarodowe, w ramach którego funkcjonują. 

Celem niniejszego artykułu jest opis procesu pokojowego, prowa-

dzącego do zakończenia konfliktu międzynarodowego pomiędzy Wiet-

namem, a Kambodżą. W jego ramach, Wietnam, wspierany przez Zwią-

zek Radziecki, dokonał inwazji na Kambodżę, obalając na przełomie 

1978 i 1979 r. reżim Czerwonych Khmerów. Ten, zmuszony do działal-

ności partyzanckiej, następnie wszedł w skład opozycji wobec pro-

wietnamskiego rządu w Kambodży, wspieranej przez Stany Zjednoczo-

ne, inne państwa zachodnie, Chińską Republiką Ludową czy Stowarzy-

szenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN – Association of 

Southeast Asian Nations). 

W centrum analizy znajduje się Australia, czyli państwo jedno-

znacznie klasyfikowane w literaturze z zakresu nauk politycznych jako 
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„państwo średniej rangi”, które z jednej strony nie było bezpośrednie 

zaangażowane w spór, jednak z drugiej – postanowiło aktywnie wziąć 

udział w jego rozwiązaniu. W pierwszej części artykułu przedstawiono 

podstawowe sposoby teoretycznego ujmowania państw średnich w sto-

sunkach międzynarodowych, w drugiej – rozwój konfliktu w Kambodży, 

zaś w trzeciej – politykę zagraniczną Australii i konkretne działania 

przyjęte w trakcie procesu pokojowego. 

 

Państwa średnie  

w nauce o stosunkach międzynarodowych 

Tradycyjnie, wskazać można pięć podstawowych sposobów defi-

niowania państw średnich. Według podejścia normatywnego – państwa 

średnie prezentują „wyższe” wartości moralne w polityce w porównaniu 

do mocarstw, ponieważ nie dążą do działań agresywnych i podporząd-

kowywania innych państw. Według podejścia geograficznego – państwa 

średnie znajdują się terytorialnie pośrodku wielkich mocarstw, jak np. 

Polska w przededniu II wojny światowej1. Podejścia te mają ograniczone 

znaczenie stricte naukowe. Innym ze sposobów definiowania państw 

średnich jest podejście tożsamościowe (ang. identity approach), odwo-

łujące się do konstruktywizmu, według którego kraj średniej rangi to 

taki, który kształtując swoją tożsamość co do pozycji na arenie między-

narodowej, postrzega siebie jako państwo średnie, co następnie deter-

minuje jego politykę zagraniczną2. 

Według podejścia hierarchicznego (pozycyjnego), dla zdefiniowa-

nia państw średniej rangi odwołać należy się do czynników ilościowych 

i policzalnych w zakresie ekonomii (wielkość gospodarki), populacji, 

rozmiaru terytorium czy potencjału militarnego. Państwa średnie we-

dług tych kryteriów będą w relacjach asymetrycznych z mocarstwami 

(posiadając dużo mniejszy potencjał gospodarczy czy wojskowy), jednak 

wciąż mając możliwości do aktywnej partycypacji w regionalnych i glo-

balnych stosunkach międzynarodowych3. O ile to podejście może być 

w zależności od kryteriów pomocnym wyznacznikiem, które państwa 

można klasyfikować jako kraje średnie, o tyle ma ograniczone znaczenie 

                                                           
1 A. Cooper, R. Higgott, K. Nossal, Relocating middle Powers: Australia and Canada in 
a Changing World Order, Vancouver 1993, s. 17-21. 
2 A. Carr, Is Australia a middle power? A systemic impact approach, „Australian Journal 
of International Affairs” 2014, vol. 68, nr 1, s. 70-84. 
3 Ibidem. 
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dla wyjaśniania samego zachowania tych państw w przestrzeni między-

narodowej4. 

Z tego powodu, na gruncie anglosaskiej literatury w badaniu pań-

stw średnich sformułowano tzw. podejście behawioralne (ang. behavio-

ural approach)5. Według niego, elementem wyróżniającym „middle 

powers” w otoczeniu międzynarodowym jest określone zachowanie 

takich państw. Ze względu na zarysowaną tendencję, w ramach której 

państwa te dążą do aktywnej roli w polityce międzynarodowej pomimo 

braku potencjału mocarstw, swoje cele w polityce zagranicznej realizo-

wać mają poprzez dyplomację w ramach organizacji międzynarodowych 

czy instytucji o charakterze multilateralnym, spełnianie roli „dobrego 

obywatela międzynarodowego”6, odwołanie się do „cichej dyplomacji” 

(przyjmowanie pozycji umiarkowanej), specjalizację w konkretnych 

płaszczyznach polityki międzynarodowej (np. działalność „peacekeepin-

gowa”) czy odnoszenia się w swojej polityce do „soft power” znacznie 

częściej aniżeli do „hard power”7. Podstawowym celem państw średnich 

ma być stabilizacja systemu międzynarodowego. 

Z jednej strony, podejście behawioralne w większym stopniu ani-

żeli podejście hierarchiczne może stanowić podstawę analizy polityki 

zagranicznej państw. Podstawowym problemem jest jednak fakt, że 

typowe dla państw średnich zachowania – oraz podstawowa rola stabili-

zacji systemu międzynarodowego – sformułowane zostały na bazie ana-

lizy studiów przypadków polityki zagranicznej Australii oraz Kanady po 

zakończeniu II wojny światowej. Ze względu na rozwój systemu między-

narodowego, obecnie przyjmuje się jednak rozróżnienie „tradycyjnych” 

państw średnich (Australia, Kanada, Szwecja) oraz „wschodzących” 

państw średnich (np. Indonezja, Republika Południowej Afryki albo 

Filipiny), które mogą różnić się w swoich podejściach do kluczowych 

                                                           
4 A. Cooper, Beyond the middle power model: Canada in a reshaping global order, 
„South African Journal of International Affairs” 2015, vol. 22, nr 2, s. 185-201. 
5 C. Efstathopoulos, Middle Powers and the Behavioural Model, „Global Society” 2018, 
vol. 32, nr 1, s. 47-69. 
6 Poprzez bycie „dobrym obywatelem międzynarodowym” – państwa o średnim potencjale 
dążą do pokojowego zachowania na arenie międzynarodowej, występując w roli wzoro-
wych obywateli społeczności międzynarodowej, działających zgodnie z prawem międzyna-
rodowym – opowiadając się np. za współpracą o charakterze wielostronnym. A. Włod-
kowska-Bagan, Środki i metody polityki zagranicznej państw średniej rangi. Casus Polski 
po 1989 r., [w:] A. Włodkowska-Bagan, J. Zając, M. Kaczmarski (red.), Bezpieczeństwo 
międzynarodowe. Polska–Europa–Świat, Warszawa 2015, s. 295-309. 
7 Ibidem. 
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współczesnych zjawisk politycznych takich jak demokratyzacja czy glo-

balizacja8. Tym samym, samo w sobie, podejście behawioralne nie bie-

rze pod uwagę zmiennych systemowych (na poziomie systemu między-

narodowego) i nie wyjaśnia różnych zachowań w polityce zagranicznej 

pomiędzy krajami należącymi do tej samej grupy państw9.  

Problemy pozycyjnego i hierarchicznego definiowania państw 

średnich powodują, że zdaniem niektórych autorów – wartościowe 

w badaniu państw średnich jest odwołanie się do tzw. teorii ról (ang. ro-

le theory) w stosunkach międzynarodowych. Teoria ról międzynarodo-

wych na znaczeniu zyskała w latach 60. i 70. przez prace takich autorów 

jak Kalevi Holsti, Carl Backhamn czy Naomi Wish10. Wyróżnić można 

dwa podstawowe typy ról międzynarodowych: role polityczne, ekono-

miczne czy ideologiczne (ujęcie przedmiotowe), które realizować można 

na poziomie lokalnym (subregionalnym), regionalnym (panregional-

nym) oraz globalnym (międzyregionalnym) – ujęcie przestrzenne11. 

Jak wskazuje Justyna Zając – dwoma najważniejszymi czynni-

kami determinującymi role międzynarodowe, przyjmowane przez pań-

stwo, są: jego pozycja międzynarodowa, a także tożsamość, zarówno na 

poziomie wewnętrznym (sposób postrzegania samego siebie przez pań-

stwo), jak i zewnętrznym (w jaki sposób państwo postrzegane jest przez 

innych aktorów)12. Przekładając to na badanie państw średnich – miano 

„państwa średniej rangi” to status, który kraje mogą osiągać poprzez 

spełnianie konkretnych ról w systemie międzynarodowym, a zarazem 

akceptowanych przez inne podmioty w jego ramach13.  

Odniesienie się do teorii ról może być połączeniem podejścia hie-

rarchicznego i behawioralnego na gruncie analizy polityki państw śred-

nich – elementem uzupełniającym jest kwestia tożsamości państwa 

                                                           
8 E. Jordaan, The Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing 
between Emerging and Traditional Middle Powers, „Politikon” 2003, vol. 30, nr 1, s. 165-
181. 
9 A. Carr, op. cit.  
10 J. Zając, Role międzynarodowe państwa średniego – aspekty teoretyczne, „Krakowskie 
Studia Międzynarodowe” 2013, nr 4, s. 15-27. 
11 Ibidem.  
12 J. Zając, Teoria ról międzynarodowych, [w:] R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając (red.), Teorie 
i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015, s. 127-
150.  
13 A. Sari, C. Thies, A Role Theory Approach to Middle Powers: Making Sense of Indone-
sia's Place in the International System, „Contemporary Southeast Asia” 2018, vol. 40, 
nr 3, s. 397-421. 
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(sposób definiowania siebie jako państwa średniego, i to, czy w ten spo-

sób postrzegane jest przez innych aktorów). Tożsamość wewnętrzna 

kształtowana jest na podstawie percepcji swojej pozycji w otoczeniu 

międzynarodowym. Do teorii ról odwołano się, analizując politykę za-

graniczną Australii wobec badanego zjawiska. 

 

Inwazja Wietnamu na Kambodżę i sytuacja  

międzynarodowa w Indochinach po roku 1979 

W kwietniu 1975 r. władzę w Kambodży, zajmując stolicę kraju, 

Phnom Penh i pokonując wspierany przez USA rząd generała Lon Nola, 

przejęła Komunistyczna Partia Kampuczy (Czerwoni Khmerzy). Obalo-

ny w 1970 r. król Norodom Sihanouk został czasowo prezydentem (peł-

niąc jedynie funkcje reprezentacyjne), zaś nazwa państwa w następnych 

miesiącach została przemianowana na Demokratyczną Kampuczę14. Na 

czele państwa stanął Pol Pot, a w wyniku totalitarnego ustroju i realizacji 

utopijnych wizji komunistycznych, śmierć poniosło wg najczęstszych 

szacunków ok. 1.5-2 milionów osób15. Co istotne, ze względów ideolo-

gicznych oraz politycznych – dominującym partnerem Demokratycznej 

Kampuczy w dziedzinie współpracy międzynarodowej były Chiny16.  

Głównym konkurentem Kambodży na arenie międzynarodowej 

był z kolei Wietnam, pomimo faktu, że pierwotnie walczący z rządem 

Lon Nola komuniści kambodżańscy wspierani byli przez wietnamskich 

odpowiedników. Wietnam popierany był finansowo, militarnie i poli-

tycznie przez Związek Radziecki, który przestał być partnerem Chińskiej 

Republiki Ludowej w wyniku konfliktów między oboma państwami z lat 

6017.  

Po kwietniu 1975 r. relacje między Kambodżą a Wietnamem sta-

wały się coraz bardziej napięte. Z perspektywy polityków Kambodży, 

poważne obawy budził potencjalny ekspansjonizm wietnamski, podczas 

gdy Wietnam aspirował do miana regionalnego lidera ruchu komuni-

stycznego w regionie, o nadrzędnej pozycji względem Kambodży oraz 

Laosu. W latach 1977-1978, dochodziło do poważnych starć granicznych 

                                                           
14 J. Tully, A Short History of Cambodia. From Empire to Survival, Melbourne 2005, 
s. 172. 
15 H. Locard, State Violence in Democratic Kampuchea (1975–1979) and Retribution 
(1979–2004), „European Review of History” 2004, vol. 12, nr 1, s. 121-143.  
16 P. Soja, Polityka zagraniczna demokratycznej Kampuczy w latach 1975-1979, „Przegląd 
Geopolityczny” 2017, t. 20, s. 117-137. 
17 Ibidem. 
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na granicy kambodżańsko-wietnamskiej, z których zwycięsko wychodzi-

ły posiadające przewagę wyposażenia i liczebności siły Wietnamu. 

W tym okresie do Wietnamu uciekli kambodżańscy komuniści: Hun Sen 

i Heng Samrin, którzy następnie stanęli na czele Kambodży po inwazji 

Wietnamu. W 1978 r. doszło do zerwania relacji dyplomatycznych mię-

dzy państwami18. Konflikt z Wietnamem potęgowany był przez jedno-

znacznie anty-wietnamski kurs w polityce Pol Pota, motywowany 

khmerskim nacjonalizmem19.  

25 grudnia 1978 r. doszło do inwazji na Demokratyczną Kampu-

czę ze strony stutysięcznej armii Wietnamu, która posiadała znaczną 

przewagę pod względem liczebności sił zbrojnych oraz uzbrojenia. Sto-

sunkowo szybko podporządkowano sobie centrum kraju, a 8 stycznia 

1979 r. władzę objął pro-wietnamski rząd Ludowo-Rewolucyjnej Partii 

Kambodży, który utworzył Ludową Republikę Kampuczy. Prezydentem 

kraju został Heng Samrin. Hun Sen, który w 1985 r. został premierem 

Kambodży i sprawuje tę funkcję do dzisiaj, pierwotnie pełnił funkcję 

ministra spraw zagranicznych20. Ze względu na międzynarodowe popar-

cie dla opozycji ze strony państw zachodnich, Chin oraz ASEAN, Zgro-

madzenie Ogólne ONZ przegłosowało w lecie 1979 r. decyzję o utrzyma-

niu uznania międzynarodowego dla delegacji Czerwonych Khmerów 

jako legalnego przedstawiciela rządu Kambodży21.  

W 1982 r. w ramach opozycji utworzony został Koalicyjny Rząd 

Demokratycznej Kampuczy, w skład którego wchodzili komuniści (Czer-

woni Khmerzy, posługujący się tytułem Partii Demokratycznej Kampu-

czy), republikanie (KPNLF – Khmerski Ludowy Front Wyzwolenia Na-

rodowego), na czele którego stanął Son Sann oraz monarchiści (FUN-

CINPEC – Kambodżański Narodowy Front dla Niepodległej, Neutral-

nej, Pokojowej i Kooperatywnej Kampuczy), skupieni wokół króla Si-

hanouka, który formalnie stanął na jego czele22. Zdecydowanie najlepiej 

rozwiniętą frakcją wojskową w ramach koalicji były siły Czerwonych 

Khmerów, jednak na przestrzeni lat 80. – do momentu wycofania się 

                                                           
18 J. Tully, op. cit., s. 191. 
19 Ibidem. 
20 D. Chandler, A History of Cambodia, Waszyngton 2008, s. 269-271. 
21 B. Nossiter, U.N. Assembly, Rebuffing Soviet, Seats Cambodia Regime of Pol Pot, New 
York Times, https://www.nytimes.com/1979/09/22/archives/un-assembly-rebuffing-
soviet-seats-cambodia-regime-of-pol-pot-the.html [28.12.2019]. 
22 M. Panacheda, Pol Pot jako przykład komunistycznego tyrana we współczesnym świe-
cie, „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego” 2013, nr 2, s. 71-86. 



131 

wojsk wietnamskich z Kambodży, przeważającą pozycję zajmowała 

strona rządowa, a aktywność opozycji ograniczała się do terenów grani-

cy tajsko-kambodżańskiej23. 

Wojna Wietnamu z Kambodżą i jej rezultat stworzyły typowy, 

zimnowojenny układ sił. Konflikt wewnętrzny w Kambodży odbywał się 

na linii: nowy rząd we Phnom Penh-opozycja, skupiona wokół Czerwo-

nych Khmerów, rojalistów oraz republikanów. Na poziomie międzypań-

stwowym, był to konflikt pomiędzy opozycją w Kambodżą, a Wietna-

mem, którego wojska do 1989 r. stacjonowały w Kambodży i dawały 

strategiczną przewagę wspierającemu Hanoi rządowi. Na poziomie roz-

grywki zimnowojennej: Wietnam wspierany był finansowo i militarnie 

przez Związek Radziecki, podczas gdy opozycja w Kambodży, skupiona 

wokół komunistów i rojalistów, uzyskała poparcie ze strony Chin. Także 

Stany Zjednoczone wspierały opozycję i za legalny z perspektywy praw-

nomiędzynarodowej uznawały rząd Czerwonych Khmerów, a następnie 

rząd koalicyjny, w skład którego wchodzili komuniści24.  

Konflikt stanowił też destabilizację dla regionu Azji Południowo-

Wschodniej. Kluczowa organizacja regionalna, ASEAN, która na prze-

łomie lat 70. i 80. zawierała sześciu członków regionalnych państw nie-

komunistycznych (Brunei25, Malezja, Singapur, Indonezja, Filipiny, Taj-

landia) – także wspierała antywietnamską opozycję. Znaczenie Tajlandii 

w konflikcie potęgowane było przez fakt, że siły komunistyczne Czerwo-

nych Khmerów uciekły do Tajlandii, gdzie organizowały swoją działal-

ność polityczną oraz militarną przez niemal cały okres trwania okupacji. 

Skomplikowaną sytuacją konfliktu w Kambodży dodatkowo utrudniła 

wojna wietnamsko-chińska z 1979 r.26 

 

Polityka zagraniczna Australii w latach 1983-1991  

wobec procesu pokojowego w Kambodży 

Analizując pozycję Australii wobec tak zarysowanego, skompli-

kowanego w swojej naturze konfliktu, wskazać należy, po pierwsze, że 

                                                           
23 A. Jelonek, Paternalizm i zależność. O kształtowaniu się sceny politycznej we współcze-
snej Kambodży, Afryka, Azja, „Ameryka Łacińska: Studia i Materiały” 2001, t. 78, s. 7-34. 
24 C. Brady, United States Foreign Policy Towards Cambodia, 1977-92: A Question of 
Realities, London 1999. 
25 Brunei przystąpiło do organizacji w 1984 r. 
26 Y. Insun, The 1979 Sino-Vietnamese War from the Perspective of the Historical Rela-
tions between the Two Countries, „The Journal of Northeast Asian History” 2011, vol. 8, 
nr 1, s. 75-121. 
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nie była ona bezpośrednio zaangażowana we wspieraniu którejś ze stron 

sporu ze względów geopolitycznych (Związek Radziecki, zaś z drugiej 

strony – Stany Zjednoczone oraz ChRL), zaś po drugie – jej interesy nie 

sprowadzały się do bezpośredniego zagrożenia jej bezpieczeństwa we-

wnętrznego (państwa ASEAN, obawiające się ekspansjonizmu Wietna-

mu, czy Chiny, prowadzące w pewnym momencie wojnę z Wietnamem).  

Wskazując na przyczyny zaangażowania w proces pokojowy w la-

tach 1983-1991 w Kambodży, przywołać można trzy podstawowe powo-

dy. Po pierwsze, w 1983 r. władzę objął premier Robert (Bob) Hawke 

z ramienia Australijskiej Partii Pracy (ALP – Australian Labor Party). 

Pierwszym ministrem spraw zagranicznych w okresie jego rządów został 

Bill Hayden27. Rząd australijski świadomy był faktu, że w ewoluującym 

systemie międzynarodowym, wzrastać będzie rola Azji w polityce Au-

stralii. Pomimo zachodnioeuropejskiej proweniencji społeczno-kulturo-

wej, czynniki geograficzne powodowały konieczność bliskiego zaanga-

żowania w Azji28.  

Ponadto, stabilizacja sytuacji w regionie Azji Południowo-

Wschodniej była istotna z perspektywy chęci większego zaangażowania 

australijskiego zarówno w subregionie, jak i szerzej – w regionie Azji 

i Pacyfiku. Prowadzenie „umiarkowanej” polityki zagranicznej wobec 

konfliktu w Kambodży, niebędącej w jednej linii zgodną z polityką Sta-

nów Zjednoczonych – miało na celu m.in. poprawę relacji z Wietna-

mem29. Po trzecie – skuteczne inicjatywy w ramach procesu pokojowego 

wobec kryzysu w Kambodży miały za cel wzmocnienie samej pozycji 

Australii w otoczeniu międzynarodowym jako państwa mogącego w 

widoczny sposób wpływać na istotne z perspektywy polityki międzyna-

rodowej wydarzenia.  

Podstawowymi założeniami polityki zagranicznej Australii w la-

tach 1983-1991 wobec Kambodży były tym samym: 1) kryzys kambo-

dżański był „głównym źródłem niebezpieczeństwa w Azji Południowo-

Wschodniej”, co wymuszało aktywność Australii; 2) Australia dążyła do 

roli mediatora w konflikcie poprzez przyjęcie umiarkowanej pozycji; 

                                                           
27 A. Patience, Australian Foreign Policy in Asia: Middle Power or Awkward Partner?, 
Londyn 2018, s. 89-92.  
28 Ibidem. 
29 T. Miletic, Cambodia's Peace After 25 years, Australian Institute of International Af-
fairs, https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/cambodias-peace-after-
25-years [19.12.2019]. 
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3) Australia prowadzić ma bardziej autonomiczną politykę, m.in. wobec 

Wietnamu30.  

Odwołując się do teorii ról – Australia identyfikując się jako pań-

stwo średnie wobec kryzysu kambodżańskiego odgrywać chciała dwie 

podstawowe role – rolę „uczciwego mediatora” (ang. honest broker) 

między zwaśnionymi stronami, oraz rolę „dobrego obywatela międzyna-

rodowego”31. Z tego powodu rząd Australii w swoich działaniach chętnie 

odwoływał się do koncepcji „bezpieczeństwa kooperatywnego”, wedle 

której państwa powinny współpracować w celu stworzenia bezpieczeń-

stwa międzynarodowego opartego na kooperacji i eliminacji zagrożeń, 

opartego na przestrzeganiu prawa międzynarodowego32.  

Politykę zagraniczną Australii w ramach badanego zjawiska po-

dzielić można na dwa okresy: ten, w którym funkcję ministra spraw 

zagranicznych sprawował Bill Hayden (1983-1988), a także okres spra-

wowania tego stanowiska przez Garetha Evansa (1988-1996). Okres 

Billa Haydena odznaczał się chęcią ułatwiania (ang. facilitating) proce-

su pokojowego w Kambodży – jednak bez większych sukcesów. To wte-

dy zarysowała się tendencja do samodzielnej polityki zagranicznej Au-

stralii wobec Indochin, m.in. poprzez przywrócenie odwołanej w okresie 

rządów Malcolma Frasera pomocy humanitarnej dla Wietnamu. To, co 

było podstawowym problemem ówczesnych inicjatyw pokojowych Au-

stralii – to koniunktura międzynarodowa. Połowa lat 80. i wciąż za-

ogniona sytuacja międzynarodowa, m.in. w trakcie radzieckiej interwen-

cji w Afganistanie – spowodowały relatywnie niewielkie pole manewru 

dla Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu (DFAT – Department 

of Foreign Affairs and Trade), zaś np. poprawa relacji z Wietnamem 

odbierana była ambiwalentnie wśród australijskich partnerów33.  

Nie oznacza to jednak, że czas ten był okresem straconym z per-

spektywy celów australijskiej dyplomacji w kwestii Kambodży. Jak po 

latach wskazywał następca Haydena, G. Evans: „Osiągnięciem Billa 

Haydena jako ministra spraw zagranicznych było doprowadzenie do 

                                                           
30 S. Firth, Australia in International Politics: An Introduction to Australian Foreign 
Policy, Sydney 2005, s. 65-67. 
31 Foreign Policy and Good International Citizenship, Address by the Minister for Foreign 
Affairs, Senator Gareth Evans, Canberra, 6 March 1990, www.gevans.org/speeches/old/ 
1990/060390_fm_fpandgoodinternationalcitizen.pdf [26.12.2019]. 
32 A. Przyborowska-Klimczak, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Teka Komisji Prawniczej 
PAN Oddział w Lublinie 2016, t. 9, s. 153-165. 
33 S. Firth, op. cit, s. 222-225. 
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zaakceptowania Australii przez społeczność międzynarodową, w tym 

ASEAN, jako odpowiedzialnego i wyedukowanego głosu procesu poko-

jowego Kambodży (…) Nasze poglądy w tamtym okresie nie były akcep-

towane przez wszystkie strony, ale przyznawano im wagę i brano je pod 

uwagę”34.  

W 1988 r. następcą B. Haydena został właśnie G. Evans, z wy-

kształcenia prawnik, uważany za jednego z najwybitniejszych australij-

skich dyplomatów po 1945 r. W przeciwieństwie do Haydena, objął on 

funkcję w okresie ewolucji systemu międzynarodowego pod koniec lat 

80. Przede wszystkim – był to schyłkowy etap zimnej wojny oraz po-

prawy relacji radziecko-amerykańskich (np. w grudniu 1987 r. podpisa-

no Układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego 

zasięgu)35. Po drugie, doszło do poprawy wzajemnych relacji pomiędzy 

Chinami, a Związkiem Radzieckim po objęciu władzy przez Michaiła 

Gorbaczowa. Po trzecie – niebędący w stanie z przyczyn finansowych 

utrzymywać swojego zaangażowania w „trzecim świecie” ZSRR zanie-

chał daleko idącego wsparcia finansowego i wojskowego komunistycz-

nego rządu w Wietnamie, co z kolei spowodowało wycofanie się w roku 

1989 wojsk wietnamskich z terenów Kambodży. Po czwarte – w wyniku 

powyżej zarysowanych tendencji, doszło do wzmocnienia kontaktów 

Wietnamu oraz Chin, a zarazem osłabienia relacji Chin z Partią Demo-

kratyczną Kampuczy36.  

Prowadziło to do wzmożenia międzynarodowego w dziedzinie 

rozwoju procesu pokojowego w Kambodży. W latach 1987-1988 – do-

szło do dwóch spotkań premiera Hun Sena i Norodoma Sihanouka, 

który wycofał się z roli szefa CGDK. W latach 1988-1989 Indonezja – de 

facto lider państw ASEAN – zorganizowała serię nieformalnych spotkań 

w Dżakarcie, w których po raz pierwszy jednocześnie udział wzięły czte-

                                                           
34 Cambodia Then and Now: Commemorating the 1991 Peace Agreement, Keynote Ad-
dress by Professor the Hon Gareth Evans, Former Foreign Minister of Australia and Presi-
dent Emeritus of the International Crisis Group, to Seminar on Measuring Cambodia‟s 
Progress Toward Equality, University of NSW Law School, 6 August 2011, 
www.gevans.org/speeches/speech444.html [23.12.2019]. 
35 Treaty Between The United States Of America And The Union Of Soviet Socialist Re-
publics On The Elimination Of Their Intermediate-Range And Shorter-Range Missiles 
(INF Treaty), U.S. Department of State, https://2009-2017.state.gov/t/avc/trty/ 
102360.htm [16.12.2019]. 
36 J. Tully, op. cit., s. 212-215. 
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ry kambodżańskie frakcje (PRK, PDK, FUNCINPEC i KPNLF)37. Wsku-

tek zarysowanej powyżej ewolucji systemu międzynarodowego – Wiet-

nam podjął decyzję o wycofaniu swoich wojsk z Kambodży jeszcze w ro-

ku 198938. 

W 1989 r. odbyła się pierwsza sesja konferencji pokojowej ds. 

Kambodży w Paryżu, w ramach której nie osiągnięto jednak konsensusu 

w dziedzinie rozwiązania sporu. Podstawowym problemem było ustale-

nie jednoznacznego kształtu przyszłego rządu kraju ze względu na różne 

interesy uczestniczących w sporze podmiotów, a zwłaszcza problema-

tyczne było uwzględnienie Czerwonych Khmerów w jego ramach39. 

To spowodowało inicjatywę Australii w tej dziedzinie, przedsta-

wioną w listopadzie 1989 r. przez Garetha Evansa w rodzimym parla-

mencie. Jak przyznawał sam Evans, pomysł ten został zaczerpnięty 

z rozmów z amerykańskim kongresmenem, Stephanem Solorzem – i za 

zadanie miał wskazać alternatywny sposób rozwiązania konfliktu. Pro-

pozycję tą zawarto w tzw. Czerwonej Księdze pt. Cambodia: An Austra-

lian Peace Proposal. Proponowana koncepcja Australii sprowadzała się 

do pomysłu, iż w okresie przejściowym przed przekazaniem władzy 

funkcję nadrzędnego organu zarządzającego krajem powinna pełnić 

misja w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, pod auspicjami 

której zorganizowane zostać miałyby następnie pierwsze wybory40. 

Dwoma podstawowymi elementami planu były: 1) implementacja za-

wieszenia broni pomiędzy grupami politycznymi w Kambodży pod kon-

trolą sił pokojowych ONZ; 2) demokratyczne wybory do parlamentu, 

które wyłoniłyby nowy rząd41. 

Gabinet B. Hawke‟a – przywołując słowa G. Evansa – słusznie de-

finiował się jako „mediator” i „kreator map” (ang. map maker) dla roz-

wiązania konfliktu: Australia nie miała potencjału do bezpośredniego 

wpływania na kształt poszczególnych rozwiązań, jednak mogła wskazy-

wać potencjalne pomysły w tej dziedzinie stałym członkom Rady Bez-

pieczeństwa ONZ. To powodowało, że dla poparcia inicjatywy, Sekretarz 

Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu, Mike Costello na prze-

                                                           
37 S. Nagel, Resolving International Disputes Through Super-optimum Solutions, New 
York 2001, s. 186-187. 
38 T. Findlay, Cambodia: The Legacy and Lessons of UNTAC, SIPRI Research Report 
1995, no. 9, s. 21. 
39 Ibidem. 
40 A. Cooper, R. Higgot, K. Nossal, op. cit., s. 152. 
41 Ibidem. 
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łomie grudnia i stycznia 1989 oraz 1990 r. odbył przez 21 dni spotkania 

w 13 krajach przekonując do zasadności inicjatywy australijskiej42.  

W 1990 r., stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ zaakcep-

towali pomysł utworzenia misji pod auspicjami ten organizacji mającej 

zarządzać okresem przejściowym w trakcie transformacji ustrojowej 

w Kambodży. W samym Państwie Kambodży (tak w latach 1989-1991 

nazywała się Kambodża), funkcjonować miała tymczasowo Najwyższa 

Rada Narodowa (SNC – Supreme National Council), reprezentująca 

kraj na arenie międzynarodowej, składająca się z przedstawicieli czte-

rech frakcji politycznych Kambodży, na czele której stanął Norodom 

Sihanouk43. W skład SNC wchodzić miało sześciu przedstawicieli rządu 

Hun Sena oraz po dwóch z trzech frakcji z CGDK.  

23 października 1991 r. w czasie kolejnej sesji konferencji w Pary-

żu przedstawiciele dziewiętnastu państw podpisali Kompleksowe Kam-

bodżańskie Porozumienia Pokojowe (Comprehensive Cambodian Peace 

Agreements)44. Utworzono Tymczasową Administrację Organizacji Na-

rodów Zjednoczonych w Kambodży (UNTAC – United Nations Transi-

tional Authority in Cambodia), składającą się z 16 tysięcy żołnierzy, 

3,600 policjantów i ponad tysiąca urzędników, na czele której stanął 

australijski generał, John Sanderson. Stanowisko Specjalnego Przed-

stawiciela Sekretarza Generalnego dla Kambodży objął Yasushi Akashi. 

Najwyższa Rada Narodowa miała podrzędną rolę w polityce wewnętrz-

nej względem misji ONZ45. 

Jak wskazują Michael Wesley i Allan Gyngell – ostateczne poro-

zumienie o utworzeniu UNTAC było w swoim kształcie bardzo zbliżone 

do tego, zaproponowanego przez Australię w propozycji Garetha Evansa 

z listopada 1989 r., a następnie w Czerwonej Księdze46. Kompetencje 

powołanej w 1992 r. misji UNTAC daleko wykraczały poza typowe zada-

                                                           
42 Australia, Indo-China and the Cambodian Peace Initiative, Address by the Minister for 
Foreign Affairs and Trade, Senator Gareth Evans, to Sydney Institute, Sydney, 13 March 
1990, www.gevans.org/ [25.12.2019]. 
43 Resolution 668 (1990) of 20th September 1990, United Nations, https://undocs.org/ 
S/RES/668(1990) [22.12.2019]. 
44 Poza frakcjami kambodżańskimi, jej stronami były także: Australia, Brunei, Chińska 
Republika Ludowa, Filipiny, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Jugosławia, Kanada, Laos, 
Malezja, Singapur, Stany Zjednoczone, Tajlandia, Wielka Brytania, Wietnam, Związek 
Radziecki. Agreement on a Comprehensive Political Settlement of the Cambodia Conflict, 
United States Institute of Peace, https://www.usip.org/ [20.12.2019]. 
45 T. Findlay, op. cit. s. 14-21. 
46 A. Gyngell, M. Wesley, Making Australian Foreign Policy, Melbourne 2003, s. 91-93. 
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nia peacekeepingowe. Do jej prerogatyw należały m.in. demobilizacja 

żołnierzy wszystkich frakcji, kwestia 370 tysięcy uchodźców, zapewnie-

nie pokoju czy organizacja wyborów parlamentarnych. Była to w tam-

tym momencie najbardziej kosztowna, druga największa (po operacji 

w Kongo) i pierwsza po zakończeniu okresu zimnej wojny misja poko-

jowa w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Azji47. 

W demokratycznych wyborach z 1993 r., 45.5% głosów i 58 ze 120 

mandatów zdobył FUNCINPEC. Drugie miejsce zajęła była Ludowo-

Rewolucyjna Partia Kambodży – od teraz Kambodżańska Partia Ludo-

wa (51 mandatów, 38.2%), trzecie – Buddyjska Partia Liberalno-Demo-

kratyczna (następca Khmerskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia Naro-

dowego; 10 mandatów, 3.8% głosów), jeden mandat zdobyła MOULI-

NAKA (Ruch na rzecz Wyzwolenia Narodowego Kampuczy), pierwotnie 

także wywodząca się z KPNLF48.  

Sukces UNTAC był relatywny – z jednej strony, skutecznie prze-

prowadzono wybory parlamentarne i przeprowadzono okres transfor-

macji ustrojowej powrotu do monarchii parlamentarnej, z drugiej – nie 

zapewniło to z długoterminowej perspektywy demokratyzacji kraju. Już 

w 1993 r. istotnym problemem był brak większości którejś z dwóch 

głównych frakcji, co spowodowało, że w latach 1993-1998 ze względu na 

brak samodzielnej większości, w Kambodży funkcjonowało w specyficz-

nym systemie politycznych dwóch premierów (Hun Sen z KPL i książę 

Norodom Ranariddh stojący na czele FUNCINPEC, a po jego obaleniu 

w 1997 r. – Unh Huot) 49. Od 1998 r. samodzielnie rządzi Hun Sen. 

W ostatnich latach widoczne jest ewolucja reżimu w Kambodży w kie-

runku skrajnego autorytaryzmu i rządów jednopartyjnych. 

 

Podsumowanie 

Jakkolwiek nie można przeceniać roli Australii w procesie poko-

jowym w Kambodży – najważniejszym czynnikiem była ewolucja syste-

mu międzynarodowego pod koniec lat 80. – o tyle, jak pisze T. Findlay 

w raporcie Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)  

– z perspektywy zakończenia kryzysu kambodżańskiego, australijski 

                                                           
47 T. Duffy, UNTAC‟s Mission in Cambodia: Prospects for Democracy and Human Rights, 
„Asian Affairs. An American Review” 1994, vol. 20(4), s. 218-240. 
48 D. Roberts, The Cambodian Elections of 1993, „Electoral Studies” 1994, vol. 13(2), 
s. 157-162. 
49 T. Findlay, op. cit., s. 101-113. 
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plan rozwiązania konfliktu był „kluczowym konceptualnym przeło-

mem”50. Jak wskazuje G. Evans, o powodzeniu inicjatywy australijskiej 

zdecydował fakt, iż „Australia zademonstrowała zasadnicze zaintereso-

wanie rozwiązania problemu podziału sił w Kambodży, nie posiadając 

jednak bezpośrednich interesów, co powodowało zaufanie ze strony 

reszty aktorów”51. Odwołując się do teorii ról w stosunkach międzynaro-

dowych – rola mediatora i stabilizatora, do jakiej aspirowała Australia, 

zasadniczo została zaakceptowana przez społeczność międzynarodową, 

co pozwoliło jej na zaangażowanie – jako „państwa średniego” – w ra-

mach wielostronnych form współpracy w celu jej realizacji. 

Omówione studium przypadku może służyć za przykład, jaką rolę 

państwa średnie mogą odgrywać w tego typu konfliktach międzynaro-

dowych. Wskazując na ograniczenia – skuteczność inicjatyw pokojo-

wych Australii uzależniona była od akceptacji ze strony najważniejszych 

podmiotów na arenie międzynarodowej, co możliwe było dopiero na 

przełomie lat 80. i 90., co z kolei zasadniczo odzwierciedla pozycję „mid-

dle powers” w systemie międzynarodowym. Z drugiej strony – powo-

dzenie Australii jako państwa średniego w omawianej sytuacji spowo-

dowane było kombinacją: ponadprzeciętnej aktywności w przestrzeni 

międzynarodowej, samodzielnym prowadzeniem polityki zagranicznej 

i wysokim poziomem akceptacji jej pozycji jako „państwa średniego” 

przez inne kraje, co umożliwiło temu państwu częściowo wpływać na 

oczekiwany przez siebie kształt otoczenia międzynarodowego.  
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Szymon Wiśniewski 
 

 

Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza  
wobec ukraińsko-rosyjskiego  

konfliktu w Cieśninie Kerczeńskiej 
 

 

Ukraińsko-rosyjski konflikt w Cieśninie Kerczeńskiej, który miał 

miejsce w listopadzie 2018 r. wywołał znaczny rezonans na arenie mię-

dzynarodowej. Zatrzymanie trzech ukraińskich okrętów wojennych 

i aresztowanie dwudziestu czterech marynarzy przez rosyjskie władze 

powszechnie uważane jest za kolejny przejaw konfliktu we wschodniej 

części Europy, zapoczątkowanego w roku 2014. Władze w Kijowie pod-

jęły szereg działań zmierzających do uzyskania odszkodowania za bez-

prawne działania Moskwy. Jednym z nich było skierowanie wniosku do 

Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza o zastosowanie środków 

tymczasowych. Trybunał z siedzibą w Hamburgu po rozpatrzeniu spra-

wy 25 maja 2019 r. zarządził zwrócenie jednostek morskich Ukrainie i 

zwolnienie z aresztu członków załogi. 

 

Tło historyczne i status prawny  

Cieśniny Kerczeńskiej 

Cieśnina Kerczeńska jest wąskim pasem wody oddzielającym Pół-

wysep Kerczeński od Półwyspu Tamańskiego i łączącym Morze Azow-

skie z Morzem Czarnym. Jej długość sięga około 41 kilometrów, szero-

kość liczy od 4 do 15 km, natomiast głębokość od 3 do 13 metrów1. Cie-

śnina jest istotną częścią granicy morskiej między Ukrainą a Rosją. Ma 

ona bardzo duże znaczenie strategiczne, gdyż Morze Azowskie bogate 

jest w zasoby ryb, a także surowców energetycznych, w szczególności 

gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Co więcej, Cieśnina jest jedyną drogą 

morską pozwalającą południowo-zachodniej Rosji uzyskać dostęp do 

oceanu2. W dużym stopniu to właśnie z położonych nad Morzem Azow-
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1 Encyklopedia Powszechna PWN, t. 2: G-M, Warszawa 1974, s. 455. 
2 B. Wroniszewska, Autonomiczna Republika Krymu: pogranicze ukraińsko-rosyjskie, 
„Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2014, t. 2, nr 1, s. 109. 
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skim portów w Taganrodzie i Mariupolu eksportuje się pochodząca 

z Donieckiego Zagłębia efekty produkcji górniczej oraz hutniczej3.  

Źródeł ukraińsko-rosyjskiego konfliktu w tym obszarze należy 

upatrywać w latach 20. XX wieku, kiedy to sowieccy decydenci podjęli 

decyzję o przekopaniu Tuzły, czterokilometrowej mierzei Półwyspu Ta-

mańskiego, która wcinała się w Cieśninę Kerczeńską. Celem władz było 

stworzenie kanału, który umożliwiałby rybakom dostęp do morza bez 

okrążania mierzei. W listopadzie 1925 r. w wyniku sztormu kanał ulegał 

powiększeniu, co spowodowało, że na obszarze Cieśniny utworzyła się 

mała wyspa Tuzła4. Na początku podlegała administracji w Tiemriuku, 

a następnie 7 stycznia 1941 r. na mocy dekretu władz Rosyjskiej Federa-

cyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej przekazana została decy-

dentom krymskiego Kerczu5. W ówczesnej rzeczywistości prawnomię-

dzynarodowej nie miało to większego znaczenia, gdyż oba miasta znaj-

dowały się w granicach RFSRR. Sytuacja zmieniła się jednak już 19 lute-

go 1954 r., kiedy to Krym został przekazany ukraińskiej SRR, a wyspa 

zaczęła podlegać władzy w Kijowie6.  

Pierwszy międzynarodowy spór między Rosją a Ukrainą o Cieśni-

nę Kerczeńską rozpoczął się 23 września 2003 r. Wtedy to rosyjskie wła-

dze podjęły działania zmierzające do budowy grobli, której celem miało 

być połączenie półwyspu Tamańskiego z wyspą Tuzłą. Prace były nie-

zwykle intensywne. Jednakże o działaniach nie została zawiadomiona 

strona ukraińska, co wywołało zdecydowany sprzeciw. Kijów skierował 

do Moskwy notę protestacyjną, która pozostała bez odpowiedzi. Ukraina 

interweniowała na poziomie ministrów spraw zagranicznych, ale dopie-

ro rozmowa prezydentów przyniosła odprężenie. Budowa została prze-

rwana, gdy do wyspy zostało około 100 metrów7. 

Warto zwrócić uwagę na stanowiska, które reprezentowały oba 

państwa w kwestii prawnomiędzynarodowego statusu Morza Azowskie-

go. Moskwa chciała, by akwen ten stanowił wspólne wody wewnętrzne 

                                                           
3 P. Kost, Granica ukraińsko-rosyjska we współczesnych stosunkach Ukrainy i Federacji 
Rosyjskiej, „Dialogi Polityczne” 2007, nr 7, s. 131. 
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2005, nr 2, s. 122. 
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6 P. Kost, Granica…, op. cit., s. 133. 
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Rosji i Ukrainy, które byłyby wykorzystywane przez oba państwa. Rosyj-

scy decydenci argumentowali, że taka sytuacja sprzyjałaby rozwojowi 

gospodarczemu regionu8. 

Ukraina już od początku lat dziewięćdziesiątych dążyła do wyzna-

czenia granic, które miałyby na celu precyzyjne określenie statusu Mo-

rza Azowskiego. Kijów swoją argumentację opierał na artykule 3 Kon-

wencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza sporządzonej w Mon-

tego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (dalej „Konwencja”)9, zgodnie z którym 

„każde państwo ma prawo do ustalania szerokości swojego morza tery-

torialnego do granicy nieprzekraczającej 12 mil morskich, odmierzanych 

od linii podstawowych wytyczonych zgodnie z niniejszą konwencją”10 

oraz na artykule 57. Konwencji, który zakłada, że „wyłączna strefa eko-

nomiczna nie może sięgać dalej niż 200 mil morskich od linii podsta-

wowych, od których mierzy się szerokość morza terytorialnego”11. Zda-

niem Kijowa granica między Ukrainą i Rosją na Morzu Azowskim mia-

łaby być wyznaczona na podstawie zasady ekwidystansu, znajdującej 

swoje odzwierciedlenie w artykule 15 Konwencji: „Jeżeli wybrzeża 

dwóch państw leżą naprzeciw siebie lub sąsiadują ze sobą, to żadne 

z tych dwóch państw nie ma prawa, chyba że zawarły one umowę sta-

nowiącą inaczej, do rozciągania swojego morza terytorialnego poza linię 

środkową, której każdy punkt jest jednakowo oddalony od najbliższych 

linii punktów podstawowych, od których mierzy się szerokość morza 

terytorialnego każdego z tych dwóch państw”12. Warto zwrócić jednak 

uwagę, że zgodnie z Konwencją to postanowienie nie znajduje zastoso-

wania w sytuacji, gdy tytuł historyczny albo inne okoliczności sprawiają, 

że wytyczenie mórz terytorialnych należy wyznaczyć w sposób odmien-

ny13. 

Prawnomiędzynarodowy status Morza Azowskiego został ustalo-

ny na podstawie podpisanej 23 grudnia 2003 r. Umowy między Rosyj-

ską Federacją a Ukrainą o współpracy w eksploatacji Morza Azow-

skiego i Cieśniny Kerczeńskiej. Strony potwierdziły w niej przywiązanie 

do traktatu o przyjaźni, współpracy i partnerstwie między Federacją 

                                                           
8 Ibidem, s. 131. 
9 Ibidem. 
10  Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza sporządzona w Montego Bay 
dnia 10 grudnia 1982 roku, http://g.ekspert.infor.pl/ [29.03.2020]. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 M.N. Shaw, Prawo Międzynarodowe, Warszawa 2000, s. 327. 
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Rosyjską a Ukrainą z dnia 31 maja 1997 r., a także traktatu między 

Federacją Rosyjską a Ukrainą o rosyjsko-ukraińskiej granicy pań-

stwowej z dnia 28 stycznia 2003 r. Państwa zaznaczyły, że priorytetem 

jest utrzymanie integralności gospodarczej kompleksu Morza Azowskie-

go i Cieśniny Kerczeńskiej, a także, że wszelkie konflikty dotyczące tego 

akwenu będą rozwiązywane w sposób pokojowy oraz za wspólnym poro-

zumieniem14.  

W artykule 1 umowy z 23 grudnia 2003 r. państwa uznały, że Mo-

rze Azowskie i Cieśnina Kerczeńska były historycznie wewnętrznymi 

wodami Rosji i Ukrainy. Podkreślono, że granicę akwenu wyznacza od-

powiedni traktat jak również, że kwestie sporne związane z cieśniną bę-

dą rozwiązywane na drodze porozumienia. Należy zaznaczyć, że w rezul-

tacie umowy między Federacją Rosyjską a Ukrainą o rosyjsko-ukraiń-

skiej granicy państwowej zawartej 28 stycznia 2003 r. status Morza 

Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej został określony jako wody we-

wnętrzne. Potwierdzony więc został prawnomiędzynarodowy status 

akwenu jako wód wewnętrznych15.  

W artykule 2 stwierdzono, że „statki handlowe, okręty wojenne, 

a także inne statki państwowe pływające pod banderą Federacji Rosyj-

skiej lub Ukrainy, wykorzystywane w celach niekomercyjnych, będą cie-

szyć się swobodą żeglugi po Morzu Azowskim i Cieśninie Kerczeńskiej”. 

Strony uzgodniły także, że statki handlowe pływające pod banderami 

państw trzecich mogą wpływać na Morze Azowskie i przepływać przez 

Cieśninę Kerczeńską, jeśli będą pływać w kierunku portu ukraińskiego 

albo rosyjskiego lub wracać z niego. Ponadto okręty wojenne i inne stat-

ki państwowe państw trzecich wykorzystywane w celach niekomercyj-

nych mogą wpływać na Morze Azowskie i przepływać przez Cieśninę 

Kerczeńską, jeżeli zostaną wysłane na wizytę lub wezwanie do ukraiń-

skiego lub rosyjskiego portu na zaproszenie lub za pozwoleniem. Jed-

nakże taka sytuacja musi być uzgodniona z drugim państwem. Zgodnie 

z artykułem 3 współpraca w dziedzinie żeglugi, w tym jej regulacja 

i wsparcie nawigacyjne i hydrograficzne, rybołówstwo, ochrona środo-

wiska morskiego, bezpieczeństwo środowiska, będą realizowane poprzez 

                                                           
14 Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в исполь-
зовании Азовского моря и Керченского пролива, http://kremlin.ru/supplement/1795 
[29.03.2020]. 
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дарственной границе, http://kremlin.ru/supplement/1653 [03.04.2020]. 
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wdrożenie obowiązujących umów, oraz zawieranie nowych porozumień. 

Natomiast na podstawie artykułu 4 uzgodniono, że „spory między Stro-

nami dotyczące interpretacji i stosowania niniejszej Umowy będą roz-

strzygane w drodze konsultacji i negocjacji, a także innymi pokojowymi 

środkami16. 

Wody wewnętrzne są częścią mórz, które nie wchodzą w skład 

morza otwartego, nie są traktowane jako morze terytorialne, ani za inne 

strefy morskie. Zgodnie z artykułem 8 Konwencji, są to „wody położone 

między linią podstawową [linia, od które mierzy się szerokość stref mor-

skich – Sz.W.] morza terytorialnego a lądem”17. W znaczeniu prawno-

międzynarodowym można stwierdzić, że jest to część lądowego teryto-

rium państwa nadbrzeżnego. Od morza terytorialnego wody wewnętrz-

ne odróżnia fakt, że na ich terenie nie obowiązuje prawo nieszkodliwego 

przepływu. Jak stwierdza Malcolm N. Shaw: „Ogólnie rzecz biorąc, pań-

stwo nadbrzeżne może na swoich wodach wewnętrznych wykonywać 

jurysdykcję nad obcymi statkami w celu wyegzekwowania swoich prze-

pisów prawnych, jakkolwiek w przypadku popełnienia na statku prze-

stępstwa władze sądowe państwa bandery (to znaczy państwa, którego 

flagę wywieszono na pokładzie statku) również są uprawnione do podję-

cia stosownych działań”18. W tym kontekście jasne staje się dążenie Ro-

sji do nadania azowskiemu akwenowi statusu wód wewnętrznych, gdyż 

dzięki wykonywaniu pełnej jurysdykcji wespół z Ukrainą nad Morzem 

daje możliwość np. do blokowania umieszczenia okrętów Sojuszu Pół-

nocnoatlantyckiego na tym obszarze, co mogłoby mieć miejsce – za po-

zwoleniem Kijowa – w przypadku innego podziału. 

Sytuacja Cieśniny Kerczeńskiej skomplikowała się w 2014 r. wraz 

z aneksją Półwyspu Krymskiego. Od tej pory Federacja Rosyjska zaczęła 

ją postrzegać jako wody wewnętrzne19. Zarówno społeczność międzyna-

rodowa, jak i Ukraina, nie podzielają takiego stanowiska, w związku 

z nielegalnym w świetle prawa międzynarodowego działaniem Kremla. 

Sprzeciw wobec rosyjskiej aneksji Krymu znalazł swój wyraz w rezolucji 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 25 marca 2014 r., w którym m.in. 

                                                           
16 Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве…, op. cit. 
17 Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza sporządzona w Montego Bay 
dnia 10 grudnia 1982 r. 
18 M.N. Shaw, Prawo Międzynarodowe, s. 319. 
19 Д.В. Малышев, Керченский кризис и статус Азовского моря, „Постсоветские 
исследования” 2019, t. 2, nr 2, s. 984. 
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wezwano wszystkie państwa do porzucenia i powstrzymania się od dzia-

łań mających na celu częściowe lub całkowite naruszenie jedności i inte-

gralności terytorialnej Ukrainy, w tym wszelkich prób zmiany granic 

Ukrainy z groźbą użycia siły lub w inny nielegalny sposób; podkreślono, 

że referendum przeprowadzone w Autonomicznej Republice Krymu 

i Sewastopolu w dniu 16 marca 2014 r. nie posiada legitymacji prawnej, 

więc nie może stanowić podstawy do jakiejkolwiek zmiany statusu Au-

tonomicznej Republiki Krymu lub miasta Sewastopol; a także wezwano 

wszystkie państwa, organizacje międzynarodowe i wyspecjalizowane 

agencje do nieuznawania jakichkolwiek zmian statusu Autonomicznej 

Republiki Krymu i miasta Sewastopol na podstawie referendum oraz do 

powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby być interpreto-

wane jako uznanie zmienionego statusu20. 

 

Sprawa nr 26 dotycząca zatrzymania  

trzech ukraińskich statków wojennych 

28 listopada 2018 roku trzy okręty Marynarki Wojennej Ukrainy: 

łodzie artyleryjskie „Nikopol”, „Berdiańsk” oraz holownik morski „Jany 

Kapu”, płynące z portu w Odessie przez Cieśninę Kerczeńską do portu 

w Berdiańsku, zostały zaatakowane w Cieśninie Kerczeńskiej przez ro-

syjskie okręty straży przybrzeżnej. W wyniku działań służb Federacji 

Rosyjskiej staranowany został holownik „Jany Kapu”, rannych zostało 

trzech ukraińskich marynarzy, a dwudziestu czterech aresztowanych21. 

Ponadto, ukraińskie okręty wojenne przejął rosyjski Specnaz22. Kreml 

swoją postawę argumentował naruszeniem przez ukraińskie jednostki 

art. 322 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej z powodu nielegalnego 

przekroczenia granic. W związku z tym doszło do aresztowania ukraiń-

skich marynarzy23. Strona ukraińska w dniu 31 marca 2019 r. na pod-

stawie art. 287 ust. 1 lit. c. Konwencji złożyła do Stałego Trybunału Arbi-

trażowego pozew wszczynający postępowanie w sprawie immunitetu 

                                                           
20 Resolution adopted by the General Assembly on 27 March 2014, 68/262. Territorial 
integrity of Ukraine, https://undocs.org/en/A/RES/68/262 [31.03.2020]. 
21 J. Wojas, Incydent w Cieśninie Kerczeńskiej w świetle prawa międzynarodowego 
publicznego, „Sprawy Międzynarodowe” 2019, nr 2, s. 107-108. 
22 Д.В. Малышев, Керченский кризис и статус Азовского моря, s. 986. 
23 International Tribunal for the Law of the Sea, 25.05.2019, Case concerning the deten-
tion of three Ukrainian naval vessels (Ukraine v. Russian Federation) Request for the 
prescription of provisional measures, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/ 
cases/case_no_26/C26_Order_25.05.pdf [1.04.2020]. 
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trzech ukraińskich okrętów wojennych oraz dwudziestu czterech mary-

narzy, jednocześnie na podstawie art. 290 ust. 5 Konwencji zwróciła się 

do Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza o zastosowanie środków 

tymczasowych24. 

Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza z siedzibą w Hamburgu 

jest jednym z instrumentów służących do rozstrzygania sporów, przewi-

dzianych przez Konwencję. Składa się on z dwudziestu jeden niezależ-

nych członków, wybranych na dziewięcioletnią kadencję spośród osób 

cieszących się odpowiednim szacunkiem i reputacją, a także wiedzą 

z zakresu prawa morza. Zgodnie z artykułem 17 Statutu Międzynarodo-

wego Trybunału Prawa Morza, jeżeli podczas rozpoznawania sprawy 

w składzie Trybunału zasiada osoba posiadająca obywatelstwo takie, jak 

jedna ze stron, to druga strona może delegować swojego przedstawicie-

la, który będzie działał w charakterze członka Trybunału. Natomiast 

jeżeli w składzie Trybunału nie zasiada żaden przedstawiciel stron, to 

mogą one wybrać osobę, która będzie działała jako członek Trybunału25. 

Stronami sporu mogą być zarówno państwa, które podpisały Konwen-

cje, jak również organizacje międzynarodowe, korporacje, przedsiębior-

stwa państwowe, a także osoby fizyczne i prawne26. Na podstawie art. 

21, jurysdykcja Trybunału obejmuje wszelkie spory i wnioski powstałe 

w związku z interpretacją lub stosowaniem Konwencji, a także inne 

spory powstałe na mocy tych umów, które przyznają właściwość Trybu-

nałowi27. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów są postanowienia 

Konwencji, a także niesprzeczne z nią przepisy międzynarodowego pra-

wa publicznego28. Procedura przed Trybunałem składa się z dwóch eta-

pów: części pisemnej, podczas której przedkładane są dokumenty, me-

moriały, a także repliki i odpowiedzi, oraz z części ustnej tj. przesłucha-

nia stron, ekspertów, świadków, doradców29. Warto zaznaczyć, że zgod-

nie z artykułem 25 Statutu oraz na podstawie art. 290 Konwencji, Try-

bunał jest uprawniony do zastosowania do czasu wydania ostatecznego 

                                                           
24 Ibidem. 
25 Statute of International Tribunal for the Law of the Sea, https://www.itlos.org/ filead-
min/itlos/documents/basic_texts/statute_en.pdf [1.04.2020]. 
26 J. Symonides, Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza – specyfika, orzecznictwo, 
perspektywy, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2013, T. XXIX, s. 216. 
27 Statute of International Tribunal…, op. cit., [1.04.2020]. 
28 Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza sporządzona w Montego Bay 
dnia 10 grudnia 1982 r. 
29 J. Symonides, op. cit., s. 217. 
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orzeczenia wszelkich środków tymczasowych, jakie uważa za odpowied-

nie w celu zabezpieczenia praw stron, jeżeli uzna prima facie swoją wła-

ściwość30. 

W pozwie z dnia 31 marca 2019 r. Ukraina oświadczyła, że strona 

rosyjska, zatrzymując okręty wojenne oraz dwudziestu czterech człon-

ków załogi, naruszyła zobowiązania wynikające z artykułów 32, 58, 95, 

oraz 96 Konwencji, dotyczących przyznania całkowitego immunitetu 

zagranicznym okrętom wojennym. Zdaniem Kijowa działania te były 

niezgodne z prawem międzynarodowym. W związku z tym – jak twier-

dzi strona ukraińska – Federacja Rosyjska jest zobowiązana do wydania 

Ukrainie jednostek morskich oraz członków załogi, udzielenia odpo-

wiednich gwarancji, że takie zachowanie nie powtórzy się w przyszłości, 

a także przyznania pełnego odszkodowania31. 

W wystosowanym 16 kwietnia 2019 r. wniosku do Trybunału 

o zastosowanie środków tymczasowych, Ukraina zażądała, by Rosja, po 

pierwsze, zwróciła jej okręty wojenne, po drugie, zawiesiła postępowanie 

karne wobec marynarzy i powstrzymała się od ponownego wszczynania 

procedury, po trzecie natomiast, zwolniła członków załogi32.  

W odpowiedzi na powyższe Ambasada Federacji Rosyjskiej 

w Niemczech 30 kwietnia 2019 r. poinformowała Trybunał o nieuczest-

niczeniu w przedmiotowej sprawie. MTPM zauważył jednak, że zgodnie 

z art. 28 Statutu, jeżeli jedna ze stron nie stawi się przed Trybunałem 

lub nie będzie się bronić, druga strona może zwrócić się o kontynuowa-

nie postępowania i podjęcie odpowiedniej decyzji. MTPM zaznacza, że 

nieobecność strony lub brak obrony nie stanowi przeszkody w postępo-

waniu, o ile umożliwiono ustosunkowanie się do sprawy, co zostało 

uczynione w przedmiotowej sprawie. 

W związku z tym, że zarówno Ukraina, jak i Federacja Rosyjską 

podpisały i ratyfikowały Konwencję, a także, że oba państwa na podsta-

wie art. 287 wybrały „trybunał arbitrażowy utworzony zgodnie z załącz-

nikiem VII” do rozstrzygania sporów dotyczących stosowania bądź in-

terpretacji Konwencji, MTPM na podstawie wniosku Ukrainy o zasto-

                                                           
30 Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza sporządzona w Montego Bay 
dnia 10 grudnia 1982 roku. 
31 International Tribunal for the Law of the Sea, 25.05.2019, Case concerning the detention 
of three Ukrainian naval vessels (Ukraine v. Russian Federation) Request for the pre-
scription of provisional measures. 
32 Ibidem. 
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sowanie środków tymczasowych na mocy art. 290 pkt. 5 Konwencji miał 

za zadanie zastosowanie środków tymczasowych, gdy prima facie 

stwierdzi swoją właściwość.  

Kolejną kwestią, którą MTPM rozważał było zastosowanie art. 

298 Konwencji, zgodnie z którym państwo może przy podpisywaniu 

Konwencji, ratyfikowaniu jej, albo w każdym innym momencie złożyć 

oświadczenie, że nie wyraża zgody na procedury rozwiązywania sporów 

w niektórych sprawach. Należy zwrócić uwagę, że zarówno Ukraina, jak 

i Rosja podczas ratyfikacji Konwencji zastrzegły, że nie zgadzają się na 

przedłożenie stosownemu trybunałowi arbitrażowemu sporów dotyczą-

cych działalności wojskowej.  

Federacja Rosyjska twierdziła, że w związku z udziałem w zajściu 

ukraińskich okrętów wojskowych, znajdującej się na nich załodze, 

a także interweniującej rosyjskiej straży przybrzeżnej, było to działanie 

o charakterze wojskowym. Rosyjskie władze zauważyły, że Ukraina wie-

lokrotnie na arenie międzynarodowej opisując konflikt w Cieśninie Ker-

czeńskiej powoływały się na jego wojskowy charakter. Natomiast Kijów 

uważał, że w związku z aresztowaniem marynarzy i zatrzymaniem okrę-

tów, jest to spór dotyczący egzekwowania prawa karnego. W tym kon-

tekście – zadaniem ukraińskich władz – nie ma znaczenia rodzaj jedno-

stek, które wzięły udział w zdarzeniu, lecz charakter w jakim statki po-

dejmują działalność tzn. żegluga okrętów z portu w Odessie do portu 

w Berdiańsku, gdzie miały na stałe stacjonować. Co więcej, napadnięte 

okręty nie brały czynnego udziału w działaniach wojskowych podjętych 

przez stronę rosyjską. Ukraina zaznacza, że Rosja została poinformowa-

na o zamiarze przepłynięcia jednostek przez Cieśninę Kerczeńską. War-

to także zauważyć, że – według Kijowa – Rosja wielokrotnie i konse-

kwentnie twierdziła, że jej działania nie miały charakteru wojskowego, 

natomiast była to wyłącznie aktywność krajowych organów ścigania33. 

Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza stwierdził, że rozróżnie-

nie między działaniami wojskowymi a funkcjonowaniem organów ści-

gania nie może opierać się wyłącznie na tym, czy w danej sprawie 

uczestniczyły jednostki morskie czy organy ścigania, jednakże może to 

być istotny czynnik. Rozróżnienie to musi opierać się przede wszystkim 

                                                           
33 International Tribunal for the Law of the Sea, 25.05.2019, Case concerning the deten-
tion of three Ukrainian naval vessels (Ukraine v. Russian Federation) Request for the 
prescription of provisional measures. 
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na obiektywnej ocenie charakteru tych działań, z uwzględnieniem oko-

liczności a casu ad casum. MTPM zauważa, że w powyższej sprawie 

istnieją trzy istotne kwestie. Po pierwsze, z informacji i dowodów przed-

stawionych przez strony wynika, że do aresztowania doprowadził fakt 

przepłynięcia Cieśniny Kerczeńskiej przez trzy ukraińskie jednostki. 

Trudno jest stwierdzić, że przepłynięcie statków stanowi samo w sobie 

działalność wojskową, gdyż zgodnie z Konwencją reżimy tranzytowe 

maja zastosowanie do wszystkich rodzajów jednostek morskich. Po dru-

gie, przyczyną incydentu była odmowa Federacji Rosyjskiej przepłynię-

cia ukraińskich okrętów przez Cieśninę Kerczeńską. Zgodnie ze stanowi-

skiem Rosji, przepływu odmówiono z dwóch powodów: nieprzestrzega-

nia przez ukraińskie statki odpowiedniej procedury oraz zawieszenia 

stosowania prawa nieszkodliwego przepływu ze względów bezpieczeń-

stwa w związku z niedawną burzą. MTPM stwierdził, że nie ulega wąt-

pliwości, że dowódca z portu w Berdiańsku powiadomił stronę rosyjską 

o zamiarze kontunuowania przepływu powołując się na prawo do swo-

bodnej żeglugi wynikające z rosyjsko-ukraińskiej umowy z 2003 roku, 

a także, że jednostki ukraińskie zostały zatrzymane przez rosyjskie służ-

by, co dowodzi, że u podstaw sporu leżały nie kwestie wojskowe, lecz 

interpretacja prawa do przepływu przez Cieśninę Kerczeńską. Po trzecie 

natomiast, użycie aparatu przymusu przez stronę rosyjską było zastoso-

wane w kontekście działań organów ścigania, a nie aktywności wojsko-

wej. Potwierdza to również aresztowanie dwudziestu czterech ukraiń-

skich marynarzy i postawienie im zarzutów. Wobec powyższego MTPM 

stwierdził, że w rozpatrywanej artykuł 298 ust. 1 lit. b nie znajduje zasto-

sowania34.  

Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza orzekł, że: 

- prawa, których dochodzić chce Ukraina są prawdopodobne, 

a także, że w świetle przedstawionych okoliczności istnieje realne i bez-

pośrednie ryzyko nieodwracalnego naruszenia praw Ukrainy do czasu 

powołania odpowiedniego trybunału arbitrażowego35; 

- właściwe będzie zastosowanie środków tymczasowych, na mocy 

których Federacja Rosyjska będzie zobowiązana do zwolnienia trzech 

ukraińskich okrętów wojennych i dwudziestu czterech członków załogi; 

                                                           
34 Ibidem. 
35 Trybunał stwierdził, że sytuacja wymaga zastosowania środków tymczasowych na 
podstawie art. 290 ust. 5 Konwencji. 
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- konieczne będzie zawieszenie postępowania karnego przeciwko 

ukraińskim marynarzom oraz powstrzymanie się od ponownego wszczy-

nania postępowania. Ponadto, państwa mają powstrzymać się od po-

dejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby zaostrzyć spór36. 
 

Realizacja orzeczenia 

Rosyjska gazeta Kommiersant poinformowała 21 sierpnia, że 

podczas pierwszej rozmowy nowo wybranego prezydenta Ukraina Woło-

dymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem osiągnięto zasadnicze poro-

zumienie w sprawie przetrzymywanych marynarzy37. 7 września 2019 r. 

w ramach wymiany więźniów między Rosja a Ukrainą wszyscy zatrzy-

mani członkowie załogi powrócili na Ukrainę38. Dowódca Marynarki 

Wojennej Ukrainy admirał Igor Woronczenko nagrodził marynarzy oraz 

nadał im kolejne stopnie wojskowe.39 18 listopada 2019 r. na Morzu 

Czarnym doszło do przekazania stronie ukraińskiej trzech okrętów wo-

jennych „Nikopol”, „Bierdańsk” oraz holownika „Jany Kapu”. Przed 

przekazaniem Rosjanie zabrali dokumenty, broń, zdemontowali cały 

sprzęt nawigacyjny i radiowy, a także dokonali całego szeregu innych 

zniszczeń40. Według strony ukraińskiej szkody wyrządzone zatrzyma-

nym okrętom, wyniosły co najmniej 2,3 miliona dolarów41. 

Należy stwierdzić, że Międzynarodowy Trybunał Morza odniósł 

sukces w związku ze zwolnieniem przez stronę rosyjską dwudziestu 

czterech ukraińskich marynarzy oraz przekazaniem okrętów wojennych. 

Jak się wydaje, działanie Kremla nie wynikało jednak z poczucia legali-

zmu, lecz z kalkulacji politycznych, które w tym przypadku były zbieżne 

z wyrokiem MTPM. Wielokrotnie bowiem Kreml udowadniał, że strate-

giczne interesy na arenie międzynarodowej stawia wyżej niż sprawiedli-

wość wymierzaną przez międzynarodowe sądownictwo. 

                                                           
36 Ibidem. 
37 В. Соловьев, Украинских моряков готовят к отправке на родину, https://www. 
kommersant.ru/doc/4067274 [2.04.2020]. 
38 Українці, які повернулися на батьківщину 7 вересня у рамках взаємного звіль-
нення Україною та РФ утримуваних осіб, https://president.gov.ua/news/ukrayinci-
yaki-povernulisya-na-batkivshinu-7-veresnya-u-ramk-57137 [2.04.2020]. 
39 Освобожденных украинских моряков наградили, https://lenta.ru/news/2019/09/ 
07/nagrada/ [2.04.2020]. 
40 Rosja zwróciła Ukrainie trzy okręty wojenne, które ostrzelała na Morzu Czarnym, 
https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2405453,Rosja-zwrocila-Ukrainie-trzy-
okrety-wojenne-ktore-ostrzelala-na-Morzu-Czarnym [2.04.2020]. 
41 Украина оценила нанесенный возвращенным кораблям ущерб в $2,3 млн, 
https://www.kommersant.ru/doc/4173049 [2.04.2020]. 
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Michał Kania 
 

 

Rywalizacja o zasoby 
 

 

Dysponowanie odpowiednią ilością zasobów naturalnych stanowi 

istotny czynnik określający siłę i status danego kraju w relacjach mię-

dzynarodowych. Należy przez to rozumieć, że te państwa, które cechują 

się posiadaniem potencjału surowcowego, są uprzywilejowane, nato-

miast kraje pozbawione zasobów muszą zagwarantować sobie ciągłość 

dostaw tego rodzaju elementów. Stąd też zasadne jest twierdzenie, że 

bogate pokłady surowcowe mogą być bazą do tego, aby zbudować efek-

tywne instrumenty rzutowania na stosunki międzynarodowe. Musi jed-

nak temu towarzyszyć zbudowanie odpowiednich mechanizmów wyko-

rzystywania tych zasobów oraz stabilna władza, inaczej bowiem nawet 

największa obfitość surowców nie wpłynie na wzrost pozycji danego 

kraju na arenie międzynarodowej. Dobitnym przykładem są liczne pań-

stwa afrykańskie, które najczęściej nie potrafią zdyskontować posiada-

nych bogactw naturalnych, z czego korzysta cały szereg koncernów 

(państwowych i prywatnych), czerpiących profity ekonomiczne i poli-

tyczne z działań polegających na wydobywaniu, przetwarzaniu i sprze-

dawaniu surowców. Decyzje podejmowane przez te organizacje dykto-

wane są najczęściej rachunkiem ekonomicznym. Priorytetem jest mak-

symalizacja zysków1. 

Rola surowców jako atrybutów kraju w relacjach międzynarodo-

wych może być rozpatrywana z punktu widzenia realizmu i geopolityki. 

Wyróżnikiem szkoły realistycznej jest skupienie uwagi na kraju będą-

cym najważniejszym aktorem relacji międzynarodowych, posiadającym 

swe interesy i dążącym do tego, aby zrealizować postawione sobie cele 

według przyjętej strategii postępowania. Posiadane zasoby mogą pełnić 

rolę broni lub instrumentu wywierania politycznej presji, która ma pro-

wadzić do spełnienia danych oczekiwań przez inne podmioty. Szczegól-

                                                           
 ks. mgr lic. Michał Kania, doktorant, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie, e-mail: ainak.diecezja@gmail.com 
1 M. Ruszel, Surowce energetyczne jako atrybuty państwa w stosunkach międzynarodo-
wych, [w:] E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy stosunków międzynarodowych, War-
szawa 2013, s. 93-104. 
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ne znaczenie mają surowce energetyczne, określające potęgę państwa. 

Mają one wydatny wpływ na kreowanie działań geopolitycznych, ponie-

waż usytuowanie danego kraju jest czynnikiem warunkującym politykę 

bezpieczeństwa2. 

W obliczu coraz dynamiczniejszej eksploatacji zasobów światowe 

mocarstwa, takie jak Rosja, Stany Zjednoczone czy Chiny, starają się 

poszerzać swoje możliwości w zakresie pozyskiwania surowców. Prze-

kłada się to na wzmożone zainteresowanie obszarami, które dotychczas 

z rozmaitych względów nie były szeroko dostępne. Takim terenem jest 

m.in. Arktyka. Ponieważ topnieją tam pokrywy lodowców, daje to szansę 

na to, aby rozwinąć morskie szlaki i uzyskać dostęp do zasobów natural-

nych, które jeszcze nie zostały odkryte. Szczególną aktywność na tym 

polu wykazują dwa państwa: Rosja oraz Chiny. Pierwszy z wymienio-

nych krajów ma przewagę w postaci faktu, iż jego obszar przylega bez-

pośrednio do terenów arktycznych. Dodać do tego należy iż jest to czło-

nek Rady Arktycznej. Chiny są w przywołanej organizacji jedynie obser-

watorem. Rosyjskie zaangażowanie na opisywanym terytorium jest po-

strzegane jako realizacja długofalowych interesów gospodarczych. Pań-

stwo chińskie również dąży do czynnej partycypacji w rozwoju tego re-

gionu, forsując taką inicjatywę, jak Polarny Jedwabny Szlak. Oba kraje 

przywiązują wielką wagę do eksploatacji istniejących i potencjalnych 

złóż surowców oraz rozwoju alternatywnych szlaków transportu. Może 

to skutkować bliższą kooperacją, albowiem chiński kapitał i technologia 

mogą być elementem wspomagającym postępowanie Rosji w kreowaniu 

infrastruktury lokalnej. Władze na Kremlu zdają sobie jednak sprawę 

z tego, że mocarstwo chińskie, poprzez uzyskanie statusu współudzia-

łowca w dokonywanych działaniach o charakterze komunikacyjnym 

i energetycznym może umacniać swą pozycję w omawianym regionie. 

Arktyka w tradycyjnym mniemaniu jest obszarem usytuowanych 

na terytoriach takich państw, jak Kanada, Rosja, Norwegia, Szwecja, 

Finlandia, Stany Zjednoczone (Alaska), Dania (Grenlandia) oraz Islan-

dia. Zajmuje również część Oceanu Arktycznego (Lodowatego), którego 

całkowita przestrzeń przekracza 14 mln km2. Jak już zauważono, pre-

zentowany region stanowi pole rywalizacji strategicznej, szczególnie, 

jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i militarne. Dzięki geograficznemu 

położeniu Arktyki może ona być miejscem alternatywnych korytarzy 

                                                           
2 J. Potulski, Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Częstochowa 2010, s. 122. 
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komunikacyjno-transportowych, za pomocą których dojdzie do połącze-

nia odległych zakątków Starego Kontynentu oraz Azji. Z powodu wspo-

minanych już zmian klimatycznych skutkujących takimi zjawiskami, jak 

topnienie arktycznych lodowców, możliwe jest coraz częstsze wykorzy-

stywanie żeglugowych połączeń, które wiodą poprzez tzw. północną 

drogę morską. Istnieją liczne warianty tras uwzględniające takie akwe-

ny, jak: Morze Barentsa, Morze Karskie, Morze Wschodniosyberyjskie, 

Morze Łaptiewów i Morze Czukockie. W trakcie minionych lat nastąpiło 

wyraźne zmniejszenie powierzchni zlodzonej na tych morzach, co skut-

kuje dogodnymi warunkami żeglugowymi. Wciąż jednak trzeba mieć na 

uwadze sezonowość nawigacyjną na tym terenie, czego konsekwencją 

jest ograniczenie pola manewru dla jednostek handlowych, które nie są 

przystosowane do trudnych warunków lodowych3. 

Jeszcze większym zainteresowaniem cechują się możliwości eks-

ploatowania surowców – gazu ziemnego i ropy naftowej. Jak głoszą 

szacunki U.S. Geological Survey, Arktyka jest obszarem, który posiada 

złoża ropy na poziomie 90 mld baryłek. Z kolei zasoby gazu ziemnego 

oceniane są na blisko 1,7 bln stóp. Oznacza to, że teren ten kryje 13% 

globalnych złóż ropy, które jeszcze nie uległy eksploracji i 30% złóż gazu 

ziemnego4. Wskazane jest tu uwzględnienie tego, iż działania na niwie 

wydobywczej są zależnego od takiego elementu, jak warunki ekono-

miczne determinujące rentowność tego rodzaju postępowania. Trzeba 

mieć na uwadze zarówno nieodzowność uzyskania odpowiednich środ-

ków kapitałowych, jak i życia specjalistycznego sprzętu i zaawansowanej 

wiedzy. Musi również zostać stworzona właściwa infrastruktura prze-

mysłowa, radząca sobie ze skrajnie niekorzystnymi warunkami klima-

tycznymi, pozwalają na to, aby transportować surowce na znacznych 

dystansach na rynku Europy i Azji. 

Rosyjski dokument rządowy z 2008 r. definiujące cele państwa 

w stosunku do Arktyki w perspektywie czasowej sięgającej 2020 r. za-

wierał zapis, iż jeśli chodzi o rozwój gospodarczo-społeczny, zamierze-

niem jest rozbudowanie bazy surowcowej w tej strefie. Uwzględniono 

                                                           
3 Zob. A.A. Marsz, T. Pastusiak, A. Styszyńska, Zmiany powierzchni lodów morskich na 
morzach eurazjatyckiej. Arktyki i ich potencjalny wpływ na nawigację na Północnej 
Drodze Morskiej w drugiej dekadzie XXI wieku, „Problemy Klimatologii Polskiej” 2014, 
nr 24, s. 65-91. 
4 90 Billion Barrels of Oil and 1,670 Trillion Cubic Feet of Natural Gas Assessed in the 
Arctic, U.S. Geological Survey, 23.07.2008, https://archive.usgs.gov/archive/sites/ [10.04. 
2020]. 
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także zagadnienia związane z bezpieczeństwem militarnym – w tej ma-

terii powinnością stało się utrzymanie potencjału bojowego i zdolności 

operacyjnej. Niezmiernie zbliżone cele zaprezentowano w dokumencie 

z 2013 r., który zawierał założenia strategiczne związane z rozwojem 

strefy arktycznej. Uwypuklono w nim fakt, że Rosja nie dysponuje no-

woczesnym sprzętem i technologią niezbędną do tego, aby efektywnie 

eksplorować i rozwijać przybrzeżne złoża surowcowe. Wskazano także 

na deficyty infrastrukturalne obejmujące dziedzinę energetyki, przemy-

słu i transportu. W 2017 r. ogłoszona została strategia bezpieczeństwa 

ekonomicznego obejmująca swym zasięgiem rok 2030. Zaznaczono 

w niej, że na skutek globalnych zmian klimatu może być częściowe roz-

wiązanie problemów związanych niedoborami słodkiej wody i żywności. 

Z tego względu narasta rywalizacja o dostępność odnawialnych zaso-

bów, także tych, które są usytuowane w regionie arktycznym. Stwier-

dzono, że to zagadnienie wpływa w sposób bezpośredni na bezpieczeń-

stwo ekonomiczne Federacji Rosyjskiej5. 

Rosnącemu zainteresowaniu Arktyką z gospodarczego punktu 

widzenia towarzyszy rosyjska aktywność na niwie militarnej. Doktryna 

wojskowa ogłoszona w 2014 r. jednoznacznie wskazuje na konieczność 

obrony posiadanych wpływów w rejonie Arktyki. Grudzień tego samego 

roku przyniósł utworzenie nowego dowództwa strategicznego w tym 

miejscu. Jego podstawą jest Flota Północna. Wobec powyższego wyod-

rębniony został rosyjski okręg wojskowy – Połączone Dowództwo Stra-

tegiczne Północ (inne okręgi to Wschód, Zachód, Południe i okręg Cen-

tralny). W ślad za tym nastąpiło odtwarzanie infrastruktury powstałej 

jeszcze w okresie, gdy istniał Związek Radziecki oraz budowanie nowych 

instalacji wojskowych, posterunków radiolokacyjnych i punktów na-

prowadzania sił lotniczych wzdłuż wybrzeża północno-wschodniego, 

włączając w to m.in. wyspy Wrangla, Ziemię Aleksandrowa, Nową Zie-

mię i Przylądek Schmidta. W 2017 r. oddano do użytku najbardziej na 

północ wysuniętą bazę na Ziemi Aleksandrowa. Wyspy arktyczne stały 

się obiektem intensywnych działań Rosjan, mających na celu odtworze-

nie przeciwlotniczych systemów obronnych, począwszy od Półwyspu 

Kolskiego, a skończywszy na Czukotce. Dodatkowo zamierzają powięk-

szać swój potencjał militarny, budując lądowiska i lotniska. Docelowo na 

                                                           
5 Ł. Gacek, Współpraca czy rywalizacja – Rosja i Chiny w Arktyce, „Krakowskie Studia 
Międzynarodowe” 2018, nr 1, s. 143. 
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terenie Arktyki ma powstać 10 punktów radiolokacyjnych oraz 13 lot-

nisk. Sukcesywnie zwiększa się także liczba jednostek lokowanych 

w garnizonach. Rozbudowie ulega flota lodołamaczy, poszerzają się jej 

możliwości wojskowe. Można tu przywołać rok 2017, kiedy to w peters-

burskiej Stoczni Bałtyckiej doszło do zwodowania lodołamacza „Sybir” 

wyposażonego w napęd atomowy. W maju 2019 r. miało miejsce uroczy-

ste zwodowanie lodołamacza „Ural”. W maju 2020 r. ma wejść do eks-

ploatacji lodołamacz „Arktyka”. Wszystkie te jednostki mają moc 60 

megawatów i należą do największych i najpotężniejszych tego rodzaju 

obiektów na świecie. Za ich sprawą Rosja ma przodować w eksploracji 

Arktyki. Długość opisanych lodołamaczy to ponad 173 m, szerokość – 34 

m, zaś wyporność – 33 500 ton. Mają one służyć m.in. do przeprowa-

dzania karawan okrętowych, dokonując przełamywania lodu mającego 

grubość nawet 3 m i zagwarantowania przepływu statkom transportują-

cym surowce węglowodorowe z Półwyspu Gydańskiego i Półwyspu Ja-

malskiego, jak i z szelfu Morza Karskiego na rynki działające w Azji 

i Pacyfiku. Planowana jest także budowa lodołamacza „Lider”, który ma 

przełamywać lód o grubości 4 m. 

Postępowanie Rosji budzi rosnący niepokój opinii międzynaro-

dowej. Eksperci twierdzą, że aktualny stan działań w Arktyce jest zbliżo-

ny do tego, jaki ma miejsce na obszarach Morza Południowochińskiego 

i Wschodniochińskiego, gdzie odnotowuje się dużą aktywność militarną 

Chin. Podobnie działa państwo rosyjskie6. 

Błędne byłoby jednak przekonanie, że Arktyka to teren, do które-

go pretensje zgłaszają jedynie Rosjanie. Większość tzw. państw arktycz-

nych cechuje się posiadaniem konkurencyjnych roszczeń terytorialnych 

mających zabezpieczyć szlaki transportowe i potencjalne złoża surow-

ców. Odwołują się przy tym do regulacji międzynarodowych mających 

służyć rozstrzygnięciu sporów terytorialnych oraz kwestii związanych 

m.in. z eksploatowaniem naturalnych bogactw i ochroną środowiska. 

Trzeba tu wspomnieć o Konwencji Narodów Zjednoczonych na 

temat prawa morza (UNCLOS), która pochodzi z 1982 r. Według niej 

sygnatariusze tego aktu dysponują prawem do takiego rejonu, jak wy-

łączna strefa ekonomiczna (EEZ), w obrębie której dopuszczalne jest 

gospodarowanie występującymi tam bogactwami. Strefa ta obejmuje 

wody położone w granicach 370 km od granic lądowych danego kraju, 

                                                           
6 Ibidem, s. 147. 
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jeśli nie dochodzi do ich pokrycia z wodami innego państwa. Jeśli za-

chodzą szczególne okoliczności, możliwe jest poszerzenie omawianej 

strefy. Taka sytuacja zachodzi np. wówczas, gdy na mocy badań nauko-

wych okaże się, że szelf kontynentalny konkretnego kraju stanowi natu-

ralne przedłużenie jego lądowego terytorium. Co istotne, takie szelfy 

Oceanu Arktycznego obejmują zdecydowanie więcej powierzchni, niż 

ma to miejsce w przypadku innych oceanów, co utrudnia osiągnięcie 

porozumienia. Efektem topniejącej pokrywy lodowej jest możliwość 

dokonywania coraz precyzyjniejszych pomiarów, a co za tym idzie, wy-

stępowanie coraz większej ilości sporów o dane terytorium. Rosja wy-

suwa roszczenia dotyczące chociażby takiego obszaru, jak tzw. Grzbiet 

Łomonosowa, mający być przedłużeniem swego szelfu kontynentalnego. 

Długość owego rejonu to 1800 km, zaś szerokość – 200 km. Sięga on 

Bieguna Północnego pomiędzy takimi terenami, jak Wyspy Nowosybe-

ryjskie, Grenlandia i kanadyjska Wyspa Ellesmere‟a. Wyłączne prawa 

Rosji do tych obszarów są podważane przez Kanadę i Danię. Z kolei 

Norwegia toczy z Rosją spór o dominację nad Morzem Barentsa, kon-

kretnie zaś o Grzbiet Gakkela, usytuowany u wybrzeży. Według norwe-

skich władz jest to ich wewnętrzna sfera ekonomiczna. Tymczasem stro-

na rosyjska nie tylko sprzeciwia się takiemu podejściu, ale także zgłasza 

prawa do kontrolowania archipelagu Svalbard, argumentując, że zwięk-

sza się populacja osadników rosyjskich na obszarze Spitsbergenu. Jeśli 

chodzi o tereny zachodnie, Dania i Kanada rywalizują o prawo do kon-

trolowania wyspy Hans usytuowanej w Cieśninie Naresa, oddzielającej 

Grenlandię od wspominanej już Wyspy Ellesmere‟a. Dodać to tego nale-

ży spór terytorialny toczony między Stanami Zjednoczonymi, Rosją 

i Kanadą. Komplikacją jest to, że władze amerykańskie nie ratyfikowały 

konwencji UNCLOS, co wiąże się z tym, że niekiedy nie uznają wyłącznej 

strefy ekonomicznej innych krajów. 

Kwestie sporne są przedmiotem obrad Rady Arktycznej, składają-

cej się z przedstawicieli uprzednio wymienionych państw arktycznych. 

13 innych krajów (w tym, jak już wspomniano, Chiny, oraz np. Polska), 

dysponują statusem obserwatora7. 

                                                           
7 M. Strzałkowski, Dania obawia się bardziej wojny w Arktyce niż terroryzmu, 
https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna-ue/news/dania-bardziej-obawia-
sie-wojny-w-arktyce-niz-terroryzmu/ [10.04.2020]. 
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Odwołując się do sfery symbolicznej należy wspomnieć o gre-

mialnym sprzeciwie państw arktycznych wobec działania Rosji z roku 

2007, kiedy to rosyjska flaga została zatknięta na dnie Oceanu Arktycz-

nego. W ten sposób władze na Kremlu chciały zaznaczyć swoją rolę jako 

lidera omawianego regionu. Zasadne jest tu przywołanie słów prezyden-

ta W. Putina, według którego tereny w postaci podmorskich pól nafto-

wych leżących wzdłuż wybrzeży należących do Federacji Rosyjskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem obszarów arktycznych należy traktować 

w kategorii rezerwy strategicznej na XXI wiek8. 

Coraz większa aktywność Rosji na obszarze Arktyki wiąże się 

z tym, iż musi ona wzmocnić swą pozycję na światowym rynku energe-

tycznym. Trzeba tu podkreślić rosnące znaczenie gazu skroplonego 

LNG. Wiodące działania w tej materii zaprezentowała w końcu 2017 r. 

spółka Novatek. Długookresowa strategia rozwoju sięgająca 2030 r. za-

kłada cele w postaci rozszerzenia bazy zasobów o charakterze surowco-

wym, rozwoju technologicznego i wzrostu wydobycia gazu. Priorytetowo 

potraktowany sektor LNG. Według założeń, w 2020 r. wydobycie gazu 

ma osiągnąć poziom ponad 72 mld m3, w 2025 r. – 109 mld m3, zaś 

w 2030 r. – 126 mld m3. Ma także powstać terminal przeładunkowy na 

terenie Kamczatki. Poczynione plany zakładają, że do 2030 r. ma dołą-

czyć do grona największych wytwórców LNG, powiększając poziom 

produkcji z 16 3 mln ton w 2017 r. do 80 mln ton w kolejnych latach. 

Wspomniana spółka ma odpowiadać za ok. 2/3 wydobycia. W tym sa-

mym czasie Katar ma dokonać zwiększenia produkcji z 77 mln ton do 

100 mln ton, USA – z 14 mln ton do przeszło 90 mln ton, zaś Australia 

z 64 mln ton do niemal 90 mln ton. 

Powyższe dane wskazują na to, że Rosjanie dążą do rozwoju ini-

cjatyw LNG na terenie Arktyki ze szczególnym uwzględnieniem zasobów 

surowcowych wspominanych już Półwyspów: Gydańskiego i Jamalskie-

go. Gdy zostaną uruchomione dwa projekty: Arctic LNG 2 oraz Jamal 

LNG, państwo rosyjskie będzie w stanie osiągnąć aktualny stan rezulta-

tów wydobywczych Kataru. 

Drugim mocarstwem żywo zainteresowanym Arktyką są Chiny. 

Ostatnie lata to wyraźne zwiększenie aktywności dyplomatycznej i go-

spodarczej Państwa Środka w tym regionie. Fundamentem tych działań 

                                                           
8 M. Machcewicz, Twarda gra o Arktykę, 2019, https://holistic.news/twarda-gra-o-ark-
tyke/ [10.04.2020]. 
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jest nawiązanie kooperacji z placówkami badawczymi, które zajmują się 

monitorowaniem zmian klimatu oraz topnienia lodowców na tym tere-

nie. W 2004 r. nastąpiło otwarcie pierwszej naziemnej chińskiej stacji 

badawczej. Jeszcze wcześniej, bo w 1993 r. Chiny nabyły od Ukrainy 

lodołamacz, któremu nadali nazwę Xuelong („Śnieżny Smok”). Rok póź-

niej odbył on pierwszą wyprawę arktyczną w barwach Chin i był pierw-

szą jednostką z tego kraju, która przebyła w obie strony morską drogę 

z Azji do Starego Kontynentu. W 2018 r. zwodowano pierwszy lodoła-

macz zbudowany w Chinach – Xualong 2. Po roku testów oddano go do 

użytku. Według chińskich naukowców, jest to świadectwo przełomu 

technologicznego w rodzimych badaniach Arktyki. Stwierdzono bo-

wiem, że lodołamacz nabyty od strony ukraińskiej został już wystarcza-

jąco wyeksploatowany, stąd też istniała konieczność budowy nowej jed-

nostki. Dysponuje ona znacznie lepszymi specyfikacjami technicznymi, 

dzięki czemu mogą być realizowane bardziej efektywne badania polarne. 

Kolejne zadanie, jakie postawiono przed chińskimi stoczniowcami, to 

budowa lodołamacza o napędzie atomowym9. 

Prócz działań mających charakter naukowo-badawczy, Chiny 

zajmują się tworzeniem partnerstw gospodarczych w omawianym re-

gionie. Wyjątkowa rola w tym postępowaniu jest przypisana takim kra-

jom, jak Islandia, Norwegia oraz Grenlandia. Pierwsze z wymienionych 

państw było pierwszym z grona Europy, które podpisało z Chinami 

umowę dotyczącą wolnego handlu. W końcu 2016 r. doszło do wzno-

wienia chińsko-norweskich rozmów, które zostały zawieszone po tym, 

jak w 2010 r. Pokojową Nagrodę Nobla otrzymał chiński dysydent, Liu 

Xiaobo. Jeśli zaś chodzi o Grenlandię, jest to dla Państwa Środka pożą-

dany partner do podjęcia kooperacji w sferze wydobywczej oraz infra-

strukturalnej. Według oficjalnych doniesień, chińska aktywność na te-

renie Grenlandii skupia się na działalności biznesowej i badawczej, jed-

nak istnieją uzasadnione podejrzenia, że niektóre projekty są kamufla-

żem dla inicjatyw, za sprawą których ma zostać przejęta grenlandzka 

infrastruktura oraz złoża naturalne. Prócz gazu, ropy oraz rzadkich mi-

nerałów (terb, dysproz, prazeodym, neodym)10, Grenlandia posiada 

                                                           
9 Chiny zbudują lodołamacz XXI wieku, https://pl.sputniknews.com/swiat/20190722-
10769952-chiny-zbuduja-lodolamacz-XXi-wieku-sputnik/ [10.04.2020]. 
10 K. Turecki, Świat patrzy na północ. Grenlandia pełna skarbów, ale nie na sprzedaż, 
https://www.msn.com/ [10.04.2020].  
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zasoby diamentów, złota i rud ołowiu, cynku oraz uranu. Przywoływane 

już ocieplenie klimatu, powoduje, że złoża te mogą być łatwiej dostępne. 

O rosnącej atrakcyjności tej wyspy decyduje także fakt, iż pomimo 

tego, iż podlega ona Danii, cały czas dokonuje powiększania swej auto-

nomii. Wprawdzie subwencje płynące z Kopenhagi stanowią wciąż po-

nad 50% budżetu Grenlandii, co powoduje, że to Dania posiada decydu-

jący głos w polityce międzynarodowej i obronności, jednak poszerza się 

autonomia omawianej wyspy w sprawach wewnętrznych. To władze 

w Nuuk mają prawo określać, jakie podmioty będą zajmowały się two-

rzeniem infrastruktury i prowadzeniem badawczych odwiertów. Dlatego 

też nie dziwią delegacje rozmaitych państw – w tym Rosji i Chin, które 

starają się pozyskać przychylność Grenlandczyków. 

Co ciekawe, do rozgrywki o pozyskanie wpływów na tej wyspie 

dołączyły Stany Zjednoczone, choć charakter ich reakcji może być odczy-

tywany jako anegdotyczny. Otóż w sierpniu 2019 r. prestiżowa amery-

kańska gazeta „Wall Street Journal” doniosła, że prezydent D. Trump 

zastanawia się nad odkupieniem od Duńczyków Grenlandii. Urzędnicy 

Białego Domu mieli ponoć przeprowadzić analizę, czy Dania, która 

przekazuje znaczne dotacje władzom w stolicy Grenlandii, Nuuk, nie 

byłaby chętna do sprzedaży wyspy. Reakcja Kopenhagi była jednoznacz-

na – duńskie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło, że opisane 

doniesienie traktuje w kategorii żartu, a obywatele Danii nie są do ku-

pienia. Nie można jednak zapomnieć, że w przeszłości Stany Zjednoczo-

ne nabywały już duńskie terytoria. Miało to miejsce w 1917 r., kiedy to 

Duńskie Indie Zachodnie zostały nabyte przez USA za 25 milionów do-

larów. Aktualnie tereny te noszą nazwę Amerykańskich Wysp Dziewi-

czych i z formalnego punktu widzenia są obszarem zależnym od USA11. 

W 1867 r., a zatem wówczas, gdy Stany Zjednoczone nabyły Alaskę od 

Rosjan, ówczesny główny lokator Białego Domu, A. Lincoln, wystosował 

oficjalną propozycję nabycia Grenlandii, odzew nie był jednak pozytyw-

ny. Analogiczna sytuacja nastąpiła w 1946 r., gdy prezydent Truman 

złożył Danii ofertę nabycia fragmentu Arktyki. Co godne podkreślenia, 

nigdy nie doszło do oficjalnego zgłoszenia oferty przez Trumpa. 

Abstrahując od przeszłości, informacje „WSJ” nie są jedynym 

przejawem zainteresowania Grenlandią ze strony Amerykanów. W tym 

samym miesiącu, w którym pojawiła się prezentowana publikacja, wy-

                                                           
11 M. Strzałkowski, Dania obawia się…, op. cit. 
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słannicy Waszyngtonu pojawili się w Nuuk, ogłaszając, że w mieście 

tym, liczącym niespełna 18 000 mieszkańców, co stanowi niemal 1/3 

populacji Grenlandii, zostanie utworzony pierwszy od kilku dekad kon-

sulat USA. Poprzednio funkcjonował on w latach 1940-1953.  

Innym terenem rywalizacji i pozyskanie zasobów jest kontynent 

afrykański. Jako przykład aktywności Rosji współpraca z Zimbabwe. 

Polega ona na tym, że spółki rosyjskie uzyskują preferencyjne warunki 

inwestowania w szereg lokalnych złóż naturalnych surowców. Na po-

czątku 2019 roku miała miejsce wizyta prezydenta tego kraju, E. Mnan-

gagwy. Jego celem było otrzymanie wsparcia finansowego, które było 

niezbędne dla zastopowania kryzysowej sytuacji w gospodarce. Wysto-

sował także zaproszenie do rosyjskich firm, aby podjęły dialog odnośnie 

inwestycji w projekty gazowe i naftowe z Zimbabwe oraz w całość sekto-

ra energetycznego. Dokonano podpisania umowy odnośnie inwestycji 

wydobywczych dotyczących diamentów, porozumienia odnośnie dostaw 

nawozów sztucznych i dwóch umów finansowych. Innym skutkiem opi-

sywanej wizyty było oświadczenie, które wydała rosyjska firma Alrosa  

– światowy gigant w wydobyciu diamentów, ogłosił, że powraca do Zim-

babwe w celu rozwijania nowych przedsięwzięciach eksploracyjnych 

przy wsparciu tamtejszych władz. Nastąpiło także porozumienie doty-

czące wspólnego projektu dotyczącego platyny. Warto przy tym podkre-

ślić, że władze w Harare planują dokonać uchylenia regulacji wprowa-

dzonych przez poprzedniego prezydenta, R. Mugabe, na mocy których 

zagraniczni inwestorzy nie mogą posiadać pakietów kontrolnych w ta-

kich podmiotach, jak kopalnie diamentów. Według rządowych planów 

ma to skutkować zwiększeniem wydobycia tego minerału z 3,5 mln kara-

tów w 2018 r. do 12 mln karatów w roku 202312. 

Przywołane wydarzenia to przykład na to, jak rosyjskie koncerny 

prowadzą działania, aby znaleźć nowe, tańsze w eksploatacji złoża mine-

rałów. Równie aktywne w tej materii są koncerny Zarubieżnieft, Łukoil 

i Rosnieft zajmujące się ropą i gazem, Rusal (boksyt i aluminium) oraz 

spółki trudniące się wydobyciem złota. 

Trzeba tu mieć na uwadze, że chociaż państwo rosyjskie dysponu-

je nadal wielkimi zasobami surowców, odczuwa jednak deficyt rzadkich 

minerałów (tytanu, manganu, chromu), następuje także sukcesywne 

                                                           
12 Raport specjalny. Rosja w Afryce: broń, najemnicy, spin-doktorzy, Warszawa 2019, 
s. 15. 
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wyczerpywanie pewnych złóż, np. cyny i niklu. W gronie rosyjskich 

przedsiębiorstw zajmujących się prowadzeniem interesów w Afryce 

znajdują się również: Rusal, który eksploruje gwinejskie złoża boksytu, 

Rosnieft, eksploatujący egipskie, algierskie i mozambijskie pola gazowe 

i naftowe i Łukoil, który działanie na terenie Kamerunu, Ghany i Nigerii. 

Zasadne jest też wspomnienie o państwowej firmie Rosgeologia, która 

zawarła umowę z władzami Sudanu odnośnie poszukiwań złóż gazu 

w szelfie Morza Czerwonego. Miało to miejsce w lipcu 2018 r. Rok wcze-

śniej doszło do podpisania kontraktu na linii: Rosnieft – libijska NOC. 

Trzeba też odnotować obecność Rosji w takim kraju, jak Demokratyczna 

Republika Konga. Rosyjskie podmioty są zaangażowane w wydobycie 

diamentów, złota i kobaltu. Z kolei Republika Środkowoafrykańska jest 

obiektem rosyjskiej eksploracji złóż diamentów i uranu – mowa tu 

o spółce Loabye Invest, która uzyskała prawa do tego, aby szukać dia-

menty na obszarze 7 złóż. Jeśli chodzi o poszukiwanie i wydobywanie 

złota, wyjątkową atrakcyjnością pod tym kątem charakteryzuje się Su-

dan, który plasuje się w afrykańskiej czołówce w tej materii. Odpowied-

nią koncesję uzyskało przedsiębiorstwo M-Invest. Działania na terenie 

pięciu lokalizacji są wykonywane przez spółkę zależną, Meroe Gold. 

Sudańskie złoto jest także wydobywane przez rosyjską spółkę Kush for 

Exploration & Production CO. Ltd. Do 2016 r. znajdowała się ona pod 

kontrolą Gazprombanku. 

Obserwuje się też rosnącą aktywność rosyjskich podmiotów 

w sektorze gazu i ropy. Jest to widoczne np. w Mozambiku. Na terenie 

tego państwa odkryto znaczne złoża gazu, które dały możliwość awansu 

tego kraju do grona posiadaczy najbogatszych rezerw tego surowca na 

świecie. W 2019 r. władze Rosji umorzyły niemal całe zadłużenie opisy-

wanego kraju, otrzymując za to całą paletę dogodnych warunków inwe-

stycyjnych. Została podpisana umowa na linii: Rosnieft – Narodowa 

Korporacja Węglowodorów Mozambiku, która przewiduje rozwijanie 

kooperacji w eksploatowaniu złóż naturalnego gazu. Z kolei w maju 

2019 r., gdy stolicę Rosji odwiedził prezydent Republiki Kongo, D. Sas-

sou-Nguesso, nastąpiło podpisanie listu intencyjnego między Łukoilem i 

kongijskim koncernem państwowym SNPC. Wspomniany rosyjski kon-

cern naftowy nabył 1/4 udziałów w inicjatywie gazowo-naftowej, której 

większościowym i operatorem jest włoska firma ENI. Jest to pierwsze 

przedsięwzięcie Łukoilu w tym kraju, jednak w całej Afryce są już reali-
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zowane inwestycje na terenie Kamerunu, Nigerii, Ghany i Egiptu. Jeśli 

chodzi o ten ostatni kraj, projekty te mają charakter lądowy. Trzy pozo-

stałe państwa są obiektem działań podmorskich13. 

Wszystkie wymienione działania pozostają jednak w cieniu inwe-

stycji dokonywanych na kontynencie afrykańskim przez Chiny. Za spra-

wą rosnącego zapotrzebowania na surowce, co jest kwestią kluczową dla 

rozwoju gospodarki Państwa Środka i utrzymania jego stabilności oraz 

jedności, Afryka stanowi jeden w najważniejszych kierunków działań 

ekspansywnych podejmowanych przez władze w Pekinie. Państwom 

afrykańskim oferuje się zawarcie pragmatycznego układu, którego bazą 

jest bezwarunkowe wsparcie finansowe, nie towarzyszy temu wskazy-

wanie drogi politycznej, ingerencja w wewnętrzne sprawy i wymagania 

związane z przestrzeganiem praw człowieka czy zwalczaniem zachowań 

korupcyjnych. Co istotne afrykańska opinia publiczna odnosi się w spo-

sób pozytywnych do działań Chin. Według sondażu przeprowadzonego 

w 2016 r. na terenie 36 krajów Afryki, 63% respondentów odnosi się 

w sposób aprobujący do gospodarczego i politycznego wpływu państwa 

chińskiego na rozwój danych państw afrykańskich. Jest to niewątpliwie 

szansa na przyspieszenie ich rozwoju, jednocześnie jednak wspomniane 

kraje popadają w uzależnienie od Chin, które sprawują funkcję ich naj-

ważniejszego partnera handlowego, sukcesywnie stając się także głów-

nym inwestorem i partnerem finansowym. Rosnący poziom opisanych 

relacji zyskał nawet swoją nazwę – Chinafrica14. 

Jednym z głównych dóbr sprowadzanych z Afryki do Chin to wła-

śnie surowce. Szczególnie ważne jest pozyskiwanie ropy naftowej. Do 

grona głównych dostawców należy zaliczyć: Angolę, Demokratyczną 

Republikę Konga oraz Sudan Południowy. Mniejsze ilości ropy płyną 

z takich krajów, jak: Nigeria, Gwinea Równikowa, Algieria, Czad oraz 

Libia15. 

Jeśli chodzi o sam przemysł wydobywczy w ciągu ostatnich kilku-

nastu lat nastąpiło 25-krotne zwiększenie chińskich inwestycji. Jeszcze 

w pierwszych latach XXI wieku Państwo Środka było zaangażowane 

w prace o charakterze wydobywczym prowadzone na terenie trzech 

                                                           
13 Raport specjalny…, op. cit., s. 16. 
14 M. Machcewicz, Złoty smok na Czarnym Lądzie, „Polityka” 2019, nr 3, s. 53. 
15 Stosunki Chin i Afryki wchodzą na zaawansowany poziom, https://www.obserwator-
finansowy.pl/tematyka/makroekonomia/stosunki-chin-i-afryki-wchodza-na-zaawansowa-
ny-poziom/ [10.04.2020]. 
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krajów. Były to: Demokratyczna Republika Konga, Republika Połu-

dniowej Afryki oraz Zambia. Z kolei 2015 r. przyniósł działanie chiń-

skich firm wydobywczych w 22 krajach afrykańskich. Początkowo Chiń-

czycy skupiali się na metalach nieszlachetnych i urania oraz rudach 

żelaza i rzadkich metalach. Po upływie niecałych 10 lat doszło do posze-

rzenia popytu na surowce z Afryki o metale i kamienie szlachetne. We-

dług oficjalnych danych, w latach 2005-2015 liczba kopalni afrykań-

skich przejętych przez firmy z Chin przekroczyła 120. Trzeba przy tym 

dodać, że nie każde przejęcie jest oficjalnie ogłaszane, dlatego też z dużą 

dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że realna kontrola Pekinu 

obejmuj daleko więcej tego rodzaju aktywów. Analogiczna sytuacja do-

tyczy nabywania ziemi – tu również tylko niektóre transakcje są upu-

bliczniane. 

Nie ulega wątpliwości, że mocarstwo chińskie dokonuje coraz 

większej eksploatacji afrykańskich zasobów. Należy jednak przyznać, że 

takie same działania są podejmowane przez inne kraje oraz korporacje 

międzynarodowe, takie jak np. ExxonMobil, czy też Shell. Chiny starają 

się przy tym angażować swoje środki finansowe w inne działy gospodar-

ki danego państwa afrykańskiego zasobnego w surowce – mowa tu 

o budowie infrastruktury, wykorzystywaniu energii odnawialnej, wdra-

żaniu nowych technologii oraz inicjatywach edukacyjnych16. 

W kontekście światowej walki o zasoby, odbywającej się na polu 

gospodarczym, ale także sięgającym po elementy związane z obecnością 

militarną, wydaje się, że efektywniejszy sposób działania został obrany 

przez Chiny, które, korzystając ze swej potęgi gospodarczej, pokojowymi 

metodami pozyskują sprzymierzeńców swych szeroko zakrojonych pla-

nów rozwojowych. Władze w Pekinie nie są przy tym tak często oskarża-

ne o ambicje kolonialne, jak to ma miejsce w przypadku Rosji, która 

prowadzi agresywniejszą politykę pozyskiwania zasobów. Niejako z bo-

ku, przynajmniej, jeśli chodzi o regiony omówione w niniejszym tekście, 

znajdują się Stany Zjednoczone, które nie angażują tak wielu środków 

państwowych. 
  

                                                           
16 Ibidem. 
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Daniel Dziedzic 
 

 

Istota zagrożeń 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 

 

 

Na przestrzeni ostatnich lat, w nauce dokonywana jest ewolucja 

pojęć zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Bezpieczeństwo 

wewnętrzne państw dotyczy różnych dziedzin jego funkcjonowania, m.in. 

płaszczyzn politycznych, gospodarczych czy społecznych. Istota zagrożeń 

bezpieczeństwa wewnętrznego państw, odnosi się do możliwości powsta-

nia zagrożenia na jego terytorium, na które wpływ mają zarówno czynniki 

wewnętrzne jak i zewnętrzne. W literaturze przedmiotu klasyfikuje się 

trzy główne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego, tj.: zagrożenia 

bezpieczeństwa publicznego, zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego 

i zagrożenia bezpieczeństwa ustrojowego.  

 

Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego 

Odniesienie do bezpieczeństwa publicznego znajduje się w Konsty-

tucji Rzeczypospolitej Polskiej, która w art. 31 w ust. 3 stanowi, iż „(…) 

ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw 

mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w 

demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku pu-

blicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, 

albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać 

istoty wolności i praw”1. Bezpieczeństwo publiczne jest więc wartością 

uznaną konstytucyjnie. 

W literaturze przedmiotu istnieją liczne definicje bezpieczeństwa 

publicznego. Jedna z nich stanowi, iż „(…) bezpieczeństwo publiczne to 

stan, w którym ogół społeczeństwa i jego interesy, jak też państwo wraz ze 

swymi celami, mają zapewnioną ochronę od szkód zagrażających im 

                                                           
 mgr Daniel Dziedzic, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział Nauk Społecznych, Uni-
wersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach, e-mail: daniel.dziedzic@wp.pl 
1 Art. 31 ust.3 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,  
Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483, ze zm. 
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z jakiegokolwiek źródła”2. Inna definicja stanowi, że „(…) poziom bezpie-

czeństwa publicznego to istnienie opartego o normy prawne stanu we-

wnątrz państwa, w którym zapewnione są warunki do sprawnego funk-

cjonowania organizacji państwowej, realizującej wspólne ponadjednost-

kowe cele, skutecznie egzekwuje się obowiązki i chroni prawa jednostek 

żyjących w tej organizacji oraz istnieją zasoby i mechanizmy wykonawcze, 

umożliwiające skuteczne reagowanie na sytuacje naruszające ten stan”3. 

Według Andrzeja Misiuka „(…) bezpieczeństwo publiczne jest to stan 

braku zagrożenia dla funkcjonowania organizacji państwowej i realizacji 

jej interesów, umożliwiający normalny, swobodny jej rozwój”4. Reasumu-

jąc, bezpieczeństwo publiczne odnosi się do sprawnego funkcjonowania 

struktur państwa w celu umożliwienia przetrwania oraz warunków do 

rozwoju życia, zdrowia oraz mienia obywateli.  

Często w literaturze przedmiotu obok pojęcia bezpieczeństwo pu-

bliczne, wymieniane jest pojęcie porządek publiczny, jednak oba pojęcia 

nie są do końca tożsame. Porządek publiczny oznacza „(…) faktycznie 

istniejący układ stosunków społecznych, uregulowany przez zespól norm 

prawnych i innych norm społecznie akceptowanych, gwarantujący nieza-

kłócone i bezkonfliktowe funkcjonowanie jednostek w społeczeństwie”5. 

W literaturze przedmiotu, porządek publiczny odnosi się do wąskiej sfery 

przestrzegania norm i utrzymywania sprawności instytucji publicznych, 

natomiast bezpieczeństwo publiczne odnosi się do stanu funkcjonowania 

państwa i obywateli6.  

Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego według Ryszarda Zięby, 

zwrócone są przede wszystkim przeciwko państwu, jako organizacji, 

ustrojowi, interesom czy celom. Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego 

mogą negatywnie wpływać na warunki życia w państwie, dotyczące społe-

czeństwa jako zbiorowości, ale także jego pojedynczych jednostek. Tego 

                                                           
2 A. Sekściński, Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu teoretycznym, geneza i współczesne 
rozumienie w naukach politycznych, Warszawa 2013, s. 72-73. 
3 P. Łubiński, Bezpieczeństwo publiczne jako element bezpieczeństwa wewnętrznego – ka-
tegoryzacja, uwarunkowania, zależności, [w:] J. Falecki, R. Kochańczyk, P. Sowizdraniuk 
(red.), Współczesne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym pań-
stwa, Katowice 2018, s. 118. 
4 A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, zagadnienia prawno-
ustrojowe, Warszawa 2008, s. 17. 
5 Ibidem, s. 18. 
6 Zob. A. Sekściński, op. cit., s. 72. 
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typu zagrożenia posiadają różne źródła i mogą być spowodowane działa-

niem, bądź zaniechaniem działań7. 

Zakres przedmiotowy zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego dotyczy m.in. wykroczeń przeciwko: 1) porządkowi i spokojowi pu-

blicznemu; 2) instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym; 

3) bezpieczeństwu osób i mienia; 4) bezpieczeństwu i porządkowi w ko-

munikacji; 5) osobie i zdrowiu; 6) mieniu i interesom konsumenta; 

7) obyczajności publicznej; 8) obowiązkowi ewidencji; 9) szkodnictwu 

leśnemu, polnemu i ogrodowemu8. 

Według ogólnej klasyfikacji podsystemu bezpieczeństwa publicz-

nego w Polsce, służbami i formacjami odpowiadającymi na tego typu za-

grożenia według kryterium przedmiotowego są: 

1. Służby policyjne: Policja, Straż Graniczna (SG), Żandarmeria 

Wojskowa (ŻW). 

2. Inspekcja Transportu Drogowego (ITD). 

3. Służby ochronne: Służba Ochrony Państwa (SOP), Służba Wię-

zienna (SW), Straż Marszałkowska (SM). 

4. Straże lokalne i sektorowe: straże gminne (miejskie), Straż 

Ochrony Kolei (SOK), Służba Ochrony Lotniska (SOL), Straż Le-

śna (SL), Straż Parku (SP), Państwowa Straż Łowiecka (PSŁ), 

Państwowa Straż Rybacka (PSR). 

5. Organy kontroli i inspekcje m.in.: Generalny Inspektor Informa-

cji Finansowej (GIIF), Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ), In-

spekcja Handlowa (IH), Inspekcja Farmaceutyczna (IF), Inspek-

cja Weterynaryjna (IW), Inspekcja Sanitarna (IS), Państwowa In-

spekcja Pracy (PIP)9. 

W Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Pol-

skiej z 2014 r., bezpieczeństwo publiczne zostało odniesione do „(…) sku-

tecznego zapobiegania naruszeniom porządku publicznego, wykrywania 

przestępstw i wykroczeń godzących w życie, zdrowie i mienie obywateli 

oraz państwa, zwiększenia efektywności w zakresie nieuchronności kara-

                                                           
7 B. Wiśniewski, Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, Szczytno 2011, s. 14. 
8 L. Grosicki, Zakres przedmiotowy bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwo po-
wszechne, [w:] K. Grosicka, L. Grosicki, P.Grosicki (red.), Organizacja i kierowanie instytu-
cjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Pułtusk – Warszawa 2013, s. 24. 
9 P. Swoboda, Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy w ujęciu systemowym bezpieczeń-
stwa wewnętrznego państwa (wybrane klasyfikacje), [w:] E. Fogelzang, E. Sadowska 
(red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa, t. 1, Kraków 2018, s. 146. 
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nia sprawców przestępstw, odzyskiwania mienia utraconego oraz mini-

malizowania strat budżetu państwa”10.  

Według wymienionej wcześniej klasyfikacji podsystemu bezpie-

czeństwa publicznego w Polsce, jedną z formacji podlegających pod Mini-

sterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest Policja, która jako 

najliczniejsza formacja posiada istotny wpływ na eliminację zagrożeń 

bezpieczeństwa publicznego. Zadania, które postawiono przed Policją, 

ukierunkowane są m.in. na przeciwdziałanie tym zagrożeniom. Policja 

jest to umundurowana, uzbrojona formacja, służąca społeczeństwu i jest 

przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania 

bezpieczeństwa i porządku publicznego11. Do głównych zadań Policji 

ustawodawca zaliczył: inicjowanie i organizowanie działań mających na 

celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń i zjawiskom kry-

minogennym, prowadzenie działań kontrterrorystycznych, wykrywanie 

przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, kontrolę przestrze-

gania przepisów porządkowych związanych z działalnością publiczną lub 

obowiązujących w miejscach publicznych czy prowadzenie zbiorów da-

nych zawierających informacje o odciskach linii papilarnych niezidentyfi-

kowanych osób z miejsc przestępstw12. 

Policję tworzą funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminal-

nej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie orga-

nizacyjnym, logistycznym i technicznym. Do wykonywania swoich obo-

wiązków policjanci przygotowują się w policyjnych szkołach i ośrodkach 

szkolenia. Policjantom przysługuje szereg uprawnień, m.in. prawo legity-

mowania, zatrzymywania osób, przeszukiwania osób i pomieszczeń, do-

konywania kontroli osobistej, stosowania środków przymusu bezpośred-

niego i broni palnej13. Główne obszary działalności Policji dotyczą zwal-

czania i eliminowania m.in. przestępstw kryminalnych, gospodarczych, 

drogowych i innych, wykroczeń, w tym wykroczeń uciążliwych społecznie 

oraz inicjowaniu działań mających na celu zapobieganie występowania 

czynów społecznie szkodliwych (profilaktykę społeczną)14. 

                                                           
10 P. Łubiński, op. cit., s. 118. 
11 Zob. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U.1990 nr 30 poz. 179 ze zm. 
12 Ibidem. 
13 Strona internetowa Komendy Głównej Policji, http://www.info.policja.pl/ [5.04.2020]. 
14 Zob. Strona internetowa statystyczna Komendy Głównej Policji, http://www.statystyka. 
policja.pl/ [05.04.2020]. 
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Wymienione służby policyjne, straże lokalne i sektorowe, służby 

ochronne i inne podmioty przeciwdziałające zagrożeniom bezpieczeństwa 

publicznego, posiadają podobną strukturę i zadania jak Policja. Jedno-

cześnie wiele z tych formacji i służb jest ściśle wyspecjalizowanych 

w przeciwdziałaniu konkretnym zagrożeniom, np. Inspekcja Transportu 

Drogowego kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeń-

stwa w ruchu drogowym, Straż Ochrony Kolei zajmuje się zagrożeniami 

na obszarze kolejowym czy Inspekcja Sanitarna w zakresie eliminowania 

zagrożeń związanych ze zdrowiem publicznym. 

 

Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego 

Bezpieczeństwo powszechne, podobnie jak bezpieczeństwo pu-

bliczne, bywa różnie definiowane w literaturze przedmiotu. Przytoczyć 

należy definicje, określające je m.in. jako np. „(…) stan, zapewniający 

ochronę życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed skut-

kami klęsk żywiołowych i katastrof technicznych. Cechą charakterystycz-

ną jest wskazywanie życia i zdrowia człowieka (obywatela danego pań-

stwa) jako nadrzędnego celu, w realizacji zadań wszystkich podmiotów 

funkcjonujących w ramach bezpieczeństwa powszechnego”15. Bezpieczeń-

stwo powszechne bywa utożsamiane z bezpieczeństwem ekologicznym  

– „(…) nie odnosi się do środowiska, w którym żyje człowiek, rozumiane-

go jako ogół elementów przyrodniczych w szczególności: ziemia, powie-

trze, woda, roślinność, krajobraz, (bezpieczeństwo ekologiczne), najogól-

niej życia biologicznego ziemi”16. Przedmiotem bezpieczeństwa powszech-

nego są klęski żywiołowe i katastrofy ekologiczne, powodujące zmiany 

w środowisku naturalnym, populacji w sposób, który uniemożliwia prze-

trwanie, a spowodowane jest działalnością człowieka bądź żywiołu17.  

Bezpieczeństwo powszechne w literaturze przedmiotu definiowane 

jest nie tylko jako stan, ale także jako proces. Według Z. Ścibiorka, B. Wi-

śniewskiego, R.B. Kuca i A. Dawidczyka „(…) bezpieczeństwo powszechne 

można utożsamiać z bezpieczeństwem obywatelskim, rozumianym jako 

stan determinowany przez otoczenie cywilizacyjne i środowisko natural-

ne, w którym istnienie oraz podstawowe interesy życiowe nie są narusza-

ne, a przynajmniej obywatele i ich wspólnoty nie odczuwają tego. Osią-

                                                           
15 L. Grosicki, op. cit., s. 25. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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gnięciu tego stanu służy proces zapewniania przez organy administracji 

publicznej tj. służby, inspekcje, straże, organizacje pozarządowe i innych, 

do ochrony takich wartości, jak ludzkie zdrowie i życie, dobra warte po-

wszechnej ochrony i środowisko naturalne”18. 

Zgodnie z wymienioną wcześniej klasyfikacją podsystemu bezpie-

czeństwa w Polsce, służbami i formacjami odpowiadającymi na zagroże-

nia bezpieczeństwa powszechnego według kryterium przedmiotowego są 

Państwowa Straż Pożarna (PSP), Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy 

(KSRG) oraz Obrona Cywilna (OC)19. 

Według wymienionej klasyfikacji podsystemu bezpieczeństwa po-

wszechnego w Polsce, Państwowa Straż Pożarna odgrywa szczególną rolę. 

Ustawodawca określił PSP, jako formację przeznaczoną do walki 

z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. 

Do zadań PSP należy m.in. „(…) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych 

i innych miejscowych zagrożeń; organizowanie i prowadzenie akcji ra-

towniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejsco-

wych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności 

ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych 

zagrożeń przez inne służby ratownicze; kształcenie kadr dla potrzeb Pań-

stwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej 

oraz powszechnego systemu ochrony ludności; nadzór nad przestrzega-

niem przepisów przeciwpożarowych; prowadzenie prac naukowo-

badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludno-

ści”20. 

Kolejnym, ważnym elementem podsystemu bezpieczeństwa po-

wszechnego w Polsce jest Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy, który 

odpowiada za doraźną i bieżącą pomoc ratowniczą, która jest realizowana 

podczas występowania różnego rodzaju zagrożeń, na miejscu bądź w po-

bliżu jego wystąpienia21. KSRG „(…) stanowi integralną część organizacji 

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania 

życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie 

i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagro-

                                                           
18 P. Gromek, Istota bezpieczeństwa powszechnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGSP” 
2018, nr 68(4), s. 163. 
19 P. Swoboda, op. cit., s. 146. 
20 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Dz.U. 1991 Nr 88 poz. 
400 ze zm. 
21 Zob. P. Swoboda, op. cit., s. 136. 
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żeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, 

inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze 

umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowni-

czych”22.  

Zakres przedmiotowy zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, do-

tyczy m.in. niebezpiecznych sytuacji w zakresie: 1) katastrof w ruchu lą-

dowym, wodnym, powietrznym; 2) zawalenia się budynku, zalewu, obsu-

waniu się ziemi, skał, śniegu; 3) eksplozji materiałów wybuchowych lub 

łatwopalnych; 4) gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub promie-

niowania jonizującego; 5) rozprzestrzeniania się substancji trujących, 

duszących, parzących lub promieniotwórczych; 6) pożarów lub niebezpie-

czeństwo ich powstania; 7) zagrożeń epidemiologicznych; 8) zanieczysz-

czania powietrza, ziemi, wody; 9) szkodliwych środków spożywczych, ar-

tykułów powszechnego użytku; 10) środków farmaceutycznych; 11) urzą-

dzeń użyteczności publicznej; 11) gromadzenia materiałów lub przyrzą-

dów wybuchowych; 12) naruszania możliwości automatycznego przetwa-

rzania, gromadzenia i przekazywania danych informatycznych23. 

W Kodeksie karnym, w rozdziałach XX i XXI, odnoszących się do 

przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, wyodrębnione są 

czyny zagrażające życiu, zdrowiu wielu ludzi i mieniu w znacznych roz-

miarach. 

 

Zagrożenia bezpieczeństwa ustrojowego 

Bezpieczeństwo ustrojowe, w odróżnieniu od bezpieczeństwa pu-

blicznego i powszechnego, związane jest ze sprawowaniem władzy w pań-

stwie. Analizując literaturę przedmiotu, można znaleźć odniesienia po-

wiązujące go z porządkiem konstytucyjnym. Porządek konstytucyjny od-

nosi się w większym stopniu do respektowania norm i zasad prawnych, 

natomiast bezpieczeństwo ustrojowe obejmuje także warunki w których 

normy i zasady prawne są tworzone24. Jedna z definicji bezpieczeństwa 

ustrojowego stanowi, że „(…) bezpieczeństwo ustrojowe dotyczy ładu in-

stytucjonalnego i normatywnego państwa, tworzenia prawnych gwarancji 

swobód i wolności obywatelskich oraz tożsamości państwa”25. Porządek 

                                                           
22 Ibidem, s. 137. 
23 L. Grosicki, op. cit., s. 25-26. 
24 Zob. A. Sekściński, op. cit., s. 75. 
25 Ibidem.  
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konstytucyjny natomiast, jest powiązany z bezpieczeństwem ustrojowym, 

ponieważ określa „zbiór reguł, w oparciu o które funkcjonuje państwo de-

mokratyczne”, natomiast przez ochronę porządku konstytucyjnego ro-

zumie jako „ochronę organów władzy w państwie, prawnych procedur ich 

wyłaniania oraz zapewnienie warunków, w których funkcjonują one 

w sposób niezakłócony”26.  

Podstawowym i najważniejszym aktem prawnym w Polsce jest 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja określa m.in. ustrój 

państwa, określa organy sprawujące władzę, określa zasadę rządów pra-

wa, normy sprawiedliwości społecznej, zasadę suwerenności i inne, które 

tworzą instytucjonalny charakter państwa. Konstytucja obejmuje: 

1. określenie ładu społeczno-instytucjonalnego i normatywnego 

państwa poprzez akty prawne w zakresie stosunków społecznych i poli-

tycznych, zapobiegających chaosowi prawnemu; 

2. tworzenie prawnych gwarancji swobód i wolności obywatel-

skich, wpływających na identyfikowanie się obywateli z państwem i jego 

instytucjami oraz wpływanie na procesy integracyjne społeczeństwa; 

3. ugruntowanie tożsamości państwa, odnoszące się do podsta-

wowych zasad całego systemu prawa, w którym konstytucja jest gwaran-

tem politycznego ustroju państwa; 

4. konieczność działania zgodnie z prawem (dotyczy całego urzą-

dzenia państwa w tym powoływanie tylko organów przewidzianych 

w Konstytucji RP), ponieważ konstytucja stanowi ucieleśnienie społecznie 

akceptowanych idei, przyjmując określony model państwa27. 

Jako zagrożenie bezpieczeństwa ustrojowego traktowane są takie 

działania podmiotów, które są niepożądane i nielegalne, a mają negatyw-

ny wpływ na porządek konstytucyjny, na instytucje publiczne państwa, 

uniemożliwiając im prawidłową realizację swoich zadań oraz funkcjo-

nowanie28. Zagrożeniem bezpieczeństwa ustrojowego może, być np. dzia-

łalność radykalnych i skrajnych formacji paramilitarnych, finansowanych 

                                                           
26 J. Falecki, Możliwości doskonalenia udziału Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa 
wewnętrznego, [w:] J. Falecki, R. Kochańczyk, P. Sowizdraniuk (red.), Współczesne uwa-
runkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, Katowice 2018, s. 31-
32. 
27 L. Grosicki, op. cit., s. 26-27. 
28 Zob. A. Sekściński, op. cit. 
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z zewnątrz czy różnego typu próby rozstrajania działalności organów 

państwowych29. 

Zgodnie z wymienioną wcześniej klasyfikacją podsystemu bezpie-

czeństwa w Polsce, podmiotami odpowiadającymi na zagrożenia bezpie-

czeństwa ustrojowego według kryterium przedmiotowego są: 1) Agencja 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Agencja Wywiadu (AW); 2) Służ-

ba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW), Służba Wywiadu Wojskowego 

(SWW); 3) Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA)30. 

Według wymienionej klasyfikacji, Agencja Bezpieczeństwa We-

wnętrznego, jest istotną służbą odpowiadającą za ochronę bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Zadania ABW 

ukierunkowane są na zwalczanie zagrożeń wewnętrznych bezpieczeństwa 

państwa, jednak, sama służba może prowadzić działania poza granicami 

kraju, jeśli jest to związane z realizacją zadań dotyczących m.in. rozpo-

znawania, zapobiegania, wykrywania przestępstw m.in. szpiegostwa, 

terroryzmu, czy korupcji31. Do głównych zadań ABW, ustawodawca zali-

czył także m.in. „(…) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń 

godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek 

konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozy-

cję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność 

państwa; uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie wła-

ściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochro-

ny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyj-

nego”32. Efektywność działalności ABW, z racji wykonywanych zadań, 

rzadko jest upubliczniana. W jednym z ostatnich komunikatów ABW 

ostrzegała, że Polska staje się celem ataku podmiotów odpowiedzialnych 

za propagandę i sianie dezinformacji, które podważało zaufanie do pol-

skich instytucji państwowych, a dotyczyło zagrożeń koronawirusem i in-

formacji dotyczących pożaru w obszarze elektrowni jądrowej w Czarnoby-

lu na Ukrainie i rzekomego skażenia powietrza w Polsce33. 

 

                                                           
29 Zob. J. Falecki, op. cit., s. 32. 
30 P. Swoboda, op. cit., s. 146. 
31 Zob. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
Agencji Wywiadu, Dz. U.2002 nr 74 poz. 676 ze zm. 
32 Ibidem.  
33 Zob. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Polska na celowniku dezinformacji, https:// 
www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/polska-na-celowniku-dezinformacji [28.04.2020]. 
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Podsumowanie 

Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego składają się z trzech ty-

pów zagrożeń, tj.: zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, zagrożeń bez-

pieczeństwa powszechnego i zagrożeń bezpieczeństwa ustrojowego. 

Wszystkie wymienione wymiary zagrożeń posiadają zakres przedmioto-

wy, jednak nie posiadają wyraźnie wytyczonych obszarów, wzajemnie się 

na siebie nakładając. Według klasyfikacji podsystemu bezpieczeństwa 

państwa, odpowiednie służby i formacje zajmują się przeciwdziałaniem 

wymienionym zagrożeniom. 
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Łukasz Muszyński 
 

 

Analiza czynników umożliwiających  
funkcjonowanie państw nieuznawanych 

 

 

Funkcjonowanie państw nieuznawanych stanowi wyzwanie, które 

wpływa na strukturę państw macierzystych1 i stan relacji w przestrzeni 

międzynarodowej. Wydaje się również oddziaływać na praktykę stoso-

wania istniejących aktów prawnych. Istota zagadnienia w wymienionych 

obszarach, odnosi się do funkcjonowania tytułowych podmiotów poza 

faktyczną zwierzchnością władz centralnych państw macierzystych. 

W praktyce, oznacza to utrzymywanie kontroli nad określonym teryto-

rium wraz z organizacją życia społecznego zamieszkałej na nim zbioro-

wości, zdolność wytworzenia instytucji władzy, a także możliwość na-

wiązywania relacji z innymi uczestnikami stosunków międzynarodo-

wych2. Ponadto, wskazane aktywności charakteryzuje brak legitymizują-

cych je unormowań prawnych i politycznych, wiążących państwo macie-

rzyste oraz funkcjonujące na jego terytorium państwo nieuznawane. 

Ukształtowany w ten sposób stan faktyczny, ogranicza potencjał w za-

kresie realizacji koncepcji polityki wewnętrznej i zagranicznej. W pierw-

szym przypadku, wpływa destabilizująco przede wszystkim na system 

polityczny, jak również skuteczność instytucji państwa macierzystego. 

Podmioty pozostające poza strukturą de iure, uniemożliwiają pełne 

wykonywanie funkcji wewnętrznej, polegającej na zapewnieniu możli-

wości działania aparatu administracyjnego oraz zagwarantowaniu bez-

pieczeństwa na całym terytorium państwa3. Co więcej, mogą stanowić 

                                                           
 mgr Łukasz Muszyński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwer-
sytet Łódzki, e-mail: lukasz.muszynski@interia.eu 
1 W niniejszym artykule, pojęcie państwo macierzyste będzie oznaczało państwo, na teryto-
rium którego funkcjonuje państwo nieuznawane. Szerzej nt. rozważań dotyczących defi-
niowania państwa: M. Sułek, J. Symonides (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków 
międzynarodowych, Warszawa 2009; K. Czubocha, Pojęcie państwa i procesy państwo-
wotwórcze we współczesnym prawie międzynarodowym, Toruń 2012. 
2 K. Koźbiał, Państwa nieuznawane jako element dezintegrujący w stosunkach między-
narodowych. Wybrane aspekty, „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy” 
2018, t. 18, s. 203. 
3 K. Sidorkiewicz, Współczesne ujęcie funkcji państwa, „Studia Elbląskie” 2010, t. 11, 
s. 222. 
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czynnik aktywizujący niepokoje społeczne i zmienność preferencji poli-

tycznych. W zakresie ograniczeń realizacji koncepcji polityki zagranicz-

nej, funkcjonowanie państw nieuznawanych generuje element kwestio-

nujący integralność terytorialną państwa macierzystego. Należy wów-

czas uwzględnić ryzyko wykorzystywania zaistniałej sytuacji, jako formy 

presji politycznej wywieranej przez podmioty zewnętrzne (np. inne pań-

stwa lub organizacje międzynarodowe). Realny pozostaje wariant, 

w którym państwo sąsiednie będzie udzielało wsparcia finansowego/ 

materialnego/zbrojnego państwu nieuznawanemu, w celu osiągnięcia 

określonych celów w relacjach z jego państwem macierzystym. Destabi-

lizacja, usankcjonowanie prawne stanu faktycznego, bądź próby odłą-

czenia separatystycznego podmiotu, wydają się wymiernym efektem 

wskazanej aktywności. Całokształt ograniczeń związanych z funkcjono-

waniem państwa nieuznawanego, rzutuje na wizerunek państwa macie-

rzystego. W następstwie, może to skutkować brakiem zaufania politycz-

nego w relacjach z innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych. 

Przykładami odnoszącymi się do tytułowych podmiotów, pozostają spo-

ry związane z funkcjonowaniem m.in. Naddniestrzańskiej Republiki 

Mołdawskiej, Republiki Górskiego Karabachu, Republiki Osetii Połu-

dniowej i Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Uwzględniając powyż-

szą problematykę, należy zadać pytanie, jakie czynniki mogą umożliwiać 

funkcjonowanie państw nieuznawanych? 

Zasadniczy czynnik związany z podejmowaną w artykule proble-

matyką, stanowi brak powszechnego instrumentarium prawa międzyna-

rodowego, w odniesieniu do uznania państwowości. Determinuje on fa-

kultatywność w uznaniu danego podmiotu za państwo, zależnie od bie-

żących uwarunkowań geopolitycznych, w tym stanu relacji z państwem 

macierzystym. W analizowanym kontekście, warto przytoczyć zapisy 

Konwencji z Montevideo o Prawach i Obowiązkach Państw, zawartej 26 

grudnia 1933 r. Dokument wymienia cztery elementy określające pań-

stwo, jako podmiot prawa międzynarodowego, do których należą: 

(1) stała ludność, (2) określone terytorium, (3) suwerenna władza, 

(4) zdolność wchodzenia w relacje z innymi państwami4. 

Wydaje się, że ujęte w konwencji elementy mogą stanowić wy-

znacznik dla procesów państwowotwórczych i refleksji dotyczącej wy-

                                                           
4 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, https://www.ilsa.org/Jes-
sup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf [20.04.2020]. 
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pracowywania zasad prawnych uznawania państwowości. Dokument 

nie obliguje jednak sygnatariuszy do uznania za państwo dążących do 

tego statusu podmiotów lub rozstrzygania ich aspiracji5. Innym istot-

nym aktem prawnym, na który należy zwrócić uwagę, pozostaje Mię-

dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, zawarty 16 grud-

nia 1966 r. W dokumencie wyszczególniono prawo narodów do samo-

stanowienia, ujęte w formie swobody określania własnego statusu poli-

tycznego oraz swobody zapewnienia własnego rozwoju gospodarczego, 

społecznego i kulturalnego6. W kontekście funkcjonowania państw nie-

uznawanych, zasadne staje się pytanie, czy zamieszkujące je zbiorowości 

można postrzegać, jako odrębne narody, zwłaszcza w odniesieniu do 

zbiorowości zamieszkujących państwa macierzyste? Wskazane zagad-

nienie stanowi część szerszych rozważań, dotyczących definiowania 

i klasyfikacji pojęcia narodu7. Realna pozostaje natomiast teza, że okre-

ślenie ludności zamieszkującej terytoria tytułowych podmiotów mianem 

odrębnego narodu, może służyć argumentacji podejmowanych dążeń 

separatystycznych. Ponadto, wykorzystywanie tego pojęcia w narracji 

politycznej, wydaje się oddziaływać w znaczniejszym stopniu, niż na-

zwanie np. grupą etniczną czy społecznością mniejszościową. Wymie-

nione w niniejszym akapicie dokumenty, precyzują elementy charakte-

ryzujące państwo i samookreślenie narodu w prawie międzynarodo-

wym. Problem dotyczy jednak możliwości zaadaptowania przytoczonych 

zapisów, zarówno przez decydentów politycznych państw posiadających 

powszechne uznanie międzynarodowe, jak również państw nieuznawa-

nych. Celem w tym zakresie, może być np. integracja zbiorowości za-

mieszkującej dany podmiot, osiągnięcie w bieżącej rywalizacji politycz-

nej lub argumentacja działań podejmowanych w polityce wewnętrznej 

i zagranicznej. Wobec braku powszechnego instrumentarium prawa 

międzynarodowego w odniesieniu do uznania państwowości, wykorzy-

stywanie przytoczonych oraz podobnych dokumentów, przyczynia się do 

tworzenia precedensów w praktyce politycznej. Może także służyć reali-

                                                           
5 Ibidem. 
6 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167, 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19770380167/T/D19770167L.pdf 
[20.04.2020]. 
7 Szerzej nt. definiowania i klasyfikacji pojęcia narodu: M. Barwiński, Pojęcie narodu oraz 
mniejszości narodowej i etnicznej w kontekście geograficznym, politycznym i socjologicz-
nym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2004, nr 5. 
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zacji określonych celów, w relacjach z innymi uczestnikami stosunków 

międzynarodowych. 

Drugi czynnik umożliwiający funkcjonowanie państw nieuzna-

wanych, stanowi dysfunkcyjność państwa macierzystego. Istota zagad-

nienia, dotyczy w tym przypadku braku zdolności utrzymania integral-

ności terytorialnej. W konsekwencji, następuje częściowe lub całościowe 

zaprzestanie wykonywania funkcji wewnętrznej i zewnętrznej państwa8. 

Terytorium pozbawione faktycznego zwierzchnictwa instytucji państwo-

wych, wydaje się potencjalnym obszarem rozwoju aktywności podmio-

tów separatystycznych, a także sporu z innymi uczestnikami stosunków 

międzynarodowych (np. państwem sąsiednim). Analizowany czynnik 

może wynikać z zaszłości historycznych, w postaci procesów społeczno-

politycznych, które zdezintegrowały strukturę państwa oraz zamieszku-

jącą zbiorowość. Nie bez znaczenia, pozostaje również zmienność uwa-

runkowań geopolitycznych. Należy uwzględnić ryzyko, iż zmiany zacho-

dzące w przestrzeni międzynarodowej, w tym realizowane przez po-

szczególne państwa koncepcje polityczne, będą niekorzystne czy wprost 

konfrontacyjne względem polityki państwa macierzystego. Dopełnienie 

we wskazanym aspekcie stanowią słabości instytucjonalne, takie jak: 

niedofinansowanie aparatu administracyjnego, wysoki poziom korupcji 

i niedobór wykwalifikowanych kadr. Dysfunkcyjność państwa ogranicza 

jego potencjał oddziaływania w zakresie realizacji polityki wewnętrznej 

oraz relacji zewnętrznych. W sporze dotyczącym funkcjonowania oraz 

ewentualnego uznania podmiotu separatystycznego, analizowany czyn-

nik może przesądzić o niekorzystnym rozstrzygnięciu dla państwa ma-

cierzystego. Argumentacja koncentrowałaby się wówczas na niezdolno-

ści utrzymania integralności terytorialnej. 

 Pokrewną formą dysfunkcyjności państwa, istotną z perspekty-

wy tytułowych rozważań artykułu, będzie podatność na destabilizację 

i konflikt militarny. Wraz z postępującą utratą zdolności utrzymania in-

tegralności terytorialnej oraz zaprzestaniem wykonywania funkcji pań-

stwa, wzrasta ryzyko zaangażowania podmiotów zewnętrznych w cało-

kształt sporu dotyczącego funkcjonowania państw nieuznawanych9. 

Najpoważniejszym zagrożeniem w wymienionym zakresie, pozostają 

                                                           
8 K. Sidorkiewicz, op. cit., s. 222-223. 
9 R. Kłosowicz, Państwa dysfunkcyjne w dyskursie o bezpieczeństwie międzynarodowym, 
[w:] R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki 
międzynarodowe, Kraków 2013, s. 126. 
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działania mające na celu zachowanie status quo lub dalszą eskalację. 

Podtrzymywanie permanentnego stanu sporu/konfliktu, poprzez wspie-

ranie podmiotów separatystycznych, może stanowić koncepcję politycz-

ną ukierunkowaną na destabilizację i dalszą dezintegrację państwa ma-

cierzystego10. Warto dodać, że wskazana aktywność nie musi być jedno-

krotna, zachodząc jedynie w danym momencie lub okolicznościach. 

Możliwe jest jej realizowanie w dłuższej perspektywie, wynoszącej kolej-

ne miesiące oraz lata. Zależnie od uwarunkowań takich jak: ponoszone 

koszty, skuteczność oddziaływania podmiotu separatystycznego czy pró-

by reintegracji państwa macierzystego, koncepcje podtrzymywania spo-

ru/konfliktu będzie charakteryzowała zmienna intensywność. W przy-

padku perspektywy długoterminowej, nie sposób wykluczyć przekroju 

zaangażowania w postaci: deklaracji politycznych, wsparcia finansowe-

go/materialnego/zbrojnego udzielanego poszczególnym stronom, in-

terwencji militarnej, jak również opóźniania negocjacji nad wypracowa-

niem koncepcji reintegracji i nieprzestrzeganiem ich w przyszłości. Każ-

dy z wymienionych elementów, przyczyni się do utrwalenia dysfunkcyj-

ności państwa macierzystego. 

Kolejnym czynnikiem umożliwiającym funkcjonowanie tytuło-

wych podmiotów, pozostaje ich własny potencjał. Poszukując poszcze-

gólnych składowych, w pierwszej kolejności należy wskazać, że będą 

alternatywne lub wprost konfrontacyjne względem struktury państwa 

macierzystego, a także zamieszkującej go zbiorowości. Ponadto niektóre 

z nich, może charakteryzować podobieństwo do potencjału państw po-

siadających powszechne uznanie międzynarodowe. Wydaje się, iż anali-

zowany czynnik kształtują: 

1) Poczucie odrębności wobec zbiorowości państwa macierzystego 

– jako zbiór wspólnych wartości i cech identyfikujących zbiorowość 

państwa nieuznawanego. W praktyce politycznej, zagadnienie może 

dotyczyć poczucia odrębności narodowej, etnicznej i religijnej. 

2) Pamięć o historycznej państwowości, bądź innej formie pod-

miotowości politycznej – jako możliwość odniesienia do danego okresu 

i wydarzeń, obecnych w pamięci zbiorowej lub mitach politycznych, 

w tym przede wszystkim w mitach założycielskich11. Dążenia separaty-

                                                           
10 Ibidem. 
11 D. Waniek, Mity założycielskie – mity polityczne. Ich znaczenie w procesie kształtowa-
nia współczesnych podziałów społecznych, „Państwo i Społeczeństwo” 2011, nr 4, s. 28. 
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styczne mogą być wówczas argumentowane próbą odzyskania/zacho-

wania ciągłości oraz związków z przeszłą podmiotowością. 

3) Zdolność wytworzenia organów władzy i struktur administra-

cyjnych – jako demonstracja możliwości powołania nowego ośrodka 

decyzyjnego, niezależnego i alternatywnego względem władz central-

nych państwa macierzystego. Drugi aspekt dotyczy natomiast próby wy-

kreowania autorytetu władzy, w świadomości zbiorowości zamieszkują-

cej państwo nieuznawane. 

4) Położenie geograficzne/geopolityczne – wykorzystanie możli-

wości, wynikających z dostępu do otwartych akwenów, granicy państwa 

sąsiedniego lub położenia na terytorium spornym. 

5) Zdolność nawiązania relacji z innymi uczestnikami stosunków 

międzynarodowych – jako eksponowanie prowadzenia polityki zagra-

nicznej, niezależnej i alternatywnej względem polityki zagranicznej pań-

stwa macierzystego. Ponadto, przedstawianie stanu relacji z poszczegól-

nymi podmiotami w sposób tożsamy z elementem państwowości. 

6) Funkcjonowanie systemu gospodarczego – jako zdolność za-

pewnienia możliwości wypracowania lub dostępu dóbr, usług, miejsc 

pracy, świadczeń i tp., niezależnie od związków z państwem macierzy-

stym. Istotna pozostaje również kwestia wprowadzenia do obiegu oraz 

stosowania własnej waluty, stanowiącej środek płatniczy. 

7) Oddziaływanie w formie soft power12 – wykorzystanie zaintere-

sowania funkcjonowaniem podmiotu separatystycznego pomimo braku 

uznania międzynarodowego, zwłaszcza przez państwo macierzyste. 

Oprócz tego, rozwój kolejnych obszarów aktywności charakterystycz-

nych dla państw, takich jak np.: promowanie walorów turystycznych, 

organizacja i udział w wydarzeniach sportowych czy też rozpowszech-

nianie symboliki państwa nieuznawanego, jako nośnika wartości/emo-

cji. 

Potencjał własny stanowi bazową determinantę funkcjonowania 

tytułowych podmiotów. Należy jednak wskazać, że nie wszystkie z wy-

mienionych elementów mogą być osiągalne dla decydentów politycz-

nych państwa nieuznawanego. Zależności w tym zakresie, dotyczą czasu 

koniecznego do uformowania struktur organizacyjnych i skuteczności 

                                                           
12 J.S. Nye, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007, s. 5-6. 
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ich działania13. Realna wydaje się teza, iż w miarę postępującego okresu 

funkcjonowania podmiotu, zwiększają się szanse na wykreowanie i wy-

korzystanie poszczególnych możliwości. W finalnym efekcie, potencjał 

własny państwa nieuznawanego może uniemożliwić próby reintegracji 

podejmowane ze strony państwa macierzystego. 

Rozpatrując tytułową problematykę artykułu, nie sposób pominąć 

znaczenia zaangażowania podmiotów zewnętrznych. Wsparcie udziela-

ne państwu nieuznawanemu przez innych uczestników stosunków mię-

dzynarodowych, oddziałuje w co najmniej dwóch aspektach. Pierwszy 

z nich, polega na wzmocnieniu potencjału państwa nieuznawanego. 

Tym samym, następuje zwiększenie możliwości jego funkcjonowania 

oraz szans w konfrontacji z państwem macierzystym. Wskazana kwestia 

będzie istotna zwłaszcza na początkowym etapie inicjowania dążeń se-

paratystycznych, kiedy struktury organizacyjne podmiotu nie zostaną 

jeszcze w pełni uformowane14. Ponadto prawdopodobny pozostaje wa-

riant, w którym państwo nieuznawane nie uzyska zdolności wykorzysta-

nia lub nawet osiągnięcia poszczególnych elementów własnego poten-

cjału, takich jak wykształcenie systemu gospodarczego czy aparatu ad-

ministracyjnego. Wymienione problemy mogą stanowić zagrożenie dla 

dalszego funkcjonowania. Wówczas, wsparcie udzielane przez innych 

uczestników stosunków międzynarodowych, zdeterminuje dalszą per-

spektywę rozwoju państwa nieuznawanego. W praktyce politycznej, for-

mą analizowanego czynnika będzie np.: dotowanie budżetu podmiotu, 

transfer pomocy materialnej, przekazanie uzbrojenia lub podjęcie in-

terwencji zbrojnej przeciwko państwu macierzystemu. 

W drugim aspekcie, udzielane wsparcie należy postrzegać jako in-

strument polityki zagranicznej. Podejmowana aktywność może służyć 

wywieraniu presji politycznej wobec państwa macierzystego bądź pró-

bom jego destabilizacji. Poprzez zaangażowanie w spór/konflikt, nastę-

puje również kreowanie własnej pozycji15. Co ważne, nie tylko jako jed-

nej ze stron, ale także potencjalnego rozjemcy lub arbitra. Umożliwia to 

pozyskanie wpływu na przyszłe rozstrzygnięcia, a tym samym politykę 

                                                           
13 M. Perkowski, Podmiotowość w prawie międzynarodowym. Klasyfikacja, [w:] B. Miel-
nik, A. Wnukiewicz-Kozłowska (red.), Podmiotowość w prawie międzynarodowym, Wro-
cław 2013, s. 13-14. 
14 Ibidem. 
15 O. Wasiuta, Separatyzm, [w:] O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć (red.), Vademecum 
Bezpieczeństwa, Kraków 2018, s. 591-592. 
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państwa macierzystego. Odnosząc się do argumentacji w narracji poli-

tycznej dla udzielanego wsparcia, realne wydaje się wykorzystanie czyn-

nika braku powszechnego instrumentarium prawa międzynarodowego 

w odniesieniu do uznania państwowości, analizowanego we wcześniej 

części artykułu. Wyobrażalna staje się wtedy realizacja własnych celów 

polityki zagranicznej, przy jednoczesnym pozorowaniu wspierania np. 

prawa do samostanowienia narodów danej zbiorowości. Praktykowanie 

wskazanego zagadnienia wydaje się bardzo poważnym zagrożeniem 

w kontekście interpretacji i stosowania prawa międzynarodowego przez 

decydentów politycznych oraz utrzymania integralności terytorialnej 

państwa. 

Ostatni czynnik, na który warto zwrócić uwagę dotyczy braku 

zdolności reintegracji państwa macierzystego z państwem nieuznawa-

nym. Wskazane zagadnienie będzie wynikać ze stanu poprzednich czyn-

ników, przy analizie konkretnego przykładu z praktyki politycznej. Nale-

ży natomiast wyróżnić główne dylematy decydentów politycznych, jakie 

mogą zaistnieć przed podjęciem lub w trakcie wypracowywania koncep-

cji reintegracji. Podstawowy problem stanowi stosunek wobec podmiotu 

separatystycznego i jego przedstawicieli. W sytuacji braku uznania le-

galności podejmowanych przez nich działań, otwarta pozostaje kwestia 

ich statusu np. w czasie negocjacji rozejmu lub przyszłej perspektywy 

spornego obszaru16. Wydaje się, że już sam fakt rozpoczęcia dialogu, 

może de facto legitymizować funkcjonowanie, dotychczasową aktyw-

ność oraz ewentualne nabytki terytorialne strony państwa nieuznawa-

nego. Uzasadniając postawioną tezę konieczne jest wskazanie, że przed-

miotem reintegracji będą przede wszystkim faktyczne struktury pod-

miotu separatystycznego, jego działalność i zamieszkująca zbiorowość, 

funkcjonujące dotychczas pomimo braku ich uznania. Kolejny dylemat 

stanowi zgoda na udział innych uczestników stosunków międzynarodo-

wych (np. państw sąsiednich lub organizacji międzynarodowych) w pro-

cesie wypracowywania koncepcji reintegracji. Istnieje wówczas ryzyko, 

że podmioty zainteresowane wcześniejszym przebiegiem sporu/konflik-

tu, podejmą próbę osiągnięcia własnych celów politycznych w ramach 

toczonych negocjacji. Co więcej, ich propozycje rozstrzygnięć mogą 

uchodzić za neutralne i kompromisowe, przez wzgląd na brak dotych-

                                                           
16 K. Czubocha, Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka – nowe wyzwanie dla 
państwa narodowego i społeczności międzynarodowej, Toruń 2012, s. 170-171. 
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czasowego, bezpośredniego zaangażowania. Ostatnim dylematem, obec-

nym w finalnej fazie analizowanego procesu, będą obawy dotyczące 

przestrzegania oraz egzekwowania zawartych porozumień. Wypracowa-

nie wspólnej koncepcji reintegracji, nie musi być równoznaczne z zakoń-

czeniem sporu/konfliktu. Zależnie od zmiennych uwarunkowań geopo-

litycznych, realna pozostaje ponowna eskalacja, wraz z zaprzepaszcze-

niem szans na realizację powziętych zobowiązań17. Ponadto w sytuacji 

wykorzystywania działań zbrojnych przez zaangażowane strony, ustale-

nie odpowiedzialności za naruszenie porozumień może okazać się nie-

możliwe, zwłaszcza wobec wzajemnego obarczania winą w narracji poli-

tycznej. Trzy wyróżnione dylematy, stanowią uzupełnienie analizowane-

go czynnika. 

 

Podsumowanie 

Podsumowując analizowaną problematykę należy stwierdzić, 

że brak powszechnego uznania międzynarodowego tytułowych podmio-

tów, nie jest równoznaczny z brakiem możliwości ich funkcjonowania. 

Wskazany proces pozostaje realny, ze względu na następujące czynniki: 

(1) brak powszechnego instrumentarium prawa międzynarodowego, 

w odniesieniu do uznania państwowości, (2) dysfunkcyjność państwa 

macierzystego, wraz z jego podatnością na destabilizację i konflikt mili-

tarny, (3) potencjał własny państw nieuznawanych, (4) zaangażowanie 

podmiotów zewnętrznych (innych uczestników stosunków międzynaro-

dowych), (5) brak zdolności reintegracji państwa macierzystego z pań-

stwem nieuznawanym. 

Problem funkcjonowania państw nieuznawanych, dotyczy przede 

wszystkim państw zróżnicowanych w ujęciu narodowościowym, etnicz-

nym i religijnym. Co więcej, przyczynia się do dysfunkcyjności, w postaci 

braku zdolności utrzymania integralności terytorialnej. W następstwie, 

ograniczeniu ulega potencjał realizacji koncepcji polityki wewnętrznej 

i zagranicznej. Poprzez oddziaływanie na strukturę państwa oraz za-

mieszkującą zbiorowość, funkcjonowanie podmiotów separatystycznych 

może zostać wykorzystane przez innych uczestników stosunków mię-

dzynarodowych18. Udzielane wsparcie będzie wówczas formą instru-

                                                           
17 Ibidem, s. 172-173. 
18 M. Marczewska-Rytko, M. Pomarański, Separatyzm i ruch separatystyczny – analiza 
terminologiczna, [w:] M. Marczewska-Rytko, M. Pomarański (red.), Ruchy separatysty-
czne, Lublin 2019, s. 24. 
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mentu polityki zagranicznej, służącą osiągnięciu określonych celów 

w relacjach z państwem macierzystym. Wobec perspektywy interpretacji 

zapisów prawa międzynarodowego na potrzeby narracji politycznej, 

istnieje ewentualność realizacji tego typu koncepcji, pod pozorem dba-

łości o prawa danej zbiorowości. Analiza czynników umożliwiających 

funkcjonowanie państw nieuznawanych stanowi część szerszej refleksji, 

dotyczącej problematyki separatyzmu. Może także posłużyć, jako wy-

znacznik dla podjęcia rozważań nad poszczególnymi przykładami tytuło-

wych podmiotów. 
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Dominika Dróżdż 
 

 

Zagrożenie terroryzmem na świecie 
– wybrane zagadnienia 

 

 

Bezpieczeństwo państwa to nie tylko stan, ale i proces umożliwia-

jący rozwój. Trzeba o bezpieczeństwo zabiegać w sposób ciągły1. Rodzi to 

konieczność koordynacji i integracji podejmowanych przez poszczególne 

organy2, instytucje oraz służby państwowe3. Do zagrożeń bezpieczeń-

stwa państwa obok zorganizowanej przestępczości, nielegalnego handlu 

bronią, handlu ludźmi, zagrożeń dla środowiska naturalnego człowieka, 

na pierwszym miejscu należy terroryzm4, który można podzielić na we-

wnętrzny (pozostający w granicach jednego państwa) i zewnętrzny, cy-

bernetyczny5 i międzynarodowy (obejmujący swym zasięgiem swego 

działania więcej niż jedno państwo)6. 

Sprawa zapobiegania terroryzmowi była także przedmiotem zain-

teresowania Kurta Waldheima, który dążył do przyjęcia na XXVII sesji 

ONZ sprawy zapobiegania terroryzmowi. Stąd też na podstawie prób 

                                                           
 dr Dominika Dróżdż, Polska Akademia Nauk, Łódź, e-mail: drdrdomik@gmail.com 
1 Por. Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państw w obliczu współ-
czesnych zagrożeń, Siedlce 2016, s. 27. 
2 Do takich organów w Polsce Dariusz Woźniak zalicza: Ministerstwo Cyfryzacji, Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Minister-
stwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Energii, Minister-
stwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Techno-
logii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo 
Zdrowia, Ministerstwo do Spraw Europejskich, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencja Wywiadu. Zob. D. Woźniak, Koncepcja systemu antyterrorystycznego w Polsce 
oraz propozycje rozwiązań, [w:] E.W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowa-
na: świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym, Kraków 2005, s. 755. 
3 Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, op. cit., s. 30. 
4 Por. Ibidem, s. 37-38. 
5 Do tej pory nie wypracowano w doktrynie jednolitej definicji cyberbezpieczeństwa. To-
masz Hofman wychodzi z założenia, że chodzi tu o bezpieczeństwo informacji w cy-
berprzestrzeni. Zob. Idem, Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa, Poznań 2018, s. 21. 
6 Zdaniem tego autora takie klasyfikacje, aczkolwiek dopuszczalne, nie oddają, jego zda-
niem, istoty terroryzmu. Znacznie oddające istotę terroryzmu jest dokonanie podziału 
terroryzmu ze względu na motywację kierującą działaniem jego sprawców: nacjonalistycz-
ne, ideologiczne (prawicowe, lewicowe), politycznoreligijne, inspirowane i wspierane przez 
państwo oraz zorientowane na osiągnięcie określonych korzyści. Zob. A. Pawłowski, Terro-
ryzm w Europie w XIX i XX wieku, Zielona Góra 1984, s. 38. 
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przedstawienia potrzeby zdefiniowania pojęcia „międzynarodowy terro-

ryzm” przez państwa funkcjonujące w ONZ można było dojść do konsta-

tacji definicji międzynarodowego terroryzmu dla wszystkich państw. 

Różnice poglądów wynikały z odmiennego stanowiska państw, które nie 

chciały być pozbawione prawa do niepodległości uzyskanej uprzednio 

poprzez stosowaną przemoc Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego Naro-

dów Zjednoczonych dotyczyły wielu kwestii związanych z zapobiega-

niem terroryzmowi w różnych aspektach ludzkiego życia. To przede 

wszystkim państwa Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone, zdaniem 

B. Hołysta, dążyły do uznania pewnych zachowań za terrorystyczne bez 

względu na motywacje polityczne7. 

Kwestia terroryzmu stała się ponownie w centrum zainteresowa-

nia, kiedy po wydarzeniach 11 września 2001 r. podjęte zostały wzmożo-

ne wysiłki międzynarodowe, które zmierzały do ujednolicenia interpre-

tacji pojęciowej terminu „terroryzm”8. Istniały także mające normatyw-

ny charakter propozycje (wręcz próby) podejmowane przez prawników 

definiujące „terroryzm”9. Zasadniczą przeszkodą w zdefiniowaniu ter-

minu „terroryzm” były względy polityczne10, niemniej jednak sformuło-

wana ostatecznie definicja terroryzmu została przedstawiona przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych11.  

Jednak wciąż brakuje definicji międzynarodowego terroryzmu 

w znaczeniu prawnym oraz definicji międzynarodowego, komprehen-

sywnego aktu terroryzmu w ONZ12, uwzględniając różne oczekiwania 

państw co do jego interpretacji. W Stanach Zjednoczonych i Ameryce 

Południowej zmierza się do uwzględnienia w akcie prawnym definiują-

cym międzynarodowy terroryzm, by dotyczył on terroryzmu popełnia-

nego jedynie w czasie wojny13, podczas gdy państwa Unii Europejskiej 

                                                           
7 B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2011, s. 1130. 
8 BBN, Terroryzm-zagrożenia globalne i lokalne, https://www.bbn.gov.pl [12.05. 2020]. 
9 Por. M. Flemming, Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodawstwie, „Woj-
skowy Przegląd Prawniczy” 1996, nr 1, s. 3; K. Indecki, W sprawie definicji normatywnej 
terroryzmu, [w:] E.W. Pływaczewski (red.), op. cit., s. 261-295.  
10 Zob. S. Serwiak, Cyberprzestrzreń jako źródło zagrożenia terroryzmem, [w:] E. Pły-
waczewski (red.), op. cit., s. 589.  
11 Zob. B. Hołyst, op. cit., s. 1133-1134. 
12 D. Dróżdż, Terror oraz terroryzm międzynarodowy i globalny z prawnego punktu 
widzenia, część II, Szczecin 2020, s. 178-181. 
13 Ibidem, s. 180-181. 
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oparły się o definicję terroryzmu także na podstawie Rezolucji Rady 

Bezpieczeństwa z 2004 r.14, biorąc pod uwagę również stan pokoju.  

Według M. Bassiouniego, terroryzm jest strategią ukierunkowaną 

na zmienny terroryzm w „posegregowanych” społeczeństwach w celu 

propagandy lub wywołania krzywdy, spowodowania szkody poprzez 

mściwe polityczne efekty. Może być prowadzony w społeczeństwa, przez 

członków, którzy są zainteresowani przejęciem władzy w swoim pań-

stwie, lub osoby, które chcą zmienić władzę na danym terytorium15. 

Zdaniem tego autora terroryzm był traktowany w niektórych państwach 

jako celowe działania niektórych osób podjęte zgodnie ze strategią lub 

potrzebą postępowania tych państw16. Inne państwa dostrzegają potrze-

bę rozliczenia osób odpowiedzialnych za terroryzm. A. Cassese podkre-

ślał, że użycie siły militarnej powinno być proporcjonalne nie do masa-

kry z 11 września 2001 r., a do celu jej użycia. Tym celem według A. Cas-

sese miało być powstrzymanie osób prawdopodobnie odpowiedzialnych 

za przestępstwa „terrorystyczne”, zniszczenie obiektów wojskowych, np. 

baz treningowych i innych obiektów używanych przez terrorystów17. 

Wskazania M. Bassiouniego, by doprowadzić działania prowadzące do 

zachowania bezpieczeństwa na danym terytorium, mogą też prowadzić 

do możliwości skazania za działania terrorystyczne przed sądami18. 

Międzynarodowy Trybunał Karny może pociągnąć oskarżonych 

do odpowiedzialności karnej za działalność terrorystyczną za ludobój-

stwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne. Podobnie sądy 

krajowe mogą wziąć pod uwagę wspomniane wyżej zbrodnie razem 

z uwzględnieniem terroryzmu19. Państwa zachodniej Europy mają być 

jednak słabo zabezpieczone wewnętrznie, gdy znajdują się w sytuacji, 

                                                           
14 D. Dróżdż, Terror oraz terroryzm międzynarodowy i globalny z prawnego punktu 
widzenia, część I, Szczecin 2019, s. 166, 174-182; Eadem, op. cit., część II, s. 181.  
15 M.C. Bassiouni, International Terrotism and Political Ceimwes, Spriengfield 1975, 
s. 485, [za:] T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 17.  
16 Zdaniem M. Bassiouniego „Kto dla jednych terrorystą, ten dla drugich bohaterem wal-
czącym o wolność”. Zob. M. Bassiouni, International Terorism and Political Crimes, 
Spreingfield 1975, s. 485, [za:] T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warsza-
wa 2008, s. 17. Por. M. Bassiouni, Legal Control and International Terrorism, “Harvard 
International Law Journal” 2001, vol. 43, s. 89-90. 
17 A. Cassese, Terrorism i salso Disrupting Some Crucial Legal Categories, “European 
Journal of International Law” 2001, nr 12, s. 995-996. 
18 Por. M. Bassiouni, Legal Control…, op. cit., s. 89-90. 
19 Por. Ibidem. 
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w której mogłyby wystąpić i występują20 zamachy terrorystyczne21. Uży-

cie broni masowego rażenia naruszyło przeprowadzane w tradycyjny 

sposób ataki terrorystyczne22. Brakuje jednak współpracy między pań-

stwami Unii Europejskiej23, tym bardziej, iż istnieje wśród Europejczy-

ków powszechne przekonanie, że terroryzm stanowi największe zagro-

żenie bezpieczeństwa, nie tylko poprzez zagrożenia wystąpieniem kon-

fliktów międzynarodowych, ale i poprzez rozprzestrzenianie się broni 

masowego rażenia24. Największa świadomość istnienia problemu terro-

ryzmu w społeczeństwie istnieje podczas trwania ataków terrorystycz-

nych i tuż po nich, ale jednocześnie problematyka taka powinna być 

prowadzona przez wspomniane wyżej organy policji, wojska, admini-

stracji, instytucje społeczne niewątpliwie dla zachowania bezpieczeń-

stwa.  

Należy zwrócić uwagę, że rodzaje zagrożeń terrorystycznych są tu 

przedstawiane osobno. Warto jednak przy tym pamiętać, że zagrożenia 

terrorystyczne mogą współistnieć ze sobą. Na przykład celowe przeka-

zywanie internetowych informacji o zagrożeniach użycia broni masowe-

go rażenia na to wskazują. Te kategorie terroryzmu, oprócz cyberterro-

ryzmu zostały zamieszczone w akronimie CBERN (eng. Chemical, Bio-

logical, Explosives, Radiological and Nuclear)25, który oznacza zagroże-

nie chemiczne, biologiczne, materiałami wybuchowymi, radiologiczne 

oraz nuklearne. 

W dalszej kolejności rozważań omówione zostaną poszczególne 

zagrożenia terroryzmu, mianowicie: chemiczne, biologiczne, nuklearne, 

radiologiczne, materiałami wybuchowymi oraz cyberterroryzmu. Ze 

względu na sposób działania można wymienić następujące rodzaje za-

grożeń terrorystycznych: 
  

                                                           
20 Zob. A. Wejkszer, Samotne Wilki Kalifatu, Warszawa 2018, s. 191; D. Dróżdż, op. cit., 
część II, s. 32-33.  
21 M. Żuber, Terroryzm współczesny – zagrożenie dla świata, „Biuletyn Chemik” 2009, 
nr 5, s. 68; D. Dróżdż, op. cit., część I, s. 166, 174-182. 
22 M. Żuber, op. cit., s. 68. 
23 Zob. A. Wejkszer, op. cit., s. 139, 143-51; D. Dróżdż, op. cit., część II, s. 32-33. 
24 M. Żuber, op. cit., s. 68. 
25 Por. S. Serwiak, Cyberprzestrzreń jako źródło zagrożenia terroryzmem, [w:] E.W. Pły-
waczewski (red.), op. cit., s. 589. 
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Terrorystyczne zagrożenia chemiczne 
 

Omawiając terrorystyczne zagrożenia chemiczne, warto odwołać 

się do ataku z użyciem środków chemicznych, w którym terroryści mogą 

posłużyć się bezpośrednio środkiem posiadanym przez siebie, a w przy-

padku braku takiego środka mogą dokonać innego rodzaju ataku terro-

rystycznego, np.: 

a) spowodowanie awarii lub katastrofy w obiektach przemysło-

wych, (w których są wytwarzane lub przetwarzane środki chemiczne) 

metodą detonacji materiałów wybuchowych na instalacjach tych obiek-

tów; 

b) celowe spowodowanie katastrofy komunikacyjnej: kolejowej, 

drogowej, lotniczej, morskiej (możliwość uwolnienia przewożonych 

toksycznych środków chemicznych wynikiem czego jest skażenie terenu 

– atmosfery, gleby, zbiorników wodnych oraz porażenie ludności); 

c) uszkodzenie, rozszczelnienie lub całkowite zniszczenie rurocią-

gów służących do transportu środków chemicznych i paliw; 

d) wykorzystanie kataklizmów (pożary, powodzie, huragany, 

wstrząsy sejsmiczne) poprzez uniemożliwienie skutecznej akcji ratowni-

czej w przypadku wystąpienia skażeń chemicznych; 

e) zabór środków chemicznych, półproduktów do ich syntezy 

(magazyny, transport); 

f) atak na magazyny bojowych środków trujących (BST, CWA) 

państw posiadających broń chemiczną (BChem, Chemical Weapons  

– CW)26. 

 

Terrorystyczne zagrożenia biologiczne 
 

Szczególnym zagrożeniem jest użycie przez terrorystów broni bio-

logicznej. W tym przypadku specjaliści zwracają uwagę np. na możli-

wość posłużenia się pałeczkami dżumy, które w 2017 r. zostały uznane 

przez Światową Organizację Zdrowia za największe obecnie zagrożenie 

biologiczne czy super bakterią Klebsiella pneumoniae (New Delhi) od-

porną na wszelkie znane antybiotyki. Innym przykładem potencjalnego 

zagrożenia terrorystycznego jest sytuacja, która miała miejsce w Niem-

czech w czerwcu 2018 r. Aresztowano wówczas w Kolonii Tunezyjczyka 

                                                           
26 Szerzej na ten temat zob.: T. Nalepa, St. Popiel, Terroryzm chemiczny, „Przegląd Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1, s. 61. 
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Siefa Allaha H. oskarżonego o posiadanie broni biologicznej. W jego 

mieszkaniu znaleziono kilka tysięcy nasion rącznika pospolitego, z któ-

rego można uzyskać rycynę. Zdaniem wielu ekspertów ze względu na 

swój skład chemiczny rącznik pospolity jest jedną z najbardziej trują-

cych roślin na świecie. Z kolei uzyskiwaną z niego rycynę niemiecki In-

stytut im. Roberta Kocha określił mianem „potencjalnej broni biologicz-

nej”. Obecne działania Unii Europejskiej oraz części jej państw człon-

kowskich w zakresie zwalczania terroryzmu wciąż uznać należy za nie-

wystarczające. Dotyczy to m.in. przypadków braku szybkiego lub pełne-

go przepływu informacji pomiędzy państwami UE i ich służbami czy 

występowania niekompatybilnych systemów gromadzenia informacji na 

temat terrorystów27. 

 

Terrorystyczne zagrożenia materiałami wybuchowymi 
 

W raporcie TE SAT z 2018 r. zwrócono uwagę na zmniejszenie się 

liczby ataków z użyciem materiałów wybuchowych oraz improwizowa-

nych ładunków wybuchowych. Zwiększył się jednak wskaźnik ataków 

z wykorzystaniem broni palnej. Podkreśleśla się także, iż nadal w inter-

necie znajduje się szereg informacji na temat przygotowania materiałów 

wybuchowych. Są one rozpowszechniane m.in. z wykorzystaniem me-

diów społecznościowych czy szyfrowanych komunikatorów28. 

 

Zagrożenie narkoterroryzmem 
 

Narkoterroryzm to synteza terroryzmu kryminalnego, kierujące-

go się pobudkami materialnymi, z terroryzmem politycznym lub po-

wstańczym, dla którego ten pierwszy stanowi bazę materialną i finanso-

wą. Przykładem takiego zjawiska są powiązania kolumbijskich i peru-

wiańskich karteli narkotykowych z lewicowymi organizacjami terrory-

stycznym we wspomnianych państwach29.  

W latach 90. XX wieku siła kolumbijskich karteli narkotykowych 

rosła wraz z siłą powiązań z lewicowymi ugrupowaniami. Celem tych 

ostatnich było obalenie ówczesnych rządów. W tamtych czasach terro-

                                                           
27 Zob. S. Wojciechowski, Terroryzm wciąż zagraża Unii Europejskiej, Poznań 2018. 
28 Ibidem. 
29 BBN, Terroryzm-zagrożenia…, op. cit. [12.05. 2020]. 
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ryzm określano w obrębie „szarej strefy”30, co doprowadziło do posługi-

wania się tym terminem dla określenia zagrożeń stabilności państw 

narodowych przez czynniki niepaństwowe i pozarządowe organizacje a 

także procesy oraz opisania przemocy dotykającej znaczące regiony lub 

terytoria miejskie, na których kontrolę zaczęły sprawować władze nieofi-

cjalne31. W tym miejscu wspomnieć należy o konflikcie, który miał miej-

sce w Kolumbii, kiedy prezydent tego państwa podpisał porozumienie z 

rebeliantami Rewolucyjnych Sił Zbrojnych (FARC). Armia Wyzwolenia 

Narodowego (ELN), także lewicowa partyzantka, funkcjonowała z kolei 

w Bogocie. Kolejną terrorystyczną grupą lewicową była EPL32. Grupy te 

miały działać także w Wenezueli na początku lat 90. ubiegłego wieku. 

 

Zagrożenie terrorystyczne radiologiczne 
 

W grudniu 2006 r. przeprowadzano warsztaty robocze NATO-

Rosja z myślą i obawach o wykorzystaniu materiałów radioaktywnych, 

które mogłyby być użyte w zamachach radioaktywnych, w celu wywoła-

nia niekontrolowanych działań promieniowania jonizującego. Należy 

zasygnalizować, że w efekcie użycia tzw. „brudnej bomby” (RDD) do-

chodzi do skażenia osób oraz środowiska naturalnego, przez co zostaje 

wywołana masowa panika33.  

W zależności od rodzaju wykorzystywanego materiału i radioizo-

topu, ich użyteczność do przeprowadzenia ataku radiologicznego może 

być zróznicowana. Co roku świecie zdarzają się liczne konflikty oraz 

spory, w których dochodzi do kradzieży, porzucenia i zgubienia medycz-

nych i przemysłowych materiałów promieniotwórczych. Wobec stosun-

kowej łatwości skonstruowania RDD, rośnie prawdopodobieństwo, iż 

terroryści mogą pokusić się o przeprowadzenie takiego ataku na jakiś 

obiekt w państwach członkowskich NATO34.  

W literaturze naukowej coraz częściej zwraca się uwagę, że za-

mach z użyciem materiału radioaktywnego mógłby być znacznie łatwiej-

                                                           
30 Por. W. Janik, P. Maśloch, A. Nurzyńska, Terroryzm od historii po teraźniejszość  
– wybrane zagadnienia, Katowice 2017, s. 30. 
31 BBN, Terroryzm-zagrożenia…, op. cit. [12.05.2020]. 
32 M. Okraszewski, Zamach w Kolumbii. Ekspert: zamachowcy uważają, że są na wojnie, 
https://www.polskieradio,pl/8/3660/Artykul/2250832,zamach-w-Kolumbii-Ekspert-
zamachowcy-uwazaja-ze-sa-na-wojnie%5C [22.01.2019]. 
33 NATO Review, https://www.nato.int/docu/review/2007/issue1/polish/art4.html 
[14.05.2020]. 
34 Ibidem. 
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szy do przeprowadzenia niż atak nuklearny, z tego względu, że jest on 

szeroko używany w przemyśle i medycynie35. Potencjalne materiały pro-

mieniotwórcze są w użyciu w instytucjach badawczych, medycznych, 

obiektach przemysłowych oraz bazach wojskowych36. Tak zwane „brud-

ne bomby” zawierające materiał radiologiczny, nie spowodowałyby tak 

katastrofalnych skutków jak broń nuklearna, choć mogą mieć znaczące 

konsekwencje ekonomiczne, doprowadzając do promieniotwórczego 

skażenia znacznego terenu. 

 

Zagrożenie terrorystyczne nuklearne 
 

Skoro cyberterroryzm uznaje się współcześnie za globalne zagro-

żenie, to tym bardziej jest nim także zagrożenie przed bronią atomową. 

To, że wydawało się, iż zakończenie użycia broni nuklearnej będzie mia-

ło miejsce w latach 90. ubiegłego wieku, teraz nie gwarantuje już takiej 

pewności. Źródłem niepokoju jest rozprzestrzenianie broni masowego 

rażenia i środków jej przenoszenia37. Jednocześnie należy wskazać, że 

„terroryści wielokrotnie wykazywali się zarówno zamiarem, jak i czę-

ściową zdolnością do wykorzystania broni masowego rażenia (BMR). 

W Japonii doszło do dwu wypadków uwolnienia sarinu – w 1994 i 1995 

roku; w Stanach Zjednoczonych zanotowano kilka przypadków uwol-

nienia wąglika, a Al Kaida oświadczała, że ma zamiar zastosowania bro-

ni nuklearnej masowego rażenia. W okresie pomiędzy 1990 a 2004 ro-

kiem ujawniono przynajmniej 27 przypadków, gdy udało się sprzenie-

wierzyć materiały w klasie broni nuklearnej. Kwestią o najwyższym zna-

czeniu jest ochrona fizyczna około 450 ton wojskowego i cywilnego 

oczyszczonego plutonu. Gdyby terroryści obrali technicznie prostszą 

metodę wykorzystania wysoko wzbogaconego uranu (HEU) do prymi-

tywnych urządzeń wybuchowych, potrzebowaliby jedynie 25 kg z ponad 

1700 ton HEU składowanego na całym świecie. Słabość międzynarodo-

wych programów kontroli pokazało ujawnienie sieci czarnorynkowego 

obrotu materiałami nuklearnymi, którą zorganizował Dr Abdul Qadeer 

Khan. Nie można już zatem bagatelizować ewentualności katastrofalne-

                                                           
35 PAP, Nuklearne zagrożenie to coś realnego. Nie ma barier, których terroryści nie 
przekroczą, https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-nuklearne-zagrozenie-to-cos-real-
nego-nie-ma-barier-ktorych-t,nId,2169713 [14.05.2020]. 
36 NATO Review, op. cit. [14.05.2020]. 
37 Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, op. cit., s. 34. 
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go ataku terrorystycznego na państwo członkowskie NATO z użyciem 

BMR”38. 

Zaistniało zagrożenie bronią nuklearną, która mogłoby dotrzeć do 

Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych39, a nawet państw europej-

skich40. Pojawiło się przy tym zagrożenie polityczne wynikające z naru-

szenia zobowiązań wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych41 

i traktatów międzynarodowych42.  

Nie tylko Korea Północna stwarza zagrożenie dla świata. Zamachy 

w Belgii43 stały się tzw. „dzwonkiem alarmowym” dla bezpieczeństwa. 

Zgodnie z doniesieniami mediów terroryści planowali atak na jedną 

z elektrowni atomowych w tym państwie. Zamachowcy mogli takżę pla-

nować w tym celu porwanie szefa belgijskiego programu nuklearnego, 

którego od grudnia obserwowali, co potwierdzają nagrania znalezione 

w jednym z mieszkań terrorystów44.  

Nuklearny terroryzm jest poważnym zagrożeniem, którego w ża-

den sposób nie należy ignorować. Przykład przeprowadzonego ataku 

w Brukseli wskazuje na brak jakichkolwiek barier dla terrorystów w celu 

zdobycia materiału nuklearnego lub radioaktywnego lub dostania się do 

reaktora atomowego. 

 

Zagrożenie w postaci cyberterroryzmu 
 

Terroryzm jest współcześnie powiązany zarówno ze światem ter-

roryzmu nuklearnego jak i światem cyberterroryzmu45. Szczególne za-

grożenie stanowi atak elektroniczny46, współcześnie określany cyber-

wojną47. Cyberterroryzm jest stosunkowo nowym kierunkiem destruk-

                                                           
38 F. Steinhäusler, Przegląd dokonań w Rydze, 2017, https://www.nato.int/docu/re-
view/2007/issue1/polish/art4.html [14.05.2020]. 
39 Por. D. Dróżdż, op. cit., część II, s. 165, przypis 468. 
40 Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, op. cit., s. 34. 
41 M. Żuber, op. cit., s. 68. 
42 D. Dróżdż, op. cit., część II, s. 177-178. 
43 22 marca 2016 r. doszło do zamachów bombowych w Brukseli: dwa na lotnisku, jeden na 
stacji metra. Do zamachów przyznało się Państwo Islamskie. 
44 PAP, Nuklearne zagrożenie…, op. cit., [14.05.2020]. 
45 Por. M. Ciszek, Terroryzm masowego rażenia zagrożeniem dla współczesnego niebez-
pieczeństwa, „Doctrina. Studia społeczno-polityczne” 2011, nr 8, s. 11-19.  
46 A. Chrobiński, Walka informacyjna, jako fundamentalny składnik działalności terro-
rystycznej w przyszłości, Centralna Grupa Badań Psychologicznych w Bydgoszczy, E-
debiuty, 30.09.2010. 
47 Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, op. cit., s. 34. 
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tywnego oddziaływania, którego istotą jest wykorzystywanie informacji, 

jako narzędzia walki. Zagrożenia, które niesie ze sobą, w równym stop-

niu dotyczyć mogą państw tzw. „trzeciej fali cywilizacyjnej”– społe-

czeństw postindustrialnych48. 

Jednocześnie należy nadmienić, że cyberterroryzm jest zaliczany 

do globalnych zagrożeń49. Jak twierdzą Z. Ciekanowski, J. Nowicka oraz 

H. Wyrębek, cyberterroryzm nie jest odrębnym rodzajem terroryzmu, 

a „globalnym zagrożeniem”50. Zatem cyberterroryzm to politycznie 

umotywowany atak bądź groźba ataku na komputery, sieci, systemy 

informacyjne, którego celem jest doprowadzenie do zniszczenia infra-

struktury lub zastraszenie, lub też wymuszenie na rządach i ludziach 

dalekosiężnych politycznych i społecznych planów51. 

 

Podsumowanie 

Terroryzm stanowi poważny problem dla społeczności międzyna-

rodowej oraz bezpieczeństwa poszczególnych państw. Licznie toczące się 

dyskusje, jak na arenie międzynarodowej, tak i wśród naukowców, do-

prowadziły do pojawienia się definicji „międzynarodowego terroryzmu”, 

choć nadal brakuje jego prawnego zdefiniowania. Zatem spodziewać się 

należy, że niebawem pojawi się definicja międzynarodowego, komple-

mentarnego aktu prawnego terroryzmu. 

 
Bibliografia 

Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008. 
Bassiouni M., International Terorism and Political Crimes, Spreingfield 1975. 
Bassiouni M., Legal Control and International Terrorism, “Harvard Interna-

tional Law Journal” 2001, vol. 43. 
BBN, Terroryzm-zagrożenia globalne i lokalne, https://www.bbn.gov.pl/. 
Cassese A., Terrorism i salso Disrupting Some Crucial Legal Categories, “Eu-

ropean Journal of International Law” 2001, nr 12. 
Chrobiński A., Walka informacyjna, jako fundamentalny składnik działalności 

terrorystycznej w przyszłości, Centralna Grupa Badań Psychologicznych w 
Bydgoszczy, E-debiuty. 

Ciekanowski Z., Nowicka J., Wyrębek H., Bezpieczeństwo państw w obliczu 
współczesnych zagrożeń, Siedlce 2016. 

                                                           
48 A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1986, [za:] BBN, Terroryzm-zagrożenia…, op. cit., 
[12.05.2020]. 
49 Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, op. cit., s. 137. 
50 Ibidem. 
51 T. Bąk, Rodzaje terroryzmu, [w:] T. Bąk. Z. Ciekanowski, L. Szot (red.), Determinanty 
bezpieczeństwa człowieka, Jarosław 2013, s. 43. 



198 

Ciszek M., Terroryzm masowego rażenia zagrożeniem dla współczesnego 
niebezpieczeństwa, „Doctrina. Studia społeczno-polityczne” 2011, nr 8. 

Dróżdż D., Terror oraz terroryzm międzynarodowy i globalny z prawnego 
punktu widzenia, część I, Szczecin 2020. 

Dróżdż Dominika, Terror oraz terroryzm międzynarodowy i globalny z praw-
nego punktu widzenia, część II, Szczecin 2020. 

Flemming M., Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodawstwie, 
„Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1996, nr 1. 

Hoffman T., Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa, FNCE, Poznań 2018. 
Hołyst B., Terroryzm, Lexis-Nexis, Warszawa 2011.  
Indecki K., W sprawie definicji normatywnej terroryzmu, [w:] E.W. Pływa-

czewski (red.), Przestępczość zorganizowana: świadek koronny, terroryzm 
w ujęciu praktycznym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005. 

Janik W., Maśloch P., Nurzyńska A., Terroryzm od historii po teraźniejszość  
– wybrane zagadnienia, Katowice 2017. 

Nalepa T., Popiel St., Terroryzm chemiczny, „Przegląd Bezpieczeństwa We-
wnętrznego” 2009, nr 1. 

NATO Review, https://www.nato.int/docu/review/2007/issue1/polish/art4.-
html. 

PAP, Nuklearne zagrożenie to coś realnego. Nie ma barier, których terroryści 
nie przekroczą, https://RMF24.pl/fakty/swiat/news-nuklearne-zagrozenie-
to-cos-realnego-nie-ma-barier-ktorych-t,nId,2169713#utm_source=paste-
&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox/. 

Pawłowski A., Terroryzm w Europie w XIX i XX wieku, WSP, Zielona Góra 
1984.  

Serwiak S., Cyberprzestrzreń jako źródło zagrożenia terroryzmem, [w:] E.W. 
Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana: świadek koronny, ter-
roryzm w ujęciu praktycznym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 
2005. 

Steinhäusler F., Przegląd dokonań w Rydze, 2017, https://www.nato.int/do-
cu/review/2007/issue1/polish/art4.html/. 

Wojciechowski S., Terroryzm wciąż zagraża Unii Europejskiej, Instytut Za-
chodni w Poznaniu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Poznań 2018.  

Woźniak D., Koncepcja systemu antyterrorystycznego w Polsce oraz propozy-
cje rozwiązań, [w:] E.W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowa-
na: świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym, Kantor Wydawni-
czy Zakamycze, Kraków 2005. 

Żuber M., Terroryzm współczesny – zagrożenie dla świata, „Biuletyn Chemik” 
2009, nr 5. 



199 

Radosław Kondracki 
 
 

Kształcenie proobronne społeczeństwa 
w systemie umacniania bezpieczeństwa państwa 

– ujęcie wieloaspektowe 
 
 

Świadomość obronna społeczeństwa odgrywa istotną rolę w kształ-

towaniu kultury bezpieczeństwa. Wartości i sposoby myślenia w trakcie 

socjalizacji są trwałe i wpływają na świadome zachowanie obywateli 

w sytuacji zagrożenia1. Ponadto, świadomość obronna społeczeństwa jest 

wartością niezwykle pożądaną, wyrażającą się m.in. w poparciu idei bez-

pieczeństwa i pokoju oraz podejmowaniu przedsięwzięć służących umac-

nianiu systemu obronnego państwa. Kształcenie proobronne społeczeń-

stwa ma wpływ na przygotowanie obywateli do racjonalnych zachowań w 

obliczu zagrożeń cywilizacyjnych i militarnych oraz aktywne uczestnicze-

nie w różnorodnych przedsięwzięciach obronnych, realizowanych przez 

organy administracji państwowej, samorządu terytorialnego i organizacji 

społecznych. Celem artykułu jest przedstawienie jak kształcenie proob-

ronne społeczeństwa wpływa na umacnianie bezpieczeństwa państwa. 

 

Kształcenie proobronne społeczeństwa 

jako wartość bezpieczeństwa państwa 

Poważnym wyzwaniem w kształceniu proobronnym społeczeństwa 

jest propagowanie idei współodpowiedzialności za kwestie bezpieczeń-

stwa. Przekonanie, że jego zapewnienie nie jest tylko obowiązkiem pań-

stwa, administracji rządowej czy samorządowej, ale również każdego 

obywatela. Bez zrozumienia tej zasadniczej idei, nie będzie można mówić 

o skutecznym systemie bezpieczeństwa. 

Termin „kształcenie proobronne” jest procesem obejmującym ogół 

czynności nauczycieli (instruktorów, dowódców) i uczniów (studentów, 

żołnierzy, słuchaczy, pracowników) prowadzących do opanowania przez 

                                                           
 mgr Radosław Kondracki, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział Nauk Społecznych, 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, e-mail: radoslawkondracki@wp.pl 
1 Zob. J. Garlicki, Społeczeństwo przyszłości. Reformy systemowe i perspektywy kraju 
w świadomości młodego pokolenia Polaków, Warszawa 1995, s. 14. 
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tych drugich określonego zakresu wiedzy obronnej oraz nabycia prak-

tycznych umiejętności, nawyków z tej dziedziny, ale także rozwinięcia 

u nich zdolności, zainteresowań, postaw, przekonań, poglądów i opinii 

związanych z szeroko rozumianą obronnością2. 

Kształcenie proobronne utożsamiane jest również ze zdolnością 

narodu do przetrwania, ze względu na taki stan świadomości społecznej, 

w którym istniejący poziom zagrożeń nie budzi lęku o zachowanie lub 

osiągniecie uznanych przez społeczeństwo wartości3. Świadomość spo-

łeczna, jest więc formowana przez pokolenia i historię narodu, ponadto 

jest ona mniej lub bardziej trwała i stanowi wyróżnik wśród innych naro-

dowości – cech charakteru narodowego. Charakter narodowy ma decydu-

jący wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa narodowego, ponieważ ran-

ga i zainteresowanie tymi nadrzędnymi sprawami wynika, często w spo-

sób nieuświadomiony, z naszego charakteru narodowego. Ujmując w spo-

sób syntetyczny treść definicji charakteru narodowego znajdującego się 

w literaturze przedmiotu można przyjąć, że charakter narodowy to 

wspólny większości danego społeczeństwa zespół postaw i wzorów postę-

powania, ukształtowany historycznie i trwały przez pokolenia, który naj-

silniej jest widoczny w sytuacjach nadzwyczajnych, zwłaszcza kryzyso-

wych, a który może posiadać cechy zarówno pozytywne jak i negatywne4. 

A. Kamieński poddał analizie zalety i wady charakteru narodowego 

Polaków, oparł się w badaniach na wyczuciu, obserwacji i znajomości 

historii własnego narodu. Wśród wyróżnionych przez niego cech charak-

teru narodowego znajdują się: 

 umiłowanie wolności i niezależności ducha – co jest cechą za-

równo dodatnią jak i ujemną. Strona dodatnia to stała i zmienna niena-

wiść do zaborców, okupantów oraz tych wszystkich, którzy czyhali na 

naszą wolność. Stroną negatywną jest warcholstwo, przejawiające się 

w systematycznym buntowaniu się przeciw ustanowionej władzy, czasem 

i tej wybranej z własnej woli; 

 wielkoduszność, dobroć, humanitarność – oznacza to, że z jed-

nej strony jesteśmy wyrozumiali i tolerancyjni wobec innych, łatwo prze-

                                                           
2 Zob. J. Kunikowski, Słownik terminów wiedzy obronnej i edukacji dla bezpieczeństwa, 
Siedlce 2017, s. 67. 
3 Zob. A. Pieczywok, Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesno-
ści, Warszawa 2012, s. 8. 
4 Por. A. Skrabacz, Organizacje pozarządowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa 
narodowego Polski w XXI wieku, Warszawa 2006, s. 164. 
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baczamy winy i nie mścimy się na wrogach, ale z drugiej strony prowadzi 

to do zdobytej miękkości charakteru, ślamazarności, oraz braku umiejęt-

ności konsekwentnego i wytrwałego postępowania w chwilach decydują-

cych; 

 męstwo, bohaterstwo i honor – przewijające się tym, że Polacy 

są doskonałymi żołnierzami, nigdy nie byli żołdakami w obcych wojskach, 

ale jednocześnie stać nas na czyny wielkie, bohaterskie, lecz krótkotrwałe, 

niewymagające żmudnej codziennej pracy; 

 umiejętność oddania się sprawie publicznej – jak żadne inne 

społeczeństwo potrafimy się angażować w działalność społeczną, charyta-

tywną, prowadzoną nie dla władzy czy pieniędzy, ale wynikającą z poczu-

cia patriotyzmu i umiłowania ojczyzny, często dla tzw. „sprawy”. Powodu-

je to równocześnie pogardę dla pracy organicznej, niedocenienie zjawisk 

ekonomicznych, wyśmiewanie ludzi podejmujących pracę w prostych 

zawodach; 

 wiara w wyższość sił duchowych – irracjonalna wprost wiara 

w odrodzenie Polski niepodległej i suwerennej, wiara we wsparcie sił nad-

przyrodzonych w chwilach szczególnych nieszczęść narodowych. Nega-

tywna strona tej cechy, to przesadne zdawanie się na pomoc opatrzności 

oraz bierna postawa5.  

Dlatego szczególnie teraz istnieje potrzeba stworzenia prawdziwej 

strategii narodowego wysiłku tworzenia bezpieczeństwa państwa, której 

głównym zadaniem będzie wzmocnienie i wykorzystanie w procesie bu-

dowy bezpieczeństwa Polski pozytywnych cech narodowych oraz elimina-

cja tego, co szkodzi, przeszkadza i hamuje ten proces. 

 

Organizacje społeczne 

w umacnianiu bezpieczeństwa państwa 

Bezpieczeństwo państwa uwzględniające wszystkie czynniki (ze-

wnętrzne i wewnętrzne, indywidualne i grupowe, przyrodnicze i wynika-

jące z działalności człowieka), można utożsamiać z bezpieczeństwem na-

rodowym6. Głównym wyzwaniem i szansą sprawnego działania państwa 

oraz warunkiem skutecznej i dojrzałej demokracji jest pobudzenie, mobi-

lizowanie i włączanie wszystkich obywateli w działalność proobronną, 

której jednym z przejawów jest aktywność w dziedzinie bezpieczeństwa 

                                                           
5 Ibidem, s. 165-166. 
6 B. Wiśniewski, W. Fehler (red.), Edukacja obronna społeczeństwa, Białystok 2006, s. 17. 
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narodowego, polegającego nie tylko na utrzymaniu stanu bezpieczeństwa, 

ale również jego pomnażaniu na poziomie lokalnym, narodowym i mię-

dzynarodowym. 

Kształcenie proobronne społeczeństwa staje się dziś zadaniem 

szczególnym i bardzo odpowiedzialnym. Głównym wyznacznikiem tego 

procesu winny być cele polityki bezpieczeństwa narodowego. Cele te po-

winny się skupiać wokół tworzenia gwarancji suwerenności i niezawisło-

ści, zapewnienia nienaruszalności granic i integralności terytorialnej na-

szego kraju. Prowadzona przez państwo polityka winna zapewnić bezpie-

czeństwo obywatelom, przestrzeganie praw człowieka i wolności obywa-

telskich, demokratycznego porządku w kraju oraz wzrostu dobrobytu 

swych obywateli, chronić dziedzictwo narodowe i tożsamość narodową, 

tworzyć warunki do niezakłóconego, cywilizacyjnego i gospodarczego roz-

woju oraz realizacji zobowiązań sojuszniczych, jak również obrony i pro-

mowania interesów państwa polskiego7. 

W „Leksykonie wiedzy wojskowej” zdefiniowana została organiza-

cja społeczna obronna jako typ zrzeszeń, stowarzyszeń, związków, organi-

zacji środowiskowych, które w swych programach uwzględniają przyspo-

sobienie ludności do obrony kraju. System organizacji społecznych ob-

ronnych stwarza realne możliwości uzewnętrznienia i harmonizowania 

przez obywateli ich różnorodnych zainteresowań z aktywnym współdzia-

łaniem w różnych dziedzinach o formach życia publicznego, politycznego 

i obronnego8. Jak wskazują doświadczenia historyczne, organizacje spo-

łeczne działają na polach bezpieczeństwa i najczęściej są aktywne w dzie-

dzinach: bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony ludności i ra-

townictwa, ekologii, pomocy społecznej, obronności9. 

Organizacje proobronne są dobrowolnymi zrzeszeniami obywateli 

polskich, działającymi w ramach zakreślonych norm prawnych ustawami: 

z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach10, z dnia 6 kwietnia 

1984 r. o fundacjach11, z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

                                                           
7 Por. Ibidem, s. 90. 
8 M. Laprus, W. Auerbach, Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa 1979, s. 288. 
9 P. Wywiał, Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski, War-
szawa 2016, s. 22. 
10 Zob. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. 1989 nr 20 poz. 
104. 
11 Zob. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97. 
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publicznego i o wolontariacie12 oraz wielokrotnie nowelizowanej ustawie 

z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP13. Orga-

nizacje proobronne łączą pasje i zainteresowania swoich członków spra-

wami bezpieczeństwa narodowego z ich działalnością na rzecz umacnia-

nia obronności państwa. Aktywność ta przybiera różne formy, od popula-

ryzacji wiedzy na temat obronności do szkolenia wojskowego i przygoto-

wania społeczeństwa na wypadek wojny. Nie ma jednoznacznej klasyfika-

cji organizacji proobronnych, ze względu na obszary ich działalności, 

które często się zazębiają.  

Według Aleksandry Skrabacz, w oparciu o literaturę przedmiotu 

wyodrębnić można: organizacje młodzieżowe; organizacje o charakterze 

paramilitarnym; organizacje byłych żołnierzy zawodowych i żołnierzy 

rezerwy; organizacje kombatanckie; organizacje środowiskowe; regional-

ne; twórcze14. Rozmieszczenie organizacji i ich aktywność na terytorium 

kraju jest zróżnicowana (rys. 1). 

Organizacje proobronne powinny również odgrywać większą rolę 

w pobudzaniu i kształtowaniu uczuć patriotycznych oraz kultywowaniu 

tradycji niepodległościowej. Są inicjatorami i organizatorami obchodów 

rocznic ważnych wydarzeń historycznych i świąt narodowych. Kultywują 

także lokalne tradycje walk o niepodległość. W wielu miejscowościach, 

oddalonych od coraz mniej licznych wojskowych garnizonów, członkowie 

tych organizacji, są jedynymi osobami noszącymi mundur i mogącymi 

uświetnić lokalne uroczystości. Stają się w ten sposób również przedsta-

wicielami wojska oraz w lobby proobronnym w społeczeństwie. Powinny 

w tym dziele współpracować z organizacjami kombatanckimi, przejmując 

z ich rąk ogień w sztafecie pokoleń oraz szkołami i organizacjami mło-

dzieżowymi15. 
  

                                                           
12 Zob. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873. 
13 Zob. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, Dz. U. 1967 nr 44 poz. 220. 
14 Por. A. Skrabacz, op. cit., s. 139. 
15 P. Wywiał, op. cit., s. 154. 
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Rysunek 1. Rozkład organizacji proobronnych na terytorium Polski 
 

 

 
 

Źródło: P. Soloch, P. Żurawski, Ł. Dryblak, Organizacje proobronne w systemie 
bezpieczeństwa państwa. Charakterystyki wybranych armii państw europej-
skich na tle armii polskiej, Warszawa 2015, s. 26. 
 

Działalność stowarzyszeń wśród młodzieży wpływa także na bez-

pieczeństwo społeczne. Młodzi ludzie otrzymują alternatywę dla spędza-

nia wolnego czasu przed telewizorem, komputerem czy tabletem. Praca 

wychowawcza połączona z ciekawym szkoleniem paramilitarnym i rywa-

lizacją sportową, mogą stać się atrakcyjną formą aktywności, a zarazem 

sposobem walki z patologiami, na które są narażeni młodzi ludzie. Pro-

gramy organizacji proobronnych powinny być skierowane do obywateli 

w różnym wieku (Tab. 1). 
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Tabela 1. Organizacje proobronne 

w powszechnym szkoleniu obronnym społeczeństwa 
 

Lp. Grupa docelowa Organizacje proboronne16 

1. Młodzież szkół podstawowych 
Organizacje harcerskie 
„Orlęta” Związków Strzeleckich 

2. Młodzież szkół średnich 
Organizacje harcerskie 
Związki Strzeleckie 

3. Studenci 
Legia akademicka 
Związki Strzeleckie 

4. 
Osoby ustabilizowane rodzin-
nie i zawodowo 

Towarzystwo Wiedzy Obronnej 
Stowarzyszenie Obrona Narodowa 

 

Źródło: P. Wywiał, Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa naro-
dowego Polski, Warszawa 2016, s. 158. 

 

Tylko całościowe, spójne i odpowiedzialne podejście do problema-

tyki kształcenia proobronnego, stwarza obywatelom szansę zdobycia wie-

dzy i umiejętności, w zakresie umożliwiającym odnalezienie się w chwili 

zagrożenia w takim stopniu, by móc podjąć skuteczne działanie. Postulat 

włączenia organizacji do sytemu bezpieczeństwa narodowego wynika 

z wymogu wykorzystania w strategii wszystkich środków, którymi rozpo-

rządza naród. Jest to niezbędne zarówno wobec zagrożeń o charakterze 

militarnym, jak i coraz szarzej gamy zagrożeń o charakterze niemilitar-

nym, których rozprzestrzenianiu sprzyja globalizacja, np. terroryzm. Sta-

wić im czoła może jedynie odpowiednio wykształcone i przygotowane 

społeczeństwo, złożone z obywateli świadomych swoich praw ale i obo-

wiązków wobec państwa i odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo17. 

Zatem wskazane byłoby, aby zmiany w tym zakresie skierowane były na 

pobudzenie inicjatyw obywatelskich poprzez zachęcanie ludności do two-

rzenia nowych organizacji i uświadamianie idei społeczeństwa obywatel-

skiego. 
 

Podsumowanie 

Diagnoza stanu kształcenia proobronnego społeczeństwa w Polsce 

wywołuje liczne pytania i skłania do głębokiej refleksji nad jej mocnymi 

i słaby stronami. Wydaje się, że współczesny system nie zaspokaja w pełni 

potrzeb edukacyjnych i wychowawczych w zakresie bezpieczeństwa. 

                                                           
16 Wymienione organizacje proobronne podane są tylko po kilka przykładów do różnych 
grup wiekowych. Obywatele mają możliwość dostępu do bardzo szerokiego wyboru. 
17 P. Wywiał, op. cit., s. 158. 
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W związku z tym, umacnianie bezpieczeństwa państwa, wymaga odpo-

wiednio zorganizowanego systemu przygotowania szerokich rzesz społe-

czeństwa do podjęcia odpowiednich decyzji w sytuacji zagrożenia. Stara-

nia poszczególnych instytucji państwa powinny zmierzać do osiągnięcia 

trwałych zmian w sferze wiedzy, umiejętności oraz systemie wartości 

społeczeństwa. Wysoka świadomość obronna obywateli przekłada się 

bezpośrednio na wysoką zdolność do obrony własnego kraju. 

 
Bibliografia 

Garlicki J., Społeczeństwo przyszłości. Reformy systemowe i perspektywy kraju 
w świadomości młodego pokolenia Polaków, Instytut Studiów Politycznych 
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1995. 

Kucharski M., Edukacja obronna. Polska i świat, Wydawnictwo Społecznej Aka-
demii Nauk, Łódź 2013. 

Kunikowski J., Słownik terminów wiedzy obronnej i edukacji dla bezpieczeń-
stwa, Uniwersytet Humanistyczno-Pedagogiczny w Siedlcach, Siedlce 2017. 

Laprus M., Auerbach W., Leksykon wiedzy wojskowej, Wydawnictwo MON, 
Warszawa 1970. 

Pieczywok A., Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współcze-
sności, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012. 

Skrabacz A., Organizacje pozarządowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeń-
stwa narodowego Polski w XXI wieku, Departament Wychowania i Promocji 
Obronności MON, Warszawa 2006. 

Soloch P., Żurawski P., Dryblak Ł., Organizacje proobronne w systemie bezpie-
czeństwa państwa. Charakterystyki wybranych armii państw europejskich 
na tle armii polskiej, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2015. 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97. 
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. 1989 nr 20 

poz. 104. 
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220. 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie, Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873. 
Wiśniewski B., Fehler W. (red.), Edukacja obronna społeczeństwa, Wydawnictwo 

Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Białystok 2006. 
Wywiał P., Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego 

Polski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016. 



207 

Klaudia Doktór Rafał Bałdyga 
 

 

Rola polskich wojsk obrony terytorialnej  
w czasie konfliktu międzynarodowego 

 

 
Z dedykacją dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, 

za poświęcenie, trud i czas przeznaczony na walkę 
z epidemią koronawirusa w Polsce, 

Autorzy 

 

Forma wojsk obrony terytorialnej jest znana w Polsce od wieków. 

Za pierwszą formację tego typu uznaje się drużyny książęce, które speł-

niały m.in. funkcje obronne i ochronne miejscowej ludności już za cza-

sów Mieszka I. W czasach międzywojennych i wojennych, powstawało 

wiele pomysłów co do wzmocnienia funkcji obronnej państwa1. Działa-

nia w tym zakresie zostały podjęte w II poł. lat 30. XX wieku, powołano 

wówczas Obronę Narodową, która była wykorzystana głównie poprzez 

służbę pomocniczą w czasie działań osłonowych. Założeniem Obrony 

Narodowej, były działania na zasadzie mobilizacji terytorialnej. Wspo-

mniana formacja składała się z terytorialnych oddziałów wojskowych, 

zorganizowanych w celu szkolenia osób nieobjętych wówczas poborem 

oraz żołnierzy rezerwy. Z podobnym zamysłem powołano w czasach 

Polski Ludowej Wojska Obrony Terytorialnej Kraju (OTK). Oprócz za-

dań wspomagania operacyjnego wojsk, żołnierze OTK dbali również 

o ochronę szlaków komunikacyjnych i ważnych obiektów państwa oraz 

likwidację skutków klęsk żywiołowych w czasie pokoju i pracę na rzecz 

gospodarki narodowej. W latach 90. XX wieku, podczas gdy Polska nie 

należała jeszcze do żadnego z sojuszów militarnych podjęto decyzję 

o reaktywacji wojsk Obrony Terytorialnej (OT), jako formacji pomocni-

                                                           
 mgr Klaudia Doktór, pracownik korpusu służby cywilnej, absolwentka kierunku Bezpie-
czeństwo Narodowe na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie oraz studiów pody-
plomowych z zakresu administracji na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, 
e-mail: klaudia_doktor@wp.pl 
 mgr Rafał Bałdyga, absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie, e-mail: baldygarj@op.pl 
1 J. Kajetanowicz, Koncepcje i plany rozwoju wojsk obrony terytorialnej w Polsce po 1945 
roku, „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 2016, nr 7, s. 45. 
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czej dla wojsk specjalnych. Planowano stworzyć wówczas po jednej bry-

gadzie w każdym z województw. Finalnie utworzono jedynie siedem 

skadrowanych brygad OT, które przekształcono w 2008 r. w bataliony 

zmechanizowane, kończąc tym samym istnienie tego rodzaju wojsk 

w Polsce2. 

Forma wojsk terytorialnych jest znana na całym świecie. Naj-

większe mocarstwa cenią ją głównie za uniwersalny charakter pomocy, 

opartej na działaniach zarówno w czasie pokoju jak  i wojny. Doskona-

łym przykładem są Stany Zjednoczone, które z powodzeniem korzystają 

z pomocy Gwardii Narodowej utworzonej już w pierwszej połowie XVII 

wieku3 oraz Szwajcaria, gdzie Amię Terytorialną uznaje się za jeden 

z kluczowych elementów polityki bezpieczeństwa państwa4. Rozpatrując 

powstające nowe zagrożenia cywilizacyjne oraz sytuację związaną z tzw. 

„globalizacją” zagrożeń, a przede wszystkim rosnące zagrożenie terrory-

zmem we współczesnej Europie, rząd Polski w 2016 r. powziął decyzję 

o utworzeniu w kraju nowego Rodzaju Sił Zbrojnych, pod nazwą Wojska 

Obrony Terytorialnej (WOT)5.  

Podstawą prawną utworzenia w Polsce nowego rodzaju Sił Zbroj-

nych jest Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 

2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i spo-

sobu jej pełnienia. W rozporządzeniu zostały szczegółowo opisane zasa-

dy naboru kandydatów z podziałem na ochotników po przeszkoleniu 

wojskowym oraz tych, którzy nie pełnili wcześniej czynnej służby woj-

skowej. Zostały też unormowane prawnie zasady służby rotacyjnej oraz 

pierwszego przeszkolenia w strukturach WOT6. Rozporządzenie zostało 

wydane na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, która warunkuje prawnie 

wszystkie rodzaje Polskich Sił Zbrojnych. Zostały w niej zawarte m.in. 

zasady współpracy i działań wojsk na terenie państwa i poza granicami 

                                                           
2 W. Sokół, Wojska Obrony Terytorialnej w historii Polski (wybrane problemy), „Bezpie-
czeństwo. Teoria i praktyka” 2017, nr 3, s. 323-328. 
3 A. Gruszczyk, J. Rokicki, Amerykańska Gwardia Narodowa jako służba cywilno-
militarna, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” 2017, nr 3, s. 153. 
4 K. Kuśmierek, Wojska Obrony Terytorialnej Szwajcarii – Wybrane aspekty, „Bezpie-
czeństwo. Teoria i praktyka” 2017, nr 3, s. 237-245. 
5 A. Michalak, Cele, zadania struktura i funkcje wojsk obrony terytorialnej w XXI wieku, 
„Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” 2017, nr 3, s. 27. 
6 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r., Dz.U. 2017 poz. 
465. 
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kraju, zasady finansowania Sił Zbrojnych, zasady naboru do poszczegól-

nych form służby wojskowej oraz co najistotniejsze uwarunkowania 

prawne co do obowiązku obrony ojczyzny przez wszystkich obywateli7. 

Oprócz wyżej wymienionych aktów prawnych, funkcjonują również te 

regulujące szereg spraw związanych z finansowaniem, umundurowa-

niem i przywilejami żołnierzy WOT oraz akty prawne normujące struk-

turę wojsk na terenie kraju8.  

Przyjęty model struktury wojsk obrony terytorialnej powinien 

stanowić o jej istocie - terytorialności. Aby powiązać siły terytorialne 

z podziałem administracyjnym państwa, postawiono na formowanie 

niewielkich jednostek. Najczęściej powstałe oddziały zostały przydzielo-

ne równomiernie do liczby ludności oraz wielkości terytorium w którym 

się znajdują. Według założeń, każda z brygad ma wykazywać się dużą 

samodzielnością w prowadzonych działaniach, a współpraca ma wystę-

pować głównie między batalionami wchodzącymi w jej skład9. Docelowo 

w Polsce ma powstać ponad 300 kompanii lekkiej piechoty, przydzielo-

nych po jednej do każdego z powiatów. Natomiast zależnie od demogra-

fii, około 4-5 kompanii będzie tworzyć batalion. Szeregi Polskich Wojsk 

Obrony Terytorialnej zasilić ma 53 tys. żołnierzy. Formowanie struktur 

WOT trwa od 2017 r., natomiast zakończenie tego procesu i pełne ufor-

mowanie przewiduje się na 2021 r.10.  

Współcześnie, głównym zamysłem jest uzupełnienie podsystemu 

militarnego państwa w celu zwiększenia sił obronnych, poprzez dodanie 

nowych elementów. Biorąc pod uwagę kosztowne utrzymanie stosun-

kowo nielicznych wojsk operacyjnych w Polsce, rozwiązanie wsparcia 

terytorialnego tychże jednostek jest uzasadnione. W czasie pokoju, dzia-

łania wojsk obrony terytorialnej realnie zwiększają możliwości obronne 

oraz reagowania kryzysowego bez znaczącego obciążenia finansowego 

państwa. Współcześnie zadania żołnierzy WOT, którym przyświeca mot-

to - „zawsze gotowi, zawsze blisko”11, zgodnie z tą dewizą opierają się na 

udzielaniu pomocy ludności cywilnej. Pomoc ta, jest ściśle związana 

z trzema podstawowymi zagrożeniami możliwymi do wystąpienia. 

                                                           
7 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r., Dz.U. 1967 Nr 44 poz. 220. 
8 Ministerstwo Obrony Narodowej, https://archiwum2019.mon.gov.pl/obrona-terytorial-
na/akty-prawne/akty-prawne-z2017-01-19/ [17.04.2020]. 
9 A. Michalak, op. cit., s. 31. 
10 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/struktura-
i-zadania [17.04.2020]. 
11 https://terytorialsi.wp.mil.pl/misja-i-motto [18.04.2020]. 
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W sferze pozamilitarnej: katastrofy i klęski  żywiołowe, pomiędzy sferą 

militarną a pozamilitarną: wystąpienie skutków ataków terrorystycz-

nych, natomiast w sferze militarnej: podprogowe działania potencjalne-

go przeciwnika, będące wstępem do stanu kryzysu. W Polsce obecne 

zadania można wyszczególnić w następujący sposób:  

 udział w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, 

 świadczenie pomocy ludności cywilnej, tj. ochrona mienia, 

ewakuacja, 

 wzmocnienie dozorowania i monitoringu zagrożeń, 

 ochrona instytucji, izolacja miejsc, obszarów bądź obiektów, 

 usuwanie skutków zdarzeń, wypadków i katastrof12. 

Istotna jest przy tym powszechna działalność wojsk terytorial-

nych, co za tym idzie odpowiednio logistycznie rozłożenie jednostek na 

terenie kraju, aby możliwe było jak najszybsze reagowanie w czasie za-

grożenia. Warto zaznaczyć, iż kluczowym czynnikiem jest odpowiednie 

przeszkolenie żołnierzy oraz utrwalenie w nich postawy chęci bycia od-

danym swojej społeczności.  

 

Współczesne konflikty międzynarodowe  

z udziałem wojsk europejskich 

Konflikt jest z pewnością pojęciem interdyscyplinarnym. Termin 

ten występuje w wielu dyscyplinach naukowych, takich jak: nauki o po-

lityce, nauki biologiczne, naukach medycznych ale również w naukach 

o bezpieczeństwie etc. Pojęcie to towarzyszy każdej cywilizacji, nazywa 

się tak zazwyczaj sytuacje, gdy pomiędzy minimum dwoma podmiota-

mi, jednostkami czy innymi elementami powstaje jakaś różnica, pewien 

dysonans. Dysonans również może mieć wielorakie podłoże, jednak naj-

ważniejszą kwestię stanowi finalizacja działań zmierzających do rozwią-

zania konfliktu oraz metody, techniki oraz narzędzia, jakimi realizowany 

jest dany konflikt. Definicje konfliktu zostały zaprezentowane przez wie-

lu naukowców.  

Według definicji systemowej, międzyludzki konflikt powstaje 

wtedy, gdy określoną zmianę w systemie jedna strona postrzega jako 

korzystną dla siebie, inna - jako niekorzystną, jednocześnie zaś obie 

strony są w stanie swoimi działaniami powodować zmiany w tym syste-

mie. Definicja odwołująca się do czynników emocjonalnych głosi, że dwa 

                                                           
12 A. Michalak, op. cit., s. 32. 
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podmioty społeczne – dwie osoby, osoba i grupa lub dwie grupy – pozo-

stają w konflikcie, gdy przynajmniej jedna ze stron odczuwa frustrację 

lub spostrzega, że druga strona blokuje jej działanie lub ją denerwuje13. 

Definicja prakseologiczna określa konflikt jako sytuację, w której co naj-

mniej dwóm podmiotom w pewnym miejscu i czasie zostały ujawnione 

i przeciwstawione kolidujące ze sobą intencje, niezgodne cele, sprzeczne 

interesy. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich definicji konfliktu 

jest to, że musi zaistnieć starcie, zderzenie, spór dwóch stron o odmien-

nych interesach, zdaniach, punktach widzenia, etc. 

Pojęcie „konflikt międzynarodowy” zawiera podmiotowe określe-

nie konfliktu i sugeruje, że termin ten może odnosić się do relacji:  

 pomiędzy przynajmniej dwiema jednostkami podziału teryto-

rialnego świata, 

 pomiędzy przynajmniej dwoma narodami, 

 pomiędzy innymi podmiotami, które posiadają odrębną toż-

samość i wykazują różne cechy. 

Warto pochylić się także nad innym pojęciem, które stanowi teo-

retyczną wykładnię do rozważań nad terminem konflikt międzynarodo-

wy. Mowa o sporze międzynarodowym. Spór międzynarodowy występu-

je wówczas, gdy państwa lub inne podmioty w rozumieniu prawa mię-

dzynarodowego prezentują odmienne stanowiska dotyczące tych sa-

mych kwestii. Spór może stanowić jedno ze źródeł konfliktu, ale jego 

istota opiera się głównie na tym, że może zostać rozwiązany przy pomo-

cy środków prawnych. W takim ujęciu, spór międzynarodowy stanowić 

może jedną z przyczyn konfliktu międzynarodowego14. W literaturze 

przedmiotu dokonuje się podziału na spory polityczne i prawne. O tym, 

czy spór jest polityczny, decydują takie kryteria, jak: racja stanu, intere-

sy polityczne czy też żywotne interesy narodowe. Natomiast ocena sporu 

prawnego opiera się na określonej normie prawa międzynarodowego15.  

Podczas rozwiązywania sporów międzynarodowych, według Kar-

ty Narodów Zjednoczonych obowiązują następujące zasady:  

 państwa są zobowiązane do poszukiwania sprawiedliwego roz-

wiązania w dobrej wierze i w duchu współpracy,  

                                                           
13 A.S. Reber, Słownik Psychologii, Warszawa 2000, s. 310. 
14 E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, 
Warszawa 2006, s. 250. 
15 W. Malendowski, Spory i konflikty międzynarodowe, [w:] W. Malendowski, Cz. Mojsie-
wicz (red.), Stosunki międzynarodowe,Wrocław 2004, s. 513. 
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 strony zobowiązane są powstrzymać się od działań pogarsza-

jących sytuację i utrudniających stosunki pomiędzy nimi, a w szczegól-

ności powinny powstrzymywać się od użycia sił. Środki pokojowego roz-

strzygania sporów można podzielić na:  

a) środki pozasądowe – dyplomatyczne: negocjacje – rokowania 

bezpośrednie; mediacja – pośrednictwo; komisje badań; koncyliacja  

– pojednanie.  

b) środki sądowe: arbitraż międzynarodowy – rozjemstwo; są-

downictwo międzynarodowe16. 

Jedną z możliwości rozwiązania konfliktu jest interwencja woj-

skowa. Interwencja ta może przybrać różne misje. Wyróżnia się nastę-

pujące rodzaje misji wojskowych: 

1) misje doraźne – wysyłane jednorazowo w ściśle określonym celu; 

2) misje stałe – upowszechnione szczególnie po II wojnie światowej; 

3) misje uprawnione do ogólnej reprezentacji państwa – funkcjonu-

jące w zastępstwie przedstawicielstw dyplomatycznych; 

4) misje o uprawnieniach ograniczonych – przeważnie do współpra-

cy i reprezentacji w dziedzinie militarnej. Misje te organizowane 

są w oparciu o bilateralne umowy o pomocy i współpracy woj-

skowej. Do ich zadań zalicza się głównie pomoc i doradztwo przy 

organizowaniu struktur wojskowych i szkoleniu armii. Najczęściej 

personel kierowniczy misji korzysta z pełni przywilejów i immu-

nitetów dyplomatycznych17. 

Konflikt międzynarodowy ma miejsce wówczas, gdy między 

dwoma lub większą liczbą podmiotów występują sprzeczności wynikają-

ce z różnicy interesów. W zależności od sytuacji i eskalacji napięcia, 

przedmiot konfliktu może pojawiać się zarówno stopniowo, jak i gwał-

towanie. Dochodzi do niego wówczas, gdy strony podejmują działania 

polityczne, ekonomiczne bądź militarne w celu narzucenia swoich ra-

cji18. Konflikt międzynarodowy przybiera następujące fazy: 

 faza pierwsza: sprzeczność interesów, 

                                                           
16 Rozdział VI Karty Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów 
Zjednoczonych, San Francisco 1945,  Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90, tekst. jedn. 
17 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 8, Warszawa 
2008, s. 171-172. 
18 W. Malendowski, op. cit., s. 514. 
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 faza druga: zewnętrzne lub wewnętrzne napięcia wynikające 

ze sprzeczności interesów znajdą się poza systemem pełnej kontroli, 

wywołując reakcję drugiej strony. Wówczas państwo lub państwa, po-

dejmując odpowiednie działania, mogą doprowadzić do wzrostu napięć 

międzynarodowych i zrodzić sytuację zagrażającą pokojowi, 

  faza trzecia: to kryzys, który występuje zwykle wówczas, gdy 

strony w celu osiągnięcia swoich interesów (które się wykluczają), anga-

żują różne środki w postaci protekcjonizmu, embarga, izolacji ekono-

micznej, a w skrajnym przypadku podejmują nawet aktywizację militar-

ną, z groźbą użycia sił zbrojnych. Jest to faza, w której strony mogą się 

wycofać z ostatecznej konfrontacji, 

 faza czwarta: to konfrontacja – ten etap nie jest jednoznaczny 

z początkiem wojny. Na tym etapie również może dojść do kompromisu, 

np. kiedy jedna ze stron podejmie decyzję o wycofaniu się. Natomiast 

wojna w okresie konfrontacji tworzy ten typ stosunków między pań-

stwami, które są wyrazem inercji, jeśli chodzi o kontrolowanie sytuacji. 

Faktem jest, że wojny przynoszą ekonomiczną i biologiczną destrukcję, 

ale z drugiej strony przyspieszają także polityczne, socjalne i inne prze-

miany, 

 faza piąta: to zwykle pokojowe uregulowanie konfliktu, gdzie 

zazwyczaj strona trzecia ma duży wpływ na jego zakończenie19. 

Współcześnie występują konflikty międzynarodowe, w których 

uczestniczą wojska europejskie. W połowie 2019 r. na świecie miało 

miejsce 37 konfliktów zbrojnych. Jeden w Ameryce Północnej (wojna 

między kartelami narkotykowymi w Meksyku, w której jedną ze stron 

jest rząd), jeden w Ameryce Południowej (wojna domowa w Kolumbii 

między komunistyczną partyzantką FARC a rządem), oraz jeden w Eu-

ropie (konflikt rządu ukraińskiego z separatystami z Donbasu). Reszta 

miała miejsce w Azji (aż 20, w tym wojna w Syrii, konflikt w Izraelu czy 

wojna z talibami w Afganistanie) i Afryce (14 w tym przede wszystkim 

wojny domowe w Maroku, Libii czy Demokratycznej Republice Konga). 

Warto przybliżyć, w których wybranych konfliktach międzynarodowych 

brały udział wojska europejskie20. Zostały one zaprezentowane w tabeli 

zamieszczonej na końcu artykułu. 

                                                           
19 K. Piskrzyńska, Kryzysy i konflikty międzynarodowe w wymiarze regionalnym. Roz-
ważania teoretyczne, http://www.sbc.org.pl/Content/piskrzynska.pdf [15.04. 2020]. 
20 Mapa konfliktów zbrojnych na świecie, http://gisplay.pl/gis/8043-mapa-konfliktow-
zbrojnych-na-swiecie.html [15.04.2020]. 
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WOT w czasie zagrożenia zewnętrznego,  

w tym konfliktu międzynarodowego 

Wojska obrony terytorialnej, choć posiadają najbardziej teryto-

rialny charakter spośród wszystkich rodzajów Polskich Sił Zbrojnych, 

swoimi działaniami i specjalistycznymi zdolnościami mogą w sposób 

niezwykle wymierny przyczynić się do powodzenia działań wojsk opera-

cyjnych. Należy przy tym podkreślić, iż ta forma wojsk została stworzo-

na, aby uzupełnić, ale nie zastąpić działań wojsk operacyjnych w sytuacji 

mobilizacji. Stąd dążenie do wyposażenia jednostek w nowoczesny 

sprzęt lekki oraz niwelowanie szkoleń z użyciem ciężkiego sprzętu, pozo-

stającego w dyspozycji wojsk operacyjnych. W czasie konfliktu zadania 

są skupione głównie na obronie terytorium państwa oraz działaniach na 

obszarze zajętym przez siły obce. Realizacja ich może się odbywać w ob-

szarach: okupowanych przez przeciwnika, sił osłony, działań bezpośred-

nich i tylnych wojsk operacyjnych21. 

W obszarze okupowanym przez przeciwnika głównym zadaniem 

wojsk obrony terytorialnej będzie utrzymywanie ciągłości walki poprzez 

oddziaływanie na siły bezpieczeństwa przeciwnika oraz sprzyjającą mu 

administrację. Zadania te mogą zostać rozszerzone poprzez oddziaływa-

nie informacyjne i dezinformacyjne oponenta. Istotnym czynnikiem jest 

również ochrona lokalnej ludności i mienia oraz wsparcie tworzenia 

ruchu oporu. Zasadnicze funkcje wojska obrony terytorialnej mają speł-

niać w strefie osłony. Do głównych zadań formacji, należy wspomaganie 

wojsk własnych poprzez zabezpieczenie manewru wojsk operacyjnych 

oraz czasowe utrzymywanie ważnych rejonów i wsparcie w zakresie 

przygotowania i utrzymania pozornych obiektów wojsk celem mylenia 

przeciwnika. Do innych działań na niekorzyść przeciwnika należą m.in.: 

zakłócenie manewru wojsk, zdobywanie informacji o przeciwniku, 

wsparcie własnych elementów sił operacyjnych pozostawionych celowo 

w ugrupowaniu przeciwnika oraz wiele działań opóźniających wrogie 

wojska operacyjne. Wsparcie bezpośrednich działań wojsk operacyjnych 

bazuje na zadaniach przeciwdesantowych i przeciwdywersyjnych oraz 

osłonie ważnych odcinków dróg i obiektów, co w konsekwencji wypływa 

na zwiększenie ilości sił operacyjnych przeznaczonych do walki bezpo-

średniej. W obszarze walki na tyłach wojsk operacyjnych, kluczowa jest 

stała obecność wojsk obrony terytorialnej na terytorium całego kraju. 

                                                           
21 A. Michalak, op. cit., s. 31-35. 
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Stwarza to szansę ciągłego oddziaływania na przeciwnika w każdej ze 

stref walki22. 

Wojska Obrony Terytorialnej oprócz działań typowo militarnych, 

prowadzą również działania na rzecz bezpieczeństwa ludności w czasie 

pokoju, w stanie wolnym od zbrojnego konfliktu międzynarodowego. 

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć było zaangażowanie Wojsk Obro-

ny Terytorialnej w proces zwalczania koronawirusa, który powoduje 

chorobę COVID-19. W marcu 2020 r. ogłoszono światową pandemię te-

go patogenu, w Polsce zamknięto granice dla swobodnego przepływu tu-

rystów, zamknięto przestrzeń powietrzną, zamknięto budynki oświaty 

oraz ograniczono działalnie administracji rządowej. Wszystkim Polakom 

zalecono stosowanie się do kwarantanny domowej, w tym nieopuszcza-

nie swoich domów, zamknięto do ogólnego i swobodnego użytku parki, 

lasy i inne obiekty publiczne, a obywatele musieli stosować się do naka-

zu zakrywania twarzy w miejscach publicznych. Wszystkie te obostrze-

nia zostały wprowadzane przez rząd stopniowo, z poszanowaniem praw 

do wolności każdego człowieka. Działania kreowane przez rząd miały 

i mają za zadanie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa wśród społe-

czeństwa23. Podobne działania wprowadzone zostały również w innych 

państwach na całym świecie.  

Na mocy decyzji ministra obrony narodowej żołnierze WOT roz-

poczęli operację „Odporna Wiosna”. Celem tej operacji jest wsparcie 

służb sanitarnych oraz organów samorządu terytorialnego w zakresie 

zaopatrzenia osób przebywających w kwarantannie w żywności i leki24. 

Działania są skierowane w stronę trzech grup: rodzin personelu me-

dycznego zaangażowanych w walkę z wirusem, kombatantów, wetera-

                                                           
22 Ibidem. 
23 Informacja aktualna ze stanem na dzień: 25 kwietnia 2020 r. Liczby dotyczące zakażenia 
koronawirusem w Polsce – zakażeni: 11067; wyleczeni: 2126; zgony: 499; średni dzienny 
przyrost liczby zakażonych od dnia ujawnienia pierwszego przypadku zakażenia: 206; 
średni przyrost liczby wyleczonych od dnia ujawnienia pierwszego wyleczonego przypad-
ku: 97. 
24 Jak podaje rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk Marek Pietrzak: „Nasze 
siły zostały aktywowane błyskawicznie. Działamy lokalnie i jesteśmy blisko potrzebujących 
wsparcia. Tym samym WOT stał się pierwszym rodzajem Sił Zbrojnych zaangażowanym 
w walkę z pandemią koronawirusa. Przeszliśmy z trybu szkoleniowego w tryb działania 
przeciwkryzysowego. Podniesiona została gotowość całej formacji tak, aby każdy żołnierz 
mógł spodziewać się, że może zostać wezwany by w ciągu 12 godzin był gotowy do realizacji 
wszystkich postawionych przed nim zadań”. Zob. Gotowość do działania w ciągu 12 go-
dzin. WOT w walce z koronawirusem, https://www.defence24.pl/gotowosc-do-dzialania-
w-ciagu-12-godzin-wot-w-walce-z-koronawirusem [25.04. 2020]. 
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nów i seniorów powyżej 60. roku życia oraz tych przebywających w kwa-

rantannie. Stanem na 22 marca 2020 r. wszystkie zadania realizowało 

1074 żołnierzy. Równolegle wspierana jest straż graniczna, Urząd Lot-

nictwa Cywilnego, samorządy i wojewodowie w zakresie transportu me-

dykamentów, przygotowania szpitali zakaźnych czy infrastruktury pod 

kwarantannę25. Do działań tych mogą zostać selektywnie aktywowani 

i delegowani żołnierze terytorialnej służby wojskowej, którzy na co dzień 

nie realizują zadań na rzecz służby zdrowia. Żołnierze skierowani do 

tych czynności są wyposażeni w stosowne do charakteru realizowanych 

zadań środki ochrony indywidualnej. W dalszej kolejności żołnierze 

Wojsk Obrony Terytorialnej kierowane również do działań realizowa-

nych przez Policję w zakresie wsparcia przestrzegania przez obywateli 

zasad kwarantanny. Decyzją Ministra Obrony Narodowej do dyspozycji 

Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej skierowane zostały dodatkowo 

siły i środki z uczelni wojskowych, takich jak: Wojskowa Akademia 

Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Wojsk Lądo-

wych i Lotnicza Akademia Wojskowa26. 
 

Podsumowanie 

Wojska Obrony Terytorialnej są w Polsce nowym rodzajem Sił 

Zbrojnych. Obecnie formacja ta liczy ponad 24 tys. żołnierzy, którym 

przyświeca motto „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Nie ulega wątpliwo-

ści, że ten rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej obok Wojsk Lądowych, 

Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych odgrywa 

ważną rolę w zakresie kształtowania bezpieczeństwa i obronności kraju, 

zarówno w czasie pokoju, jak i konfliktu czy innego zagrożenia między-

narodowego. Uniwersalność i charakter wykonywanych działań sprawia, 

że rodzaj ten wciąż jest modernizowany27. 

                                                           
25 Koronawirus: Wielka mobilizacja żołnierzy WOT, www.dorzeczy.pl [25.04.2020]. 
26 Ibidem. 
27 6,8 mld zł zamówień MON w polskim przemyśle w 2019 roku, https://www.defence-
24.pl [25.04.2020]. 
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Tabela 1. Wybrane konflikty międzynarodowe w XIX i XX wieku,  

w których udział wzięły wojska europejskie 
 

Kontynent 
Miejsce 

konfliktu 
Strony konfliktu 

Wojska państw 
europejskich 

zaangażowane 
w konflikt 

Skutki konfliktu 
Data  

zakończenia 
konfliktu 

Afryka28 

Granica 
pomiędzy 
Erytreą  
a Etiopią 

 Erytrea 

 Etiopia 

 Polska 

 Słowacja 
 43 inne kraje  

z całego świata 

 militarne zwycięstwo etiop-
skie 

 niewielkie zmiany teryto-
rialne na korzyść Erytrei 

25.05.2000 r. 

Afryka29 
Sahara  
Zachodnia 

 Maroko 

  Sahara Zachodnia 

 Mauretania 

 armie krajów 
europejskich  
zrzeszonych 

 w ramach ONZ 

 działania dążące do refe-
rendum niepodległościowe-
go Zachary Zachodniej 

Konflikt trwa 

Azja30 Afganistan 

A. Kraje wspierające 
Talibów i  inne 
ugrupowania terro-
rystyczne 
B. Koalicja ISAF, 
NATO, Sojusz Pół-
nocny 
C. Afganistan 

 Koalicja ISAF 

 Niemcy 

 Hiszpania 

 Francja 

 Polska 
 Rumunia 

 inni 

 odsunięcie Talibów od 
sprawowania władzy w 
Afganistanie 

 utworzenie nowego rządu 
Afganistanu 

  zakończenie misji ISAF w 
2014 

 negocjacje USA z Talibami 
w 2019 

Konflikt trwa 

                                                           
28 Eritrea: Final deal with Ethiopia, BBC News [15.04.2020]. 
29 https://emmeline.carto.com/viz/b69015da-136a-11e5-a64a-0e43f3deba5a/public_map [15.04.2020]. 
30 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/afghanistan/article7047321.ece [15.04.2020]. 

https://emmeline.carto.com/viz/b69015da-136a-11e5-a64a-0e43f3deba5a/public_map
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Bartosz Kubal 
 
 

Polska myśl technologiczna w uzbrojeniu 
żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej 

 
 

Współczesne Wojska Obrony Terytorialnej (dalej: WOT) zostały 

utworzone 1 stycznia 2017 r. i są piątym rodzajem Sił Zbrojnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej obok Wojsk Specjalnych, Wojsk Lądowych, Sił Po-

wietrznych i Marynarki Wojennej. Stanowią komplementarną część 

potencjału militarnego Polski. WOT są jedynym rodzajem Sił Zbrojnych 

RP, w którym pełniona jest nowa forma czynnej służby wojskowej – Te-

rytorialna Służba Wojskowa (dalej: TSW). Żołnierze – ochotnicy, pełnią 

służbę wojskową w formie rotacyjnej w jednostce wojskowej oraz dyspo-

zycyjnej poza jednostką wojskową, nie rezygnując z dotychczasowych 

zajęć.  

Na potrzeby szkolenia żołnierzy Obrony Terytorialnej (dalej: OT) 

pełniących TSW wdrożono innowacyjny trzyletni system szkolenia, 

umożliwiający połączenie życia osobistego i zawodowego ze służbą woj-

skową. Ochotnicy, którzy służą w WOT, to ludzie o różnych zawodach, 

pasjach i zainteresowaniach. Coraz częściej „ramię w ramię” służą bliscy 

z jednej rodziny. Terytorialsi, jak sami siebie nazywają, szkoleni są by 

walczyć i wspierać lokalną społeczność oraz zapewniać pomoc admini-

stracji publicznej w sytuacjach kryzysowych zgodnie z mottem „Zawsze 

gotowi, zawsze blisko”. Każdy żołnierz służąc w pobliżu miejsca za-

mieszkania, gotowy jest do stawienia się w jednostce w trybie natych-

miastowego stawiennictwa by działać w terenie, który jest jego „małą 

Ojczyzną”. 

Koncepcja służby pełnionej jako TSW oprócz intensywnego szko-

lenia, stałego podnoszenia sprawności fizycznej oraz poświęcenia w obli-

czu potencjalnych zagrożeń militarnych bądź sytuacji kryzysowych prze-

widziała także szereg atraktorów, które mają za zadanie zachęcić do 

służby w nowoutworzonym Rodzaju Sił Zbrojnych. 

                                                           
 Bartosz Kubal, Oficer prasowy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, e-mail: 
kubal8048@portal.ron.mil.pl 
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W wymiarze materialnym, żołnierze WOT otrzymują uposażenie 

za pełnienie TSW rotacyjnie (zależne od posiadanego stopnia wojskowe-

go), dodatek za gotowość bojową, możliwość zakupu paliwa po prefe-

rencyjnej cenie na polskiej stacji paliw „Orlen”, możliwość dofinanso-

wania kursów i nauki oraz przedmioty umundurowania i wyekwi-

powania przechodzące na własność. 

W wymiarze praktycznym, żołnierze-ochotnicy mają okazje nabyć 

doświadczenia i umiejętności, które mogą wykorzystać w  życiu zawo-

dowym (praca w zespole, adaptacja do trudnych warunków działania, 

kształtowanie odpowiednich cech psychofizycznych, umiejętność funk-

cjonowania w sytuacjach stresowych, przywództwo). Dodatkowe korzy-

ści aspektu praktycznego płyną także z gwarancji służby we własnym 

Stałym Rejonie Odpowiedzialności (SRO), czyli służby w województwie, 

w którym mieszka żołnierz. 

Ostatnim tu wymienionym, jednakże jednym z najważniejszych 

czynników mających wpływ na decyzję o służbie w WOT jest szkolenie 

żołnierzy OT na bazie nowoczesnego sprzętu wojskowego, opartego na 

polskiej myśli technologicznej. Brygady Obrony Terytorialnej posiadają 

na wyposażeniu najnowszy sprzęt produkowany m.in. przez polskie 

firmy:  

 Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.: kryta strzelnica ćwiczebna 

w kontenerach, karabin wyborowy BOR (7,62 mm), karabin maszynowy 

UKM-2000P (7,62 mm), lekki moździerz piechoty LMP-2017 (60 mm); 

 Fabryka Broni „Łucznik” – Radom: karabinek MSBS Grot (5,56 

mm), pistolet VIS 100 (9 mm); 

 Przemysłowe Centrum Optyki Spółka Akcyjna – Warszawa: ce-

lownik termowizyjny SCT RUBIN, gogle noktowizyjne MU-3ADM. 

Obiekt Szkolenia Podstawowego i Zaawansowanego – Kryta 

Strzelnica Ćwiczebna w Kontenerach 40ft HC1 (High Cube) jest wysoko 

specjalizowanym środkiem do realizacji szkolenia i treningu strzeleckie-

go. Umożliwia organizację i realizację szkolenia niemalże w każdym 

miejscu na dowolny okres przy minimalizacji problemów logistycznych, 

finansowych i środowiskowych. Strzelnica przeznaczona jest do prowa-

dzenia szkoleń i treningów strzeleckich indywidualnych, w parach i ze-

społach zadaniowych. Strzelnica kontenerowa umożliwia trening z uży-

ciem:  

                                                           
1 Kontener 40-stopowy o podwyższonej wysokości. 
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 pneumatycznej broni śrutowej; 

 pistoletów centralnego i bocznego zapłonu o kalibrze do 

11,43 mm; 

 pistoletów maszynowych o kalibrze do 9 mm – ogniem poje-

dynczym lub krótkimi seriami (3 strzały); 

 rewolwerów z zastosowaniem amunicji .357 Magnum; 

 karabinków o kalibrze 5,56x45mm z zastosowaniem amunicji 

z pociskami płaszczowymi zwykłymi o rdzeniu miękkim (oło-

wianym) oraz nabojem pośrednim 5,56x45 mm NATO (SS 109). 

 

Rys. 1. Kryta strzelnica ćwiczebna w kontenerach 
 

 
Źródło: materiały własne. 
 

Pociski mogą być wystrzeliwane z prędkością początkową do 

1000 m/s i energią do 2000 J. Strzelnica zbudowana jest na bazie 3 

kontenerów: 2 kontenerów typu High Cube 40ft oraz 1 typu High Cube 

40ft Double Door, które na czas użytkowania łączy się ze sobą. Na czas 

transportu kontenery są rozłączane.2 Strzelnica ma możliwość prowa-

dzenia strzelania ze stałej i zmiennej linii otwarcia ognia na odległo-

ściach od 5 do 27 m. 

Standardowe kontenery typu High Cube 40ft oraz High Cube 

40ft Double Door wykonane są z blachy profilowanej grubości 3 mm 

mocowanej w ramach z profili stalowych. Zabezpieczenie przed wydo-

                                                           
2 Materiały szkoleniowe z budowy i eksploatacji obiektu szkolenia podstawowego i zaa-
wansowanego – Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej w Kontenerach 40ft HC 5503, 
Tarnów 2019, s. 2. 
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staniem się pocisku poza przestrzeń hali strzelań zrealizowane jest po-

przez obłożenie podłogi, ścian bocznych i sufitu dwiema warstwami 

blachy stalowej S355J2G3 o łącznej grubości 12 mm. W przegrodzie 

pomiędzy pomieszczeniami wbudowane są kuloodporne drzwi wejścio-

we do hali strzelań klasy FB5 o współczynniku bezpieczeństwa nie 

mniejszym niż 1,2. Złącze kontenerów od wewnątrz zabezpieczone jest 

blachami stalowymi grubości 12 mm montowanymi po połączeniu kon-

tenerów. 

W konstrukcji strzelnicy zastosowano materiały o właściwościach 

trudno zapalnych. Wszystkie elementy drewniane zastosowane w kon-

strukcji strzelnicy są zabezpieczone preparatami ogniochronnymi. 

Strzelania mogą być prowadzone indywidualnie, w parach i gru-

powo po zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpie-

czeństwa3. 

Kryta Mobilna Strzelnica Ćwiczebna w Kontenerach 40ft HC 

składa się z 3 kontenerów morskich 40ft HC: 

 kontener 1 – w kontenerze znajdują się: pomieszczenie ocze-

kiwań, hala strzelań (część początkowa), moduł nawiewno-grzewczy 

z zespołem prądotwórczym (opcjonalnie), szafa sterownicza instalacji 

elektrycznej; 

 kontener 2 – w kontenerze znajdują się: hala strzelań (część 

końcowa), kulochwyt; 

 kontener 3 – w kontenerze znajduje się: hala strzelań (cześć 

środkowa). 

Poszczególne kontenery samodzielnie nie tworzą urządzenia zwa-

nego strzelnicą, są jedynie częścią składową strzelnicy i nie stanowią 

wartości użytkowej zgodnie z przeznaczeniem. Do stworzenia urządze-

nia zwanego strzelnicą konieczna jest integracja kontenerów 1, 2 i 34. 

Wymiary gabarytowe i parametry Strzelnicy: 

 kontener nr 1: długość – 13,2 m; szerokość – 2,5 m; wysokość  

– 2,9 m; masa – 22,1 t.  

 kontener nr 2 (z kulochwytem): dł. – 12,6 m; szer. – 2,5 m; wys. 

– 2,9 m; masa – 23,2 t.  

 kontener nr 3 (środkowy): dł. – 12,2 m; szer. – 2,5 m; wys.  

– 2,9 m; masa – 21,3 t. 

                                                           
3 Por. Ibidem, s. 4. 
4 Por. Ibidem, s. 6-7. 
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Razem zestaw kontenerów ma wymiary: dł. – 38 m; szer. – 2,5 m; 

wys. zestawu z podporami – 3,4 m; masa – 66,5 t.5 

 

Rys. 2. Kryta strzelnica ćwiczebna w kontenerach 
 

 
Źródło: materiały informacyjne ZM Tarnów. 

 

„Sercem” strzelnicy kontenerowej jest Multimedialny Trenażer 

Strzelecki (MTS) - system umożliwiający gromadzenie danych, a na-

stępnie ich analizę i ocenę w zakresie umiejętności strzelania6. Działanie 

MTS oparte jest na emisji planszy/tarcz lub sekwencji filmowej na kulo-

chwycie/ekranie7. System został zaprojektowany jako narzędzie dla 

instruktorów strzelectwa. MTS umożliwia efektywne prowadzenie szko-

leń strzeleckich, w których priorytetem jest zwiększenie wydajności 

szkolenia, zachowanie bezpieczeństwa, ograniczenie kosztów oraz op-

tymalizacja procesu nauczania. 

Główne zalety rozwiązania: 

 możliwość wykorzystania przez dwóch strzelców jednocześnie; 

 może być używany przez strzelców niezależnie od poziomu zaa-

wansowania; 

 rejestracja punktu trafienia bezpośrednio na tłumiku rykosze-

tów; 

 gromadzenie wyników historycznych „per strzelec”; 

                                                           
5 Por. Ibidem, s. 21-22. 
6 Instrukcja obsługi multimedialnego trenażera strzeleckiego, Tarnów 2019, s. 6. 
7 Obiekt Szkolenia Podstawowego i Zaawansowanego Kryta Mobilna Strzelnica Ćwiczebna 
w Kontenerach 40ft HC, http://www.zmt.tarnow.pl/wordpress/wp-content/uploads/ 
2017/09/2_strzelnice_Rusnak-HK-2017-1.pdf [23.04.2020]. 
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 możliwość wykorzystania z dowolną bronią małokalibrową, pi-

stoletach dużego kalibru, broni myśliwskiej oraz broni długiej; 

 możliwość zadawania celu przez instruktora; 

 detektory trenażera umożliwiają prowadzenie treningu w po-

mieszczeniach, w których nie panuje cisza; 

 oprogramowanie umożliwia automatyczne liczenie punktów, 

skupienia, średniego punktu trafienia8. 

Ekran główny pozwala na wybranie jednej z następujących opcji: 

 rozpoczęcia scenariuszy ćwiczeń typu „Tarcze Strzeleckie” – ka-

tegoria ta pozwala na wybór jednej z wielu różnych tarczy strzeleckich, 

w tym ich zmiany wielkości, miejsca pojawiania się. Dodatkowo ww. 

scenariusz przewiduje widok ekranu ćwiczenia dla więcej niż jednego 

strzelca co umożliwia jednoczesne strzelanie np. w parach. 

 rozpoczęcia scenariuszy ćwiczeń typu „Programy Strzelań Woj-

skowych” – kategoria ta pozwala na wybór jednego z wielu scenariuszy 

strzeleckich znanych z programu strzelań wojskowych. W kategorii tej 

istnieje możliwość wyboru jednego z trzech poziomów trudności scena-

riuszy szkoleniowych. Domyślny poziom trudności to „łatwy”, w którym 

wszystkie cele są znacząco powiększone względem rzeczywistości. W ka-

tegorii tej istnieje wiele scenariuszy ćwiczeń zawierających elementy 

zależne od czasu. 

 rozpoczęcia scenariuszy ćwiczeń szkolenia taktyki interwencji 

„Ćwiczenia filmowe” – kategoria ta pozwala na przeprowadzenie ćwi-

czenia z zakresu taktyki interwencji z wykorzystaniem materiałów fil-

mowych, w których celem jest odpowiednie trafienie napastników, przy 

jednoczesnym ochronieniu osób postronnych. Ekran podsumowania 

ćwiczenia pozwala na sprawdzenie czy oddane strzały zostały oddane 

zgodnie z odczuciami strzelca, w sposób zgodny z obowiązującymi prze-

pisami prawa. Instruktor ma możliwość utrwalenia wyniku w module 

gromadzenia danych oraz zwizualizowania oraz wydruku raportu poka-

zującego miejsce oraz czas oddania każdego ze strzałów. 

 rozpoczęcia scenariuszy ćwiczeń typu „Programy Strzelań Służ-

by Więziennej”. 

 rozpoczęcia scenariuszy ćwiczeń typu „Ćwiczenia Strzeleckie”  

– kategoria ta pozwala na organizację ćwiczeń strzeleckich na identyfi-

kację, celność, technikę prowadzenia ognia, logiczne myślenie. Dla przy-

                                                           
8 Por. Instrukcja obsługi multimedialnego…, op. cit., s. 6. 
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kładu, jednym z ćwiczeń w tej kategorii jest ćwiczenie „kwadrat strzelec-

ki”, w którym zadaniem jest trafienie w kolejne liczby naturalne będące 

wynikiem działań matematycznych, które strzelec musi dokonać „w gło-

wie”. Przy każdym uruchomieniu ćwiczenia działania matematyczne się 

losują, co uniemożliwia wpadnięcie w rutynę przy długotrwałym trenin-

gu.  

 przeglądanie historii utrwalonych przez instruktora ćwiczeń. 

Wszystkie trafienia w systemie są rejestrowane oraz możliwe do 

utrwalenia po zakończeniu ćwiczenia przez instruktora pod podanymi 

danymi identyfikującymi strzelca. Instruktor ma możliwość przeanali-

zowania raportu, jego wydruku oraz późniejszego łatwego wyszukiwania 

poprzez ponowne podanie tych samych danych identyfikacyjnych. In-

struktor ma również możliwość przeglądania wszystkich zarejestrowa-

nych danych w ujęciu czasowym9.  
 

Rys. 3. Karabin wyborowy BOR 7,62 mm 
 

 
Źródło: materiały informacyjne ZM Tarnów. 

 

7,62 karabin wyborowy BOR jest bronią indywidualną przezna-

czoną do precyzyjnego rażenia celów punktowych do 800 m. Służy mię-

dzy innymi do zwalczania siły żywej i sprzętu technicznego w każdym 

terenie i w dowolnych warunkach meteorologicznych. Zakres gra-

nicznych temperatur użytkowania broni wynosi od -40°C do +50°C. 

Stosowanie przystawki noktowizyjnej pozwala na skuteczne działania 

również w nocy. Szybko składany dwójnóg oraz zastosowanie podpory 

tylnej umożliwia oddawanie precyzyjnych strzałów na dużych odległo-

ściach. 

                                                           
9 Por. Instrukcja obsługi multimedialnego…, op. cit., s. 8-31. 
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Tabela 1. Dane taktyczno-techniczne karabinu wyborowego BOR 
 

zasada działania broń powtarzalna 

układ karabinu bezkolbowy (bull-pup) 

kaliber  7,62 x 51 mm 

nabój 

wszystkie naboje 7,62 x 51 mm NATO 
(.308 Win), zalecana amunicja wybo-
rowa: Scenar (LAPUA), Aficionado+ 
(LAPUA), Lock Base (LAPUA) 

długość lufy (długa/krótka) 660/560 (mm) 

długość całkowita bez urządzenia 

wylotowego (lufa długa/lufa krótka) 
980/880 (mm) 

długość całkowita z urządzeniami 

wylotowymi (lufa długa/lufa krótka) 

typu: hamulec wylotowy 

1013/913 (mm) 

szerokość karabinu ze złożonym dwój-

nogiem 
107 (mm) 

wysokość karabinu ze złożonym dwój-

nogiem, bez celownika optycznego 
203 (mm) 

masa karabinu – bez celownika, urzą-

dzeń wylotowych, z pustym magazyn-

kiem (lufa długa/lufa krótka) 

6,1/5,8 (kg) 

masa bez celownika, dwójnogu, urz. 

wylotowych (lufa długa/lufa krótka) 
5,7/5,4 (kg) 

prędkość początkowa pocisku typu 

ball 9,45 g (lufa długa/lufa krótka) 
V5 śred ~858/840 (m/s) 

pojemność magazynka (dwurzędowy) 10 naboi 

masa pełnego magazynka (10 x ball) 0,42 (kg) 

siła nacisku na język spustowy  
(regulowana) 

9†25 N 

zasięg efektywny 800 (m) 

odległość ognia celowanego (lufa dłu-

ga/lufa krótka) 
1200/1000 (m) 

mocowanie celowników szyna Picatinny (MIL-STD-1913) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Karabin jest bronią powtarzalną, z czterotaktowym zamkiem 

suwliwo – obrotowym, wykonaną w układzie konstrukcyjnym bez kol-

bowym (bull-up). Układ ten charakteryzuje się brakiem kolby właściwej 

oraz umieszczeniem magazynka i urządzenia spustowego pomiędzy 

chwytem pistoletowym, a stopką amortyzacyjną. Rolę kolby spełnia wy-

dłużona komora zamkowa. 

Podstawowymi zespołami karabinu są: zespół lufy, korpus kara-

binu, zamek, moduł spustowy, łoże, dwójnóg, podpora tylna, magazynek 

pudełkowy, poduszka policzkowa, szyna celownicza typu Picatinny. Wy-

posażeniem dodatkowym jest szyna taktyczna10. 
 

Rys. 4. Karabin maszynowy UKM-2000P (7,62 mm) 
 

 
 

Źródło: https://trojmiasto.tv/Polski-uniwersalny-karabin-maszynowy-UKM-
2000P-Gdansk-19-06-2017-video-21329.html [12.05.2020]. 

 

Zmodyfikowany 7,62 mm karabin maszynowy UKM 2000P jest 

przeznaczony do niszczenia siły żywej, środków ogniowych i sprzętu 

technicznego, w każdym terenie i w dowolnych warunkach meteorolo-

gicznych, zarówno w dzień jak i w nocy. 

Do zmodyfikowanego UKM 2000P stosuje się naboje karabinowe 

7,62x51 mm NATO (STANAG11 2310), umieszczone w rozsypnej taśmie 

                                                           
10 Instrukcja użytkowania 7,62 mm x 51 mm Karabin Wyborowy BOR, Tarnów 2012,  
s. 5-7. 
11 STANAG to skrót NATO oznaczający Standardization Agreement, a więc Umowę Standa-
ryzacyjną, która określa procesy, procedury, pojęcia i warunki dla wspólnych wojskowych 
lub technicznych procedur i wyposażenia dla krajów członkowskich tego związku. Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/STANAG [29.06.2013]. 
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metalowej z ogniwami otwartymi typu M13 (także w taśmie produkcji 

niemieckiej typu DM60). Zataśmowana amunicja jest przechowywana 

w tkaninowych pojemnikach amunicyjnych o pojemności 100 lub op-

cjonalnie 150 naboi. Pojemniki amunicyjne przyłączane są pod komorą 

zamkową broni. W przypadku strzelania z karabinu zamontowanego na 

podstawie, amunicja podawana jest ze skrzyń metalowych o pojemności 

200 naboi. 

Strzelanie ze zmodyfikowanego km UKM 2000P prowadzi się se-

riami: krótkimi (do 5 strzałów), długimi (do 30 strzałów) lub ogniem 

ciągłym. Najbardziej skuteczny ogień do celów naziemnych i powietrz-

nych uzyskuje się na odległościach do 1000 m. 

Lufę broni, chłodzoną powietrzem wyposażono w trójpołożenio-

wy regulator gazowy. Możliwe jest prowadzenie nieprzerwanego ognia 

do 400 strzałów, w wypadku konieczności dalszego prowadzenia ognia 

należy zamienić rozgrzaną lufę na zapasową. 

W zmodyfikowanym UKM 2000P zastosowano przyrządy celow-

nicze mechaniczne otwarte, składające się z celownika krzywkowego (z 

możliwością wprowadzania poprawki na wiatr) oraz muszki regulowa-

nej w pionie i poziomie. Na pokrywie komory zamkowej zastosowano 

szybko montowalną szynę montażową wg STANAG 4694, umożliwiają-

cą stosowanie urządzeń optycznych oraz optoelektronicznych. 

 
Tabela 2. Dane taktyczno-techniczne karabinu UKM 2000P 

kaliber lufy 7,62 (mm) 

nabój 
7,62 x 51 mm  

NATO  

liczba gwintów w przewodzie lufy 4 

kierunek skrętu gwintu prawy 

długość lufy (bez tłumika płomieni) 540 (mm) 

długość karabinu w zależności od zastosowanej kolby 1125 † 1195 (mm) 

szerokość karabinu: 

- ze złożonym dwójnogiem, bez rękojeści lufy 

- z rozłożonym dwójnogiem 

 

117 (mm) 

365 (mm) 

wysokość karabinu: 

- dwójnóg złożony 

- dwójnóg rozłożony 

 

223 (mm) 

370 (mm) 

masa karabinu bez amunicji: 

- masa karabinu z kolbą regulowaną 

 

10,2 (kg) 
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- bez kolby i bez wyposażenia 8,8 (kg) 

szybkostrzelność teoretyczna 700 † 900 [strz./min] 

szybkostrzelność praktyczna 250 [strz./min] 

prędkość początkowa pocisków w zależności od typu 

pocisku i producenta 
800 † 880 (m/s) 

odległość celowania  1500 (m) 

zasięg skuteczny 1000 (m) 

pojemność miękkich pojemników amunicyjnych 
100 lub opcja 150 

naboi 

masa skrzynki amunicyjnej z zataśmowaną amunicją: 

- skrzynka na 100 naboi 

- skrzynka na 150 naboi (opcjonalnie) 

 

3,5 (kg) 

4,9 (kg) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zmodyfikowany km UKM 2000P składa się z podstawowych 

podzespołów/części: lufa kompletna, komora zamkowa kompletna, 

suwadło kompletne, zamek kompletny, iglica, urządzenie powrotne z 

szybko demontowalną sprężyną powrotną, łoże zespół z dwójnogiem, 

zespół pokrywy kompletny, donośnik, pokrywa rygla kompletna, kolba 

regulowana, zespół dźwigni długiej, zespół dźwigni krótkiej12. 

UKM-2000P to podstawowa broń wsparcia na szczeblu drużyny 

w Wojsku Polskim. W tej roli zastępuje rosyjskie PK/PKM13.  
 

Rys. 5. Lekki moździerz piechoty LMP-2017 (60 mm) 

 

 
Źródło: materiały informacyjne ZM Tarnów. 

                                                           
12 Instrukcja użytkowania, Zmodyfikowany uniwersalny karabin maszynowy UKM 
2000P, Tarnów 2012, s. 4-8. 
13 MilMag – magazyn militarny, https://www.milmag.pl/news/view?news_id=12 
[06.04.2017]. 
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60 mm lekki moździerz piechoty LMP-2017 jako środek ogniowy 

bezpośredniego wsparcia przeznaczony jest do destrukcyjnego oddzia-

ływania kinetycznego na systemy walki przeciwnika. Dzięki znacznej 

donośności oraz dużej fragmentacji pocisku, ogień moździerza zapewnia 

skuteczne wsparcie walczących pododdziałów w warunkach widzialności 

optycznej w każdych warunkach atmosferycznych zarówno w dzień jak i 

w nocy. Stromy tor lotu pocisku i małe wymiary moździerza w położeniu 

bojowym umożliwiają rażenie celów ogniem półpośrednim tzn. obser-

wowanym ze stanowiska ogniowego. 

LMP-2017 przystosowany jest do pracy w klimacie umiarkowa-

nym, zimnym oraz tropikalnym suchym i wilgotnym. Temperatura pra-

cy LMP-2017 wynosi od -40°C do +55°C. 

 
Tabela 3. Dane taktyczno-techniczne moździerza LMP2017 

kaliber lufy 60 mm 

maksymalne ciśnienie gazów prochowych w lufie 28±2 MPa 

maksymalna donośność (dla naboju O LM60) min. 1100 m 

maksymalna donośność (dla naboju O LM60N) min. 1300 m 

minimalna donośność max. 100 m 

zakres kątów strzału dla celownika 45° † 85° 

masa LMP 2017 ≤ 7,5 kg 

maksymalna ilość pocisków wystrzelonych ogniem cią-
głym  

30 szt. 

szybkostrzelność bez poprawiania wycelowania  25 strz./min 

szybkostrzelność z poprawianiem wycelowania 10 strz./min 

obsługa etatowa 2 operatorów 

obsługa minimalna 1 operator 

celownik cieczowy 

zasilanie elektryczne celownika bateria CR123 (3 V) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Do lekkiego moździerza piechoty LMP-2017 stosuje się nw. typy 

nabojów: 

 60 mm nabój moździerzowy z pociskiem odłamkowym O-LM60, 

 60 mm nabój moździerzowy z pociskiem oświetlającym S-LM60, 

 60 mm nabój moździerzowy z pociskiem odłamkowym O-LM60N 

(M60-HE) 14. 
 

Rys. 6. Karabinek MSBS Grot (5,56 mm) 
 

 
Źródło: materiały informacyjne fabryki broni „Łucznik” – Radom. 

 

Karabinek Grot (również: karabinek MSBS-5,56) – polski karabi-

nek automatyczny opracowany w ramach programu badawczo-rozwo-

jowego „Modułowy System Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-

5,56)”, realizowanego w projekcie Tytan. Grot jest karabinkiem o kon-

strukcji modułowej, opartej na wspólnej komorze zamkowej zarówno 

dla układu klasycznego jak i bezkolbowego (bull-pup). Docelowo broń ta 

ma zastąpić w Wojsku Polskim karabinki AKM i ich pochodne oraz uzu-

pełnić karabinki wz. 96 Beryl15. 

5,56 mm MSBS Grot jest modułową automatyczną bronią indy-

widualną, przeznaczoną do niszczenia siły żywej. Po zamocowaniu gra-

natnika podwieszanego karabinek może zostać wykorzystany do zwal-

czania pojazdów lekko opancerzonych. Do walki wręcz może być przyłą-

czany nóż-bagnet. Karabinek jest wyposażony w składaną, teleskopową 

kolbę o regulowanej długości. Poprzez wsuwanie lub wysuwanie trzewi-

ka kolby użytkownik może dostosować broń do swoich bieżących po-

trzeb i cech indywidualnych. 

                                                           
14 60 mm Lekki Moździerz Piechoty LMP-2017, Tarnów 2012, s. 1-2. 
15 Karabinek Grot, https://pl.wikipedia.org/wiki/Karabinek_Grot [18.04.2020]. 
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Do karabinka stosuje się naboje 5,56x45 mm NATO oraz ich kra-

jowe odpowiedniki. Karabinek jest zasilany nabojami z magazynków 

łukowych i pudełkowych. Karabinek działa poprawnie na większości 

magazynków dedykowanych do karabinków systemu M16 (AR-15) 

(oprócz np. Magpul PMAG Gen 3). Strzelanie prowadzi się ogniem po-

jedynczym, krótkimi seriami (2-3 strzały) oraz ogniem ciągłym.  

Szczególną cechą konstrukcji karabinka jest całkowite przystoso-

wanie broni do użytku przez strzelców prawo i leworęcznych. Wszystkie 

manipulatory (skrzydełka przełącznika rodzaju ognia-bezpiecznika, 

zaczepu suwadła, zatrzasku magazynka oraz rączkę napinacza) umiesz-

czono obustronnie. Karabinek posiada mechanizm wymiany lufy, umoż-

liwiający jej odłączenie i przyłączenie do komory zamkowej na poziomie 

użytkownika. Konstrukcja mechanizmu zapewnia wymianę lufy przez 

użytkownika, a jedynym narzędziem niezbędnym do uruchomienia me-

chanizmu wymiany lufy jest standardowy klucz sześciokątny, znajdujący 

się w zestawie eksploatacyjnym broni. 
 

Tabela 4. Dane taktyczno-techniczne MSBS Grot 

masa broni bez magazynka i bez celownika optycznego ≤ 3,80 (kg) 

masa magazynka załadowanego o pojemności 30 naboi ok. 0,52 (kg) 

długość broni całkowita 902/843*(mm) 

wysokość broni z magazynkiem 30 nb  237 (mm) 

szerokość broni  39/86** (mm) 

długość lufy  406 (mm) 

rodzaj ognia  pojedynczy i ciągły 

prędkość początkowa pocisku z rdzeniem stalowym ≤ 870 (m/s) 

energia wylotowa pocisku z rdzeniem stalowym 1 600 (J) 

zasięg skuteczny ok. 500 (m) 

szybkostrzelność teoretyczna 
700 † 900 
(strz./min) 

szybkostrzelność praktyczna 90†10 (strz./min) 

*   z kolbą wsuniętą. 
** płaszcza komory zamkowej/maksymalna, z rączkami napinacza. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Karabinek składa się z następujących podstawowych modułów: 

lufy, komory zamkowej, suwadła z zamkiem, mechanizmu powrotnego, 

komory spustowej, kolby teleskopowej, łoża, mechanicznych przyrzą-

dów celowniczych16. 
 

Rys. 7. Pistolet VIS 100 (9 mm) 
 

 
Źródło: https://www.fabrykabroni.pl/produkty/pistolety-samopowtarzalne/pr-

15/ [12.08.2019]. 
 

Pistolet samopowtarzalny kal. 9 x 19 mm jest bronią osobistą, 

przeznaczoną dla wojska, służb policyjnych, służb więziennictwa, straży 

granicznej, służb ochrony mienia i innych. Służy do walki i samoobrony 

na krótkich odległościach (do ok. 50 m). Jest bronią o ruchomej lufie 

i zamku ryglowanym, działającą na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, ry-

glowanej w oknie wyrzutowym zamka, poprzez jej przekoszenie. 

Pistolet posiada ergonomiczny chwyt z umieszczoną w jego 

przedniej części, pod lufą, szyną Picatinny wg MIL Std 1913, przezna-

czoną do mocowania laserowego wskaźnika celu lub oświetlenia tak-

tycznego, co zwiększa jego funkcjonalność. Może być używany zarówno 

przez strzelców prawo jak i leworęcznych. Odznacza się małą masą, nie-

wielkimi wymiarami, dobrą manewrowością prowadzenia ognia, szyb-

kością użycia oraz wysokim stopniem bezpieczeństwa. Posiada zabezpie-

czenie przed przypadkowym i przedwczesnym strzałem. W modelu za-

stosowano mechanizm spustowo-uderzeniowy pojedynczego i podwój-

nego działania (SA/DA), kurkowy. Pistolet jest wyposażony w otwarte 

kontrastowe i podświetlane przyrządy celownicze, umożliwiające strze-

lanie w warunkach nocnych17. 

                                                           
16 Instrukcja użytkowania: 5,56 mm karabinek standardowy, Radom 2018, s. 6, 7, 9, 11. 
17 VIS 100, fabrykabroni.pl/produkty/pistolety-samopowtarzalne/pr-15/ [29.04.2020]. 
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Tabela 5. Dane taktyczno-techniczne pistoletu VIS 100. 

Kaliber: 9 x 19 mm 

Zasada działania: 
krótki odrzut lufy, ryglowanej przez przeko-
szenie lufy 

Pojemność magazynka: 15 nabojów 

Wysokość: 
136 mm bez magazynka 
142 mm z magazynkiem 

Długość: 197 mm 

Szerokość: 32 mm 

Długość lufy: 110 mm 

Masa pistoletu bez magazynka: 695 g 

Masa magazynka pustego: 90 g 

Prędkość wylotowa pocisku V0 : ~360 m/s 

Zasięg zagrożenia: ok. 2000 m 

Taktyczny zasięg rażenia: ok. 150 m 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Nazwę Vis 100 nadano opracowanej przez Fabrykę Broni kon-

strukcji nazywanej wcześniej zakładowo PR-15 Ragun (to skrót od Pisto-

let Radomski 2015, a Ragun powstał z połączenia słów Radom i Gun). 

Prace nad konstrukcją rozpoczęły się w 2013, a samą broń ujawniono 

publicznie w 2014 r. Nadana przez Ministra Obrony Narodowej oficjalna 

nazwa nawiązuje do pistoletu wz. 35 Vis, produkowanego przez Fabrykę 

Broni w latach 1936-1939. Liczba 100 to odniesienie do wprowadzenia 

broni w rocznicę stulecia odzyskania niepodległości Polski18. 

 

  

                                                           
18 R. Wilk, Vis 100 dla Wojska Polskiego, https://www.milmag.pl/news/ view?news 
_id=1652 [02.12.2018] 
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Rys. 8. Celownik termowizyjny SCT RUBIN 
 

 
Źródło: materiały informacyjne PCO Warszawa. 

 

Celownik Termowizyjny SCT Rubin jest przeznaczony do obser-

wacji oraz prowadzenia ognia z broni strzeleckiej w dzień i w nocy, 

w warunkach normalnych i ograniczonej widoczności oraz w różnych 

warunkach klimatycznych i atmosferycznych19. SCT Rubin został opra-

cowany z przeznaczeniem dla broni podstawowej i dlatego położono 

w nim nacisk na połączenie wysokiej funkcjonalności z możliwie nie-

wielką masą i rozmiarami. Wymiary urządzenia to 309 mm długości, 

111 mm wysokości i 87 mm szerokości. Wraz z bateriami zasilającymi 

celownik waży 1,25 kg. Źródło zasilania stanowią szybkowymienne po-

jemniki z 6 standardowymi bateriami  1,5V typu AA. Zapewniają one 

przynajmniej 8 godzin nieprzerwanej pracy. Do zasilania celownika 

można również wykorzystać akumulatory wielokrotnego ładowania typu 

AA lub napięcie z zewnętrznego zasilacza DC. Celownik SCT Rubin za-

pewnia możliwość wykrycia celu wielkości ludzkiej sylwetki z odległości 

minimum 1200 metrów20. Obraz wyświetlany jest w okularze, który 

stanowi miniaturowy wyświetlacz o rozdzielczości 800x600. Został on 

wyposażony w specjalny czujnik, wyłączający wyświetlacz gdy strzelec 

odsuwa oko od chroniącego go ocznika. Dzięki temu unika się, niepożą-

danego na polu walki, efektu podświetlenia twarzy strzelca przez celow-

nik w ciemności. Do SCT Rubin można podłączyć za pomocą przewodu 

o długości 1,5 m lekki wyświetlacz nahełmowy, który umożliwia obser-

wację i ostrzelanie przeciwnika z osłoniętej pozycji, poprzez wystawie-

nie, na przykład zza rogu budynku, jedynie broni z zainstalowanym 

celownikiem SCT Rubin. 

                                                           
19 Informator PCO S.A., Warszawa 2018, s. 26. 
20 J. Sabak, SCT Rubin – celownik żołnierza przyszłości, https://www.defence24.pl/sct-
rubin-celownik-zolnierza-przyszlosci [24.04.2020]. 
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Rys. 9. Celownik termowizyjny SCT RUBIN 
 

 
 

Źródło: https://www.defence24.pl/nadchodzi-tytan [12.04.2020]. 

 

Rys. 10. Gogle noktowizyjne MU-3ADM 

 
 

Źródło: https://www.altair.com.pl/e-report/view?article_id=895 
 

Gogle Noktowizyjne MU-3ADM to zaawansowane pasywne urzą-

dzenie noktowizyjne. Gogle charakteryzują się kompaktową i wyjątkowo 

lekką konstrukcją, solidnością i niezawodnością w warunkach polowych, 

a także doskonałymi parametrami wykrywania, rozpoznawania i iden-

tyfikacji21. 

                                                           
21 Informator PCO S.A., Warszawa 2018, s. 24. 
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Gogle noktowizyjne MU-3ADM pozwalają obserwować otoczenie 

przy naturalnym oświetleniu w nocy oraz gdy jest całkowicie ciemno do 

20 metrów. Gogle tworzą dwa monokulary MU-3AM, które montowane 

są na hełmie lub za pomocą uprzęży bezpośrednio na głowie. Można 

w łatwy sposób nimi sterować, odchylając je na boki lub całkowicie uno-

sząc je ku górze. Urządzenie jest wodoszczelne, a na jednej baterii może 

również pracować do 20 godzin22. 
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Marlena Stradomska 
 

 

Obraz wojny w wymiarze suicydologicznym  

– na przykładzie żołnierzy zawodowych 

 

 

Wojna i związane z tą sytuacją wydarzenia, mogą mieć negatywny 

wpływ na zdrowie i życie każdego człowieka1. Notoryczne narażenie na 

czynniki ryzyka zwiększa poziom odczuwalnego stresu lub powoduje 

w niektórych przypadkach zobojętnienie na ból i cierpienie2. Środowi-

sko ulega notorycznym przeobrażeniom, szczególnie pod wpływem roz-

woju przemysłu czy technologii. Zmiany, dążenie do celu czy próba osią-

gnięcia jak największych wyników, mogą powodować konflikty, w tym 

te, o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Przyczyn działań zbrojnych 

może być bardzo wiele, do niektórych z nich należą: potencjał demogra-

ficzny czy ekonomiczny, zbrojenia, dominacja wojskowa, negatywne 

stereotypy, ideologia czy propaganda3. Osobami, które pełnią służbę dla 

kraju są m.in. żołnierze zawodowi. Z uwagi na to, że wykonują niebez-

pieczny zawód, mogą być narażeni na ryzyko związane z samobój-

stwem4. 

Wzrost interdyscyplinarności, kształtowanie się nowych sektorów 

gospodarczych, konkurencja i zagrożenia cywilizacyjne są wyzwaniami 

XXI wieku5. W polityce prowadzonej przez różne kraje istotne jest to, 

aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo, stabilność oraz rozwój. Można 

nie zdawać sobie sprawy z tego, że postęp naukowo-technologiczny, 

oprócz wielu korzyści, które usprawniają i modyfikują pracę, ma też 

                                                           
 mgr Marlena Stradomska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, e-mail: 
stradomskamarlena@onet.pl 
1 B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 20-41. 
2 A. Anglemyer, T. Horvath, G. Rutherford, The accessibility of firearms and risk for 
suicide and homicide victimization among household members: A systematic review and 
meta-analysis, „Annals of Internal Medicine” 2014, vol. 160(2), s. 101-110. 
3 R. Borkowski, Cywilizacja, technika, ekologia. Wybrane problemy rozwoju cywilizacyj-
nego u progu XXI wieku, Kraków 2001, s. 17. 
4 M. Stradomska, Uwarunkowania prób samobójczych w grupie studentów – program 
profilaktyczny prowadzony na uniwersytecie, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2019, 
nr 19 (3), s. 293-307. 
5 G.K. Kwiatkowska, A. Siudem, Człowiek w środowisku pracy, Lublin 2011, s. 21. 
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negatywne strony6. Tylko do niektórych mogą należeć uzależnienia, 

przestępstwa, kradzieże, terroryzm czy samobójstwa7. Rozwój może 

wpływać negatywnie na oddziaływania środowiskowe oraz eskalację 

problematyki dotyczącej zagrożeń cywilizacyjnych8. 

Bezpieczeństwo jest tematem podejmowanym przez przedstawi-

cieli różnorodnych środowisk naukowych, jednakże niezależnie od dzie-

dziny wiedzy, problematyka ta jest rozpatrywana w aspekcie global-

nym9. Brak pokoju, czyli wojna czy konflikty zbrojne oddziałują w spo-

sób destrukcyjny na ludzi, aspekty gospodarczo-społeczne czy ekono-

miczne10. Występujące zagrożenia w środowisku życia człowieka powo-

dują, że odczuwa on szereg negatywnych emocji związanych z przeży-

waniem braku, lęku, strachu czy niebezpieczeństwa11. Długotrwałe prze-

bywanie w sytuacji stresowej może doprowadzić do wystąpienia chorób 

cywilizacyjnych np. nerwic, chorób psychicznych czy somatycznych, 

a nawet zaburzeń osobowości12.  

 

Samobójstwa w armii 

Problematyką samobójstwa zajmują się w swoich pracach nau-

kowych przedstawicieli licznych dziedzin naukowych, między innymi: 

psychiatrzy, lekarze, psychologowie, socjolodzy, teolodzy, antropolodzy, 

suicydolodzy, eksperci od spraw bezpieczeństwa. Jednakże, przeciw-

działanie wszystkim samobójstwom jest niemożliwe13. Szczególnie ze 

względu na to, że istnieje wiele czynników ryzyka, iż nie jest możliwe 

stworzenie jednego programu zapobiegania samobójstwom, który byłby 

uniwersalny14. 

                                                           
6 B. Hołyst, Suicydologia, Warszawa 2012, s. 34. 
7 M. Stradomska, op. cit. 
8 B. Hołyst, Psychologia Kryminalistyczna, Warszawa 2009, s. 25. 
9 Samobójstwa żołnierzy jako aktualny problem Sił Zbrojnych, https://podyplomie.pl/ 
psychiatria/21259,samobojstwa-zolnierzy-aktualny-problem-sil-zbrojnych-czy-trwala-ten-
dencja [24.04.2020]. 
10 M. S. Daigle, Suicide prevention through means restriction: Assessing the risk of substi-
tution. A critical review and synthesis, „Accident Analysis and Prevention” 2005, vol. 37 
(4), s. 625-632. 
11 A. Bańka, Społeczna psychologia środowiskowa, Warszawa 2002, s. 111. 
12 C. S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, Warszawa 1990, s. 45-50. 
13 M. Stradomska, op. cit. 
14 M. Stradomska, J. Wolińska, M. Marczak, Circumstances and underlying causes of 
suicidal attempts in teen patients of mental health facilities – a psychological perspective, 
„Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2016, nr 16(3), s. 136-149. 
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Samobójstwa występują we wszystkich grupach zawodowych, 

niestety także w tych, które związane są z bezpieczeństwem wewnętrz-

nym państwa15. We wrześniu 2019 r. na portalu The Guardian opubli-

kowano niepokojący raport związany z ilością samobójstw dokonanych 

przez Amerykanów w służbie czynnej. Z danych wynika, że wojsko, ma-

rynarka wojenna i korpus piechoty morskiej odnotowały wzrost liczby 

samobójstw. Tylko siły powietrzne wykazały spadek. Samobójstwa wy-

stępują wśród członków rezerw i gwardii narodowej16. Trudności zwią-

zane z identyfikacją członków służby z możliwymi problemami i znale-

zieniem sposobów zapobiegania samobójstwom jest wyzwaniem global-

nym. Zaburzenia psychiczne w odróżnieniu od chorób somatycznych są 

niewidoczne, a co się z tym wiąże, często bagatelizowane17. 

Warto zaznaczyć, że zawód związany z obroną bezpieczeństwa na-

rodowego jest profesją wysokiego ryzyka. Żołnierze zawodowi często 

zmagają się z trudnymi sytuacjami w wykonywanej pracy18. W 2018 r. 

armia amerykańska w wyniku śmierci samobójczej straciła 138 żołnierzy 

zawodowych. Co niepokojące, nastąpił wzrost liczby samobójstw od ro-

ku 2017 o 22 osoby, ta liczba jest największa w statystykach służby czyn-

nej od 2012 r. Warto zaznaczyć, że armia straciła 300 żołnierzy w roku 

2018 (47 mężczyzn było rezerwistami, a 115 narodowymi gwardzistami). 

Nieodłącznym elementem funkcjonowania żołnierzy zawodowych jest 

stres, konieczność wykonywania określonych zadań i rozkazów, tęskno-

ta za domem, trudności adaptacyjne do nowego miejsca, umiejętność 

pracy pod presją czasu i inne. Specjaliści alarmują, że „(…) utrata jakie-

gokolwiek żołnierza przez śmierć samobójczą jest dla armii tragedią”19. 

Podejmowanie działań profilaktycznych w armii jest wyjątkowo skom-

plikowanym zadaniem. Wielu mężczyzn nie przyznaje się do tego jak 

radzi sobie z problemami natury zawodowej. W armii często niwelowa-

na jest potrzeba opieki psychologicznej lub psychiatrycznej20. Mężczyź-

                                                           
15 Task Purpose, https://taskandpurpose.com/army-suicide-2018 [24.04.2020]. 
16 Samobójstwa w armii amerykańskiej, https://www.theguardian.com/us-news/2019/ 
sep/27/us-military-suicides-surge-to-record-high-among-active-duty-troops [4.04.2020]. 
17 American Foundation of Suicide Prevention, https://www.afsp.org/news-events/in-the-
news/understanding-suicide-myth-vs.-fact, [24.04.2020]. 
18 D. A. Brent, J. Bridge, Firearms availability and suicide: Evidence, interventions, and 
future directions, „The American Behavioral Scientist” 2003, vol. 46(9), s. 1192-1210. 
19 Statystyki samobójstw z użyciem broni palnej, https://www.tvp.info/40414101/ame-
rykanie-zabijaja-sie-na-potege-najgorsze-statystyki-uzycia-broni-palnej-od-20-lat 
[24.04.2020]. 
20 National Suicide Prevention Lifeline, https://suicidepreventionlifeline.org/ [4.04.2020]. 
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ni, w wielu przypadkach zaburzenia natury psychicznej traktują jako 

słabość i nie chcą się do tego przyznawać21. W związku z tym, żołnierze 

często ukrywają niewygodne fakty, aby nie zostać wykluczeni z grupy 

zawodowej22. Trudności jakie niesie ze sobą wojna nieodłącznie związa-

ne są z tym, że wpływa to na ludzką psychikę. W armii potrzebne są 

ćwiczenia, szkolenia i edukacja psychologiczna. Niekiedy jedyną formą 

poradzenia sobie dla nich z problemem jest odebranie sobie życia. Moż-

liwe jest to, przede wszystkim przez posiadanie broni palnej, która jest 

zresztą jednym z najbardziej letalnych środków. Brak znajomości uwa-

runkowań psychiatrycznych czy psychologicznych osób w kryzysie po-

woduje to, że trudno jest zauważyć symptomy presuicydalne23. Zagroże-

nie związane z ryzykiem samobójstwa jest praktycznie prawdopodobnie 

u każdego człowieka. Według badaczy amerykańskich, najbardziej 

śmiercionośnym narzędziem jest właśnie broń palna24. 

Według danych Centrum Kontroli i Prewencji Chorób z 2015 r. 

(Centres for Disease Control and Prevention) broń palna jest używana 

w ponad połowie wszystkich samobójstw. Próby samobójcze z udziałem 

broni są ponad 45 razy bardziej śmiertelne, niż próby z udziałem leków, 

około 30 razy bardziej śmiertelne, niż próby związane z samookalecza-

niem ciała. Osoby chcące popełnić samobójstwo wykorzystując tę meto-

dę, nie mają możliwości zrewidowania lub zatrzymania danego zdarze-

nia25. Zgodnie ze statystkami, kobiety próbują popełnić samobójstwo 

nawet trzy razy częściej, niż mężczyźni, ale to oni częściej giną. Męż-

czyźni są cztery razy bardziej narażeni na śmierć samobójczą niż kobie-

ty, ta kwestia dotyczy także metod. W porównaniu, kobiety częściej wy-

bierają mniej śmiertelne metody, takie jak pigułki26. 

                                                           
21 Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii, http://www.wim.mil.pl/92-
struktura-wim/orodek-schorze-narzdu-ruchu-traumatologii-i-ps/309-klinika-psychiatrii-
i-stresu-bojowego [24.04.2020]. 
22 Brady campaign, https://www.bradycampaign.org/sites/default/files/TruthAboutSuici-
deGuns.pdf [24.04.2020]. 
23 Syndrom presuicydalny – zespół zachowań, które charakteryzują osobę w kryzysie, 
która prawdopodobnie zamierza popełnić samobójstwo. Elementy charakterystyczne dla 
syndromu to: rozdawanie swoich rzeczy, żegnanie się z osobami z otoczenia, załatwianie 
spraw formalnych np. pisanie testamentu, oddawanie długów czy należności itd. 
24 M. Miller, D. Hemenway, The relationship between firearms and suicide: A review of 
the literature, „Aggression and Violent Behavior” 1999, vol. 4(1), s. 59-75. 
25 Hoplofobia jaka jest rzeczywista liczba posiadaczy broni w USA, https://www.hoplo-
fobia.info/jaka-jest-rzeczywista-liczba-posiadaczy-broni-w-usa/ [24.04.2020]. 
26 American Foundation for Suicide Prevention, https://www.afsp.org/news-events/in-
the-news/understanding-suicide-myth-vs.-fact [24.04.2020]. 
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Diagram 1. Uwarunkowania tendencji samobójczych  

u żołnierzy zawodowych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Miller, D. Hemenway, The rela-
tionship between firearms and suicide: A review of the literature, „Aggression 
and Violent Behavior” 1999, vol. 4(1), s. 59-75. 

 

Podsumowanie 

Niniejszy artykuł to próba podsumowania rozważań na temat ob-

razu życia żołnierza zawodowego w czasie służby, a także na spoczynku. 

Wspomniano tu o grupie zawodowej, która co najmniej z kilku powo-

dów jest narażona na działanie czynników, które mogą spowodować 

pojawienie się u nich tendencji samobójczych. „Obraz wojny” bardzo 

często związany jest z wystąpieniem traumatycznych sytuacji. Stres, 

poczucie winy, izolacja, samotność, konieczność przebywania ze współ-

pracownikami, a także gotowość do pracy i wykonywania danych pole-

ceń może być skomplikowanym zadaniem. Samobójstwom można za-

pobiegać, jednak jest to zadanie skomplikowane, ze względu na to, że 

uwarunkowań może być bardzo dużo. Będzie to zależało przede wszyst-

kim od tego jaki jest dany człowiek. W tym aspekcie ważna jest osobo-
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wość, wcześniejsze doświadczenia, umiejętność radzenia sobie w sytua-

cji trudnej i zagrażającej zdrowiu i życiu. W XXI wieku jesteśmy świad-

kami wyjątkowo szybkich przemian społecznych, cywilizacyjnych czy 

naukowych. Mimo to, w dalszym ciągu pojawiają się konflikty zbrojne, 

a konieczność utrzymania armii w dobrej kondycji staje się rzeczą prio-

rytetową. W wielu kwestiach będzie to zadanie wyjątkowo trudne, ze 

względu np. na pojawiający się stereotyp – tzw. mężczyzny „macho”, 

który rzekomo nie potrzebuje pomocy profesjonalnej27.  

Podsumowując, najważniejszą kwestią jest rozwiązywanie kon-

fliktów drogą pokojową i niedopuszczanie do wystąpienia walk i wojny, 

która przynosi niewyobrażalne straty. Kontrola zbrojeń, budowa środ-

ków zaufania czy działania mające na celu utrzymanie równości spo-

łecznej stają się sprawą priorytetową. Społeczeństwo powinno być świa-

dome tego, że kształt przyszłej cywilizacji zależy nie tylko od władz, ale 

i od nas samych. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które pracują w 

obronie kraju jest konieczne dla utrzymania obecnego dorobku cywiliza-

cyjnego, które może być przekazane kolejnym pokoleniom. 

Aby móc zniwelować współczynnik występowania prób samobój-

czych i samobójstw dokonanych mężczyzn należy wprowadzić pewne 

działania, które mogą przyczynić się do zapobiegania tym zachowaniom: 

1. wprowadzenie działań profilaktycznych w związku z niebez-

pieczeństwem pojawienia się tendencji samobójczych wśród żołnierzy 

zawodowych; 

2. wprowadzanie ograniczeń związanych z posiadaniem broni 

u osób, które mogą mieć zaburzenia natury psychologicznej czy psychia-

trycznej (chodzi o regulane powtarzanie badań w krótszych niż dotych-

czas odcinkach czasowych); 

3. uwrażliwienie najbliższych na możliwość pojawienia się zmian 

w zachowaniu osoby wykonującej zawód żołnierza zawodowego oraz 

nauczenie reagowania na nie; 

4. monitorowanie żołnierzy zawodowych przez działania psycho-

logiczne oraz terapeutyczne; 

5. promowanie zdrowia psychicznego wśród żołnierzy zawodo-

wych, ich rodzin oraz najbliższego otoczenia; 

                                                           
27 T.R. Simon, A.C. Swann, K.E. Powell, L.B. Potter, M. Kresnow, P.W. O‟Carroll, Charac-
teristics of impulsive suicide attempts and attempters, „Suicide and Life-Threatening 
Behavior” 2001, vol. 32, s. 49-59. 
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6. przygotowywanie większej liczby kampanii społecznych oraz 

akcji profilaktycznych, które wpływałyby na zmianę wizerunku żołnierza 

zawodowego w ich grupie, jak i w całym społeczeństwie (chodzi o zwal-

czanie stereotypu tzw. „mężczyzny macho”). 

7. wprowadzenie działań profesjonalnych, związanych z opieką 

psychiatryczną, psychologiczną, medyczną – zarówno w trakcie trwania 

służby, jak i w stanie spoczynku; 

8. uwrażliwienie żołnierzy zawodowych na możliwość pojawienia 

się u nich lub u współpracowników syndromu presuicdyalnego; 

9. zwiększenie działań edukacyjnych skierowanych do określonej 

grupy społecznej w celu nabycia kompetencji i umiejętności radzenia 

sobie ze stresem, czynnikami ryzyka czy skutkami traumatycznych wy-

darzeń; 

10. promowanie różnorodnych działań społecznych m.in. telefo-

nów zaufania zarówno dla żołnierzy zawodowych, weteranów, a także 

ich rodzin. 
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Kamil Golemo 
 

 

Bezzałogowe statki powietrzne 
jako zagrożenie dla infrastruktury krytycznej 

 

 

Bezzałogowe statki powietrzne potocznie nazywane dronami 

i bezzałogowcami, przestały być już zarezerwowane tylko dla sił zbroj-

nych. Obecnie stają się popularne na rynku cywilnym, a ich dostępność 

i możliwości ciągle rosną. Ich potencjalne wykorzystanie podczas incy-

dentu terrorystycznego lub ataku na infrastrukturę krytyczną oraz inne 

cele miękkie stanowi coraz bardziej prawdopodobne zagrożenie wynikłe 

z coraz większej dostępności tej technologii i spadku jej ceny. Drony 

stają się technologią rozpowszechnioną na całym świecie, a przez spadek 

ceny ilość ich zastosowań ciągle rośnie. Grupy terrorystyczne używają 

bezzałogowców w działaniach inwigilacyjnych oraz dostarczaniu róż-

nych substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych czy materia-

łów wybuchowych w strefach konfliktu1. Warto zwrócić uwagę na ilość 

filmów czy wpisów w Internecie na temat sposobów budowy drona. 

Podobnie ma się sytuacja jeśli chodzi o modyfikacje gotowych, zakupio-

nych ze sklepu modeli. Budowa własnego bezzałogowca w wersji pod-

stawowej nie jest skomplikowana. Do niezbędnych elementów należą 

(na przykładzie wielowirnikowca) elementy takie jak: szkielet (rama), 

silniki, śmigła, regulatory obrotów silnikowych, system sterowania 

i kontroli lotu, bateria, zdalne sterowanie.  

 

Prosta konstrukcja ujawniająca  

słaby punkt systemu bezpieczeństwa 

Najprostszym sposobem ataku poprzez drona jest zwykłe uderze-

nie nim w dany obiekt. Wydawałoby się, że nieuzbrojony dron nie wy-

rządzi wielkich szkód. Jednak warto zwrócić uwagę, że niektóre elemen-

ty infrastruktury są podatne na uszkodzenia. Przykładem mogą być 

                                                           
 Kamil Golemo, student, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej, e-mail: kamil.golemo@outlook.com 
1 Drone technology: security threats and benefits for police focus of INTERPOL forum, 
https://www.interpol.int/ [14.11.2019]. 
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centra danych, które posiadają część systemów chłodzenia na dachach. 

Jeśli dron rozbije się na nich, może doprowadzić w efekcie końcowym 

do utraty danych w kilka sekund2. Innym, bardziej skomplikowanym 

sposobem, jednak wciąż bardzo prostym, a posiadającym o wiele więk-

szą zdolność destrukcji jest doczepienie do konstrukcji materiałów wy-

buchowych wraz z detonatorem. Jeśli potencjalni agresorzy chcieliby 

przeprowadzić atak z większej odległości, to nie zbliżając się do celu, 

mogą do konstrukcji domontować kamerę, dzięki której mogli by reje-

strować obraz i operować poza zasięgiem wzroku. Innym rozwiązaniem 

jest wcześniejsze zaprogramowanie trasy urządzenia i pozwolenie mu na 

lot autonomiczny. Jednak to rozwiązanie spowoduje, że jeśli będzie to 

prosta wersja oprogramowania, to będzie lecieć od punktu do punktu 

jaki wcześniej został wskazany. W konsekwencji urządzenie takie będzie 

dużo bardziej przewidywalne i nie będzie reagować na zmieniającą się 

sytuacje, a co za tym idzie – będzie łatwiejsze do zneutralizowania.  

Jedną z największych zalet bezzałogowych statków powietrznych 

jest ich rozmiar. Często drony są na tyle niewielkie, że systemy obrony 

powietrznej mają problem z wykryciem obiektu jak i późniejszą jego 

eliminacją. Bezzałogowe statki powietrzne potrafią zachowywać się jak 

rakiety manewrujące, które mogą pokonywać dystans do celu na wyso-

kości kilkudziesięciu metrów, a w pobliżu celu na wysokości kilkunastu 

metrów3. Powoduje to, że lecąc na niskiej wysokości oraz samemu będąc 

małym obiektem, radary będą mogły nie zauważyć zbliżającego się za-

grożenia w ogóle, albo zauważą je zbyt późno. Nawet jeśli dron zostanie 

wykryty wystarczająco szybko, aby obrona przeciwlotnicza zdążyła zare-

agować, to pojawia się kolejny dość istotny problem. Zestrzelenie drona 

będzie wymagać rakiety przeciwlotniczej lub innego uzbrojenia przeciw-

lotniczego/przeciwrakietowego. Co prawda tworzone są różnego rodzaju 

systemy antydronowe, jednak technologia ta jeszcze się rozwija i nie jest 

rozpowszechniona w wystarczającym stopniu. Koszt rakiety wykorzy-

stywanej przez system Patriot to ok. 3 mln dolarów, a więc o wiele wię-

cej niż koszt bezzałogowego statku powietrznego4. Nawet jeśli do ze-

strzelenia dronów zostałyby użyte działka szybkostrzelne, to i tak nie 

                                                           
2 K. Bogusz, Do tej pory wystarczyli strażnicy z bronią. Ale drony zupełnie zmieniły 
świat. Trzeba się przed nimi bronić, http://next. gazeta.pl/ [14.11.2019]. 
3 R. Ciastoń, Dronem w rafinerię, http://www.polska-zbrojna.pl/ [15. 11.2019]. 
4 M. Dura, Rosjanie ujawniają szczegóły ataku dronów w Syrii, https://www.defence-
24.pl/rosjanie-ujawniaja-szczegoly-ataku-dronow-w-syrii-analiza/ [15.11.2019]. 
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poprawia to sytuacji. Potencjalny atak przeprowadzony byłby przez 

kilka, kilkanaście lub nawet więcej dronów naraz. Ich niska cena powo-

duje, że można je uzyć w pierwszej kolejności, w celu zmniejszenia u ob-

rony amunicji. Następnie przeprowadzony zostałby atak główny, droż-

szymi i bardziej destruktywnymi środkami. Natomiast jeśli taka sytuacja 

zostałaby przewidziana i celowo nie zniszczyłoby się wszystkich wrogich 

dronów w celu zachowania pocisków na później, to drony wciąż są w 

stanie spowodować znaczne straty. Mimo tego można zakładać, że jeśli 

atak przeprowadzony zostałby za pomocą większej ilości dronów, to 

część z nich prawdopodobnie przedrze się przez obronę przeciwlotniczą 

i zrealizuje swoją misję. Niewykluczone, że ustawiając je na atakowanie 

obiektów systemu przeciwlotniczego doszłoby do sytuacji, gdzie wyrzut-

nia zostałaby zniszczona, wciąż mając niewystrzelone rakiety, lub zo-

stałby zniszczony istotny element systemu przeciwlotniczego. Natomiast 

w kontekście cywilnych obiektów bez wojskowej obrony przeciwlotni-

czej, sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ typowe zabezpieczenia 

nie sprawdzają się. W przypadku CCTV (ang. Closed circuit television) 

drony są za małe w stosunku do obrazu, więc ich detekcja na większych 

odległościach jest niemożliwa. W przypadku IP CCTV (duża rozdziel-

czość przetwornika) dron może zostać zarejestrowany przez system, ale 

zostanie wyświetlony jako kilka, kilkadziesiąt lub kilkaset pikseli co przy 

jego dużej prędkości może spowodować, że człowiek nie zauważyć 

obiektu na ekranie. W przypadku kamer obrotowych detekcja ruchu nie 

działa podczas obrotu kamery, a ręczne śledzenie kamerą przy dużym 

przybliżeniu jest niemożliwe ze względu na prędkość drona. Ochrona 

obwodowa czyli np. nadajniki/odbiorniki IR (promienie podczerwone, 

czujki magnetyczne, czujki akustyczne (zazwyczaj nastawione na dźwięk 

rozbijanego szkła) czy czujki wstrząsowe w przypadku bezzałogowego 

statku powietrznego będą nieskuteczne. Dron zwyczajnie przeleci nad 

nimi poza zasięgiem ich działania, a do pomieszczenia nie będzie wlaty-

wał, więc i tamte detektory nie pomogą. Systemy detektorów ruchu 

również się nie sprawdzą ze względu na wysokość lotu drona oraz na 

jego rozmiar. Czujniki do wykrywania małych obiektów działają na ma-

łych odległościach. 
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Rozwój technologii dronowej 

Istnieje różnica między rojem dronów, a grupą dronów. W przy-

padku grupy dronów mamy do czynienia z sytuacją kiedy urządzenia 

lecą i realizują wcześniej zaprogramowane zadania lub kiedy każdy jest 

sterowany przez swojego operatora. Rój dronów jest bardziej zaawan-

sowaną koncepcją. Rój można przyrównać do zachowania kolonii termi-

tów. Rola operatora, który najczęściej jest jeden, sprowadza się do wska-

zania celu. Reszta zadań realizowana jest przez same drony, a raczej 

przez ich sztuczną inteligencję. Dzięki takiemu podejściu drony same są 

w stanie komunikować się między sobą oraz reagować na pojawiające 

się zmienne podczas misji. Kontakt z operatorem posiada zazwyczaj 

tylko jedno urządzenie-lider, które przekazuje komendy operatora dalej. 

Jednocześnie lider może być z łatwością zastąpiony w przypadku jego 

zlikwidowania lub w sytuacji kiedy wymagałyby tego warunki podczas 

misji5. 

W styczniu 2017 r. opublikowano film z przeprowadzonych prób 

użycia jednocześnie 103 mini-drony Perdix, które zostały wyrzucone 

z zasobników przenoszonych przez samoloty F-18 E/F Super Hornet. 

Testowano wtedy m.in. sterowanie poszczególnymi dronami przez sys-

tem, tak aby nie dochodziło do kolizji nawet przy gwałtownych manew-

rach6. Rój ma być tani w produkcji i zajmować mało miejsca. Jednocze-

śnie po zaatakowaniu celu ma posiadać zdolność powrotu do bazy w ce-

lu uzupełnienia amunicji. Również Unia Europejska jest gotowa dofi-

nansować projekty firm, których celem będzie stworzenie roju dronów 

zdolnych do przełamania obrony powietrznej przeciwnika7. Inteligentny 

rój dronów jest bardzo kuszący dla wielu państw i zachęca do pracy w 

celu osiągnięcia skutecznych systemów. Sam atak roju dronów może być 

ciężki do odparcia, a co dopiero jeśli połączy się go z np. równoczesnym 

atakiem rakietowym.  

Wdług Juliusza Sabak „(…) celem takiej «powietrznej szarańczy» 

jest przeciążenie, obezwładnienie i oślepienie obrony powietrznej prze-

ciwnika, aby możliwe było zniszczenie wybranych celów, szczególnie 

tych chronionych przez wielowarstwowe systemy defensywne. (…) Taki 

                                                           
5 M. Dura, Rój dronów czy po prostu nowa generacja amunicji kasetowej, https://www. 
defence24.pl/ [20.11.2019]. 
6 M. Dura, Rój dronów…, op. cit. 
7 J. Palowski, Inteligentne roje dronów przełamią obronę przeciwlotniczą. Dofinansowa-
nie z UE, https://www.defence24.pl/ [21.11.2019]. 
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rój, czy horda, ma składać się z pocisków o różnym przeznaczeniu, fał-

szywych celów, systemów walki elektronicznej i urządzeń zakłócających, 

które będą dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację i optyma-

lizować swoje działania pod kontem maksymalnej skuteczności”8. 

Warto zwrócić uwagę również na amunicję krążącą, inaczej zwa-

ną „kamikaze”, jak np. WARMATE 2 czy IAI Harpy. IAI Harpy jest 

bronią przeciwradarową, a wystrzelony krąży nad polem walki do czasu 

wykrycia celu, jego identyfikacji i podjęcia decyzji o jego zniszczeniu9. 

Włączenie się stacji radarowej, najczęściej obrony przeciwlotniczej w 

zasięgu bezzałogowca spowoduje obranie stacji na cel ataku i jej zlikwi-

dowanie. Należy zaznaczyć, że operator może odwołać atak w każdej 

chwili, nawet tuż przed uderzeniem w cel. Jako, że głowica uderzeniowa 

jest zamocowana stałe w konstrukcji, to taki dron ulega zniszczeniu. 

Wspomniany WARMATE 2 należy do polskiej grupy WB. Jest on zinte-

growany z pojazdem, co daje całemu systemowi bardzo dużą mobilność. 

W przeciwieństwie do IAI Harpy nie jest on bronią przeciwradarową, a 

w zależności od głowicy może być przeciwpiechotny, przeciwpancerny 

lub treningowy. Jak podane zostało na stronie grupy WB, WARMATE 2 

posiada 250 cm długości, 250 cm szerokości, a jego maksymalna masa 

startowa to 30 kg, z czego ciężar ładunku/głowicy może wynosić do 5 kg. 

Urządzenie jest w stanie spędzić w powietrzu 120 min10.  

Innymi urządzeniami używanymi przez armie są np. MQ-1 Pre-

dator i MQ-9 Reaper czy RQ-4 Global Hawk. MQ-1 Predator oraz MQ-

9 Predator są bojowymi bezzałogowymi statkami powietrznymi. Mogą 

być używane zarówno do obserwacji terenu jak i do uderzeń precyzyj-

nych. Co ciekawe MQ-9 Reaper stacjonują w Polsce w bazie w Miro-

sławcu11. Są to jednak stosunkowo duże bezzałogowce. Używane są rów-

nież bardzo małe konstrukcje, jak PD-100 Black Hornet. Jest to minia-

turowy śmigłowiec rozpoznawczy, który waży około 16-18 gram12. Istnie-

ją także bezzałogowe maszyny będące skonstruowane w technologii 

stealth, np. rosyjski S-70 Ochotnik czy brytyjski Excalibur Mk.4. 

                                                           
8 J. Sabak, Rój dronów oraz sztuczna inteligencja – przyszłość według Skunk Works, 
https://www.defence24.pl/ [21.11.2019]. 
9 P. Polkowski, Bezzałogowe statki powietrzne, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodo-
wego” 2016, vol. 10, nr 1, s. 245. 
10 Amunicja Krążąca WARMATE 2, https://www.wbgroup.pl/ [25.11.2019]. 
11 Amerykanie ujawnili, że “żniwiarze” działają w Polsce, https://www.tvn24.pl/ 
[26.11.2019]. 
12 W zależności od źródła. 
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Ogólnie rzecz biorąc obecne bezzałogowe statki powietrzne należą 

do jednej z dwóch kategorii. Do pierwszej z nich, należy duża maszyna 

zdolna przenosić uzbrojenie, a do drugiej kategorii – rój małych, prze-

ważnie jednorazowych dronów.  
 

Zagrożenia stwarzane 

przez bezzałogowe statki powietrzne 

Zagrożenia ze strony bezzałogowych statków powietrznych dla in-

frastruktury krytycznej, są powiązane z celem. Inne zagrożenia będą dla 

lotniska, a inne dla elektrowni. Naruszenie przestrzeni powietrznej lot-

niska jest zagrożeniem samym w sobie. Niejednokrotnie dochodziło na 

świecie do incydentów, gdzie operator bezzałogowca bezprawnie naru-

szył przestrzeń powietrzną lotniska powodując zagrożenie, ogromne 

zamieszanie i opóźnienia lotów. Nawet niewielkich rozmiarów dron 

w razie ewentualnej kolizji z załogowym statkiem powietrznym może 

doprowadzić do katastrofy. Przykładami takich naruszeń jest wydarze-

nie z 6 maja 2018 r., kiedy to dron minął się z Airbusem A320 w odle-

głości 3 metrów czy incydent w styczniu 2018 r., kiedy odległość między 

dronem a Airbusem 319 wynosiła 6 metrów13. Jednak sytuacje gdzie 

dochodzi do kolizji również się zdarzają. Przykładem jest wydarzenie 

z jesieni 2017 r. w Kanadzie. Doszło wtedy do kolizji lądującej maszyny 

załogowej z dronem. Samolot doznał nieznacznych uszkodzeń i był 

w stanie wylądować bez przeszkód14. Te zdarzenia są prawdopodobnie 

wypadkami, a nie celowymi działaniami terrorystycznymi. Można zało-

żyć, że gdyby chodziło o atak terrorystyczny na samolot lądujący czy 

startujący, to bezzałogowiec miałby doczepione materiały wybuchowe 

lub inną broń zwiększającą uszkodzenia celu. Do wypadków może rów-

nież dojść z udziałem lotnictwa ratunkowego. Często helikoptery lotni-

czego pogotowia ratunkowego latają z dużymi prędkościami na niskich 

wysokościach. Niefortunnie może dojść do wypadku z bezzałogowcem, 

który np. realizuje jakąś misję komercyjną. Zagrożenie ze strony drona 

wynikające z kolizji lub efektu odwrócenia uwagi pilota od realizacji jego 

zadań można podzielić na fazę lotu. Inaczej będą wyglądać zagrożenia 

w fazie startu, lotu, lądowania, kołowania i postoju. 

                                                           
13 M. Połowianiuk, Mamy nowy rekord głupoty. Wynosi on 3 metry. Tylko tyle zabrakło, 
by dron uderzył w Airbusa, https://www.spidersweb.pl/2018/07/airbus-a320-dron.html 
[26.11.2019]. 
14 J. Zorthian, „This Should Not Have Happened‟. A Drone Crashed Into a Canadian 
Passenger Plane, https://time.com/4983677/drone-crash-passenger-plane/ [26.11.2019]. 
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Naukowcy z instytutu badawczego University of Dayton nawią-

zali współpracę z Centrum Szkolenia i Certyfikacji UAS w Sinclair Col-

lege National, aby ustalić co może się stać z samolotem, jeśli uderzy on 

w rekreacyjnego drona w powietrzu. Do testów użyto DJI Phantom 2 

i rozbito go o skrzydło samolotu z prędkością prawie 400km/h. Dron 

przebił się przez poszycie i wyrządził znaczne uszkodzenia wewnątrz. 

Dla porównania, wykonano również symulację zderzenia z ptakiem 

w podobnych warunkach. Użyto żelu balistycznego, który również znisz-

czył poszycie jednak nie dostał się do środka konstrukcji. Film z ekspe-

rymentu zamieszczono w Internecie15. 

Osobną kategorię stanowią zagrożenia dla infrastruktury lotniska 

oraz BSP wyposażone w niebezpieczną aparaturę. Poza fizyczną kolizją 

maszyn należy zwrócić uwagę również na kwestię zakłócania np. pozy-

cjonowania opartego na GNSS w tym GPS przez bezzałogowce wyposa-

żone w „jammer GPS” lub inne urządzenia zagłuszające16. Innym przy-

kładem może być przeniesienie urządzenia uniemożliwiającego łączność 

statku powietrznego z wieżą. Urządzenia zagłuszające sygnały radiowe, 

będą powodowały prawdopodobnie również zerwanie komunikacji 

dron-operator. Jednak taka sytuacja przez atakującego powinna być 

przewidziana i mógłby zapewnić powodzenie swojego ataku poprzez 

wcześniejsze zaprogramowanie drona do wykonywania danych czynno-

ści autonomicznie. 

Kolejnym z zagrożeń jest szeroko rozumiane inwigilacja i szpiego-

stwo. Mogą one wykorzystywać różne sposoby pozyskiwania informacji 

przez bezzałogowce, zaczynając od zwykłej obserwacji wizualnej celu, 

a kończąc na przenoszeniu urządzeń służących do włamań do sieci kom-

puterowych. Czynnościom takim mogą zostać poddane konkretne osoby 

fizyczne, jak i różnego rodzaju instytucje zarówno państwowe jak i pry-

watne. Infrastruktura krytyczna składa się z wielu instytucji realizują-

cych swoje działania. Działają one na podstawie pewnych informacji, jak 

i same wytwarzają informację. Informacja ze względu na swoje znacze-

nie jest jedną z najważniejszych rzeczy niematerialnych.  

                                                           
15 What Happens When a Drone Hits an Airplane Wing?, https://www.youtube.com/ 
watch?v=QH0V7kp-xg0&feature=you tu.be/ [27.11.2019]. 
16 A. Fellner, A. Mańka, I. Mańka, Analiza zagrożeń wynikających z użytkowania bezza-
łogowych statków powietrznych (dronów), „Technika Transportu Szynowego” 2015, 
nr 12, s. 491. 
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Jak podaje Jowita Sobczak „(…) przedsiębiorstwa w celu osią-

gnięcia przewagi konkurencyjnej wykorzystują informacje i nowoczesną 

technologię informacyjną, jako narzędzie walki o klienta. Menadżerowie 

coraz częściej zwracają uwagę na wartość, jaką ma informacja dla przed-

siębiorstwa. Wartość i znaczenie informacji wynikają często nie z faktu 

ich posiadania, lecz z możliwości ich wykorzystania do założonych ce-

lów. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji jest niezbędne do prowa-

dzenia działalności gospodarczej oraz osiągnięcia korzyści materialnych, 

dlatego tak istotne znaczenie ma ochrona informacji”17. 

Posiadając pewne informacje można podjąć określoną decyzję. 

Niejednokrotnie jest tak, że zdobycie jakiejś informacji ma tak ogromne 

znaczenie, że zmienia decyzję i cały pogląd na sytuację. Ze znaczenia 

informacji zdawano sobie sprawę już w starożytności i dlatego starano 

się je chronić np. za pomocą szyfrów czy różnego rodzaju zabiegów np. 

poprzez stosowanie niewidzialnego atramentu. Wyróżnia się 3 cechy 

bezpieczeństwa informacji. Są to: poufność, dostępność oraz integral-

ność. Zagrożeniami dla wymienionych elementów są: nieuprawniony 

dostęp do informacji (naruszenie poufności), zablokowanie dostępu do 

informacji (naruszenie dostępności), oraz zmiana lub inne zakłócenie 

informacji (naruszenie integralności). 

Bezzałogowe statki powietrzne mogą być wykorzystywane na wie-

le sposobów w celu naruszenia któregoś (lub wszystkich) z wymienio-

nych elementów bezpieczeństwa informacji danej instytucji. Ich zaletą 

jest to, że przeszkody terenowe nie stanowią dla nich bariery. Większość 

dronów cywilnych posiada urządzenia rejestrujące obraz i mogą być 

wykorzystywane do pozyskiwania informacji. Najbardziej typowym 

przykładem wykorzystania dronów w tym celu, jest uzyskiwanie zdjęć 

czy filmów. Za pomocą aparatu/kamery zamontowanej na bezzałogo-

wcu, można zebrać materiał np. z imprez, okien budynku (próba zrobie-

nia zdjęć dokumentów lub obiektów znajdujących się w środku), podą-

żać za konkretną osobą lub obiektem, rozpoznać dany obszar, nawet 

chroniony. Inny sposób wykorzystania bezzałogowca, to zamontowanie 

na nim odpowiednich urządzeń, dzięki którym możliwa będzie kradzież 

danych np. z telefonów komórkowych czy komputerów, a także włamy-

wanie się do sieci. Podczas konferencji Black Hat 2014 w Singapurze, 

                                                           
17 J. Sobczak, Znaczenie informacji dla bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, „Securitologia” 
2014, nr 2, s. 72. 



254 

firma specjalizująca się w ochronie teleinformatycznej włamała się do 

urządzeń uczestników spotkania wykorzystując do tego celu drona18. 

Szpiegowanie poprzez drony może odbywać się również bez świadomo-

ści operatora. Wystarczy, że bezzałogowiec będzie posiadał komponent, 

który pochodziłby od strony zainteresowanej pozyskaniem informacji 

w ten sposób. Inną metodą jest bezprawne przejęcie kontroli nad bezza-

łogowcem. Dron jest komputerem i może zostać zhakowany poprzez Wi-

fi lub zakłócanie sygnału GPS. Amerykański haker Samy kamkar wyko-

rzystał luki w bezpieczeństwie sieci bezprzewodowej i przejął kontrolę 

nad dronem19. Podczas konferencji hakerskiej Defcon w 2015 r. zapre-

zentowano drona, który umożliwiał przejęcie nieprawidłowo zabezpie-

czonych sieci bezprzewodowych. Szczególnie groźną sytuacją, ale i dużo 

trudniejszą do zrealizowania, jest przejęcie uzbrojonego drona wojsko-

wego. Może dojść wtedy do bardzo groźnej sytuacji wykorzystania tego 

urządzenia do zaatakowania różnego rodzaju obiektów, w tym infra-

struktury krytycznej. 

 

Ataki terrorystyczne z wykorzystaniem  

bezzałogowych statków powietrznych 

Ataki fizyczne z wykorzystaniem dronów są coraz bardziej me-

dialne ze względu na swoją nowość. Jednocześnie ze względu na wspo-

mniane wcześniej właściwości bezzałogowców, trudno im przeciwdzia-

łać, a środki ochrony nie są jeszcze rozpowszechnione. Również ze 

względu na niskie koszty nadają się idealnie do atakowania, co mogą 

i wykorzystują terroryści. Przykłado, tak zwane „Państwo Islamskie” 

groziło Wielkiej Brytanii, że wykorzysta małe i tanie drony do zrzucania 

bomb na tłumy ludzi podczas imprez sportowych czy kulturalnych, gdzie 

inne drony nagrywałyby całość do celów propagandowych20. 

Przeprowadzono 4 symulacje, w których naloty prowadziłyby 

komercyjne drony wyposażone w ładunki wybuchowe. Wynikło z nich, 

że istniałoby duże prawdopodobieństwo wycieku substancji radioak-

                                                           
18 Informacje ogólne na temat dronów, http://www.anti-drone.pl/informacje/zagrozenia/ 
[29.11.2019]. 
19 K. Konopka, Eksperci: także drony mogą być atakowane przez hakerów, http://nauka-
wpolsce.pap.pl/ [29.11.2019]. 
20 N. Gutteridge, Islamic State threat: Isis plotting to use drones to bomb crowds at major 
British events, https://www.express.co.uk/ [30.11.2019]. 
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tywnych21. To są jednak groźby i symulacje, a nie rzeczywisty atak. Nie-

stety we wrześniu 2019 r. udowodniono, że drony mogą spowodować 

znaczne szkody. Rój 20 dronów oraz 13 rakiet manewrujących dopro-

wadził w wyniku ataku na rafinerie Bukajk (ang. Abqaiq) do spadku 

produkcji ropy w Arabii Saudyjskiej o 5.7 mln baryłek z 7 mln, co stano-

wiło spadek o 5 % w skali globalnej. Jednocześnie zmniejszona została 

produkcja LNG o 50 %. Efektem ataku był również gwałtowny wzrost 

napięcia w regionie, który mógł przerodzić się w konflikt zbrojny22. 

Oczywiście tak ważna infrastruktura posiadała obronę powietrzną. Sta-

nowiły ją zestawy Patriot, Shahine23 oraz 35 mm działka Oerlikon 

GDF24. Jednak nie zostały one w ogóle wykorzystane. Atak mógł zostać 

wykryty zbyt późno na jakąkolwiek reakcję. Powodem może być kieru-

nek – atak nadleciał ze strony uznawanej za bezpieczną25. 

Innym przykładem zamachu przy użyciu dronów jest zamach na 

parę prezydencką Wenezueli, na początku sierpnia 2018 r. Podczas uro-

czystości, atak przeprowadziły 2 bezzałogowe statki powietrzne z pod-

czepionym materiałem wybuchowym C4 po 1 kg na bezzałogowca. Jed-

nego drona udało się unieszkodliwić zmuszając go do zderzenia z pobli-

skim budynkiem, natomiast drugi eksplodował nad prezydencką parą26.  

Istnieje również przykład użycia bojowego dronów w ataku na ba-

zę wojskową. W nocy z 5 na 6 stycznia 2018 r. zostały zaatakowane 

2 rosyjskie bazy w Syrii. Atak był skoordynowany i zaplanowany, wzięło 

w nim udział 13 bezzałogowców. Głównym celem ataku była baza lotni-

cza Hmejmim, na którą wysłano 10 maszyn. Pozostałe 3 zaatakowały 

bazę morską Tartus. Drony posiadały podczepione ładunki wybuchowe, 

                                                           
21 M. Duell, Britain‟s nuclear power plants could come under attack by drones which 
drop explosives, https://www.dailymail.co.uk/news/article-2882425/Britain-s-nuclear-
power-plants-come-attack-DRONES-drop-explosives-says-expert.html [30.11.2019]. 
22 Rafineria w Arabii Saudyjskiej zaatakowana pociskami manewrującymi, https:// 
www.defence24.pl/rafineria-w-arabii-saudyjskiej-zaatakowana-pociskami-
manewrujacymi [31.11.2019]. 
23 Jest to wersja systemu przeciwlotniczego Crotale z kierowanymi pociskami rakietowymi 
ziemia-powietrze. Dla Arabii Saudyjskiej została opracowana specjalna wesja systemu 
zwana Shahine (oko sokoła). 
24 R. Ciastoń, Dronem w rafinerię, http://www.polska-zbrojna.pl/ [31.11.2019]. 
25 Ibidem. 
26 B. Grygiel, Zamach na prezydenta z użyciem dronów. „Dla terrorystów najważniejszy 
jest teatr”, https://www.focus.pl/ [01.12.2019]. 
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które miały być zrzucane na bazę, na cele wrażliwe na eksplozje jak 

np. zbiorniki z paliwem27.  

Jak wskazują powyższe przykłady, bezzałogowe statki powietrzne 

są używane przez terrorystów do atakowania celów, a nie tylko obserwa-

cji. Zarówno rozwój technologii jak i jej upowszechnienie będą skutko-

wać coraz częstszym wykorzystaniem dronów przez terrorystów. Biorąc 

pod uwagę efekt medialny i wpływ na emocje społeczeństw na świecie 

wywoływany przez tego typu ataki, można przypuszczać, że będą one 

coraz częstsze. Drony mogą być wykorzystane jako broń sterowana 

z bezpiecznej dla terrorystów odległości, co mogłoby ułatwić im zniknię-

cie po przeprowadzonym zamachu, bez wykrycia przez służby. Jedno-

cześnie ich późne wykrycie powoduje, że istnieje bardzo mało czasu na 

reakcję, co zwiększa szanse powodzenia zamachu. W przypadku ataków 

terrorystycznych drony mogą posiadać również podczepione inne sub-

stancje, materiały czy urządzenia. Istnieje możliwość wykorzystania 

bezzałogowców do przelotu nad celem i rozpylenia substancji chemicz-

nej, izotopów pierwiastków radioaktywnych czy broni biologicznej. 

Działanie takie może spowodować straty w ludziach, panikę i wpłynąć 

znacznie na koncentrację wysiłku służb na usunięciu tego zagrożenia 

odciągając uwagę od innego celu głównego. Dron mógłby być również 

wykorzystany do ataku cybernetycznego. Jeśli dana infrastruktura była-

by odcięta od ogólnodostępnej sieci, to istniała by możliwość wpięcia się 

drona do sieci wewnętrznej jednostki. Istniała by również możliwość 

zainfekowania bezprzewodowo urządzeń zdolnych do takiej komunika-

cji. O ile w takim przypadku urządzenia instytucji mogłyby być odpo-

wiednio zabezpieczone, to istnieje szansa na zarażenie złośliwym opro-

gramowaniem telefonów pracowników. Pracownicy, którzy nie prze-

strzegaliby zasad bezpieczeństwa rozpowszechniliby dane oprogramo-

wanie atakujące wewnątrz instytucji. 

Biorąc pod uwagę różnorodność zagrożeń, jak i cechy bezzałogo-

wych statków powietrznych uzasadnionym jest stwierdzenie, że infra-

struktura krytyczna musi być chroniona systemami antydronowymi. 

Co prawda, takie urządzenia powstają, jednak wciąż wymagają dopra-

cowania i rozpowszechnienia w stosowaniu. Wymogi stawiane dla tego 

typu urządzeń to przede wszystkim wystarczająco szybkie wykrycie nad-

                                                           
27 M. Dura, Rosjanie ujawniają szczegóły ataku dronów w Syrii, https://www.de-
fence24.pl/rosjanie-ujawniaja-szczegoly-ataku-dronow-w-syrii-analiza [01.12.2019]. 
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ciągającego zagrożenia oraz zdolność do jego neutralizacji zanim zdąży 

wyrządzić szkody lub zanim jego upadek związany z jego zestrzeleniem 

skutkowałby zniszczeniami w infrastrukturze lub celach miękkich. Rów-

nież rozsądnym wymogiem wydaje się być zdolność do neutralizacji 

roju/grupy bezzałogowych statków powietrznych.  
 

Podsumowanie 

Podsumowując, należy zaznaczyć, że infrastruktura krytyczna ze 

względu na swoją rolę jak i wrażliwość jest celem dla terrorystów, a wy-

korzystanie bezzałogowych statków powietrznych w celu jej zaatakowa-

nia staje się faktem. Ponadto, cena bezzałogowych statków powietrznych 

zmniejsza się, a technologia rozpowszechnia się coraz bardziej. Skutkuje 

to stosunkowo łatwym dostępem do tej technologii, która może sostać 

wykorzystana w złych celach. Wykrycie zbliżającego się ataku z wykorzy-

staniem drona jest dość trudne, a standardowe zabezpieczenia są mało 

skuteczne. Jednocześnie atak rojem bądź grupą dronów zwiększa szanse 

na skuteczność ataku. Zagrożenie sprawiają również ludzie nieodpowie-

dzialni, którzy używają bezzałogowych statków powietrznych niezgodnie 

z przepisami lub z lekkomyślnością. 

W przypadku zbrojnej konfrontacji państw, wojskowe bezzałogo-

we statki powietrzne będą stanowić poważne zagrożenie dla infrastruk-

tury krytycznej ze względu na przenoszone przez nie uzbrojenie w po-

łączeniu z trudną wykrywalnością i problemami z zestrzeleniem. Można 

przypuszczać, że z biegiem czasu incydenty z wykorzystaniem bezzało-

gowych statków powietrznych staną się częstrze. Ponadto, drony mogą 

zostać zmodyfikowane oraz wyposażone w różnego rodzaju urządzenia, 

środki czy niebezpieczne materiały wybuchowe. Możliwość ich modyfi-

kacji sprawia, że zagrożenie związane z użyciem tzw. bezzałogowców 

może wzrosnąć. W związku z tym zaleca się, aby infrastruktura krytycz-

na chroniona była całodobowo przed incydentami związanymi z bezza-

łogowymi statkami powietrznymi. Urządzenia te powinny być w stanie 

wykryć drony z odpowiednim wyprzedzeniem oraz zneutralizować je 

zanim zbliżą się do celu. Jednocześnie urządzenia do zwalczania bezza-

łogowców powinny być w stanie zneutralizować grupę/rój bezzałogo-

wych statków powietrznych. 
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Nadia Gubernat 
 

 

Ewolucja teorii wojny sprawiedliwej 
 

 

Przemoc wszelkiego rodzaju jest nieodłącznym elementem histo-

rii cywilizacji i kultury. Szczególnie w czasie wojny, będącej przykładem 

przemocy zbiorowej, dochodzi do łamania podstawowych praw człowie-

ka. Mimo moralnego sprzeciwu, jaki budzi ta forma konfrontacji, nie-

kiedy sprawą trudną jest użycie innego sposobu na załagodzenie wyjąt-

kowo skomplikowanych konfliktów, zarówno wewnątrzpaństwowych, 

jak i międzynarodowych. Okrucieństwo wojny wywołuje moralną po-

trzebę odróżnienia wydarzeń, które przedstawia się jako barbarzyńskie 

akty terroru, od tych usprawiedliwionych koniecznością, i implikuje 

pytanie, na podstawie jakich kryteriów można takiego podziału doko-

nać. Jak stwierdza Leszek Kołakowski w wykładzie O przemocy: „Nie-

podobna się obejść w odróżnieniu usprawiedliwionej od nieusprawie-

dliwionej przemocy bez oceny celów, o które chodzi. Tam, gdzie cel jest 

ponad wszelką wątpliwość godziwy i gdzie – co bardzo ważne – nie ma 

innych sposobów walki, przemoc jest usprawiedliwiona, chociaż nie 

zawsze jest rozsądna. (…) Cel, który może przemoc usprawiedliwić, musi 

być wyraźnie określony, specyficzny, uchwytny”1. Definicja przemocy, 

mimo że dotyka ważnej sfery moralnej, wydaje się nieprzydatna w rea-

liach politycznych, ponieważ cechuje ją brak konkretności – wyrażenia 

„cel godziwy” czy „specyficzny” są pojęciami nieostrymi, wymykającymi 

się jednoznacznej interpretacji, co pozwala na dostosowanie ich znacze-

nia do oczekiwań społecznych. 

Należałoby się zatem zastanowić nad sensem usprawiedliwiania 

przyczyn wojen. Carl von Clausewitz twierdził, że: „Wojna jest tylko 

kontynuacją polityki innymi środkami”2, w której kwestie moralne po-

zostają nieistotne. Z Clausewitzowską amoralną wizją wojny nie zgadza 

się jednak Charles Blattberg, utrzymując: „(…) Clausewitz niesłusznie 

                                                           
 mgr Nadia Gubernat, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uni-
wersytet Jagielloński w Krakowie, e-mail: nadia.gubernat@student.uj.edu.pl 
1 L. Kołakowski, Mini-wykłady o maxi-sprawach, Kraków 2007, s. 77-78. 
2 C. von Clausewitz, O naturze wojny, tłum. A. Hildebrandt, Warszawa 2007, s. 7. 
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twierdził, iż bezwzględność jest nieunikniona w czasie wojny, że wojna 

jest ostatecznie pozbawiona moralności”3. Powyższa wypowiedź wskazu-

je, że nie można pozostawić problematyki wojny bez żadnych regulacji. 

Mimo problemów, jakie ona rodzi, materia ta jest zbyt istotna, aby mo-

gła pozostać poza wszelką odpowiedzialnością. Równie ważne jest też 

rozstrzygnięcie, czy wszystkie konflikty zbrojne, niezależnie od ich przy-

czyn, powinny być zakazane jako wyraz najgorszego zła i upadku cywili-

zacji człowieka.  

Próbą odpowiedzi na powyższe kwestie jest rozróżnienie dwóch 

typów wojen: agresywnych i obronnych. W największym skrócie różnią 

się one rolą, jaką odgrywa dana strona w konflikcie. Atakujący zasługuje 

bowiem na potępienie, a ofiara ma prawo do obrony. Powyższa klasyfi-

kacja może wydawać się oczywistą, należy jednak dokładnie zdefiniować 

pojęcie wojny obronnej. Z pewnością ma ona miejsce, gdy obce siły 

przekraczają granice danego terytorium z wrogimi zamiarami, stano-

wiąc dla niego bezpośrednie zagrożenie. Pojawia się jednak problem 

uznania między innymi działań prewencyjnych. Można by zadać nastę-

pujące pytania: czy dopuszczalne jest na przykład zaatakowanie obcych 

oddziałów mobilizujących się przy granicy, ale jej nie przekraczających? 

Jaką rolę odgrywa w tym zakresie opinia publiczna? Czy poczucie zagro-

żenia społeczności może być przesłanką usprawiedliwiającą użycie siły? 

Utożsamianie wojny obronnej z wojną moralnie dozwoloną wydaje się 

zatem zbytnim zawężeniem definicji. Aby móc stwierdzić, że dany kon-

flikt zbrojny jest wojną sprawiedliwą (łac. bellum iustum), zgodnie z jej 

doktryną powinny być spełnione dodatkowe kryteria.  

W minionych czasach wojna taka miała służyć obronie ojczyzny 

lub odzyskaniu bezprawnie utraconej wartości. W takim ujęciu można 

dostrzec podejście pragmatyczne, dla którego punktem odniesienia jest 

bezpieczeństwo państwa, a nie kwestia sprawiedliwości. Sprawiedliwość 

i wojna sprawiedliwa były rozważane głównie w gronie teologów. Prze-

łom nastąpił w czasie wojny w Wietnamie w latach 1957‒1975 (zwanej 

również II wojną indochińską). To właśnie wtedy kwestia sprawiedliwo-

ści w konfliktach zbrojnych stała się szeroko dyskutowanym tematem, 

zmieniła sposób postrzegania wojny przez społeczeństwo i od tego czasu 

„można niemal powiedzieć, że sprawiedliwość stała się militarną ko-

                                                           
3 Ch. Blattberg, Taking War Seriously, http://www.https://www.academia.edu/102306-
77/Taking_War_Seriously [20.04.2020]. 
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niecznością”4. Ówczesny burzliwy okres przemian kulturowych dopro-

wadził do sformułowania poglądu, który dokładnie określał kryteria, 

jakie musi spełnić wojna, aby stać się sprawiedliwą. Jak stwierdza bo-

wiem Michael Walzer, wojnę można odróżnić od morderstwa czy masa-

kry tylko wówczas, gdy są ustalone ograniczenia w zasięgu walki5.  

Koncepcja odwołująca się do sprawiedliwego charakteru wojny 

jako kryterium uzasadniającego użycie siły jest obecna w większości kul-

tur. Jednakże cywilizacja europejska wiąże ją bezpośrednio z modelami 

sformułowanymi przez starożytnych Greków i Rzymian oraz rozwojem 

teologii chrześcijańskiej. Decyzja o wypowiedzeniu wojny w starożytnej 

Grecji wynikała z różnorodnych przesłanek. Jedną z nich było przeko-

nanie, że konflikt powinien wiązać się z zaistnieniem ważnej przyczyny. 

Grecy dopuszczali możliwość polubownego rozwiązania sporu poprzez 

dobrowolne wyrównanie wyrządzonych szkód i uczynienie zadość 

krzywdom. Istotną kwestią był odpowiedni czas – zakazano mianowicie 

użycia sił na przykład podczas Igrzysk Olimpijskich czy innych świąt 

religijnych. Najważniejsi ówcześni myśliciele, tacy jak Platon czy Arysto-

teles, podkreślali, iż wojnę można prowadzić wyłącznie z barbarzyńcami, 

którzy, jak na przykład Persowie, stanowią naturalnych wrogów Gre-

ków. Platon przestrzega przed konsekwencjami wojny domowej, stwier-

dzając: „Więc kiedy się Hellenowie z barbarzyńcami biją i barbarzyńcy 

z Hellenami, to powiemy, że to jest wojna i że to są wrogowie z natury. 

Takie wrogie stosunki należy nazywać wojną. A kiedy Hellenowie z Hel-

lenami coś podobnego robią – a są przecież z natury przyjaciółmi – to 

powiemy, że to jest choroba Hellady i rozpad wewnętrzny”6. W rzeczy-

wistości między poszczególnymi polis dochodziło do konfliktów, chociaż 

oceniano je jako moralnie naganne.  

Dopuszczalne natomiast z moralnego punktu widzenia były woj-

ny sprawiedliwe. Pierwszy katalog przyczyn usprawiedliwiających kon-

flikt sformułował uczeń Platona, Arystoteles, który między innymi wy-

różnił następujące kategorie: przypadek wojny obronnej, konieczność 

ustanowienia hegemonii nad ludami, które, co ważne, mogą zyskać na 

poddaniu się, oraz podbój ludów z natury przeznaczonych do niewolnic-

                                                           
4 M. Walzer, Spór o wojnę, tłum. Z. Zinserling, Warszawa 2006, s. 24. 
5 Por. idem, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Rozważania natury moralnej 
z uwzględnieniem przykładów historycznych, tłum. M. Szczubiałka, Warszawa 2010, s. 63 
i n. 
6 Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Kęty 2003, s. 173. 
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twa. Co najważniejsze, Arystoteles głosił, że każda wojna powinna być 

prowadzona wyłącznie w celu osiągnięcia pokoju, gdyż jak stwierdził: 

„Okazuje się zatem, że wszelkie na wojnę obliczone urządzenia należy 

wprawdzie uznać za dobre, jednak nie stanowią one bezwzględnie osta-

tecznego celu państwa, a tylko są środkiem do niego”7. 

W odmienny sposób postrzegano problem użycia siły zbrojnej 

w starożytnym Rzymie – wojna winna być nie tylko sprawiedliwa (iu-

stum), ale również pium, czyli prowadzona na polecenie bogów. Ze 

względu na te zasady ustanowiono kolegia kapłanów, czyli fecjałów, 

zwanych często „strażnikami pokoju”, których zadaniem było rozstrzy-

ganie o dopuszczalności prowadzenia konfliktu zbrojnego. Procedura 

jego wypowiedzenia była regulowana przez ius fetiale, dzięki któremu 

przeciwnik mógł uniknąć starcia, jeżeli naprawił wyrządzone szkody 

w formie restytucji. Oficjalne wypowiedzenie wojny (indictio) przyjmo-

wało formę rozbudowanego ceremoniału. Obszerny rytuał wypowiedze-

nia wojny pochwalał między innymi Cyceron. Dodatkowo podkreślał on 

wymóg istnienia racjonalnego powodu konfliktu, którym mogły być: 

obrona własna, chęć ukarania wrogów, odzyskanie zagrabionych dóbr 

oraz dochowanie wierności: „Niesprawiedliwe są te wojny, które zostaną 

wszczęte bez przyczyny. Bo sprawiedliwie można prowadzić wojnę tylko 

gwoli ukarania lub odparcia nieprzyjaciela. Za sprawiedliwą uważa się 

tylko taką wojnę, która została z góry oznajmiona i należycie wypowie-

dziana, a ma na celu odzyskanie zagrabionych rzeczy”8. Cyceron podkre-

ślał również, że nadrzędnym celem konfliktu jest przywrócenie sprawie-

dliwego pokoju.  

Początkowo władcy stosowali się do wyżej sformułowanych wy-

mogów, powierzając fecjałom ocenę moralną danego konfliktu, jednakże 

wraz z ekspansją Imperium Rzymskiego procedura ta okazała się jednak 

mało praktyczna i coraz częściej ją ignorowano, aż do momentu zaniku 

kolegium fecjałów w IV wieku9.  

Wraz ze zmniejszaniem się roli fecjałów zaczęto bagatelizować 

wymóg sprawiedliwego charakteru wojny, podkreślając wynikające 

z konfliktu korzyści polityczne i materialne. Dodatkowo poczucie wyż-

                                                           
7 Arystoteles, Polityka, [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. 1, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 
2001, s. 134. 
8 M.T. Cyceron, O państwie, [w:] idem, O państwie. O prawach. O powinnościach. 
O cnotach, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1960, s. 134. 
9 S. Stabryła, Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2007, s. 44-47. 
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szości Rzymian wobec innych narodów utwierdzało mieszkańców impe-

rium w przekonaniu o słuszności wypowiadania kolejnych wojen. Teoria 

bellum iustum odrodziła się następnie w doktrynie chrześcijańskiej. 

W okresie wczesnochrześcijańskim postulowała całkowity pacyfizm. 

Realia polityczne wymusiły jednak praktyczne podejście do kwestii woj-

ny i pokoju oraz doprowadziły do dostosowania przez św. Augustyna 

założeń antycznej teorii wojny sprawiedliwej do wymogów moralnych 

chrześcijaństwa. Przez wieki Kościół był również uznawany za jedyną 

instytucję kompetentną w zakresie oceny sprawiedliwości danego kon-

fliktu. Chrześcijańskie podejście do wojny uległo transformacji wraz 

z pojawieniem się absolutyzmu. W XVI wieku przyznano władcy-suwe-

renowi nieograniczone prawo do wypowiadania i prowadzenia konflik-

tów zbrojnych. Myśliciele oceniali dopuszczalność użycia siły nie ze 

względu na sprawiedliwość wojny, ale na jej użyteczność dla państwa. 

Niccolò Machiavelli stwierdzał na przykład, że wojna ekspansywna zaw-

sze zasługuje na pochwałę, pod warunkiem, iż może poprawić sytuację 

państwa10. Dodatkowo podkreślał konieczność utrzymywania wojska 

w stałej gotowości, która świadczyła o permanentnych konfliktach zbroj-

nych w tamtym czasie. Również inni myśliciele tego okresu, tacy jak 

Jean Bodin czy Tomasz Hobbes przyznawali suwerenowi nie tylko wy-

łączne prawo do wypowiadania wojny, ale również do zawierania poko-

ju. Należy jednak podkreślić, że działania władcy powinny być nakiero-

wane na dobro publiczne. Ludzie bowiem w czasie zawierania umowy 

społecznej oddają całą władzę w ręce suwerena, aby ten uchronił ich 

przed pierwotnym stanem natury, przedstawianym jako wojna każdego 

z każdym. Obowiązkiem władcy staje się zatem zapewnienie bezpieczeń-

stwa poddanych11. 

Kwestia słuszności wojny w tym okresie została także podjęta 

w rozważaniach nad prawem narodów. Alberico Gentili jako pierwszy 

stwierdził, że sprawiedliwy charakter wojny nie może być oceniany przez 

pryzmat ideologii, ale powinien mieć również swoje uzasadnienie praw-

ne. Podkreślał, że posługując się wyłącznie kryteriami moralnymi, nie 

jest możliwe przyznanie racji tylko jednej stronie konfliktu, gdyż często 

                                                           
10 N. Machiavelli, Książę, tłum. Cz. Nanke, Warszawa 1984, s. 43. 
11 T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, 
tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 126, 158-159. 
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przesłanki sprawiedliwości spełnione są po stronie kilku podmiotów12. 

Dodatkowo zdefiniował wojnę jako publiczną, sprawiedliwą rywalizację 

państw, zaś o jej moralnym uzasadnieniu miał decydować fakt, czy kon-

flikt był potrzebny13. Należy podkreślić, że możliwość prowadzenia woj-

ny została całkowicie wykluczona, jeżeli u jej podstaw leżały przyczyny 

religijne14. 

W czasie rządów absolutystycznych model wojny sprawiedliwej 

nie odbiegał w istotnym stopniu od antycznego wzorca – starożytną 

teorię dostosowano jedynie do nowej rzeczywistości politycznej. Przy-

kładem powyższego zabiegu jest dzieło Hugo Grocjusza De iure belli ac 

pacis, w którym autor stara się pogodzić ideę wojny sprawiedliwej z pra-

wem narodów. Grocjusz zdefiniował wojnę jako „stan, w jakim znajdują 

się osoby toczące spór przy użyciu siły”15 i podkreślił, że wszczyna się ją 

jedynie w celu dochodzenia prawa. Ponadto twierdził, że konflikt należy 

prowadzić w granicach prawa oraz dążyć do pokoju. Jako przyczyny 

usprawiedliwiające użycie siły podaje klasyczną triadę, wymienianą 

przez średniowiecznych teologów, czyli obronę, odzyskanie zabranych 

rzeczy i wymierzenie kary16. Na szczególną uwagę zasługuje katalog po-

wodów, na które nie można się powołać przy wypowiadaniu wojny. 

Wśród najważniejszych należy wymienić: lęk przed potęgą państw są-

siednich, dążenie do zmiany siedzib, pożądanie cudzej własności czy 

chęć pozyskania nowych poddanych rzekomo dla ich własnego dobra17. 

Dodatkowo Grocjusz wskazuje „wątpliwe” przyczyny wojny, w przypad-

ku zaistnienia których należy skorzystać z bezpieczniejszych rozwiązań, 

takich jak rokowania, arbitraż czy nawet losowanie18. Nawiązując do 

hiszpańskiej szkoły prawa, Grocjusz wskazuje, iż wojna nie może być 

równocześnie sprawiedliwa w przypadku obu skonfliktowanych państw, 

podobnie jak dwie strony nie mogą mieć racji w sporze sądowym19. 

                                                           
12 A. Wagner, Lessons of Imperialism and of the Law of Nations. Alberico Gentili‟s Early 
Modern Appeal to Roman Law, „The European Journal of International Law” 2012, t. 23, 
nr 3, s. 881. 
13 A. Gentili, De Iure Belli Libri Tres, t. 2, tłum. J.C. Rolfe, Oxford 1933, s. 12. 
14 Ibidem, s. 38. 
15 H. Grotius, Trzy księgi…, s. 86. 
16 Idem, On the Law of War and Peace, Cambridge University Press 2012, s. XXIV-XXV. 
17 Idem, Trzy księgi..., t. 2, s. 136-149. 
18 Ibidem, s. 170.  
19 Ibidem, s. 158-159. 
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Dzieło Grocjusza przestało być aktualne po uchwaleniu pokoju 

westfalskiego w 1648 r., który zakończył wojnę trzydziestoletnią. Sku-

piono się wówczas na utrzymaniu równowagi między mocarstwami i po-

łożono nacisk na formalny sposób wypowiadania wojny oraz rozwój 

możliwości rozwiązywania konfliktów bez użycia siły. Zaprzestano anali-

zowania sprawiedliwości wojen, kwalifikując powyższy wymóg jako pro-

blem stricte etyczny. 

Okres po II wojnie światowej można przedstawić jako czas zała-

mania się klasycznej teorii wojny sprawiedliwej. Wprawdzie już po Wiel-

kiej Wojnie pojawiły się postulaty całkowitego wyeliminowania użycia 

sił zbrojnych, między innymi autorstwa Luigiego Sturzo20, jednakże wy-

darzenia najbardziej katastrofalnego konfliktu w historii Europy uzmy-

słowiły, że klasyczny model walki jest już nieaktualny. Nowe wojny oka-

zały się konfliktami o charakterze globalnym, wykorzystującymi najno-

wocześniejsze osiągnięcia techniki i rozgrywającymi się na rozległych 

obszarach, uderzając głównie w ludność cywilną. Zmieniła się również 

rola Kościoła w czasie wojny. Kiedyś arbitralnie decydował on o spra-

wiedliwości lub jej braku w danym konflikcie, tym samym zdanie tej 

instytucji mogło powstrzymać ambicje pojedynczych władców. Począw-

szy od połowy ubiegłego wieku, opinia Kościoła nie odgrywa znaczącej 

roli w zlaicyzowanych państwach, w których rządzą układy polityczne. 

Bezsilność Stolicy Apostolskiej wytknął Stalin, zadając niepozbawione 

złośliwości pytanie: „Ile dywizji ma papież?”. Kryzys nauki Kościoła 

i zwrot ku ruchom pacyfistycznym sprawiły, że dywagacje na temat woj-

ny sprawiedliwej przestały być domeną chrześcijaństwa. Teoria ta oka-

zała się potrzebna we współczesnym zlaicyzowanym świecie, jednakże 

w unowocześnionej formie. Nowe wojny, rozwój technologii, konflikty 

asymetryczne wymagają zaktualizowania klasycznych poglądów i dosto-

sowania ich do zmieniającej się rzeczywistości. Współcześnie bowiem 

                                                           
20 Włoski myśliciel jako jeden z pierwszych zmienił optykę wojny, która z konfliktu lokal-
nego przeistoczyła się w walkę globalną. Wskazywał on na konieczność rewizji pojęć „na-
ród” i „ojczyzna”, które stały się archaiczne we współczesnym, kosmopolitycznym świecie. 
Kontrowersyjna, ale nie pozbawiona słuszności w kontekście propagandy narodowej, 
między innymi nazistowskich Niemiec, okazała się propozycja ograniczenia suwerenności 
państw i rozwiązywania nieporozumień wyłącznie przez arbitralny organ międzynarodowy. 
Wbrew pozorom wizja Luigiego Sturzo okazuje się optymistyczna, ponieważ duchowny 
wierzył, że podobnie jak osiągnięcia cywilizacyjne pozwoliły na pokonanie problemu głodu, 
tak samo może zostać w przyszłości wyeliminowana wojna. Por. G. Minois, Kościół i woj-
na. Od czasów Biblii do ery atomowej, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1998. 
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normą stała się analiza przesłanek związanych z legalnością danego 

konfliktu na gruncie prawa międzynarodowego bądź jej brakiem, a nie 

rozważania nad tak abstrakcyjną ideą jak sprawiedliwość. 

Dopiero w XX wieku starano się nadać dotychczasowym zwycza-

jom wojennym status wiążących norm prawnych i podział wojen na bel-

lum iustum i bellum iniustum został zastąpiony rozróżnieniem ze wzglę-

du na legalność konfliktu zbrojnego (bellum legale i bellum illegale). 

Początkowo wskazywano na potrzebę stosowania w pierwszej kolejności 

metod pokojowych, tak jak miało to miejsce w Konwencji haskiej (II) 

z 1907 r. czy w Pakcie Ligi Narodów z 1919 r. Dodatkowo w tym ostat-

nim dokumencie w art. 11-16 wskazano na inne ograniczenia możliwości 

uciekania się do wojny, takie jak konieczność rozwiązywania sporów na 

drodze dyplomatycznej lub sądowej, lub arbitrażowej21. 

Współcześnie prawo międzynarodowe stara się wyeliminować 

użycie sił zbrojnych w takim stopniu, że w doktrynie zaczęto używać 

określenia ius contra bellum – prawo zakazujące prowadzenia wojny. 

Należy podkreślić, że prawo to dąży do zakazania użycia siły w każdej sy-

tuacji – niedopuszczalne jest nawet prowadzenie wojny sprawiedliwej22.  

Jednym z najważniejszych współczesnych dokumentów między-

narodowych, dotyczących rozważanych kwestii, jest Karta Narodów 

Zjednoczonych, która w art. 2.4 wskazuje na zakaz używania sił zbroj-

nych: „Wszyscy członkowie powstrzymają się w swych stosunkach mię-

dzynarodowych od stosowania groźby lub użycia siły przeciwko całości 

terytorialnej lub niepodległości politycznej któregokolwiek państwa, lub 

wszelkiego innego sposobu, niezgodnego z zasadami Narodów Zjedno-

czonych”23. Jak widać, artykuł ten zakazuje nie tylko uciekania się do 

wojny, ale także użycia przemocy, której nie można w danej sytuacji 

interpretować jako prowadzenie wojny. Jednak w dalszej części doku-

mentu znaleźć można następujące wyjątki od zakazu użycia sił zbroj-

nych: 

 zezwolenie na użycie sił zbrojnych w samoobronie, kiedy jest to 

konieczne, środki muszą być proporcjonalne do zakończenia napaści 

                                                           
21 Pakt Ligi Narodów, Dz.U. z 1920 r. nr 35 poz. 200, http://www.grocjusz. edu.pl/Docu-
ments/pln.html [20.04.2020]. 
22 S.K. Sharma, The Legacy of Ius Contra Bellum: Echoes of Pacifismin Contemporary 
Just War Thought, „Journal of Military Ethics” 2009, t. 8, nr 3, s. 218. 
23 Karta Narodów Zjednoczonych, strona internetowa Ośrodka Informacji ONZ w War-
szawie, http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php/ [20.04.2020]. 
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oraz stanowi odpowiedź na zbrojny atak; dodatkowo powinno być jedy-

nym dopuszczalnym środkiem zastosowanym bez zbędnej zwłoki 

(art. 51)24, 

 użycie siły zbrojnej na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa 

(art. 42)25, 

 użycie siły zbrojnej w stosunku do byłych państw nieprzyjaciel-

skich; jest to regulacja o znaczeniu historycznym (art. 107)26. 

Należy jednak zauważyć, że w praktyce międzynarodowej powyż-

sze wyjątki nie stanowią katalogu zamkniętego. Współcześnie nieoficjal-

nie akceptuje się również użycie sił zbrojnych między innymi w przy-

padkach ochrony własnych obywateli, prawa narodu do samostanowie-

nia oraz interwencji humanitarnej. Kwestia dopuszczalności tej ostatniej 

jest niezwykle kontrowersyjna – jak już wcześniej wspomniano, użycie 

sił zbrojnych w przypadku interwencji humanitarnej nie zostało explicite 

wyrażone w Karcie Narodów Zjednoczonych. Jednak zapobieganie eska-

lacji przemocy lub katastrofie humanitarnej stanowi moralny obowiązek 

każdego człowieka i nawiązuje tym samym pośrednio do teorii wojny 

sprawiedliwej. W związku z tym można zaobserwować proces tworzenia 

się prawa zwyczajowego i obecność idei bellum iustum we współcze-

snych relacjach międzynarodowych. 

Dyskusja nad dopuszczalnością interwencji humanitarnej przy-

czyniła się do uświadomienia, że problem sprawiedliwego charakteru 

jest wciąż obecny w stosunkach między państwami. Momentem przeło-

mowym stała się II wojna indochińska, czyli wojna w Wietnamie w la-

tach 1957-1975. W tym czasie dzięki rozwojowi mediów obywatele ame-

rykańscy mogli wyrazić swoją opinię na temat powyższego konfliktu. 

Jak się okazało, opinia publiczna miała znaczący wpływ na działania 

                                                           
24 „Żadne postanowienie niniejszej Karty nie narusza naturalnego prawa każdego członka 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, przeciwko któremu dokonano zbrojnej napaści, do 
indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, zanim Rada Bezpieczeństwa zastosuje środki, 
konieczne dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”. Por. ibidem. 
25 „Jeśli Rada Bezpieczeństwa uzna, że środki przewidziane w artykule 41 będą niedosta-
teczne, lub się takimi okazały, może ona przeprowadzić siłami powietrznymi, morskimi lub 
lądowymi taką akcję, jaką uzna za konieczną dla utrzymania albo przywrócenia międzyna-
rodowego pokoju i bezpieczeństwa. Akcja ta może obejmować demonstrację, blokadę 
i inne operacje sił zbrojnych, powietrznych, morskich lub lądowych członków Organizacji 
Narodów Zjednoczonych”. Por. ibidem.  
26 „Nic w niniejszej Karcie nie pozbawia mocy prawnej ani nie przeszkadza podejmowaniu 
wobec jakiegokolwiek państwa, które podczas drugiej wojny światowej było nieprzyjacie-
lem któregokolwiek sygnatariusza niniejszej Karty, działań, podjętych lub sankcjonowa-
nych w wyniku tej wojny przez rządy, które za te działania odpowiadają”. Por. ibidem. 
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władz. Teoria wojny sprawiedliwej na nowo pojawiła się wówczas w roz-

ważaniach świeckich myślicieli. Niebagatelną rolę w rozpowszechnieniu 

i uaktualnieniu idei bellum iustum odegrał amerykański filozof i polito-

log, Michael Walzer. Jest on autorem między innymi dzieła o funda-

mentalnym znaczeniu dla postrzegania współczesnych konfliktów zbroj-

nych, zatytułowanego Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Novum, 

jakie przyniosły jego poglądy, dotyczy wagi kwestii moralnych w czasie 

konfliktów zbrojnych. Kładąc nacisk na kategorie etyczne, Walzer rezy-

gnuje jednocześnie z całkowitego pacyfizmu, postrzegając problematykę 

wojny w szerokiej perspektywie. Warto podkreślić, że wszystkie przed-

stawione przez filozofa rozważania teoretyczne poparte są przykładami, 

które zaistniały w historii.  

W swojej książce zatytułowanej Sfery sprawiedliwości. Obrona 

pluralizmu i równości Michael Walzer stwierdza, iż: „żołnierka jest 

szczególnym przypadkiem ciężkiej pracy”27. Co więcej, w krajach, w któ-

rych ma miejsce obowiązkowy pobór do wojska, człowiek nie wybiera 

takiej roli samodzielnie. Zadaniem wojskowych staje się ochrona prawa 

do życia i wolności innych obywateli, oni sami jednak zostają tych przy-

wilejów pozbawieni. Jak stwierdził Napoleon: „żołnierze są stworzeni po 

to, by ginąć” – z taką perspektywą Walzer nie jest w stanie się zgodzić. 

Jak podkreśla: „jeżeli nawet przyjmiemy, że żyjemy w piekle, nadal mo-

żemy twierdzić, że nikt nie jest stworzony po to, by ginąć”28. W związku 

z powyższym żołnierze powinni mieć prawo do obrony życia i wolności 

niezależnie, czy mają do czynienia z wojną obronną, czy napastniczą. 

W celu ochrony własnego, ale też cudzego życia otrzymują przyzwolenie 

na zabijanie, jednak aby ich działanie można było uznać za moralnie 

zasadne, muszą stosować się do określonych reguł wojny, takich jak na 

przykład zakaz zabijania jeńców czy ataków na ludność cywilną. 

Według Walzera bywa, że nie można zastosować modelu wojny 

sprawiedliwej utożsamianego z wojną obronną do wszystkich konflik-

tów. Często bowiem obie walczące strony można uznać za agresorów, jak 

w przypadku II wojny w Zatoce Perskiej. Myśliciel odrzuca również kon-

cepcję wojny sprawiedliwej jako aktu kary za wyrządzone zło. Według 

teorii agresji w przypadku, gdy państwo napastnicze zostanie zbrojnie 

                                                           
27 M. Walzer, Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, tłum. Michał Szczu-
białka, Warszawa 2007, s. 259. 
28 Idem, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe…, s. 212. 
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odparte, może być również ukarane. Filozof stwierdza, że wojna spra-

wiedliwa powinna być równocześnie wojną niezbędną. Użycie sił zbroj-

nych w celu ukarania danego państwa czy podmiotu wydaje się być 

znacznym nadużyciem, gdyż w tym kontekście nie wchodzi w grę bezpo-

średnie zagrożenie29. 

Szczególnie problematyczna wydaje się kwestia działań prewen-

cyjnych, które mają na celu zachowanie równowagi sił w regionie. Wal-

zer podaje przykład wojny o sukcesję hiszpańską w XVIII wieku, kiedy 

to koalicja mocarstw europejskich zaatakowała Francję, obawiając się 

wzrostu jej potęgi. Filozof odrzuca możliwość wypowiedzenia wojny ze 

względu na obawy związane z potencjalnym przyszłym aktem agresji ze 

strony jednego państwa, gdyż jak stwierdza: „Założenie o złych zamia-

rach sąsiadów w rzeczywistości wcale nie jest roztropne. Jest jedynie 

cyniczne, jest przykładem mądrości życiowej, jaką nikt się nie kieruje 

ani nie mógłby się kierować”30. Czy oznacza to, że należy całkowicie za-

kazać stosowania tak zwanych uderzeń wyprzedzających i oczekiwać na 

pierwszy atak ze strony wroga? Wydaje się, że nie, gdyż: „państwu wolno 

użyć siły zbrojnej w obliczu zagrożenia wojennego, gdy tylko nieuczy-

nienie tego wystawiałoby na poważne ryzyko jego integralność teryto-

rialną lub suwerenność polityczną”31. 

Współcześnie można zaobserwować wzrost liczby ingerencji ob-

cych mocarstw szczególnie w państwach rozwijających się. Powołując się 

na argumentację Johna Stuarta Milla, Walzer podaje przykłady sytuacji, 

w których zakaz przekraczania granic innego kraju może zostać jedno-

stronnie zawieszony. Wśród nich pojawiają się walki zbrojne o niepod-

ległość wspólnoty politycznej w przypadku secesji lub wyzwolenia naro-

dowego, kontrinterwencja na wypadek przekroczenia granic państwa 

trzeciego przez obce siły oraz obrona ludności cywilnej, gdy prawa czło-

wieka łamane są w takim stopniu, że „wstrząsają sumieniem ludzko-

ści”32.  

Autor podkreśla, że należy ostrożnie stosować dwie pierwsze 

przesłanki użycia sił zbrojnych w obcym kraju, jednak w pełni popiera 

interwencje humanitarne, ponieważ: „Kiedy ludzie są wyrzynani, nie 

wymagamy, aby wykazali się samodzielnością, nim pospieszymy im 

                                                           
29 Por. ibidem, s. 116-117. 
30 Ibidem, s. 136. 
31 Ibidem, s. 146. 
32 Ibidem, s. 175. 
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z pomocą”33. Powstrzymanie rozlewu krwi staje się wówczas moralną 

koniecznością. Użycie sił zbrojnych w związku z interwencją humanitar-

ną nie budzi zatem wątpliwości. Autor wskazuje jednak, że trudno podać 

modelowe przykłady zastosowania jej w praktyce. Ten rodzaj ingerencji 

w sprawy wewnętrzne innych państw powinien być bowiem związany 

wyłącznie z motywami humanitarnymi, gdy tymczasem mocarstwami 

niejednokrotnie kierują różnorakie pobudki. W związku z powyższym 

Walzer zaleca analizę modeli mieszanych, w których ochrona praw 

człowieka stanowi jedną z przesłanek wypowiedzenia wojny.  

Mimo sięgającej starożytności tradycji i swej stricte teoretycznej 

natury refleksja nad sprawiedliwym wymiarem wojny jest wciąż obecna 

w debacie politycznej. Mnogość i różnorodność definicji wojny sprawie-

dliwej wskazują, że jest to pojęcie elastyczne, dostosowujące się do za-

chodzących w danym okresie wydarzeń, nastrojów społecznych i sytuacji 

politycznej. Należy podkreślić, że współczesna doktryna wojny sprawie-

dliwej zachowała elementy charakterystyczne dla jej klasycznej wersji. 

Kolejne odsłony bellum iustum mają być zatem udoskonaleniem pier-

wotnych założeń, które umożliwia stosowanie teorii w praktyce.  

Idea wojny sprawiedliwej nie jest dziś przedmiotem dyskusji wy-

łącznie teoretyków i historiografów. Znalazła się ona także w centrum 

zainteresowań polityków. Jednak z powodu ciągłej ewolucji pojęcia 

i braku precyzyjnej definicji rodzi się niebezpieczeństwo zbyt szerokiej 

interpretacji rozważanego konceptu. W szczególności istnieje zagrożenie 

wykorzystania teorii do realizacji partykularnych interesów państwa, 

które są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi. Sposób 

prowadzenia walk ulega ciągłym zmianom, stąd często brakuje narzędzi 

prawnych, które pomogłyby na bieżąco rozwiązać konflikt. Dlatego tak 

istotną rolę w uzupełnianiu luk prawnych odgrywają zwyczaj i dorobek 

doktryny. Wojna sprawiedliwa nie jest wyłącznie teorią, ale również 

inspiracją dla praktyków, a jak stwierdził Michael Walzer: „Jesteśmy 

(…) skazani na dalszy spór o wojnę; to nieodzowne działanie obywateli 

demokratycznego państwa”34. 
  

                                                           
33 Ibidem, s. 173.  
34 M. Walzer, Spór o wojnę…, s. 38. 
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Karolina Baraniak 
 
 

Sprawiedliwość tranzycyjna 
 
 

Rozkwit sprawiedliwości okresu przejściowego przypada na lata 

80. XX wieku i wiąże się ze sprawnością działania wymiaru sprawie-

dliwości nowych, demokratycznych, reżimów wobec byłych, autorytar-

nych, przywódców, odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka. 

W kontekście trzeciej fali demokratyzacji pojęcie to łączono z przej-

ściem od autorytaryzmu do demokracji. Wraz z rozszerzeniem znacze-

nia tego terminu zaczęto nim określać zarówno zmiany narodowego 

reżimu politycznego, jak i zmiany reżimowe o charakterze międzyna-

rodowym. 

Dylematy na temat zmian reżimowych trwają od momentu, kie-

dy starożytni Ateńczycy podejmowali wysiłki na rzecz zabezpieczenia 

ładu politycznego, przywrócenia  prawomocności i zwalczania nadużyć 

poprzedniego reżimu, kiedy porządki demokratyczne dwukrotnie oba-

liły oligarchiczne rządy1. Samo pojęcie „sprawiedliwości tranzycyjnej” 

ma stosunkowo niedawne pochodzenie- dopiero w ostatnich dziesię-

cioleciach dwudziestego wieku zaczęto identyfikować je z odrębną 

dziedziną praktyki polityczno- prawnej i przedmiotem badań nauko-

wych, do czego przyczyniła się fala postępowań karnych z końca lat 40. 

XX wieku, w związku z okrucieństwami popełnionymi w czasie II woj-

ny światowej, m.in. w Międzynarodowym Trybunale Wojskowym w 

Norymberdze. Procesy norymberskie przyczyniły się do ustanawiania 

międzynarodowych norm praw człowieka jako standardów oceny błę-

dów poprzednich reżimów2. Przez kilka następnych dziesięcioleci, aż 

do lat 80. XX wieku trudno było dostrzec teoretyczną lub praktyczną 

troskę o sprawiedliwość okresu przejściowego3. 

                                                           
 mgr Karolina Baraniak, Uniwersytet Wrocławski, e-mail: karolina.baraniak@onet.pl 
1 M.S. Williams, R. Nagy, Introduction, [w:] R. Nagy (red.), Transitional Justice, NYU 
Press, 2012, s. 2. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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Kwestia sprawiedliwości tranzycyjnej, wedle Paige Arthur (in-

ternacjolożka i historyk z New York Center on International Coopera-

tion) oraz Christalii Yakinthou (politolożka z Uniwersytetu w Birmin-

gham) zaczęła się odradzać w latach 80. XX wieku, kiedy demokraty-

zujące się reżimy w Ameryce Łacińskiej i innych regionach świata 

zmierzały do zbudowania strategii pomocy ofiarom łamania praw czło-

wieka w poprzednich systemach politycznych i podkreślania zaanga-

żowania pokrzywdzonych w respektującą prawa dyspensację4. Spra-

wiedliwość tranzycyjną łączy się, ich zdaniem, z określonym zbiorem 

środków państwowych, ukierunkowanych na rozwiązanie problemu 

uprzednich, systemowych lub masowych naruszeń praw człowieka, 

reprezentowanych przez: inicjatywy mówienia prawdy (otwarcie ar-

chiwów bądź powoływanie komisji prawdy), postępowania sądowe, 

niejednokrotnie skupiające się na osobach ponoszących największą 

odpowiedzialność za zbrodnie naruszeń praw człowieka, reparacje dla 

ofiar, zarządzane przez państwowy fundusz oraz reformy instytucjo-

nalne opracowane, by zapobiegać powtórzeniu systemowych bądź ma-

sowych naruszeń praw człowieka. Znaczącą część wczesnych prób za-

prowadzenia sprawiedliwości tranzycyjnej w Argentynie, Chile i Re-

publice Południowej Afryki, stanowiły, wedle P. Arthur i Ch. Yakintou, 

działania państwowe, wspierane ze środków publicznych, przy ograni-

czonej pomocy technicznej cudzoziemców. Te państwa o średnim do-

chodzie były w stanie, korzystając w dużym stopniu z własnych, tech-

nicznych i finansowych, zasobów, rozwijać narodowy plan działania 

w oparciu o doświadczenia innych państw5. Jednak w ostatnich latach, 

gdy sprawiedliwość tranzycyjna rozpowszechniła się, w kontekście po-

konfliktowym, w państwach o niewielkim dochodzie, normą staje się 

fakt, iż wdrażanie sprawiedliwości tranzycyjnej następuje w oparciu 

o pomoc finansową ze strony darczyńców i organizacji międzynarodo-

wych6. 

Pojęcie „sprawiedliwość tranzycyjna” w oczach prawnika Marka 

Freemana z Institute for Integrated Transition ma stosunkowo nie-

                                                           
4 P. Arthur, Ch. Yakinthou, Introduction. Changing Contexts of International Assis-
tance to Transitional Justice, [w:] Idem (red.), Transitional Justice, International 
Assistance and Civil Society, Cambridge 2018, s. 1. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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dawne pochodzenie7. Odnosi się ono do sposobów, za pomocą których 

państwa przechodzące z wojny do pokoju lub z autorytarnych rządów 

do demokracji traktują zapisy masowych nadużyć, do jakich doszło na 

ich obszarze. Sprawiedliwość tranzycyjna stanowi dla M. Freemana 

multidyscyplinarną dziedzinę nauki i praktykę obejmującą aspekty 

prawa, polityki, etyki i nauk społecznych8. Jako dziedzina naukowa 

sprawiedliwość tranzycyjna narodziła się w efekcie wielu wydarzeń, 

w tym drugiej wojny światowej, podczas której doszło do poważnych 

zbrodni wojennych, masowych programów reparacyjnych i znaczących 

czystek ludności; oraz zakończenia wojen domowych w takich pań-

stwach, jak Salwador, Jugosławia czy Sierra Leone. Rozwój sprawie-

dliwości tranzycyjnej następował także, w myśl M. Freemana, dzięki 

przejściu (lub powrotowi) do demokracji w Europie Południowej w la-

tach 70. XX wieku, Ameryki Łacińskiej w latach 80. XX wieku oraz 

w Afryce, Azji, Europie Środkowej i Wschodniej od lat 90. XX wieku9. 

Z jednej strony niewiele, zdaniem M. Freemana, łączy jeden kontekst 

przejściowy z drugim, różnice są większe niż podobieństwa. Przemiana 

zachodzi szybko, będąc względnie pozbawioną ograniczeń (np. powrót 

Grecji do demokratycznych rządów w latach 70. XX wieku) bądź wol-

no, zmagając się z ograniczeniami (wprowadzenie demokratycznych 

rządów w Chile w latach 90. XX wieku)10. Niejednokrotnie widoczny 

jest wyraźny wpływ Organizacji Narodów Zjednoczonych w proces 

tranzycji, jak miało to miejsce w trakcie negocjacji o zakończenie wojny 

domowej w Gwatemali), istnieją też sytuacje, w których wspomniana 

organizacja wstrzymywała się od działania, np. przy powrocie do wie-

lopartyjnej demokracji w Ghanie w latach 90. XX wieku. Zdarza się, że 

tranzycję katalizują obce interwencje (np. w Afganistanie), wewnętrz-

na, zbrojna, rebelia (np. w RPA), skandal (przykład Peru) bądź wybory 

powszechne (przypadek Serbii i Czarnogóry)11. Skala naruszeń praw 

człowieka, poruszanych w procesie tranzycji, może być większa (Kam-

bodża) lub mniejsza (Panama). W przypadkach niektórych państw 

największe łamanie praw człowieka miało miejsce na długo przed roz-

                                                           
7 M. Freeman, Truth Commisions and Procedural Fairness, Cambridge 2006, s. 4. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, s. 4-5. 
10 Ibidem, s. 5. 
11 Ibidem. 
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poczęciem procesu tranzycyjnego (Hiszpania), w innych naruszenia 

należnych każdemu człowiekowi przywilejów trwało aż do momentu 

rozpoczęcia tranzycji (Timor-Leste)12. Za naruszenia praw człowieka 

odpowiadali aktorzy państwowi (Salwador), niepaństwowi (Sierra Leo-

ne) lub sytuacje te były efektem współpracy aktorów państwowych 

i niepaństwowych (Mozambik). Biorąc pod uwagę te odmienności, we-

dle M. Freemana, nie należy zapominać o jednej, wspólnej dla tranzycji 

zachodzących w różnych częściach świata, cesze dziedzictwie po-

wszechnej przemocy i represji13. To właśnie ta spuścizna zaowocowała 

rozwojem sprawiedliwości tranzycyjnej. W przeważającej części pań-

stw, które przeszły tranzycję ustrojową, powszechne narzędzia wymia-

ru sprawiedliwości, w tym sądy, nie mogły sprostać powierzonym im 

zadaniom wobec skali popełnionych naruszeń. Konieczne było wpro-

wadzenie innych narzędzi. Jednym z nich stały się komisje prawdy14. 

Mark Freeman kładzie nacisk na fakt, iż, pod względem teore-

tycznym i praktycznym, sprawiedliwość tranzycyjna skupia się na czte-

rech mechanizmach15: 

 procesach – cywilnych, sądowych, narodowych bądź między-

narodowych, krajowych lub zagranicznych, 

 instytucjach śledczo-badawczych, komisjach prawdy i innych, 

podobnych, narodowych lub międzynarodowych instytucjach śled-

czych, 

 reparacjach – odszkodowawczych, symbolicznych, restytucyj-

nych i rehabilitacyjnych, 

 reformach wymiaru sprawiedliwości – prawnych i konstytu-

cyjnych – oraz pozbawianiu sprawców naruszeń praw człowieka funk-

cji publicznych poprzez wykorzystanie procedur lustracyjnych. 

Sprawiedliwość tranzycyjna wiąże się, jego zdaniem, z amnestią, 

pojednaniem, zachowaniem pamięci, demokratyzacją i budowaniem 

pokoju16. Wyżej wymienione mechanizmy są tożsame z zobowiązania-

mi państwa, opierającymi się na prawie międzynarodowym praw czło-

wieka. Procesy tworzą środki wykonywania przez państwa obowiązków 

                                                           
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem, s. 5-6. 
16 Ibidem, s. 6. 
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prowadzenia dochodzeń i nakładania kar na winnych łamania praw 

człowieka. Organy dochodzeniowe, np. komisje prawdy, pomagają 

państwom badać i rozpoznawać sprawców naruszeń praw człowieka 

i ich ofiary17. Reparacje pozwalają rządzącym rekompensować znaczące 

przypadki łamania praw człowieka. Reformy wymiaru sprawiedliwości 

sprzyjają przeprowadzeniu działań ukierunkowanych na oddalanie 

niebezpieczeństwa naruszeń praw człowieka18. 

Prawnik z Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu im. 

A. Mickiewicza w Poznaniu, dr Michał Krotoszyński reprezentuje sta-

nowisko, iż: „(…) pojęcie sprawiedliwości tranzycyjnej (ang. transitio-

nal justice) wiąże się z szeroką gamą procesów i mechanizmów łączą-

cych się z podejmowaną przez społeczeństwo próbą zmierzenia się 

z dziedzictwem dokonywanych na dużą skalę przeszłych naruszeń 

praw człowieka (…)”19. 

Dla prof. Adama Czarnoty (prawnik z Wydziału Prawa Uniwer-

sytetu Nowej Południowej Walii w Sydney) koncepcja sprawiedliwości 

okresu przejściowego to następstwo: „(…) rozwoju międzynarodowego 

ruchu na rzecz praw człowieka, którego ekspansja przypada na drugą 

połowę XX wieku. Początkowo pojęcie transitional justice stosowano 

w kontekście rozwiązywania kwestii naruszeń praw człowieka przez 

ustępujące reżimy. Z czasem koncepcję sprawiedliwości zaczęto apliko-

wać do szerszej gamy przypadków, m.in. zbrodni wojennych czy naru-

szeń praw człowieka dokonywanych w czasie różnego rodzaju konflik-

tów (…)”20.  

Problematyka sprawiedliwości w czasie tranzycji politycznej nie 

została jeszcze, na co wskazuje prof. Ruti G. Teitel (prawniczka z New 

York Law School) w pełni uwzględniona21. Debaty na temat „sprawie-

dliwości okresu przejściowego” są, jej zdaniem, zwykle formułowane 

przez normatywną propozycję, zgodnie z którą różne odpowiedzi praw-

ne powinny być oceniane na podstawie ich perspektyw dla demokracji. 

W dominujących debatach na temat relacji prawa i sprawiedliwości 

                                                           
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 M. Krotoszyński, Modele sprawiedliwości tranzycyjnej, Poznań 2017, s. 35. 
20 A. Czarnota, Prawo okresu przejściowego, http://publica.pl/teksty/prawo-okresu-
przejsciowego-rozmowa-z-adamem-czarnota-45068.html [22.08.2020]. 
21 R.G. Teitel, Transitonal Justice, Oxford 2002, s. 1. 
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względem liberalizacji istnieją dwie, rywalizujące ze sobą, koncepcje  

– realistyczna i idealistyczna- odnoszące się do stosunku prawa do de-

mokratycznego rozwoju22. Uważa się, że zmiana polityczna koniecznie 

musi poprzedzać ustanowienie rządów prawa bądź odwrotnie, sądzi 

się, iż niektóre kroki prawne powinny poprzedzać transformację poli-

tyczną. Uprzywilejowanie jednej bądź drugiej sekwencji rozwojowej 

wynika z dyscyplinarnego uprzedzenia lub z uogólnienia poszczegól-

nych doświadczeń narodowych do uniwersalnych norm23. Tak więc, 

w teorii politycznej dominujące wyjaśnienie tego, jak pojawia się libe-

ralizująca przemiana, obejmuje, wedle prof. R.G. Teitel, sekwencję, 

w której zmiany polityczne są najważniejsze. W związku z tym przej-

ściowe reakcje państwa tłumaczy się stosownymi ograniczeniami poli-

tycznymi i instytucjonalnymi. Poszukiwanie sprawiedliwości w okresie 

przejściowym jest całkowicie epifenomenalne i najlepiej objaśniane 

poprzez równowagę sił24. Prawo stanowi, w myśl prof. R.G. Teitel, 

zwykły produkt zmian politycznych. Realiści polityczni na ogół łączą 

kwestię, dlaczego państwo podejmuje określoną aktywność z odpowie-

dzią na pytanie, jaką to działanie może przynieść reakcję. Takie teore-

tyzowanie wyjaśnia, dlaczego w jednych państwach sprawiedliwość 

okresu przejściowego to istotna kwestia, a w innych nie25. Z kolei prze-

ważającą równowagę sił, kształtującą „ścieżkę” tranzycji, rozpatruje się 

jako odpowiedź prawną. Jednak powiedzenie, że reżimy polityczne 

zrobią to, co mogą, nie wyjaśnia, wedle prof. R.G. Teitel, wielkiej róż-

norodności prawnego fenomenu tranzycyjnego. W rzeczy samej, twier-

dzenie z realistycznej perspektywy, że państwa robią to, co możliwe, 

łączy opisowe stanowisko z jego normatywnymi wnioskami. Związki 

między reakcją państwa na tranzycję i jego perspektywami liberalizacji 

pozostają w dużej mierze nieuzasadnione26.  

Z idealistycznej perspektywy, tematyka sprawiedliwości tranzy-

cyjnej na ogół opiera się, jak zakłada prof. R.G. Teitel, na uniwersali-

stycznych koncepcjach sprawiedliwości. Idee pełnej, retorycznej lub 

naprawczej, sprawiedliwości, dotyczącej przeszłości uważa się za nie-

                                                           
22 Ibidem. 
23 Ibidem, s. 1-2. 
24 Ibidem, s. 2. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
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zbędne prekursory liberalnej zmiany27. Podczas, gdy w sposób abstrak-

cyjny, niektóre ideały prawne mogą być uważane za konieczne do libe-

ralnego przejścia, takie teorie nie oceniają dobrze relacji pomiędzy pra-

wem a zmianą polityczną. W ostatecznym rozrachunku takie podejście 

pomija cechy charakterystyczne dla sprawiedliwości w okresie trans-

formacji28. 

Realistyczna/idealistyczna antynomia na temat sprawiedliwości 

bazuje na stosunku prawa i polityki29. Podczas, gdy w liberalnym teo-

retyzowaniu, dominującym w prawie międzynarodowym i polityce, 

prawo jest powszechnie uważane za idące za idealistycznymi koncep-

cjami, w dużej mierze nie dotkniętymi kontekstem politycznym, kry-

tyczne, prawne, teoretyzowanie, tak, jak podejście realistyczne, pod-

kreśla, jak twierdzi prof. R.G. Teitel, ścisły związek prawa z polityką. 

Ani krytyczne, ani liberalne teoretyzowanie na temat natury i roli pra-

wa w „zwykłych” czasach nie odzwierciedla dobrze roli prawa w okresie 

zmian politycznych, pomijając szczególne znaczenie roszczeń, dotyczą-

cych sprawiedliwości w okresach radykalnych zmian politycznych i nie 

wyjaśniając związku między normatywnymi odpowiedziami na nie-

sprawiedliwą przeszłość i perspektywami liberalnego przekształcania 

państwa30. 

Celem sprawiedliwości okresu przejściowego jest wedle, połu-

dniowoafrykańskiego polityka i teologa, dr Alexa Boraine (1931-2018) 

realizacja wyzwaniom, stojących przed społeczeństwami, które odcho-

dzą od autorytarnego państwa i związanych z nim poważnych konflik-

tów i przemocy, w tym masowego łamania praw człowieka, ludobój-

stwa i zbrodni przeciwko ludzkości, na rzecz jego demokratycznego 

odpowiednika31. Momentom takiego przejścia niejednokrotnie towa-

rzyszą: załamanie wymiaru sprawiedliwości, spontaniczne podziały 

społeczne i podział winy za popełnione zbrodnie, instytucjonalny upa-

dek i spowolnienie gospodarcze. W tej sytuacji sprawiedliwości tranzy-

cyjnej nie należy postrzegać jako zaprzeczenia sprawiedliwości w spra-

                                                           
27 Ibidem, s. 2-3. 
28 Ibidem, s. 3. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 A. Boraine, Transitional Justice, [w:] Ch. Villa-Vicencio, E. Doxtader (red.), Pieces 
of the Puzzle: Keywords on Reconciliation and Transitional Justice, Cape Town 2004, 
s. 67. 
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wach karnych, a raczej jako przemyślaną, szerszą wizję wymiaru spra-

wiedliwości, wychodzącej naprzeciw sprawcom, troszczącą się o ofiary 

i prowadzącą społeczeństwo, za pomocą pojednania i transformacji 

w kierunku bardziej sprawiedliwej i humanitarnej przyszłości32. 

Sprawiedliwość tradycyjna, wedle sędziego Richarda J. Goldsto-

ne‟a, z Human Rights Institute of South Africa, stała się cechą ostat-

nich trzech dziesięcioleci33. Wynika z działań rosnącej liczby narodów, 

które walczyły o przejście od wojny do pokoju bądź od ucisku i dys-

kryminacji do form demokratycznego rządu. Wyzwaniem dla takich 

społeczności jest znalezienie sposobu, za pomocą którego powinny 

podchodzić do wcześniejszych, poważnych, naruszeń praw człowieka34. 

Sprawcy zbrodni szukają powszechnej amnestii, a ofiary łamania praw 

człowieka ścigają, korzystając z dostępnych dla nich środków wymiaru 

sprawiedliwości, brutalnych przywódców państw. Niejednokrotnie 

w takich sytuacjach pojawia się pokusa zapomnienia o przeszłości na 

rzecz budowania nowej i lepszej przyszłości35. Sędzia R.J. Goldstone 

przestrzega jednak, iż jest to linia najmniejszego oporu i przepis na 

przyszłą katastrofę. Jego zdaniem tam, gdzie przeszłe przypadki naru-

szeń praw człowieka są ignorowane, a ofiary zapomniane, występuje 

choroba, który pozostaje w uśpieniu do momentu jej wykorzystania lub 

nadużywania przez kolejnego despotycznego, nacjonalistycznego 

przywódcę politycznego36. Bardziej doświadczeni sprawujący władzę, 

w myśl sędziego R.J. Goldstone‟a, poszukują trzeciej drogi między na-

rodową amnezją a postępowaniem karnym, którą najczęściej okazuje 

się ustanowienie komisji prawdy37. 

Sprawiedliwość tranzycyjna cieszy się coraz większą popularno-

ścią, co potwierdza, według prof. Pabla De Greiffa (prawnik z Center 

for Human Rights and Global Justice w New York School of Law) po-

jawianie się oficjalnych i półoficjalnych, międzynarodowych dokumen-

tów nawiązujących do sprawiedliwości okresu przejściowego, w tym 

raport Sekretarza Generalnego ONZ z 2004 r. zatytułowany Prawo-

                                                           
32 Ibidem. 
33 R.J. Goldstone, Foreword, [w:] M. Freeman, Truth Commissions and Procedural 
Fairness, Brussels 2006, s. XI. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
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rządność i sprawiedliwość tranzycyjna w konfliktowych i postkon-

fliktowych społeczeństwach38. Raport ten objaśnia pojęcie sprawiedli-

wości tranzycyjnej, jako „pełnego zakresu procesów i mechanizmów 

związanych z próbami zmierzenia się społeczeństwa z dziedzictwem 

przeszłych naruszeń, zamiarem zagwarantowania rozliczalności, służe-

nia sprawiedliwości i zdobycia pojednania”. Typuje najważniejsze ele-

menty polityki sprawiedliwości tranzycyjnej, do których zalicza spra-

wiedliwość karną, dotarcie do prawdy, reparacje i lustracje, przy czym 

wskazuje, że „mechanizmy” te należy traktować jako elementy większej 

całości: „Tam, gdzie wymaga się sprawiedliwości okresu przejściowego, 

strategie muszą być holistyczne, uwzględniać zintegrowaną uwagę 

poświęconą indywidualnemu ściganiu karnemu, zadośćuczynienie, 

poszukiwanie prawdy, reformę instytucjonalną, lustrację i zwalnianie 

z funkcji publicznych lub odpowiednie połączenie tych czynników”39. 

Trybunały w Norymberdze i Tokio, następujące po sobie procesy 

nazistów w strefach pod zagraniczną kontrolą, reparacje Niemiec z po-

wodu Holokaustu i procesy greckich pułkowników w latach 70. XX 

wieku to, wedle prof. Naomi Roht-Arriazy (prawniczka z University of 

California Hastings College of Law), pierwsze, nieliczne, przykłady 

mechanizmów sprawiedliwości tranzycyjnej40. Za prekursorkę zmiany 

tej sytuacji należy, zdaniem prof. N. Roth-Arriazy, uznać Argentynę, 

gdzie, w 1983 r. nowo wybrany rząd powołał śledczą komisję prawdy 

do przyjrzenia się wymuszonym zaginięciom podczas poprzednich, 

wojskowych, rządów, a od 1985 r. władze ścigały przedstawicieli argen-

tyńskiej za przestępstwa związane z naruszeniami praw człowieka 

i przyznały odszkodowania ich ofiarom. W następnych dziesięciole-

ciach doszło do powstawania, w różnych częściach świata, kolejnych 

komisji prawdy, zmierzających do dokumentowania zbrodni, upu-

bliczniania historii ocalałych i przeciwdziałania łamaniu praw człowie-

ka w przyszłości. Początkowo komisje ograniczały się do odkrywania 

naruszeń, zacieranych lub ukrywanych przez władze. Później, co po-

                                                           
38 The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies: report 
of the Secretary General. https://digitallibrary.un.org/record/527647 [22.08.2020]. 
39 P. De Greiff, Theorizing Transitional Justice, [w:] R. Nagy (red.), Transitional 
Justice, NYU Press, 2012, s. 31. 
40 N. Roth- Arriaza, Foreword, [w:] H. van der Merwe, V. Baxter, A.R. Chapman, 
(red.), Assesing the Impact of Transitional Justice. Challenges for Empirical Re-
search, United States Institute of Peace Press, Washington 2009, s. VII. 
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świadcza przykład tych instytucji z Republiki Południowej Afryki, Sier-

ra Leone i Peru, rozszerzyły one swoją pracę o publiczne przesłuchania 

i ceremonie ukierunkowane na oddanie głosu tym, którzy ucierpieli41. 

Na początku lat 90. XX wieku powstały następne, wspomniane 

przez prof. N. Roth-Arriazę, mechanizmy sprawiedliwości tranzycyj-

nej- międzynarodowe, trybunały karne. Pierwszy z nich pracował, 

w oparciu o rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, nad zbrodniami 

w byłej Jugosławii. W 1994 r. ustanowiono podobny trybunał dla ludo-

bójstwa w Rwandzie42. Z upływem lat, trybunały rozwijały swoją zdol-

ność do odnajdywania i aresztowania kolejnych podejrzanych, w tym 

przywódców państw i kluczowych wojskowych osobistości. Orzecznic-

two trybunałów zaczęło, w myśl prof. N. Roth-Arriazy, wypełniać kon-

tury międzynarodowego prawa karnego, zarysowane w serii traktatów 

i rezolucji po II wojnie światowej43. Jednakże instytucje te spotkały się 

z rosnącą krytyką z powodu braku związku z ludnością, której miały 

służyć, oraz z powodu braku wsparcia dla lokalnych sądów, wobec 

czego przygotowano szereg rozwiązań, korygujących niedociągnięcia. 

Jednym z nich było powstanie w 1998 r. stałego, opartego na traktacie, 

Międzynarodowego Trybunału Karnego, który działałby jako ochrona, 

a nie substytut dla krajowych procesów sądowych. Drugą reakcją było 

utworzenie kilku sądów mieszanych, ustanowionych na mocy porozu-

mienia między krajowym rządem a Organizacją Narodów Zjednoczo-

nych, które łączyły prawo krajowe i międzynarodowe, działając w Sier-

ra Leone, Timorze Wschodnim, Kosowie, Kambodży i Libanie44. Co 

więcej, sądy zwiększyły swoją aktywność, przyglądając się sprawom 

krajowym i międzynarodowym, zgodnie z przepisami umożliwiającymi 

powszechną jurysdykcję nad szczególnie haniebnymi zbrodniami mię-

dzynarodowymi, czego dowodem była aresztowanie w 1998 r. w Wiel-

kiej Brytanii byłego chilijskiego dyktatora Augusto Pinocheta na pod-

stawie hiszpańskiego nakazu aresztowania45. 

                                                           
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem, s. VII-VIII. 
44 Ibidem, s. VIII. 
45 Ibidem. 
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Innym środkiem sprawiedliwości tranzycyjnej, o jakim mówi 

prof. N. Roth-Arriaza, są reparacje46. Prawniczka utrzymuje, że ich 

niewątpliwą zaletę stanowi zapewnienie pewnych usługi i pieniędzy 

pokrzywdzonym i rodzinom ofiar. Co równie dla niej ważne, w ramach 

tego mechanizmu demokratyczne władze wystosowują przeprosiny za 

cierpienie, wyrządzone przez ich poprzedników, budują pomniki i par-

ki pamięci, kontrolują służby bezpieczeństwa i wojsko w oparciu o ich 

zapisy odnoszące się do praw człowieka47.  

Cytowany już prof. Adam Czarnota wspomina o mechanizmach 

sprawiedliwości tranzycyjnej, czyli zbiorze środków zmierzających do 

rozliczenia się z przeszłością w społeczeństwach podlegających trans-

formacji, do którego włącza: reparacje finansowe, lustrację, komisje 

zbrodni i trybunały, jak i aktywności realizowane celem określenia 

prawdy o nadużyciach i łamaniu praw człowieka w przeszłości, upu-

blicznienie archiwów i źródeł, kreowanie kultury pamięci i polityki 

historycznej48. Ustosunkowując się do dróg radzenia sobie z przeszło-

ścią wykorzystywanych przez państwa postkomunistyczne, prof. 

A. Czarnota wymienia dwa, najczęściej pojawiające się problemy49: 

 stosunek między nowym a uprzednim ustrojem politycznym 

(kontynuacja prawna), 

 dekomunizacja, składająca się ze „(…) sprawiedliwości retry-

butywnej w stosunku do przestępstw popełnionych przez funkcjona-

riuszy poprzedniego reżimu (…), rehabilitacji i rekompensacji dla ofiar 

reżimu komunistycznego (…) restytucji mienia przejętego przez władze 

komunistyczne (…)”50. 

Prof. Colleen Murphy (filozofka z Departamentu Filozofii i Nauk 

Politycznych Uniwersytetu w Illinois) pisze, iż wiele społeczności 

w okresie przejściowym próbowało innych niż kary środków, by pora-

dzić sobie z krzywdami przeszłości, co obrazuje wprowadzenie amne-

stii po brudnej wojnie w Argentynie, apartheidzie w Republice Połu-

                                                           
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 A. Czarnota, Prawo okresu przejściowego, http://publica.pl/teksty/prawo-okresu-
przejsciowego-rozmowa-z-adamem-czarnota-45068.html [22.08.2020]. 
49 A. Czarnota, Między polityką a prawem, czyli o sprawiedliwości okresu przejścio-
wego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practi-
ca” 2015, nr 27, s. 18.  
50 Ibidem, s. 18. 
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dniowej Afryki czy wojnie domowej w Gwatemali oraz powołanie ko-

misji prawdy zostały w kilkudziesięciu państwach od lat 70. XX wieku, 

w tym m.in. w Ghanie, Fiji, Sierra Leone i Salvadorze51. Odnosząc się 

do komisji prawdy, prof. C. Murphy definiuje je jako oficjalnie powoła-

ne komitety, których celem jest badanie i dokumentowanie wzorów 

łamania praw człowieka w określonym czasie. Komisje przygotowują 

raport podsumowujący ustalenia z dochodzenia, ale nie karzą spraw-

ców52.  

Innym rodzajem narzędzi, stosowanych przez władze do rozli-

czeń z przeszłością, są, zdaniem prof. C. Murphy, reparacje, gwarantu-

jące jakąś formę rekompensat dla ofiar naruszeń praw człowieka, 

w tym rekompensatę finansową dla jednostek lub grup, przyznane do 

tej pory m.in. pokrzywdzonym w Chile, Maroku i Kambodży; gwaran-

cje niepowtórzenia się łamania prawa w przyszłości, usługi socjalne, 

jak opieka zdrowotna czy edukacja, oraz środki symboliczne, jak for-

malne przeprosiny czy publiczne upamiętnienia53. Poszczególne pań-

stwa, , jak: Czechy, Polska i Bułgaria, zakazały, opierając się na lustra-

cji, wybranym osobom, związanym z niedemokratycznym reżimem, 

piastowania określonych urzędów publicznych54. 

Na tle szerzącego się na całym świecie zaabsorbowania histo-

rycznymi niesprawiedliwościami, główną trudnością z paradygmatem 

sprawiedliwości okresu przejściowego są, w myśl prof. J. Torpeya (so-

cjolog i historyk z the City University of New York) jego skrócone hory-

zonty czasowe oraz jego tendencja do postrzegania przeszłości jako 

rozpoczynającej się zaledwie przedwczoraj55. Nieproporcjonalna uwaga 

zwrócona na zmiany w systemie z niedawnej przeszłości może nie jest 

zaskakująca. W przeciwieństwie do historycznej płytkości paradygma-

tu sprawiedliwości okresu przejściowego, wiele historycznych niespra-

wiedliwości, dla których w ostatnim czasie zażądano naprawy i rozli-

czenia, obejmuje zło56, które pojawiło się lub ma pochodzenie daleko 

                                                           
51 C. Murphy, The Conceptual Foundations of Transitional Justice, Cambridge 2017, 
s. 11. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 J. Torpey, Introduction, [w:] Idem (red.), Politics and the Past: On Repairing His-
torical Injustices, London 2004, s. 8. 
56 Ibidem, s. 8. 
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w przeszłości. Żądania naprawy śródziemnomorskiej przeszłości doty-

czą haniebnych reżimów i działań, które mogą sięgać setek lat albo 

mogą zakwestionować porządki polityczne i społeczne, których niedo-

skonałości dla poszczególnych grup dopiero niedawno nabrały poli-

tycznego znaczenia57. Żądania naprawy tych spuścizny przeszłości 

przypominają, na co zwraca uwagę prof. J. Torpey, ważną lekcję, której 

nauczył nas socjolog polityki Barrington Moore (1913-2005), że nawet 

liberalne społeczeństwa demokratyczne rodzą się w ogniu i krwi. Kam-

panie ukierunkowane na i nawołujące do naprawy przeszłych krzywd 

podkreślają, że dla niektórych grup, nawet w społeczeństwach liberal-

nych demokracji o długotrwałym zasięgu, wywłaszczenie było regułą, 

a obietnica równego traktowania była chimeryczna aż do wczoraj, lub 

pozostaje takie do dnia dzisiejszego. Teoretyczne przesłanki leżące 

u podstaw modelu sprawiedliwości okresu przejściowego zakłócają ro-

zumienie zarówno autorytaryzmu, jak i liberalnej demokracji58. Wspo-

mniany model przyjmuje, według prof. J. Torpeya, charakterystykę 

liberalnych społeczeństw zbyt dosłownie, aby uwzględnić naciski róż-

nych grup, że odmawia się im równości, na którą takie społeczeństwa 

chcą sobie pozwolić. Obecne „autorytarne” reżimy nie są, co akcentuje 

prof. J. Torpey, jedynymi, które dążą do rozrachunku z przeszłością, 

jak sugeruje to literatura związana z „przejściową sprawiedliwością”. 

Liberalne demokracje spotykają się również z żądaniami napraw wyni-

kających z przykładów wcześniejszej rezygnacji z uniwersalistycznych 

idei, na podstawie których twierdzą, że są zgodne z prawem. Jednocze-

śnie, w porównaniu z reżimami opartymi bardziej na sile niż na per-

swazji, takie wysiłki naprawcze wykazują większą skłonność i zdolność 

liberalnych demokracji do odpowiedzi na żądania naprawienia tkanki 

społecznej i politycznej59. 

Przełom XXI wieku przyniósł, wedle prof. N. Roth-Arriazy, przy-

stosowywanie i odtwarzanie przez państwa trybów nieformalnej lub 

tradycyjnej sprawiedliwości celem reintegracji sprawców naruszeń 

praw człowieka ze społeczeństwami, akceptując przy tym żądania po-

krzywdzonych co do określonych rozliczeń z przeszłością60. N. Roth-

                                                           
57 Ibidem, s. 8-9. 
58 Ibidem, s. 9. 
59 Ibidem. 
60 N Roth- Arriaga, op. cit., s. VIII. 
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Arriaza zauważa, że panorama sprawiedliwości okresu przejściowego 

stała się bardziej skomplikowana i zróżnicowana, a za swoją podstawę 

przyjęła globalne zasady przeciwdziałania bezkarności61. 
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Dominik Tylka 
 

 

Trzy wymiary władzy w stosunkach  
międzynarodowych. O możliwości zastosowania 

trójwymiarowej teorii władzy Stevena Lukesa 
w ramach realizmu neoklasycznego 

 

 

Problem władzy we współczesnym dyskursie naukowym jest 

nieustannie podejmowany przez badaczy. Wynika to nie tylko z intui-

cyjnego rozpoznania władzy jako czynnika istotnego dla kształtu rze-

czywistości społecznej. Poza taką ogólną intuicją można wskazać bar-

dziej konkretne, pragmatyczne powody szczególnej uwagi, jaką się po-

święca kwestii władzy. Współczesna nauka obfituje w przedsięwzięcia 

badawcze, w których konieczne jest ustosunkowanie się do tego pro-

blemu. Jak zauważył Joseph Nye: „Władza jest jak pogoda. Każdy od 

niej zależy i każdy o niej mówi, ale niewielu ją rozumie”1. Z kolei Ber-

trand Russell wskazywał, że: „Władza dla nauk społecznych jest jak 

energia dla fizyki”2. 

W naukowej refleksji na temat władzy wyróżnić można dwa nur-

ty. W pierwszym władza rozumiana jest jako uogólniona zdolność do 

działania. Ma ona swój wyraźnie ilościowy charakter3 . W drugim zaś 

również dostrzega się ilościowy aspekt władzy, ale rozpoznaje się ją 

jednak w kategoriach, takich jak uprawnienie, umowa społeczna, od-

powiedzialność czy dychotomiczne rozróżnienie władzy i uzurpacji. 

To normatywne ujęcie zdaje się być jednak nieporównywalnie mniej 

obecne we współczesnym dyskursie4 . 

Celem niniejszego opracowania jest analiza możliwości zastoso-

wania trójwymiarowej teorii władzy Stevena Lukesa w programie ba-

                                                           
 mgr Dominik Tylka, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, e-mail: dmtylka@gmail.com 
1 J. Nye, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, tłum. J. Zaborowski, 
Warszawa 2007, s. 30. 
2 B. Russell, Władza. Nowa analiza społeczna, Warszawa 2001, s. 18. 
3 B. Hindess, Filozofie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, Warszawa – Wrocław 1999, 
s. 28-34. 
4 Ibidem, s. 35-44. 
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dawczym realizmu neoklasycznego. W pierwszej części zostały przed-

stawione podstawowe założenia trójwymiarowej teorii władzy – w tym 

pojęcia takie jak władza, konflikt, interesy i preferencje. W dalszej ko-

lejności zostały poddane analizie wybrane założenia realizmu neokla-

sycznego. W części trzeciej przeanalizowano możliwość skutecznego 

zastosowania trójwymiarowej teorii władzy w ramach realizmu neokla-

sycznego. W tym celu skonfrontowano główne założenia obu orientacji 

teoretycznych w następujących parach: system międzynarodowy – sy-

tuacja działania, państwo – podmiot władzy, interes narodowy – inte-

resy rzeczywiste podmiotu, preferencje państwa – preferencje podmio-

tu, potęga państwa – władza.  

 
Trójwymiarowa teoria władzy Stevena Lukesa 

Jednym z najczęściej komentowanych współczesnych ujęć feno-

menu władzy jest trójwymiarowa teoria władzy autorstwa Stevena Lu-

kesa. W wydanym w 1974 r. dziele zostało wyłożone nowe ujęcie feno-

menu władzy5 . Toczona w Stanach Zjednoczonych od połowy lat 50. 

i przez całe lata 60. wielka debata między tzw. szkołą pluralistów z Ro-

bertem Dahlem na czele oraz antypluralistami i elitarystami, zdaniem 

S. Lukesa nie pozwalała mieć nadziei, że klincz, w jakim znalazł się 

dyskurs na temat władzy wkrótce się zakończy. Obie strony wyznaczały 

główne osie dla nurtu rozumienia władzy jako zwykłej, ilościowej zdol-

ności6 . Jak stwierdził S. Lukes „Mamy do czynienia z niekończącymi 

się dyskusjami, które nie kończą się nawet zgodą, co do ustalenia kata-

logu rozbieżności”7. Próbą teoretycznego rozwiązania sprzeczności 

między stanowiskami pluralistów oraz antypluralistów stała się tzw. 

trójwymiarowa teoria władzy.  

Wśród głównych założeń trójwymiarowej teorii władzy możemy 

odnaleźć trzy różne rodzaje spostrzeżeń na temat fenomenu władzy. 

Ich wspólnym mianownikiem jest wstępne przyjęcie, że nie ma czegoś 

takiego jak istota władzy. Jej określenie jest nie tyle trudne, co wprost 

niemożliwe. Dlatego trzeba poprzestać na przyjęciu jakiegoś, określo-

nego ujęcia władzy, nie dążąc do ustalenia ostatecznego rozumienia, 

                                                           
5 S. Lukes, Power. A Radical View, London – New York 1974. 
6 B. Hindess, op. cit., s. 32. 
7 S. Lukes, Power. A Radical View, op. cit., s. 61, [za:] J. Węgrzecki, Wpływ, autorytet, 
dominacja. Teorie władzy i ich struktura, Warszawa 2011, s. 97. 
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które by w pełni wyrażało wszystko, co intuicyjnie postrzegamy jako 

władzę8. Odrzuca więc możliwość pewnego ustalenia, czym jest władza, 

postulując przy tym, aby przyjmując jakąś jej koncepcję, starać się, 

żeby była jak najbardziej pojemna9 .  

Będąc świadomym powyższego podejścia, można przedstawić 

główne założenia trójwymiarowej teorii władzy. Na wstępie przytoczyć 

można słowa samego autora: „Zdefiniowałem pojęcie władzy, mówiąc, 

że A wykonuje władzę nad B, gdy A wpływa na B w sposób sprzeczny 

z interesami B”10. Z powyższej definicji wyłania się wstępny zarys 

struktury całej teorii. U jej podstaw leżą takie pojęcia jak „władza nad” 

(ang. power over), relacja międzyosobowa (między A i B) oraz interesy 

osoby, wobec której druga osoba wykonuje władzę. Przyglądając się 

tylko tej definicji można stwierdzić, że władza ma charakter binarny, 

międzyosobowy i niekoniecznie uświadomiony. Co istotne, tak rozu-

miana władza może być dostrzeżona jedynie w warunkach konfliktu. 

Pojęciem, które w największym stopniu oddaje taki sposób rozumienia 

fenomenu władzy jest dominacja11.  

Zdaje się, że najwłaściwiej będzie rozważyć powyższe założenia 

bazowe w odniesieniu do określonych przez autora trzech wymiarów 

władzy. Przy czym należy mieć na uwadze, że o ile autor uznaje wska-

zane wymiary władzy jako satysfakcjonująco odpowiadające złożoności 

fenomenu władzy, to nie wyklucza, że wymiarów władzy jest więcej. Co 

istotne, pytanie, na jakie stara się udzielić odpowiedzi koncepcja wy-

miarów władzy nie brzmi, czym władza jest lub jak coś władzą się staje. 

Na takie pytanie – o ontologię władzy – stara się udzielić odpowiedzi 

inna badaczka – Jadwiga Staniszkis12. Wobec trójwymiarowej teorii 

władzy właściwe pytanie brzmi: gdzie władza się pojawia; gdzie władzę 

jesteśmy w stanie dostrzec? 

                                                           
8 M. Haugaard, K. Ryan, Introduction, [w:] M. Haugaard, K. Ryan (red.), Political Pow-
er: The Development of the Field, Opladen – Berlin – Toronto 2012, s. 12. 
9 S. Lukes, Power: A Radical View (Second Edition), London 2005, s. 110-111. 
10 Ibidem, s. 37. 
11 Ibidem, s. 64. 
12 J. Staniszkis, O władzy i bezsilności, Kraków 2006; J. Staniszkis, Antropologia wła-
dzy, Warszawa 2009; J. Staniszkis, Zawładnąć! Zarys procesualnej teorii władzy, War-
szawa 2012. 
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Osią, na której możliwym jest dostrzeżenie władzy jest kon-

flikt13 . Biorąc to pod uwagę przyjrzyjmy się pierwszemu wymiarowi 

władzy. Mamy z nim do czynienia, kiedy dwie strony – (A) i (B), znaj-

dują się w wyartykułowanym, widocznym konflikcie. Wówczas możli-

wym jest pełne rozpoznanie, jakie preferencje ma (A) i jakie ma (B). 

Rozciągając to podejście na sferę polityki, można wskazać sytuacje, 

kiedy tak jednowymiarowo rozumiana władza jest widoczna. Jeśli 

przyjąć, że grupy interesu znajdujące się w stanie konfliktu preferencji 

wobec np. określonego rozwiązania legislacyjnego, wyartykułują te 

preferencje, to wysoce prawdopodobną jest możliwość ustalenia, której 

grupy interesu preferencje zostały uwzględnione w ostatecznym kształ-

cie decyzji, zwłaszcza jeśli były one ze sobą wyraźnie sprzeczne. Ten 

pierwszy wymiar władzy, widoczny w otwartych konfliktach wyraża 

perspektywę badawczą tzw. szkoły pluralistów14 . Odnosząc się do sfery 

polityki, tak jednowymiarowo postrzegana władza sprowadza się do 

uczestniczenia i zwyciężania w procesach decyzyjnych15 . Stąd, metodo-

logiczną odpowiedzią dla tego podejścia jest metoda analizy decyzyj-

nej16 . 

Drugi wymiar władzy jest dostrzegany nie tylko w sytuacji jaw-

nego, otwartego konfliktu preferencji dwóch stron. Władzę można 

dostrzec, choć przy pomocy innym metod, również tam, gdzie wskutek 

wpływu jednej ze stron, preferencje drugiej ze stron nie mogą zostać 

wyartykułowane i zrealizowane. Ten bowiem dysponuje władzą, kto 

potrafi wpłynąć na sam proces ujawniania się konfliktu preferencji. 

W odniesieniu do sfery polityki, można powiedzieć, że ten ma większą 

włądzę, kto jest zdolny do kształtowania politycznej agendy. Celowe 

tworzenie określonych procedur czy instytucji może służyć realizacji 

preferencji jednej strony kosztem realizacji preferencji strony drugiej17. 

Trzeci wymiar władzy, pozwalający rozumieć władzę najpełniej 

– trójwymiarowo, znajduje się w pewnym metodologicznym oddaleniu 

od pozostałych. Zarówno jednowymiarowe, jak i dwuwymiarowe ujęcie 

                                                           
13 Ł. Zamęcki, Władza w teorii Stevena Lukesa, Warszawa 2007, s. 38. 
14 B. Hindess, op. cit., s. 30. 
15 J. Węgrzecki, op. cit., s. 85-86. 
16 C. Hay, Political Analysis, New York 2002, s. 180. 
17 Ibidem, s. 174-178. Por. z jawnym i niejawnym wymiarem władzy strukturalnej: 
J. Staniszkis, O władzy…, op. cit., s. 188-189, oraz koncepcją dyktatu formy: Eadem, 
Zawładnąć!..., op. cit., s. 11, 36-37. 
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władzy pozostaje w kręgu metodologicznego indywidualizmu. Żeby 

jednak pogłębić analizę fenomenu władzy S. Lukes zdecydował się 

uwzględnić obecność różnych sił i struktur społecznych18. Świadomie 

czerpiąc z myśli marksistowskiej dokonał rozróżnienia preferencji, jako 

subiektywnie postrzeganych przez daną osobę własnych interesów, od 

interesów rzeczywistych19 . Próbując zobrazować to rozróżnienie posłu-

żymy się przykładem małego miasta. Jeżeli niewielki zakład przemy-

słowy wskutek prowadzonej działalności zatruwa wodę, z której korzy-

stają mieszkańcy, to można przyjąć, że jego zamknięcie leży w rzeczy-

wistym interesie mieszkańców. Jeżeli są tego świadomi, to ich prefe-

rencje odpowiadają ich rzeczywistym interesom. Jeżeli jednak wskutek 

działań tego zakładu są przekonani, że ich zdrowie nie jest zagrożone, 

a dalsza działalność zakładu jest dla nich nawet korzystna, to można 

stwierdzić, że zakład przemysłowy wpłynął na ich preferencje i te nie 

wyrażają już rzeczywistych interesów mieszkańców. Wówczas można 

stwierdzić, że zakład przemysłowy sprawuje władzę nad mieszkańcami 

poprzez kształtowanie ich preferencji. Konflikt ma więc charakter nie 

tylko niejawny, ale i ukryty – nieuświadomiony. Jest to bowiem kon-

flikt obiektywnych interesów poddawanych władzy z preferencjami 

dysponenta władzy20. 

Konkludując powyższe, można stwierdzić, że teoria Stevena Lu-

kesa dostrzega władzę w jej trzech wymiarach i odpowiadających im 

sytuacjach: a) w zwycięstwie jednej ze stron w otwartym konflikcie 

i realizacji jej preferencji wskutek podjęcia odpowiedniej decyzji;  

b) w zwycięstwie jednej ze stron w niejawnym konflikcie i realizacji jej 

preferencji wskutek niedopuszczenia do wyartykułowania przez drugą 

stronę swoich preferencji; oraz c) w zwycięstwie jednej ze stron 

w ukrytym konflikcie i realizacji jej preferencji wskutek odpowiedniego 

ukształtowania preferencji drugiej strony. W sposób uproszczony 

przedstawia to poniższa tabela. Warto zwrócić uwagę na odwróconą 

kolejność przedstawianych wymiarów władzy oddającą lepiej logikę 

samej koncepcji. 

                                                           
18 J. Węgrzecki, op. cit., s. 99. 
19 S. Lukes, Power: A Radical View (Second Edition), op. cit., s. 37-38. 
20 Por. T. Biernat, Władze publiczne w demokratycznym państwie prawa. Prawo  
– Instytucje – Zasoby, Kraków 2014, s. 38. 



 

 
Tabela1. Władza w ujęciu trójwymiarowym według Stevena Lukesa21 

 

 Charakter  
konfliktu 

Przedmiot  
konfliktu 

Sposób realizacji władzy Efekt władzy 

Trzeci  
wymiar władzy 

Ukryty 
 i nieobserwowalny 

Preferencje A 
i interesy B 

Kształtowanie przez A  
preferencji B 

Realizacja preferencji A 
kosztem realizacji  
interesów B 

Drugi  
wymiar władzy 

Niejawny 
i możliwy  
do obserwacji 

Preferencje A 
i preferencje B 

Kształtowanie przez A  
możliwości wyrażenia  
swoich preferencji przez B 

Realizacja preferencji A 
kosztem realizacji  
preferencji B 

Pierwszy  
wymiar władzy 

Jawny i łatwy 
do obserwowania 

Preferencje A 
i preferencje B 

Wyrażenie preferencji A i B  
oraz konfrontacja możliwości  
ich realizacji 

Realizacja preferencji A 
kosztem realizacji  
preferencji B 

                                                           
21 Opracowanie własne. 
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Realizm neoklasyczny – główne założenia 

W badaniach stosunków międzynarodowych można wyróżnić 

kilka nurtów, które od dekad zakreślają pole badawczych przedsię-

wzięć. Jednym z nich, o najdłuższej tradycji, jest nurt realistyczny. 

Dopiero jednak jego kolejne wcielenie, tzw. realizm neoklasyczny, 

można uznać za adekwatną odpowiedź na zmiany, jakie zaszły nie tylko 

w polityce światowej, ale przede wszystkim w światowej nauce, zwłasz-

cza ekonomi, politologii i socjologii22.  

Trzema głównymi punktami odniesienia dla realizmu neokla-

sycznego są: a) system międzynarodowy, którego efektem oddziaływa-

nia na b) państwo jest c) polityka zagraniczna państwa. W tym sensie 

zrozumiałe są zapewnienia realistów neoklasycznych o polityce zagra-

nicznej jako głównym przedmiocie ich rozważań23.  

Rozpatrując znaczenie systemu międzynarodowego, jego struk-

tury i wewnętrznej dynamiki, realiści neoklasyczni ujęli go jako naj-

ważniejszy, ale nie jedyny czynnik wpływający na kształt polityki za-

granicznej państwa. Odcięli się w ten sposób od typowego dla neoreali-

zmu traktowania systemu międzynarodowego jako jedynego uwarun-

kowania wszelkich zewnętrznych zachowań państwa24. W mocy nato-

miast pozostało klasyczne rozumienie państw jako podmiotów nieu-

stannie ze sobą skonfliktowanych – w stanie anarchii. Zmusza je to do 

ciągłych starań o zwiększenie swoich możliwości działania25.  

Państwo jest podstawowym aktorem stosunków międzynaro-

dowych. Preferencje państwa odróżnia się od obiektywnie istniejącego 

interesu narodowego26. Fakt uznania zależności państwa i prowadzo-

nej przez nie polityki zagranicznej od szeroko rozumianej sytuacji we-

wnętrznej wyraźnie odróżnia realistów neoklasycznych od realistów 

                                                           
22 Zob. porównanie trzech nurtów realizmu w stosunkach międzynarodowych: 
M. Haugaard, K. Ryan, op. cit., s. 20. 
23 S. Lobell, Threat assessment, the state, and foreign policy: a neoclassical realist 
model, [w:] S. Lobell, N. Ripsman, J. Taliaferro (red.), Neoclassical Realism, the State, 
and Foreign Policy, Cambridge 2009, s. 43; T. Onea, Putting the „classical” in neoclassi-
cal realism: Neoclassical realist theories and US expansion in the Post-Cold War, „In-
ternational Relations” 2012, t. 26, nr 2, s. 140. 
24 N. Ripsman, Neoclassical realism and domestic interest groups, [w:] S. Lobell, 
N. Ripsman, J. Taliaferro (red.), op. cit., Cambridge 2009, s. 174-175. 
25 M. Kaczmarski, Realizm neoklasyczny, [w:] R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając (red.), Teorie 
i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015, s. 18. 
26 Ibidem, s. 19. 
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klasycznych i neorealistów. Wciąż państwo jest monolitem w stosun-

kach zewnętrznych, ale uznanie jego wewnętrznej dynamiki jako istot-

nej dla wszelkich działań niesie daleko idące teoretyczne konsekwen-

cje. Odpowiada im koncepcja autonomii państwa od społeczeństwa. 

Pozawala ona zachować formalną podmiotowość państwa w stosun-

kach zagranicznych, a zarazem uwzględnić obserwowalny wpływ sytu-

acji wewnętrznej na ostateczny kształt polityki zagranicznej. 

Trzecim stałym elementem rozważań przedstawicieli realizmu 

neoklasycznego jest polityka zagraniczna. Wszak teorie realizmu neo-

klasycznego są w swej istocie teoriami polityki zagranicznej27. Koncen-

trują się na wyjaśnieniu, jak bodźce z systemu międzynarodowego są 

przetwarzane przez rożnie rozumianą sytuację wewnętrzną i ostatecz-

nie wyrażane określoną polityką zagraniczną28. 

W odniesieniu do wewnątrzpaństwowego przetwarzania bodź-

ców z systemu międzynarodowego wskazać można takie uwarunkowa-

nia jak: „rodzaj i stabilność systemu politycznego, spójność elity rzą-

dzącej, interesy ekonomiczne zwycięskiej koalicji politycznej, tożsa-

mość danego państw, idee dominujące w dyskursie, kulturę strategicz-

ną”29, tożsamości wielkich grup społecznych, w tym zawarte w nich 

w nich różne ograniczenia i oczekiwania, percepcję elit30, a także, może 

i przede wszystkim, chęć utrzymania władzy przez przywódców. Ta zaś 

związana jest ze stopniem autonomii państwa, w tym przywódców, od 

społeczeństwa i bieżącej sytuacji politycznej w kraju31. 
  

                                                           
27 S. Lobell, Threat assessment (…), op. cit. s. 43. 
28 Spektrum problemów, na jakie natrafić można w tym obszarze, oddaje pięć pytań 
sformułowanych przez N. Ripsmana: „(1) Które podmioty krajowe mają największe 
znaczenie przy konstruowaniu polityki bezpieczeństwa zagranicznego? (2) W jakich 
okolicznościach międzynarodowych będą miały największy wpływ? (3) W jakich warun-
kach krajowych podmioty krajowe będą miały największy wpływ? (4) W jakich typach 
państw będą miały największe znaczenie? (5) W jaki sposób może się wyrażać ich 
wpływ?” N. Ripsman, op . cit. s. 170. 
29 M. Kaczmarski, op. cit., s. 26. 
30 B. Devlen, Ö. Özdamar, Neoclassical Realism and Foreign Policy Crises [w:] Rethink-
ing Realism in International Relations. Between Tradition and Innovation, A. Freyberg-
Inan, E. Harrison, P. James (red.), The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2009, 
s. 142–143. 
31 N. Ripsman, op. cit., s. 189–190. 
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W poszukiwaniu teoretycznej spójności 

Pomiędzy głównymi założeniami trójwymiarowej teorii władzy 

i realizmu neoklasycznego istnieje warunkowa spójność. Pozwala ona 

wpisać trójwymiarową teorię władzy w program badawczy realistów 

neoklasycznych. W celu dokonania takiego przeszczepienia koncepcji 

S. Lukesa do teoretycznych ram realizmu neoklasycznego, trzeba do-

wieść, że w zasadniczych kwestiach zachodzi jeśli nie pojęciowa odpo-

wiedniość to chociaż warunkowa zgodność. 

Postrzeganie głównego uwarunkowania stosunków międzyna-

rodowych, jakim jest system międzynarodowy nie wymaga żadnych 

modyfikacji. Podobnie jak każda sytuacja działania, w której znajduje 

się jakikolwiek podmiot władzy, czy to indywidualny czy też zbiorowy, 

tak i system międzynarodowy posiada swoją złożoność32. I tak jak sy-

tuację działania można kształtować, tak i system międzynarodowy 

wskutek pewnych działań ulega zmianie. Zachodzi więc zgodność we-

wnętrznej logiki koncepcji systemu międzynarodowego i szeroko ro-

zumianej sytuacji działania. W pewnym uproszczeniu zachodzi tu zna-

ny z socjologii związek aktora i struktury, gdzie aktorem jest państwo, 

a strukturą system międzynarodowy33.  

Państwo jest podstawowym uczestników stosunków międzyna-

rodowych, a więc i podmiotem władzy. Przy czym warto w tym miejscu 

zaznaczyć, że pojęcie podmiotu rozumiane jest tu w najbardziej pod-

stawowy – logiczny sposób34. Podmiot jest więc tym, co w danym kon-

tekście: pierwsze, niejakościowe, trwałe, posiada charakter relacyjny 

(musi to być zawsze podmiot czegoś czy też względem czegoś – nic nie 

jest podmiotem samym w sobie) i asymetryczne (podmiot nie może 

być tym, czego jest podmiotem)35. Uznanie państwa jako podmiotu 

władzy jest więc możliwe poprzez oparcie się na głównym założeniu 

realizmu neoklasycznego, a mianowicie, że państwo na arenie między-

                                                           
32 D. Kondrakiewicz, System międzynarodowy jako kategoria w nauce o stosunkach 
międzynarodowych, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN” 
2016, t. 11, nr 3, s. 82. 
33 Szerzej na ten temat zob.: P. Zając, Relacje aktor – struktura – społeczna teoria sto-
sunków międzynarodowych vs. realizm, „Teka komisji politologii i stosunków między-
narodowych PAN” 2014, t. 10. 
34 E. Pietrzak, A. Warchał, Ł. Zaorski-Sikora, Podmiot. Osoba. Tożsamość, Łódź 2007, 
s. 10. 
35 A. Chmielnicki, Pojęcie podmiotu poznania, [w:] E. Kałuszyńska (red.), Podmiot po-
znania z perspektywy nauki i filozofii, Warszawa 1998, s. 133.  
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narodowej jest postrzegane jako jedność. Warto zaznaczyć, że mimo że 

podmiotowość państwa jest w odniesieniu do stosunków międzynaro-

dowych podstawowa, to w odniesieniu do całej złożoności rzeczywisto-

ści społecznej, podstawową jest podmiotowość jednostkowa36. 
Jako elementy konstytutywne interesu narodowego wskazuje się 

zarówno bezpieczeństwo państwa lub narodu, zachowanie tożsamości, 

zdobycie/utrzymanie potęgi, jak również postawy, cele i intencje oby-

wateli. Nie ulega wątpliwości, że interes narodowy jest głównym czyn-

nikiem motywującym państwo do podejmowania określonych dzia-

łań37. Wskazuje się również, że „na kształtowanie się interesu narodo-

wego wpływ mają interesy różnych grup nacisków, interesy polityczne 

i obiektywne potrzeby państwa”38. W świetle trójwymiarowej teorii 

władzy kategoria interesu narodowego musi być jednak uznana za 

obiektywną. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że za interes narodo-

wy można uznać jedynie to, co rzeczywiście jest w interesie państwa. 

Od konkretnych założeń badawczych zależy, czy za rzeczywisty interes 

państwa zostanie uznana realizacja w możliwie największym stopniu 

interesów wszystkich obywateli, jedynie przedstawicieli elit, czy może 

raczej zdobycie potencjału globalnego oddziaływania, nawet kosztem 

interesów jednostek. 

Z pojęciem interesu narodowego łączą się taki termin jak prefe-

rencje państwa39. Jeżeli przyjąć, że interes narodowy jest tym, co jest 

obiektywnie korzystne dla państwa, to za preferencje państwa należa-

łoby uznać, to co subiektywnie leży w interesie państwa. Przyjmując 

podejście demokratocentryczne, można wskazać, że preferencjami 

państwa są preferencje jego obywateli wyrażone w wyborach w myśl 

mechanizmu reprezentacji40. W przypadku państw niedemokratycz-

nych lub też, kiedy kategoria ustroju jest celowo wyłączana z analizy, za 

preferencję państwa można uznać interpretację interesu narodowego 

                                                           
36 J. Szalacha-Jarmużek, Instrumentarium globalnego panowania. O podmiotowych 
aspektach globalizacji, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2013, s. 47–61. 
37 N. Kohtamäki, Realizacja interesu narodowego w strukturach Unii… Europejskiej na 
przykładzie autonomicznych agencji regulacyjnych, „Annales Universitatis Paedagogi-
cae Cracoviensis. Studia Politologica” 2016, nr 17, s. 129–130; M. Kaczmarski, op. cit., 
s. 16. 
38 R. Rosicki, K. Kałążna, O interesie narodowym i racji stanu – rozważania teoretycz-
ne, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 1, s. 126. 
39 N. Kohtamäki, op. cit., s. 129. 
40 M. Potz, Fikcje polityczne i legitymizacja władzy w demokracji, „Wrocławskie Studia 
Politologiczne” 2014, nr 17, s. 48. 
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przez tę część aparatu państwa, która bezpośrednio odpowiada za pro-

wadzenie polityki zagranicznej. Zgodnie z powyższym trzeba uznać, że 

polityka zagraniczna, której celem jest realizacja interesu narodowego, 

w rzeczywistości wyraża preferencje państwa41.  

Ostatnim z podstawowych problemów terminologicznych jest 

kwestia właściwego rozumienia potęgi państwa. Znajduje się ona 

w centrum rozważań całego nurtu realizmu neoklasycznego. Odnosi się 

ją do takich pojęć jak władza, siła, moc, wpływ czy energia42. Nie 

utrwaliło się jednak w literaturze jedno, dominujące jej rozumienie. 

Zdobycie potęgi przez państwo można postrzegać jako cel sam w sobie 

lub też jako narzędzie do realizacji innych celów43. Uznaniem cieszy się 

natomiast stwierdzenie, że im potęga danego państwa jest większa 

w odniesieniu do pozostałych uczestników światowej polityki, tym 

większe będę tego państwa ambicje wywierania wpływu zagranicą44. 

Jeśli chodzi o istotę potęgi, to można ją klasycznie rozumieć 

w sposób statyczny, jako zbiór zasobów, którymi dysponuje państwo, 

jak i w sposób dynamiczny, kiedy bierze się pod uwagę możliwości, 

jakich dostarcza dysponowanie w konkretnej sytuacji określonymi 

zasobami oraz zdolność efektywnego ich wykorzystania. 

Czy można uznać za terminy względem siebie odpowiednie  

– władzę w ujęciu S. Lukesa i potęgę w rozumieniu realizmu neokla-

sycznego? Na potrzebę niniejszej analizy przyjęto ogólne rozumienie 

potęgi państwa, zgodnie z którym „Potęgę tworzy (...) zdolność wpły-

wania na inne państwa”45. Od razu jest widoczne, że potęga podobnie 

jak i władza rozumiana jest jako ilościowa zdolność. Władza ma jednak 

charakter nie tylko relacyjny, ale i sytuacyjny lub kontekstualny. Okre-

ślenie, kto dysponuje większą władzą zawsze rozstrzyga się w odniesie-

niu do przedmiotu konfliktu, charakteru konfliktu i otoczenia podmio-

tów władzy. Dopiero post factum można stwierdzić, kto dysponował 

większą władzą. Koncept potęgi państwa pełni zaś inną rolę. Ma odpo-

wiadać na pytanie – jak duża jest zdolność państwa do wpływania na 

                                                           
41 B. Molo, Stosunki międzynarodowe – pojęcie, zakres oraz forma z perspektywy 
wybranych teorii i podejść badawczych, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2018, 
t. 15, nr 3, s. 17. 
42 R. Łoś, Siła współczesnych państw. Ujęcie teoretyczne, „Przegląd Politologiczny” 2018, 
nr 2, s. 33. 
43 M. Kaczmarski, op. cit., s. 18. 
44 T. Onea, op. cit., s. 140. 
45 Ibidem. 
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inne państwa, w tym również, jaka jest szansa na tegoż państwa zwy-

cięstwo w ewentualnym konflikcie. Potęga istnieje również poza kon-

fliktem, władza natomiast pojawia się dopiero w sytuacji konfliktu. 

Potęga jest atrybutem państwa, mającym relacyjny, ale i wy-

mierny charakter46. Władza natomiast jest funkcją sytuacji konfliktu 

dwóch podmiotów czy też raczej jest dysproporcją potencjałów dwóch 

stron konfliktu. Nie są to więc pojęcia względem siebie odpowiednie. 

Brak odpowiedniości nie oznacza jednak ich sprzeczności. Trój-

wymiarowe ujęcie władzy może być o tyle wartościowe, że wyjaśnia 

sposoby oraz charakter konfrontacji państw, zwłaszcza w sytuacji kon-

fliktu międzynarodowego. Większość neoklasycznych realistów nie jest 

zgodnych, co do tego, co dokładnie kształtuje zachowanie państw47. 

Perspektywa, jaką dostarcza trójwymiarowa teoria władzy, może po-

móc chociaż w niewielkiej części odpowiedzieć na to pytanie.  

 

Zakończenie 

W niniejszym tekście podjęto próbę, zestawienia głównych zało-

żeń teoretycznych realizmu neoklasycznego i trójwymiarowej teorii 

władzy. W punktach stycznych, gdzie zbliżone pojęcia, mogłyby wza-

jemnie się wykluczać, wykazano, że są one albo względem siebie odpo-

wiednie wprost, albo odpowiedniość można osiągnąć poprzez warun-

kowe zawężenie. Wspomniane pary pojęć to: system międzynarodowy 

– sytuacja działania, państwo – podmiot władzy, interes narodowy  

– rzeczywiste interesy podmiotu, polityka zagraniczna – preferencje 

podmiotu. W przypadku zaś pary pojęć potęga państwa – władza, po-

mimo ich intuicyjnego skojarzenia należy uznać, że są one rodzajowo 

różne. Nie tworzą przy tym jednak sprzeczności. 

Poszukując odpowiedzi na właściwe trójwymiarowej teorii wła-

dzy pytanie – gdzie jesteśmy w stanie dostrzec władzę? – w odniesie-

niu do realizmu neoklasycznego otrzymujemy odpowiedzi także na 

inne pytania – jak państwa prowadzą ekspansję; jak posługują się swo-

ją potęgą; czy w końcu, jak można postrzegać konflikty międzynaro-

dowe. 

 

                                                           
46 M. Sułek, O potęgonomiii potęgometrii, [w:] Z. Lach, J. Wendt (red.), Geopolityka. 
Elementy teorii, wybrane metody i badania, Częstochowa 2010, s. 60. 
47 S. Tang, Taking Stock of Neoclassical Realism, „International Studies Review” 2009, 
t. 11, nr 4, s. 799. 
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Klaudia Cenda-Miedzińska 
 

 

Strony współczesnych konfliktów zbrojnych 
v. rekrutacja i wykorzystywanie dzieci 

dla potrzeb konfliktu zbrojnego 
 

 

Konflikty zbrojne są nieodłącznym elementem współczesnego 

świata. Strony biorące udział w konflikcie zwykle dążą do osiągnięcia 

celów, które są wyrazem sprzeciwu wobec systemu politycznego, gospo-

darczego, społecznego lub ideologicznego państwa. Konflikt może doty-

czyć polityki międzynarodowej lub wewnętrznej realizowanej przez rząd, 

co w efekcie prowadzi do walki o przejęcie władzy lub zmniejszania ra-

cjonalności albo osłabiania urzeczywistnienia decyzyjności organów 

kierowniczych. Konflikty wybuchają także na te religijnym, etnicznym, 

narodowym. Strony mogą wysuwać postulaty dotyczące prawa do samo-

stanowienia, niepodległości, zachowania tożsamości, kontroli zasobów 

lub terytorium, itp. 

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża podkreśla, że poję-

cie „konflikt zbrojny” nie jest terminem prawnym, lecz de facto sytua-

cją1. O konfliktach niemiędzynarodowych mówimy wówczas, gdy na 

terytorium państwa dochodzi do konfrontacji między jego siłami zbroj-

nymi a rozłamowymi siłami zbrojnymi lub innymi zorganizowanymi 

uzbrojonymi grupami, które pozostają pod odpowiedzialnym dowódz-

twem i sprawują kontrolę nad częścią jego terytorium w taki sposób, by 

mogły przeprowadzać ciągłe i spójne operacje wojskowe oraz stosować 

przepisy II Protokołu dodatkowego do konwencji genewskich dotyczą-

cego ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych. Nie do-

tyczy to wewnętrznych napięć i niepokojów takich jak rozruchy, odoso-

bnione i sporadyczne akty przemocy oraz inne działania podobnego 

                                                           
 dr Klaudia Cenda-Miedzińska, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedago-
giczny w Krakowie, e-mail: cenda.klaudia@gmail.com 
1 J.S. Pictet (red.), Commentary. IV Geneva Convention relative to the Protection of Civil-
ian Persons in Time of War, Geneva 1958, s. 20. 
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rodzaju2. Z konfliktem międzynarodowym mamy do czynienia w mo-

mencie gdy dochodzi do konfrontacji pomiędzy dwoma lub więcej pań-

stwami, nawet jeśli jedna ze stron nie uznaje stanu wojny3. Dotyczy to 

także sytuacji „w których ludy walczą przeciw panowaniu kolonialnemu 

i obcej okupacji oraz przeciw reżimom rasistowskim, wykonując swe 

prawo do samostanowienia zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych 

oraz w Deklaracji w sprawie zasad prawa międzynarodowego dotyczą-

cych przyjaznych stosunków i współpracy między państwami, zgodnie 

z Kartą Narodów Zjednoczonych”4. 

Naukowcy z Katedry Badań nad Pokojem i Konfliktami z Uniwer-

sytetu w Uppsali definiują konflikt zbrojny jako stwierdzoną poważną 

niezgodność skutkującą co najmniej 25 zabitymi osobami, która dotyczy 

władzy i/lub terytorium oraz angażuje siły zbrojne dwóch stron, z któ-

rych przynajmniej jedna reprezentuje rząd państwa. „Niezgodność” 

stanowiona przez strony dotyczy niezgodności co do rodzaju systemu 

politycznego, zastąpienia rządu centralnego lub zmiany jego składu. 

Odnosi się również do statusu terytorium, tj. przejęcia nad nim kontroli 

(konflikt międzypaństwowy), secesji lub autonomii (konflikt wewnątrz-

państwowy). „Angażowanie siły zbrojnej” oznacza użycie broni (np. bro-

ni fabrycznej, ale także kamieni, kijów, ognia, wody, itd.) celem promo-

wania ogólnej pozycji stron konfliktu, efektem czego są ofiary śmiertel-

ne. „Strony” konfliktu stanowi rząd kontrolujący stolicę państwa lub 

pozarządowe grupy ludzi posiadające nazwę i używające sił zbrojnych. 

Może to być zatem każda organizacja opozycyjna bądź sojusz organizacji 

opozycyjnych. Pojęcie „rządu” odnosi się do organu suwerennego, uzna-

nego na arenie międzynarodowej i sprawującego kontrolę nad teryto-

rium lub organu nieuznanego na arenie międzynarodowej i kontro-

lującego określone terytorium, w sytuacji, gdy jego suwerenności nie 

kwestionuje inny uznany na arenie międzynarodowej suwerenny rząd, 

który wcześniej sprawował kontrolę nad tym samym terytorium. Liczba 

                                                           
2 Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotyczący 
ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych [protokół II], 8 czerwca 1977 
r., Dz.U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175, załącznik, art. 1. 
3 Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny (IV konwencja genew-
ska), 12 sierpnia 1949 r., Dz.U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171, załącznik, art. 2; J.S. Pictet (red.), 
op.cit., s. 20. 
4 Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony 
ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych [protokół I], 8 czerwca 1977 r., Dz.U. 
z 1992 r. Nr 41, poz. 175, załącznik, art. 1(3)-(4). 
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„25 osób zabitych” oznacza minimum 25 ofiar śmiertelnych w ciągu 

roku, które są skutkiem prowadzonej walki i niezgodności5.   

Prawo humanitarne wyodrębnia konflikty zbrojne międzynaro-

dowe i niemiędzynarodowe. Zdaniem ekspertów z Uppsali, katalog ten 

można rozszerzyć wyróżniając: 

 pozasystemowe konflikty zbrojne (extrasystemic armed con-

flict) – toczące się między państwem a grupą niepaństwową pochodzącą 

spoza terytorium owego państwa,  

 międzypaństwowe konflikty zbrojne (interstate armed con-

flict) – w których strony stanowią co najmniej dwa państwa, 

 wewnętrzne konflikty zbrojne (internal armed conflict) – wy-

stępujące między rządem państwa a wewnętrzną grupą bądź grupami 

opozycyjnymi, bez interwencji zbrojnej innych państw, 

 zinternacjonalizowane wewnętrzne konflikty zbrojne (interna-

tionalized internal armed conflict) – toczące się między rządem pań-

stwa a wewnętrzną grupą bądź grupami opozycyjnymi, w których wy-

stępuje zbrojna interwencja stron wtórnych będących innymi państwa-

mi, po jednej lub po obu stronach konfliktu6. 

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba konfliktów zbrojnych utrzy-

mywała się mniej więcej na tym samym poziomie. W 2013 i w 2015 roku 

toczyło się 35 konfliktów, 36 w 2014, a 33 w 2016 i 2017 roku. Z 34 kon-

fliktów, które miały miejsce w 2018, tylko jeden ustał przed końcem 

roku; większość z nich toczyła się w Afryce (14) i w Azji (9) i kolejno na 

Bliskim Wschodzie (6), w Europie (3) i w Ameryce (1)7. Do najpoważ-

niejszych zaliczono konflikt w Afganistanie, Iraku, Syrii, Libii, Mali, 

regionie jeziora Czad (Boko Haram), Somalii, Południowym Sudanie 

i Jemenie (Houthis). W każdym z konfliktów ofiarami były dzieci. 

Aby móc określić wpływ konfliktu zbrojnego na bezpieczeństwo 

dzieci istnieje konieczność rzetelnego i systematycznego monitorowania 

i raportowania naruszeń, które obejmują zabijanie i okaleczanie, rekru-

                                                           
5 Uppsala Universitet, Department of Peace and Conflict Research, Definition of Armed 
Conflict, https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/#Active [20.01.2020]. 
6 Uppsala Conflict Data Program (UCDP)/Centre for the Study of Civil Wars, International 
Peace Research Institute, Oslo (PRIO), Armed Conflict Dataset Codebook, Version 4-2013, 
s. 6, 9, http://www.pcr.uu.se/ [1.04.2019]. Szerzej na temat konfliktu zbrojnego zob.: 
K. Cenda-Miedzińska, Wpływ konfliktu zbrojnego na bezpieczeństwo dzieci w Islamskiej 
Republice Afganistanu w latach 2004 – 2014, Kraków 2019, s. 24-28. 
7 Escola de Cultura de Pau, Alert 2019! Report on conflicts, human rights and peacebuild-
ing, Barcelona 2019, s. 10. 
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tację lub wykorzystywanie dzieci jako żołnierzy, przemoc seksualną, 

ataki na szkoły i szpitale, odmowę dostępu do pomocy humanitarnej, 

uprowadzenia. Celem obiektywnego, regularnego i dokładnego spra-

wozdania na temat naruszeń popełnionych przez strony konfliktu usta-

nawia się Mechanizm Monitorowania i Sprawozdawczości w Sprawie 

Dzieci i Konfliktu Zbrojnego – MRMCAC (Monitoring and Reporting 

Mechanism on Children and Armed Conflict)8. Mechanizm uruchamia 

się w państwach, w których strony konfliktu zostały wymienione w za-

łącznikach do rocznego sprawozdania Sekretarza Generalnego na temat 

dzieci i konfliktu zbrojnego. Utworzenie mechanizmu na szczeblu kra-

jowym wymaga uformowania Krajowej Grupy Zadaniowej ds. Monito-

rowania i Sprawozdawczości – CTFMR (Country Task Force on Moni-

toring and Reporting), w skład której wchodzą istotne podmioty ONZ. 

Ponadto członkami mogą zostać działacze innych organizacji działają-

cych w kraju, które zajmują się prawami człowieka i dzieci. CTFMR 

zbiera, analizuje i weryfikuje informacje na temat naruszeń, a także 

przygotowuje krajowe raporty na ten temat. Koordynacja na szczeblu 

centrali ONZ odpowiada za politykę i wytyczne, scalanie informacji 

z państw z MRMCAC, przygotowywanie raportów i wspieranie mecha-

nizmu. Na poziomie Rady Bezpieczeństwa dokonuje się przeglądu in-

formacji i działań celem zapewnienia zgodności z międzynarodowymi 

standardami. Rada może także przekazywać informacje innym podmio-

tom w celu podjęcia działań zgodnie z ich odpowiednimi mandatami 

i jurysdykcją9. 

Mechanizm Monitorowania i Sprawozdawczości w Sprawie Dzieci 

i Konfliktu Zbrojnego funkcjonuje do momentu usunięcia stron konflik-

tu odpowiedzialnych z naruszenia wobec dzieci z załącznika do rocznego 

sprawozdania Sekretarza Generalnego na temat dzieci i konfliktu zbroj-

nego. Mechanizm ustał w Burundi, Czadzie, Nepalu, Sri Lance, Ugan-

dzie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Obecnie działa w Afganistanie, 

Iraku, Jemenie, Kolumbii, Kongo, Mali, Mjanmie (Birmie), Nigerii, 

Republice Środkowoafrykańskiej, Somalii, Sudanie, Sudanie Południo-

wym, Syrii i na Filipinach.  

                                                           
8 UN Security Council Resolution 1612 (2005) [on children in armed conflict], 26 July 
2005, S/RES/1612 (2005), ustęp 2-4.  
9 Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed 
Conflict, UNICEF, Guidelines. Monitoring and Reporting Mechanism on Grave Viola-
tions against Children in Situations of Armed Conflict, June 2014, s. 9. 
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Rekrutacja lub wykorzystywanie dzieci jako żołnierzy zaliczane 

jest do tzw. six grave violations, tj. sześciu poważnych naruszeń podczas 

konfliktu zbrojnego monitorowanych w ramach MRMCAC. „Rekrutacja” 

oznacza obowiązkowy, przymusowy lub dobrowolny pobór lub zaciąga-

nie się dzieci do jakiejkolwiek siły zbrojnej lub grupy zbrojnej (grup 

zbrojnych), poniżej wieku określonego w umowach międzynarodowych 

mających zastosowanie do danej siły zbrojnej lub danej grupy zbrojnej. 

Natomiast „wykorzystywanie” odnosi się do wyzysku dzieci (chłopców 

i dziewcząt) przez siły zbrojne lub grupy zbrojne w dowolnym charakte-

rze, w tym, ale nie wyłącznie, jako bojowników, kucharzy, tragarzy, po-

słańców, szpiegów i współpracowników. Dotyczy to nie tylko dziecka, 

które bierze lub brało bezpośredni udział w działaniach wojennych10. 

Pierwsza rezolucja Rady Bezpieczeństwa w sprawie dzieci i kon-

fliktu zbrojnego z 1999 r. wzywała wszystkie zainteresowane strony do 

zakończenia rekrutacji i wykorzystywania dzieci w konflikcie zbrojnym11. 

Pięć lat później Rada Bezpieczeństwa wezwała strony do opracowania 

w ciągu trzech miesięcy konkretnych planów działania, które miały po-

wstać w ścisłej współpracy z misjami pokojowymi ONZ i zespołami kra-

jowymi ONZ, zgodnie z ich odpowiednimi mandatami12. Zwróciła się 

również do Sekretarza Generalnego o przedstawienie kryteriów, które 

byłyby pomocne w ich opracowaniu13. W kolejnych rezolucjach z roku 

200914, 201115 i 201516, Rada Bezpieczeństwa ponawiała swój apel do 

stron konfliktów zbrojnych wymienionych w załącznikach do sprawoz-

dania Sekretarza Generalnego, które jeszcze tego nie uczyniły, aby te 

przygotowały i wdrożyły, bez dalszej zwłoki, plany działania mające na 

celu powstrzymanie rekrutacji i wykorzystywania dzieci. 

                                                           
10 Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed 
Conflict, UNICEF, United Nations Department of Peacekeeping Operations, Field Manual. 
Monitoring and Reporting Mechanism (MRM) on Grave Violations Against Children in 
situations of Armed Conflict, June 2014, s. 9. 
11 UN Security Council Resolution 1261 (1999) [on children in armed conflict], 25 August 
1999, S/RES/1261 (1999), ustęp 2. 
12 UN Security Council Resolution 1539 (2004) [on children in armed conflict], 22 April 
2004, S/RES/1539 (2004), ustęp 5(a). 
13 UN Security Council Resolution 1612 (2005), ustęp 7. 
14 UN Security Council Resolution 1882 (2009) [on children in armed conflict], 4 August 
2009, S/RES/1882 (2009),  ustęp 5(a). 
15 UN Security Council Resolution 1998 (2011) [on children in armed conflict], 12 July 
2011, S/RES/1998 (2011), ustęp 6(a). 
16 UN Security Council Resolution 2225 (2015) [on children in armed conflict], 18 June 
2015, S/RES/2225 (2015), ustęp 4. 
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Umowy dotyczące zakończenia rekrutacji i wykorzystywania dzie-

ci zawierane między rządowymi siłami bezpieczeństwa a ONZ mogą 

obejmować: 

 uznanie za przestępstwo rekrutowanie i wykorzystywanie dzieci 

przez siły zbrojne oraz wydawanie wojskowego rozkazu w celu zatrzy-

mania i zapobieżenia rekrutacji; 

 śledzenie i ściganie osób odpowiadających za rekrutację i wyko-

rzystywanie dzieci; 

 wyznaczenie w siłach bezpieczeństwa specjalistów ds. ochrony 

dzieci; 

 uwolnienie wszystkich zidentyfikowanych dzieci pozostających 

w siłach bezpieczeństwa; 

 zapewnienie regularnego, swobodnego dostępu podmiotów ds. 

ochrony dzieci do obozów wojskowych i baz, by te mogły sprawdzić, czy 

nie znajdują się tam dzieci; 

 zapewnienie programów uwolnienia i reintegracji dzieci zrekru-

towanych i wykorzystywanych; 

 wzmocnienie systemów rejestracji urodzeń i włączenie mecha-

nizmów weryfikacji wieku w stosowanych procedurach rekrutacyjnych; 

 wdrożenie kampanii krajowych podnoszących i wzmacniających 

świadomość i zapobiegających rekrutacji  i wykorzystywaniu dzieci17.  

Obecnie realizowanych jest 15 planów działania, które mają na ce-

lu zakończenie rekrutacji i wykorzystywania dzieci w konflikcie zbroj-

nym. Trzy zostały wstrzymane z powodu trwającego konfliktu. 

 Największy postęp obserwuje się w Afganistanie. Plan działania 

kończący i zapobiegający rekrutacji i wykorzystywaniu dzieci przez 

Afgańskie Narodowe Siły Bezpieczeństwa – ANSF (Afghan National Se-

curity Forces) podpisano z końcem stycznia 2011 r. Na początku sierp-

nia 2014 r. przyjęto tzw. road map mającą na celu przyśpieszenie reali-

zacji planu działania. W lutym 2015 r. wszedł w życie dekret prezydencki 

traktujący jako przestępstwo rekrutację dzieci w szeregi ANSF. Przyjęto 

również wytyczne dotyczące oceny wieku w celu zapobiegania i reago-

                                                           
17 Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed 
Conflict, Action Plans with Armed Forces and Armed Groups, http://childrenand armed-
conflict.un.org/our-work/action-plans/ [25.01.2020].  
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wania na nabór dzieci do ANSF18. Działania przedsięwzięte przez rząd 

nie dotyczą jednak grup zbrojnych. W 2018 r. ONZ zweryfikowała 46 

przypadków rekrutacji i wykorzystania dzieci, głównie do walki, 

w punktach kontrolnych, podkładania improwizowanych urządzeń wy-

buchowych, przeprowadzania ataków samobójczych lub celów seksual-

nych. 67% przypadków przypisano grupom zbrojnym (31 dzieci), w tym 

Tehrik-e Taliban Pakistan (17 chłopców w jednym incydencie), talibom 

(11), ISIL-KP19 (2) oraz niezidentyfikowanej grupie zbrojnej (1). Mimo 

środków podjętych przez rząd nie udało się zakończyć rekrutacji 

i wykorzystywania dzieci przez funkcjonariuszy afgańskiej policji lokal-

nej (6 przypadków) i narodowej (1) oraz prorządowych bojówek (8)20.  

W Republice Środkowoafrykańskiej potwierdzono 75 przypadków 

rekrutacji i wykorzystania dzieci. Za 27 odpowiadały dawne frakcje 

Séléka i powiązane grupy zbrojne, w tym Mouvement national pour la 

libération de la Centrafrique (14), Front Ludowy na rzecz  Odrodzenia 

Republiki Środkowoafrykańskiej – FPRC (Front Populaire pour la Re-

naissance de la Centrafrique (10), Rassemblement patriotique pour le 

renouveau de la Centrafrique (2) i Ruch Patriotyczny Republiki Środ-

kowoafrykańskiej – MPC (Mouvement Patriotique pour la Centra-

frique) (1). Potwierdzono 34 przypadki rekrutacji i wykorzystania dzieci 

przez lokalną milicję obronną zwaną Anty-balakaą, 10 przez Armię Bo-

żego Oporu, 3 przez grupę PK-5 i jeden przez grupę 3R (Retour, récla-

mation et réhabilitation)21. Do ONZ-owskiego planu działania przystą-

piły jedynie 3 grupy: 14 czerwca 2018 r. – MPC, 31 sierpnia 2019 r.  

– FPRC oraz Unia na rzecz Pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej  

– UPC (L‟Unité pour la paix en Centrafrique). 

Równie późno jak FPRC, plan działania podpisały Syryjskie Siły 

Demokratyczne – SDF (Syrian Democratic Forces), tj. 29 czerwca 2019 r. 

Syria jest jednym z państw z największym odsetkiem przypadków rekru-

tacji i wykorzystywania. Ofiarami tego procederu w 2018 r. padło 806 

dzieci. Za naruszenia odpowiadały w głównej mierze: kurdyjskie Po-

wszechne Jednostki Ochrony – YPG (Yekîneyên Parastina Gel) oraz 

                                                           
18 Islamic Republic of Afghanistan, ANSF, Age Assessment Guidelines to Prevent and 
Respond to Child Recruitment in the Afghanistan National Security Forces (ANSF), 
ANSF, 2015. 
19 Islamskie Państwo Iraku i Lewantu – Prowincja Khorasan. 
20 UN Secretary-General, Children and armed conflict: report of the Secretary-General, 
20 June 2019, A/73/907–S/2019/509, pkt. 8. 
21 Ibidem, pkt. 33. 
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Kobiece Jednostki Ochrony – YPJ (Yekîneyên Parastina Jin), działające 

pod patronatem SDF (313 przypadków), Hay'at Tahrir al-Sham kiero-

wany przez Al-Nusra Front (187 przypadków), grupy Wolnej Armii Syrii 

(170 przypadków). 

Ponadto rekrutacji i wykorzystywania dzieci dopuszczały się Ah-

rar al-Sham (34), ISIL (30), Armia Islamu (17), Nur al-Din al-Zanki 

(16), siły rządu syryjskiego (10) i niezidentyfikowane elementy zbrojne 

(29). Ponad 40% dzieci zwerbowanych przez YPG / YPJ (126) to dziew-

czynki, z których 20 było w wieku poniżej 15 lat, a 119 było w rolach 

bojowych. Większość przypadków zweryfikowano w Idlib, Aleppo i Raq-

qah. ONZ potwierdziła również pozbawienie wolności 51 dzieci z po-

wodu ich rzekomego związku ze stronami konfliktu. W większości za-

trzymania dokonały YPG / YPJ (40 dzieci)22. 

ONZ-owskiego planu działania nie wdraża żadna ze stron konflik-

tu w Iraku. Odsetek dzieci wykorzystywanych pozostaje jednak stosun-

kowo niski. Krajowa Grupa Zadaniowa zweryfikowała 39 przypadków 

rekrutacji i wykorzystania dzieci, za które odpowiadały iracka policja 

federalna i ISIL. Niemniej pod koniec grudnia 2018 r. co najmniej 902 

dzieci (850 chłopców i 52 dziewczynki) w wieku od 15 do 18 lat przeby-

wało w areszcie z powodu spraw związanych z bezpieczeństwem naro-

dowym, w tym ich faktycznym i domniemanym związkiem z grupami 

zbrojnymi, przede wszystkim z ISIL23. 

Z powodu trwającego konfliktu zbrojnego przerwano wdrażanie 

podpisanego w dniu 14 maja 2014 r. planu działania kończącego rekru-

tację dzieci w szeregi jemeńskich sił zbrojnych. Ostatni Raport Sekreta-

rza Generalnego zawiera informacje o potwierdzonych w 2018 r. 370 

przypadkach rekrutacji i wykorzystywania dzieci przez ruch Huti (170), 

jemeńskie siły rządowe (111), Siły Pasa Bezpieczeństwa (44), elitarne siły 

Shabwani i Hadrami (23 i 4), ruch oporu (17) i siły lojalne wobec Połu-

dniowej Rady Przejściowej (1). 37% procent dzieci wykorzystano w ak-

tywnej walce. ONZ zweryfikowała również przypadki pozbawienia wol-

ności 96 chłopców przez strony konfliktu z powodu rzekomego związku 

z przeciwnymi stronami24. 

                                                           
22 Ibidem, pkt. 174-175. 
23 Ibidem, pkt. 71-72.  
24 Ibidem, pkt. 188-190. 
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Państwami, w których odnotowano najwięcej werbunku i wyko-

rzystania dzieci jest Somalia (2300), a następnie Nigeria (1947). Plan 

działania mający na celu zakończenie rekrutacji i wykorzystywania dzie-

ci przez Somalijską Armię Narodową – SNA (Somali National Army) 

przyjęto 3 lipca 2012 r. Miesiąc później podpisano plan zaprzestania 

zabijania i okaleczania dzieci przez członków tej formacji. We wrześniu 

2015 r. Somalia ratyfikowała Konwencję o prawach dziecka. Ponadto 

rząd powołał jednostkę ochrony dzieci w somalijskich siłach zbrojnych, 

wdrażając jednocześnie mechanizm informowania ONZ o dzieciach 

pozostających w armii. Z końcem października 2019 r. Somalia podpisa-

ła plan działania zawierający środki mające na celu położenie kresu na-

ruszeniom wobec dzieci, łącznie z uwolnieniem dzieci związanych z si-

łami zbrojnymi i ich reintegracją ze społeczeństwem. Poprawę sytuacji 

politycznej można było obserwować od grudnia 2018 r., kiedy to rząd fe-

deralny zaangażował federację w normalizowanie stosunków. Niemniej 

ataki Al-Shabaab na SNA i Misję Unii Afrykańskiej w Somalii – AMI-

SOM (African Union Mission to Somalia) z użyciem improwizowanych 

urządzeń wybuchowych przeciwko ludności cywilnej skutkowały ofia-

rami również wśród dzieci (437 zgonów i zranień z ogólnej liczby 1041). 

W 2018 r. zrekrutowano i wykorzystano w sumie 2228 chłopców i 72 

dziewczynki. W porównaniu z rokiem 2017, znacznie wzrósł werbunek 

dzieci przez Al-Shabaab (1865). Za rekrutację i wykorzystanie odpowia-

dały również SNA (155), somalijska policja (93), siły Galmudug (67), siły 

Jubbaland (56), milicja klanowa (24), siły Puntland (20) i Ahl al-Sunna 

wal-Jama'a (14). Z powodu rzekomego związku z Al-Shabaab zatrzy-

mano 375 dzieci. Zatrzymania dokonały SNA (168), somalijska policja 

(145), siły Jubbaland (20), Narodowa Agencja Wywiadu i Bezpieczeń-

stwa (18), siły Galmudug i AMISOM (po 3 osoby), milicja klanowa i ele-

menty „Somalilandu” (po 2) i Ahl al-Sunna wal-Jama'a (1)25. 

Do czasu podpisania przez Nigeryjskie Cywilne Połączone Si-

ły Zadaniowe – CJTF (Civilian Joint Task Force) planu działania w dniu 

15 września 2017 r., formacja ta zrekrutowała lub wykorzystała dla po-

trzeb konfliktu 1646 dzieci. W 2018 r. nie zweryfikowano żadnego no-

wego przypadku, a 833 dzieci zostało formalnie oddzielonych od CJTF. 

Boko Haram nadal trudniło się tym procederem.W poprzednich latach 

ofiarami grupy padło 301 dzieci. W 2018 r. ich liczba zmniejszyła się. 
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48 dzieci (w tym 38 dziewcząt), wykorzystano głównie do noszenia 

i detonowania improwizowanych urządzeń wybuchowych w północno-

wschodniej Nigerii, 30 w Kamerunie, 24 w Czadzie i 10 w Nigrze. Z po-

wodu rzekomego związku z Boko Haram, dzieci lub ich rodziców, aresz-

towano 418 małoletnich. Większość z nich (52%) przetrzymywano przez 

ponad dwa lata. W 2018 roku władze Nigerii zwolniły 241 aresztantów. 

W odosobnieniu pozostało jeszcze 125 dzieci za rzekome związki z Boko 

Haram w Nigrze, Kamerunie (57) i Czadzie (18)26. 

5 marca 2017 r. podpisano również plan zakończenia i zapobiega-

nia rekrutacji i wykorzystywania dzieci oraz przemocy seksualnej wobec 

dzieci przez członków Koordynacji Ruchów Azawadu – CMA (Coordina-

tion des mouvements de l‟Azawad), w tym Narodowego Ruchu Wyzwo-

lenia Azawadu – MNLA (Mouvement national de libération de l‟Aza-

wad). Mimo to w kolejnych dwóch latach grupy te ujęto w sprawozda-

niu Sekretarza Generalnego jako strony konfliktu w Mali dopuszczające 

się  naruszeń wobec dzieci. W 2018 r. ONZ zweryfikowała przypadki 

rekrutacji i wykorzystania 109 chłopców i 5 dziewcząt. Głównymi spraw-

cami były Platforma (57) (w tym Grupa Samoobrony Tuaregów Imghad 

i Sojuszników – GATIA (Groupe d‟autodéfense des Touaregs Imghad et 

leurs alliés) (27), Ganda Lassale Izo (24) i inni członkowie Platformy 

(6)) oraz CMA (23) (w tym MNLA (12), Wysoka Rada na rzecz Jedności 

Azawadu (9) i inni członkowie CMA (2)). Co najmniej 31 dzieci wykorzy-

stywano w charakterze kombatantów, w tym 3 dzieci w wieku od 14 do 

17 lat, które były związane z Kongresem Sprawiedliwość w Azawadzie, 

zabiła CMA w punkcie kontrolnym w regionie Timbuktu. Malijskie Siły 

Obrony i Bezpieczeństwa aresztowały 13 chłopców za rzekome powiąza-

nie z grupami zbrojnymi. Troje innych dzieci zostało pozbawionych 

wolności w Ménaka przez GATIA, Ruch na rzecz zbawienia Azawadu  

– MSA (Moulict pour le salut de l‟Azawad) oraz wspólne siły GATIA / 

MSA (po jednym)27.  

W Sudanie plan kończący rekrutację i wykorzystywanie dzieci dla 

potrzeb konfliktu zbrojnego podpisały 3 grupy: 11 czerwca 2007 r. Ar-

mia Wyzwolenia Sudanu/Minni Minnawi, 25 września 2012 r. Ruch na 

Rzecz Sprawiedliwości i Równości i 23 listopada 2016 r. Ludowy Ruch 

Wyzwolenia Sudanu. W 2018 r. nie odnotowano żadnego nowego przy-

                                                           
26 Ibidem, pkt. 207-208. 
27 Ibidem, pkt. 114-115. 
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padku werbunku lub wykorzystania dzieci, niemniej grupy te wraz 

z Armią Wyzwolenia Sudanu/Abdul Wahid pozostają na liście Sekreta-

rza Generalnego jako strony dopuszczające się naruszenia28. 

Do planu działania w Sudanie Południowym przystąpiła Ludowa 

Armia Wyzwolenia Sudanu – SPLA (Sudan People‟s Liberation Army), 

jako siły zbrojne państwa po odzyskaniu niepodległości w 2011 r. Reali-

zację planu wznowiono po dwóch latach. W grudniu 2015 r. dokument 

sygnował także Ludowy Ruch Wyzwolenia Sudanu w opozycji – SPLM/ 

AO (Sudan People‟s Liberation Movement/Army in Opposition). Wdro-

żenie zostało jednak wstrzymane z powodu konfliktu. Podpisanie zrewi-

talizowanej umowy w sprawie rozwiązania konfliktu w Południowym 

Sudanie we wrześniu 2018 r. spowodowało zmniejszenie działań wojen-

nych i nieznaczną poprawę dostępu do pomocy humanitarnej, jednak 

w dalszym ciągu odnotowywano nowe akty rekrutacji i wykorzystywania 

dzieci. Ofiarami naruszenia padło 453 dzieci, z których prawie połowę 

przypisano Ruchowi Wyzwolenia Narodowego Sudanu Południowego  

– SSNLM (South Sudan National Liberation Movement) (224), Sudań-

skiemu Ludowemu Ruchowi Wyzwolenia w opozycji (84) i Frontowi 

Ocalenia Narodowego – NAS (National Salvation Front) (2). 30% dzie-

ci wykorzystały rządowe siły bezpieczeństwa, w tym siły zbrojne zre-

strukturyzowane w 2017 r. w postaci Ludowych Sił Obrony Południowe-

go Sudanu – SSPDF (South Sudan People ‟s Defence Forces) (94), so-

jusznik SSPDF Taban Deng (46), policja Sudanu Południowego (2) 

i Krajowa Służba Więzienna (1). Ponadto 955 dzieci zostało zwolnionych 

przez SSNLM (629), Taban Deng (318) i NAS (8)29. 

Birmański rząd i wojsko zobowiązały się do położenia kresu re-

krutacji i wykorzystywania dzieci w siłach zbrojnych do grudnia 2013 r. 

We wrześniu 2014 r. rząd przyjął plan przyśpieszenia realizacji działań 

podjętych na mocy umowy z ONZ z dnia 17 czerwca 2012 r. We wrześniu 

2015 r. Mjanma podpisała protokół fakultatywny do Konwencji o pra-

wach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne. Obec-

nie ONZ-owski plan działania realizują Siły Zbrojne Mjanmy (Birmy) 

Tatmadaw Kyi. Mimo wdrażanego planu, w 2018 r. ONZ potwierdziła 

7 przypadków rekrutacji i 64 przypadki wykorzystania dzieci przez Tat-

madaw; zweryfikowała również wcześniejszą rekrutację 26 chłopców. 

                                                           
28 Ibidem, aneks 1, s. 41. 
29 Ibidem, pkt. 151-152. 
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Za 11 przypadków rekrutacji i wykorzystania 17 dzieci (14 chłopców i 3 

dziewcząt) odpowiadały grupy zbrojne. Dziewięć incydentów zostało 

przypisanych Armii Niepodległości Kachinu, po jednym Narodowej 

Wyzwoleńczej Armii Ta‟ang i Narodowej Wyzwoleńczej Armii Karenu. 

Ponadto udokumentowano dwa incydenty z udziałem United Wa State 

Army (UWSA)30. 

Do tej pory tylko 12 podmiotom w 8 państwach, w których toczył 

się konflikt zbrojny, z sukcesem zrealizowano plan działania kończący 

rekrutację i wykorzystywanie dzieci. Miało to miejsce w Republice Cza-

du, Federalnej Demokratycznej Republice Nepalu, Demokratyczno-So-

cjalistycznej Republice Sri Lanki, Republice Sudanu, Republice Ugandy, 

Republice Filipin, Republice Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Demokra-

tycznej Republice Konga. W efekcie z listy Sekretarze Generalnego usu-

nięto następujące siły, grupy i partie odpowiadające za rekrutację i wy-

korzystywanie dzieci: Czadyjską Armię Narodową, Zjednoczoną Komu-

nistyczną Partię Nepalu (Maoistowską), srilandzką partię TMVP, Ludo-

wą Armię Wyzwolenia Sudanu (podpisującą plan działania jeszcze jako 

grupa zbrojna w 2009 r., przed ogłoszeniem niepodległości Sudanu Po-

łudniowego), Armię Wyzwolenia Sudanu frakcje Free Will i Abu Gasim, 

siły rządowe bezpieczeństwa Sudanu (w tym Sudańskie Siły Zbrojne, 

Ludowe Siły Obronne i Siły Policyjne Sudanu), Ludowe Siły Obronne 

Ugandy, Islamski Front Wyzwolenia Moro z Filipin, Siły Zbrojne Demo-

kratycznej Republiki Konga, oraz z Wybrzeża Kości Słoniowej: Siły 

Zbrojne Nouvelles, Front Wyzwolenia Regionu Zachodniego, Patriotycz-

ny Sojusz Etniczny, Patriotyczną Unię na rzecz Oporu Regionu Zachod-

niego i Ruch Wybrzeża Kości Słoniowej na Rzecz Wyzwolenia Regionu 

Zachodniego.  

Mimo apelu Rady Bezpieczeństwa nie wszystkie strony konfliktu 

podejmują działania zmierzające do zaprzestania rekrutacji i wykorzy-

stywania dzieci w konflikcie zbrojnym. Dla przykładu, w roku 2018, 

tylko w Kolumbii 293 dzieci zostało zrekrutowanych lub wykorzystanych 

przez Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii – Armię Ludową, Armię Wy-

zwolenia Narodowego, Klan del Golfo oraz inne grupy zbrojne. W Kongo 

631 ofiar przypisano MaiMai Mazembe, Nyatura, Kamuina Nsapu, 

Siłom Zbrojnym Demokratycznej Republiki Konga, Kongijskiej Policji 

Narodowej. Na liście Sekretarza Generalnego obejmującej strony, które 
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w okresie raportowania nie wprowadziły środków w celu poprawy 

ochrony dzieci przed rekrutacją i wykorzystywaniem znalazły także: 

Raia Mutomboki, Mai-Mai Simba, Demokratyczne Siły Wyzwolenia 

Rwandy – wojownicy Abacunguzi, NDC i NDC-Rénové, Front Oporu 

Patriotycznego w Ituri, Sojusz Patriotów na rzecz Wolnego i Suwerenne-

go Konga. Przypadki naruszenia odnotowano w Izraelu i Palestynie 

(3 dzieci) przez brygady Al-Quds Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu 

i Hamasu al-Qassam, w Libanie (22 dzieci) przez Hezbollah, szyicki 

ruch polityczno-wojkowy Ansarullah, ISIL, i niezweryfikowane jeszcze 

przypadki w Libii31. 

Sytuacja w państwie ogarniętym konfliktem zbrojnym nie sprzyja 

budowaniu bezpieczeństwa dziecka. Ubożenie, ubóstwo, ograniczony 

dostęp do edukacji, brak alternatywnych możliwości zarobkowania na 

życie, brak opieki, nieskuteczny system rejestracji urodzin i weryfikacji 

wieku, to tylko niektóre z powodów dla których dzieci pod przymusem 

lub dobrowolnie są rekrutowane lub wykorzystywane przez siły i grupy 

zbrojne. Najbardziej zagrożone tym procederem są dzieci ulicy i dzieci 

z biednych rodzin. Naruszenia ułatwia brak jasnych dyrektyw politycz-

nych i odpowiednich regulacji prawnych, korupcja, bezkarność, niska 

świadomość społeczna i strach przed odwetem. W celu zaprzestania 

rekrutacji i wykorzystywania dzieci dla potrzeb konfliktu zbrojnego ko-

nieczne jest zaangażowanie wszystkich stron konfliktu, przywódców 

i liderów politycznych oraz religijnych, a także wparcie społeczności 

międzynarodowej. Należy podjąć zdecydowane kroki celem zidentyfi-

kowania, zdemobilizowania i reintegracji dzieci wykorzystywanych, 

efektywnie wdrażać system weryfikacji wieku, opracować odpowiednie 

ramy prawne dla penalizacji tych czynów, zwiększyć dochodzenie, ści-

ganie i skazywanie sprawców i współwinnych tych naruszeń. Wskazane 

jest również zwiększenie środków na profilaktykę, łącznie ze wzmocnie-

niem świadomości społeczeństwa na temat samej rekrutacji i wykorzy-

stywania oraz zagrożenia tym procederem. 
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Dominika Dróżdż 
 

 

Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem 
z uwzględnieniem polskich i międzynarodowych 
elementów zarządzania zwalczaniem terroryzmu 

 

 

Pojęcia takie jak bezpieczeństwo i zarządzanie nim oraz mieszczące 

się w tym pojęciu zarządzanie zwalczaniem terroryzmu, zaczęły odgrywać 

istotną rolę w wielu państwach. Organy administracyjne, które biorą pod 

uwagę sytuacje kryzysowe, wprowadzają zatem w życie przepisy prawa 

karnego związane z zagadnieniami związanymi np. z bezpieczeństwem 

zewnętrznym państwa.  

Obok aktów związanych z terroryzmem wydanych przez Radę Bez-

pieczeństwa ONZ obecnie także i Zgromadzenie Ogólne Organizacji Na-

rodów Zjednoczonych wydało akt definiujący terroryzm proponujący 

w tym akcie państwom zwalczanie terroryzmu. Zarządzanie terroryzmem 

powinno być zagadnieniem przyświecającym także państwom Unii Euro-

pejskiej i ich organom. 

Bezpieczeństwo jest stanem pewności, spokoju, braku zagrożenia, 

stąd i poczucia zabezpieczenia. Według Edwarda Kołodzińskiego oznacza 

ono także obronę przed niebezpieczeństwami1. Z przeglądu literatury 

wynika, że bezpieczeństwo jest obecnie rozumiane także na potrzeby Unii 

Europejskiej jako bezpieczeństwo socjalne, ekologiczne, zdrowotne, eko-

nomiczno-gospodarcze, polityczne. Celem funkcjonowania systemów 

bezpieczeństwa powinien być przede wszystkim bezpieczny byt i rozwój 

obywateli, ich swobód obywatelskich, jak również ochrona środowiska. 

Realizację tych celów powinno zapewnić skuteczne i sprawne zarządzanie 

tymi systemami przez państwo2. 

Bezpieczeństwo w naukach społecznych w najbardziej ogólnym 

znaczeniu dotyczy zaspokojenia takich potrzeb jak: istnienie, przetrwanie, 
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całość, tożsamość, niezależność, spokój, posiadanie i pewność rozwoju. 

Istnieje na ogół zgoda, że bezpieczeństwo oznacza wolność od zagrożeń 

dla podstawowych wartości3. Wyodrębnia się kilka wymiarów bez-

pieczeństwa w ujęciu przedmiotowym, podmiotowym i funkcjonalnym4. 

Można też w ujęciu przedmiotowym wyróżnić następujące rodzaje bez-

pieczeństwa: polityczne, militarne, gospodarcze, energetyczne i informa-

cyjne5. 

Bezpieczeństwo ma charakter podmiotowy, a będąc naczelną po-

trzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą 

państw i systemów międzynarodowych, stąd jego brak powoduje niepo-

kój i stan zagrożenia, a każdy z wymienionych podmiotów stara się od-

działywać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, aby usuwać 

lub przynajmniej oddalać zagrożenia i eliminować własny lęk, niepokój, 

niepewność, obawy. Na podstawie kryterium podmiotowego można wy-

odrębnić bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe6. 

Inaczej – można stwierdzić, że bezpieczeństwo publiczne należy podzielić 

na zewnętrzne i wewnętrzne. 

Do bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego odnoszą się tak-

że zagadnienia prawne, przewidziane w polskim kodeksie karnym, które 

zostaną przedstawione w dalszej części artykułu. Ustawodawca polski 

usytuował przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu zewnętrznemu na 

początku części szczególnej kodeksu karnego z 1997 r. W rozdziale XVI 

kodeksu karnego, na pierwszym miejscu w części szczególnej wymienione 

są przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojen-

ne. Na drugiej pozycji, w rozdziale XVII zamieszczony jest rodzaj prze-

stępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, które zawierają przestęp-

stwa przeciwko bezpieczeństwu zewnętrznemu i wewnętrznemu Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Świadczy to między innymi o szczególnie wysokiej 

społecznej szkodliwości przypisanej tym czynom przez polskiego ustawo-

dawcę. Od dawna ustawodawstwo polskie prawa karnego, nadaje czynom 

godzącym w bezpieczeństwo państwa najwyższy ciężar społecznej szko-

dliwości. Zachodzi zatem pytanie, które z czynów przestępczych ujętych 

                                                           
3 Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa w obliczu współcze-
snych zagrożeń, Siedlce 2016, s. 10. 
4 Ibidem, s. 18. 
5 Ibidem, s. 19. 
6 Ibidem, s. 18.  
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w rozdziale „Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej” należy 

zaliczyć do czynów godzących w bezpieczeństwo zewnętrzne państwa, 

który z przepisów karnych chroni to dobro? Wymienione typy prze-

stępstw zamieszczone w przypisie 47, tym różnią się od pozostałych typów 

przestępstw ujętych w rozdziale XVII k.k., że ich przedmiotem ochrony 

jest bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej.  

Należy przy tym pamiętać, że jak wspomniano wyżej, bezpieczeń-

stwo państwa dzieli się na dwa rodzajowe przedmioty ochrony, czyli na 

bezpieczeństwo wewnętrzne, ale i na bezpieczeństwo zewnętrzne pań-

stwa. Warto zauważyć, że „(…) Osłabienie wewnętrznej kondycji państwa 

powoduje osłabienie możliwości działania tego państwa na arenie mię-

dzynarodowej. Wymaga podkreślenia, że godzenie czynami przestęp-

czymi w którykolwiek z układów z zakresu spraw zewnętrznych państwa 

może powodować osłabienie kondycji państwa i jego wiarygodności 

w danym zakresie w relacji z innymi państwami. Zachowanie takie jest 

godzeniem w zewnętrzne bezpieczeństwo państwa bez względu na to, czy 

dotyczy ono zamachu stanu, zdrady dyplomatycznej, szpiegostwa czy też 

dezinformacji wywiadowczej. Naród i państwo polskie powinny strzec się 

przed takimi działaniami”8. Poniżej przedstawione zostaną artykuły ko-

deksu karnego odnoszące się do zagadnień związanych z bezpieczeń-

stwem zewnętrznym Polski, zgodnie ze wspomnianą koncepcją profesora 

Stanisława Pikulskiego9: 

                                                           
7 Do czynów godzących w bezpieczeństwo zewnętrzne państwa w rozdziale XVII należy 
zaliczyć typy przestępstw opisanych w następujących przepisach, zdaniem Stanisława. Pikul-
skiego:  
1) art. 127 k.k., którego dyspozycja określa zamach stanu, 
2) art. 129 k.k., którego dyspozycja ujmuje zdradę dyplomatyczną,  
3) art. 130 k.k., którego dyspozycja ujmuje różne typy szpiegostwa,  
4) art. 132 k.k., którego dyspozycja opisuje dezinformację wywiadowczą7. 
 a pozostałe przepisy z tego rozdziału mają się odnosić do bezpieczeństwa wewnętrznego: 
5) art. 133, którego dyspozycja dotyczy znieważenia narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej, 
6) Art. 134, którego dyspozycja dotyczy zamachu na życie Prezydenta RP, 
7) art. 135, którego dyspozycja dotyczy napaści i znieważenia Prezydenta RP, 
8) art. 136, którego dyspozycja dotyczy napaści, znieważenia przedstawiciela państwa obce-
go, 
9) art. 137, którego dyspozycja dotyczy znieważania, niszczenia, uszkadzania usuwania 
godła, sztandaru, chorągwi, bandery, flagi lub innego znaku państwowego.  
8 S. Pikulski, Bezpieczeństwo zewnętrzne w świetle prawa karnego, [w:] M. Lisiecki, 
M. Raczkowska-Lipińska (red.), Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kie-
runki rozwoju, Studia i materiały, Józefów 2008, s. 41. 
9 Ibidem, s. 40-42. 
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1. Pierwszym przestępstwem przewidzianym w rozdziale XVII, 

a określonym w art. 127 §1 k.k., jest zamach stanu. Jest to przestępstwo 

celowościowe, które może być popełnione jedynie z winy umyślnej w za-

miarze bezpośrednim ukierunkowanym na pozbawienie niepodległości 

Polski, oderwanie jej części obszaru lub zmiany przemocą ustroju konsty-

tucyjnego w porozumieniu z innymi osobami. Ten czyn w zakresie do-

tyczącym pozbawienia niepodległości oraz oderwania części obszaru go-

dzi w bezpieczeństwo zewnętrzne państwa. Trzeci zakres dyspozycji tego 

czynu, czyli zmiana przemocą ustroju konstytucyjnego państwa, może być 

popełniony w interesie i przy udziale obcego mocarstwa, co jest działa-

niem godzących w bezpieczeństwo zewnętrzne państwa. Jeśli do zmiany 

przemocą ustroju konstytucyjnego państwa dochodzi przez działania sił 

wewnętrznych bez udziału obcego mocarstwa to wówczas mamy do czy-

nienia z działaniem godzącym w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. 

Przestępstwo zamachu stanu jest zbrodnią zagrożoną karą pozbawienia 

wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności 

albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Ustawowe zagrożenie 

karną tego czynu przestępczego jest stosunkowo wysokie, zwłaszcza że 

czyn ten karalny jest w stadium przygotowania z zagrożeniem kary po-

zbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Przestępstwa tego może 

dopuścić się każdy człowiek, który ukończył 17 rok życia oraz który jest 

poczytalny w chwili popełnienia czynu.  

2. Przestępstwo zdrady dyplomatycznej, które przewidziano w art. 

128 k.k. może być popełnione przez podmiot indywidualny określony 

przez taką osobę, która jest upoważniona do występowania w imieniu 

Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub 

zagraniczną organizacją i działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ustawodawca nie wymaga, aby dana osoba działała na szkodę Rzeczypo-

spolitej Polskiej w zakresie udzielonego upoważnienia. Działanie to może 

wykraczać poza upoważnienie, lecz musi ono wyrządzać jakąkolwiek 

szkodę Polsce. Przestępstwo to może być popełnione umyślnie w zamia-

rze bezpośrednim lub ewentualnym. Jest to występek zagrożony karą 

pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

3. Przestępstwo szpiegostwa jest przewidziane w art. 130 §1,§2,§3 

i §4 k.k. W zakresie dyspozycji ujętej w tych przypisach występuje 6 ty-

pów tego czynu przestępczego. W §1 art. 130 k.k. przewidziane jest branie 

udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Pol-
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skiej. W tym typie przestępstwa istotny jest fakt formalnego udziału 

w działalności obcego wywiadu przeciw Polsce, które mogło jeszcze nie 

przynieść rzeczywistej szkody. Wyrażenie zgody na udział w tej działalno-

ści na przykład przez pełnienie funkcji skrzynki kontaktowej ze świado-

mością, że ma się do czynienia z obcym wywiadem działającym przeciwko 

Polsce wyczerpuje dyspozycję tego typu. Przewidziano tu ogólny podmiot 

przestępstwa. Czynu tego można się dopuścić w winie umyślnej w zamia-

rze bezpośrednim i ewentualnym. Jest to występek zagrożony karą od 

roku do lat 10. W §2 art.130 k.k. stanowi się o dwóch typach szpiegostwa, 

które polegają na tym, że: w części 1) sprawca bierze udział w danym wy-

wiadzie udzielając mu wiadomości, których przekazanie może wyrządzić 

szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. W porównaniu do typu przestępstwa 

przewidzianego w §1 art. 130 k.k. sprawca wykonał już tu realnie czynno-

ści w postaci udzielenia wiadomości, które mogą wyrządzić Polsce szkodę. 

Jest to wyższa szkodliwość tego czynu; a w części 2) art. 130 §2 sprawca 

działa na rzecz obcego wywiadu udzielając mu wiadomości, których prze-

kazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. W dyspozycji 

tego typu występują takie zachowania, które nie wymagają udziału 

w działalności obcego wywiadu. Sprawca może tutaj samorzutnie i jedno-

razowo udzielić obcemu wywiadowi danych informacji. Obydwa typy 

przestępstw są zbrodniami zagrożonymi karą pozbawienia wolności na 

czas nie krótszy od lat 3. W §3 art. 130 k.k. stanowi się o dwóch typach 

szpiegostwa tzn. 1) gromadzenie, przechowywanie lub wchodzenie do 

systemu informatycznego w celu udzielenia obcemu wywiadowi wiado-

mości mogących wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Wiadomości 

te jeszcze nie dotarły do obcego wywiadu sprawca jedynie wszedł w ich 

posiadanie lub przedostał się do systemu informatycznego w celu uzyska-

nia tych wiadomości. Powstaje tutaj zagrożenie a nie realne wyrządzenie 

takiej szkody; 2) sprawca w tym typie szpiegostwa zgłasza gotowość dzia-

łania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Dys-

pozycja tego przepisu stanowi, aby sprawca w jakikolwiek sposób zgłosił 

gotowość działania na rzecz obcego wywiadu np. wysłał list ambasady 

obcego państwa proponując swe usługi wywiadowi lub też podjął próby 

dotarcia w tym celu do obcego wywiadu. Przestępstwo szpiegostwa w tych 

obydwóch typach może być popełnione w zamiarze bezpośrednim winy 

umyślnej. Przestępstwo to jest występkiem zagrożonym karą pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W art. 130 §4 k.k. stanowi się otypie 
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szpiegostwa określonego jako organizowanie lub kierowanie działaniem 

obcego wywiadu. Dyspozycja tego czynu obejmuje takie formy działalno-

ści jak pełnienie funkcji rezydenta, pozyskiwanie tajnych współpracowni-

ków na rzecz obcego wywiadu, kierowanie siatką szpiegowską. Jest to 

zbrodnia zagrożona karą pozbawienia wolności od lat 5 albo 25 lat. Może 

być popełniona w winie umyślnej, w zamiarze bezpośrednim lub ewentu-

alnym. :Przestępstwo dezinformacji wywiadowczej przewidziane jest 

w art. 132 k.k. Przestępstwo to dotyczy osoby oddającej usługi wywiadow-

cze Rzeczypospolitej Polskiej, która to osoba podjęła się działalności na 

rzecz polskiego wywiadu cywilnego lub wojskowego i wykonując zadania 

dla wywiadu wprowadza w błąd polski wywiad przez dostarczenie podro-

bionych lub przerobionych dokumentów lub innych przedmiotów albo 

przez ukrywanie prawdziwych lub udzielenie fałszywych wiadomości 

mających istotne znaczenie dla Rzeczypospolitej Polskiej. W dyspozycji 

tego przypisu stanowi się, aby dane informacje miały istotne znaczenie 

dla Polski. Jest to występek zagrożony karą pozbawienia wolności od 

roku do lat 10, który może być popełniony w winie umyślnej w zamiarze 

bezpośrednim lub ewentualnym10. 

Przepisy takie powinny być brane pod uwagę przy uwzględnieniu 

funkcjonowania organów administracyjnych, które biorą pod uwagę sy-

tuacje kryzysowe. Do cech kryzysu można zaliczyć: zaskoczenie, niewy-

starczającą ilość informacji wtedy, kiedy jest ona potrzebna, groźne wyda-

rzenie, utratę kontroli, panikę, przerwanie normalnych procesów podej-

mowania decyzji11.  

Stworzony został Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Kry-

tycznej w formie rozporządzenia do ustawy. Dyrektor Rządowego Cen-

trum Bezpieczeństwa przekazuje je odpowiednim ministrom i kierowni-

kom urzędów centralnych. W oparciu o wnioski wynikające z raportu 

o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego powstaje Krajowy Plan Za-

rządzania Kryzysowego, który obejmuje charakterystykę zagrożeń, ocenę 

ich ryzyka, zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, zadania i obo-

wiązki uczestników zarządzania kryzysowego, siły i środki planowane do 

                                                           
10 Zob. S. Pikulski, op. cit., s. 40-41. 
11 Por. W. Kitler, Wybrane aspekty kierowania państwem w sytuacji kryzysowych w obro-
nie narodowej RP wobec wyzwań i zagrożeń współczesności, Warszawa 1999, s. 71. 
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wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, tryb uruchamiania niezbęd-

nych sił i środków, procedury reagowania kryzysowego itp.12.  

Szereg organizacji administracyjnych jest obecnie zatem zaanga-

żowanych w działalność antyterrorystyczną. Zapewnienie bezpieczeństwa 

jest usługą świadczoną zarówno przez organizacje non-profit, finansowa-

ne przede wszystkim z budżetu państwa, jak i organizacje for-profit. Naj-

większym zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego staje się obecnie 

terroryzm, przed którym trzeba się bronić uwzględniając jednocześnie 

powyższe możliwości ochrony przed działaniami terrorystycznymi. Po-

dejmowane są zatem zadania na poziomie antykryzysowym, trzeba więc 

przemyśleć, w jaki sposób należy zarządzać na etapie kryzysowym. Całość 

zarządzania kryzysowego, składa się z następujących faz: przygotowania, 

zapobiegania, reagowania i odbudowy13. 

Jak wspomniano wyżej, etapy te stanowić mają całość, bowiem 

każdy etap odbudowy ma być tak realizowany, by razem z innymi etapa-

mi tworzył całość. Na każdym z tych etapów14, podejmowane są zatem 

decyzje o sposobie prowadzenia działań, które łącznie powinny minimali-

zować niepożądane skutki zagrożeń. Decyzje podejmowane są w warun-

kach dużej liczby wzajemnie oddziałujących czynników, istotnie wpływa-

jących na skutki decyzji15. 

W różnych państwach zachodzi potrzeba rozwiązania zagadnień 

związanych z bezpieczeństwem państwa, jak zwrócił uwagę Marek Lisiec-

ki. Z analizy rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących bezpieczeń-

stwa obowiązujących w różnych państwach wynika, że: 

 istnieje szereg pojęć dotyczących zagadnień bezpieczeństwa, 

które nie zdefiniowano bez należytego ich zdefiniowania lub traktowano 

je nieostro - raz wąsko, raz szeroko;  

 funkcjonuje wiele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeń-

stwo, jednak często mają one nakładające się na siebie kompetencje;  

                                                           
12 T. Hoffmann, Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce, Poznań 2018, s. 51. 
13 Z. Dziemanko, System zarządzania kryzysowego w Polsce, [w:] L. Grochiowski, A. Let-
kiewicz, A. Misiuk (red.), Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki 
rozwoju, Studia i materiały, tom 1, Szczytno 2011, s. 656.  
14 Według E. Kołodzińskiego i T. Lachowicza z kolei, etapami tymi są: zapobieganie, przygo-
towanie, reagowanie i likwidacja skutków w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
15 E. Kołodiński, T. Lachowicz, Ryzyko decyzji w zarządzaniu bezpieczeństwem funkcjono-
wania podmiotu, „Logistyka” 2014, nr 5, s. 724-729. 
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 występuje w tej sferze różny poziom centralizacji i decentraliza-

cji działań;  

 funkcjonuje rozbieżność w ocenach funkcjonowania instytucji 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – od wewnętrznego samozadowole-

nia, po olbrzymią krytykę zewnętrzną16.  

Zdaniem M. Lisieckiego, warto zwrócić uwagę ponadto na słabe 

skoordynowanie działań między instytucjami odpowiedzialnymi za bez-

pieczeństwo państwa, szczególnie biorąc pod uwagę układ międzynaro-

dowy, w tym międzyresortowy wykonawczy. Brak podstawowych definicji 

dotyczących sfery bezpieczeństwa państwa powoduje, że różne podmioty 

podchodzą wybiórczo (selektywnie) do tego zagadnienia. Inaczej postrze-

gają i interpretują bezpieczeństwo państwa politycy, prawnicy, ekonomi-

ści, urzędnicy, funkcjonariusze instytucji odpowiedzialnych za bezpie-

czeństwo, obywatele-podatnicy17. 

Do źródeł współczesnych zagrożeń można natomiast zaliczyć m.in. 

broń atomową (jądrową), broń chemiczną, broń biologiczną, broń kon-

wencjonalną, zagrożenia ekonomiczne, zagrożenia społeczne, zagrożenia 

ekologiczne, zagrożenia ludności, mienia i środowiska i terroryzm18. Po-

mimo że międzynarodowy terroryzm nie został jeszcze zdefiniowany 

z punktu widzenia prawa, a definicje terroryzmu różnią się od siebie, to 

„(…) większość ekspertów zgadza się, że terroryzm oznacza użycie lub 

groźbę użycia przemocy, metodę walki lub strategię osiągania pewnych 

celów; że jego dążeniem jest zastraszenie państwa poprzez ofiary; że jest 

on bezwzględny i niezgodny z normami humanitarnymi, że rozgłos jest 

istotnym składnikiem strategii terrorystycznej19. Istnieje wiele jego defi-

nicji naukowych, doktrynalnych, a także w zależności od okoliczności jego 

popełnienia oraz przy uwzględnieniu okoliczności związanych np. z jego 

finansowymi aspektami20, a co za tym idzie, różne metody jego zwalcza-

nia. 

Zagrożenia terrorystyczne mogą mieć zatem różny charakter, 

wśród nich celowo powodowane są zagrożenia przez wybrane grupy ludzi 

                                                           
16 M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, [w:] M. Lisiecki, 
M. Raczkowska-Lipińska (red.), Nauka…, op. cit., s. 11.  
17 Ibidem. 
18 Zob. Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, op. cit., s. 70-81. 
19 W. Laqueur, Reflections on Terrorism, „Foreign Affairs” 1986, vol. 65, nr 1, s. 68. 
20 W art. 165a polskiego k.k. przewiduje się „(…) sfinansowanie przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym”. 



323 

określanych mianem terrorystów. Przejść zatem można do powodów 

podejmowania przez grupy ludzi działalności terrorystycznej, które mogą 

mieć następujący charakter: 

 „(…) nacjonalistyczny – wyrażony w postawie polityczno-spo-

łecznej oraz ideologicznej postulującej nadrzędność interesów własnego 

narodu, wyrażonej w egoizmie narodowym, dyskryminowaniu innych na-

rodów, nietolerancji i wrogości w stosunku do innych; 

 separatystyczny – dążący do oddzielenia się, do wyodrębnienia 

z jakiejś całości, do utworzenia własnego państwa; 

 religijny – wyrażony w dążeniu do spełnienia posłanniczej misji 

dotyczący zbawienia świata (w skrajnym przypadku związany z unice-

stwieniem Życia na Ziemi); 

 fundamentalistyczny – wyrażony w dążeniu fanatycznych wy-

znawców określonej religii do ustanowienia jej, jako obowiązującej 

w swoim lub innym kraju oraz niszczeniu wszystkiego co nie jest zgodne 

z tą religią; 

 ideologiczny – wyrażony w dążeniu do zmiany istniejącego po-

rządku, systemu ekonomicznego, politycznego i prawnego w państwie, 

głownie kapitalistycznym. Ideologia stanowi system poglądów, idei, pojęć 

politycznych prawnych, etycznych i religijnych. Cel główny to zastąpienie 

jednej ideologii przez drugą, jedynie słuszną; 

 rasistowski – wyrażony w pogardzie dla ludzi o odmiennym ko-

lorze skóry lub pochodzeniu, dążeniu do ich izolowania, a nawet fizycznej 

likwidacji”21. 

Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 1566 z 2004 r., podano 

definicję aktu terroryzmu. Państwa, które nie miały jeszcze w swoim 

ustawodawstwie zdefiniowanego terroryzmu były skłaniane do przyjęcia 

definicji terroryzmu22. Organizacje państw afrykańskich, arabskich i eu-

ropejskich dokonały zdefiniowania terroryzmu na potrzeby tych organi-

zacji. Definicje arabskie i afrykańskie podkreślały prawo do samostano-

wienia w ramach walki o wolność. 

                                                           
21 W. Pokruszyński, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] M. Lisiecki, M. Racz-
kowska-Lipińska (red.), Nauka…, op. cit., s. 35-36. 
22 Rezolucja Rady Bezpieczeństwa z 12 września 2001 r. o międzynarodowej współpracy 
w walce z zagrożeniami międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa przez akty terrorystycz-
ne nakłada na państwa obowiązek walki z terroryzmem. Przyjęta z uwagi na wydarzenia 
z World Trade Center z 11 września 2001 r. Zob. D. Dróżdż, Terroryzm i akt terroryzmu na 
świecie w świetle prawa, Szczecin 2018, s. 25. 
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Wspomniany brak zaangażowania w sprawy międzypaństwowe, 

nawet w przypadku akceptacji definicji zwalczania terroryzmu, nie musi 

oznaczać dla tych państw braku chęci współpracy między sobą, a raczej 

niechęć do bezpośredniego angażowania się w sprawy dotyczące innych 

państw. Ponadto, niektóre państwa nie widzą potrzeby angażowania 

środków i energii do rozwiązywania zagadnienia z ich punktu widzenia 

peryferyjnego, mimo ważniejszych problemów współczesnego świata23. 

W celu zapobiegania takiemu sposobowi myślenia i usprawiedli-

wiania działań terrorystycznych, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-

czonych24 wprowadziło zakaz podejmowania tych działań ze wspomnia-

nych wyżej powodów niezależnie od motywacji przyświecającej uprzednio 

ludziom w różnych państwach. Pomimo przyjęcia przez wiele państw 

przepisów zaproponowanych przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych, brakuje jednak zagadnień wprowadzających je w tych 

państwach w życie. Należy spodziewać się, że państwa będą stosować się 

do tych rozwiązań, dzięki którym łatwiej będzie im zapobiegać terrory-

zmowi. 

Pomimo, iż definicja terroryzmu była zjawiskiem zmiennym, uza-

leżnionym od względów politycznych, należy oczekiwać, że nowa definicja 

terroryzmu na poziomie ZO NZ pomoże odstąpić państwom od stosowa-

nia dotychczasowych rozwiązań uwzględniających regionalne definicje. 

Pamiętać jednak trzeba, że większość państw uczestniczących w między-

narodowym systemie bezpieczeństwa to państwa demokratyczne, a ich 

liczba ma tendencję wzrostową25, co powinno oznaczać, że pomiędzy tymi 

państwami jest porozumienie w głównych obszarach bezpieczeństwa i nie 

powinno dochodzić między nimi do konfliktów zbrojnych. Drugim z kolei 

uwarunkowaniem są zachodzące procesy globalizacji i integracji, które 

bezpośrednio lub pośrednio wpływają na budowę modeli bezpieczeństwa 

światowego oraz ich demokratyzację26.  

Przyjęcie prac ONZ w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego 60/288 

z 8 września 2006 r. oznaczało wprowadzenie dokumentu pod nazwą 

„Globalna strategia zwalczania terroryzmu”. W dokumencie tym potępio-

                                                           
23 Zob. K. Liedel. P. Piasecka, Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu, 
Warszawa 2018, s. 21-22.  
24 Por. I. Jankowska, Współczesny terroryzm – największe zagrożenie bezpieczeństwa 
człowieka, [w:] M. Lisiecki, M. Raczkowska-Lipińska (red.), Nauka…, op. cit., s. 91. 
25 W. Pokruszyński, op. cit. 
26 Por. ibidem. 
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no terroryzm, który uznano za „(…) ekstremalną formę nietolerancji, 

zaprzeczającym i zagrażającym wolności, demokracji, sprawiedliwości, 

rządów prawa i praw człowieka, zwłaszcza prawa do życia”, a także 

stwierdzono, że „walka z terroryzmem należy do obowiązków państwa 

i ma na celu ochronę istotnych wartości: wolności, demokracji, sprawie-

dliwości, rządów prawa, praw człowieka i prawa humanitarnego”27. Rzą-

dom państw członkowskich „Globalnej Strategii” zalecono zatem m.in.: 

stosowanie środków zgodnych z międzynarodowym systemem praw 

człowieka. Współcześnie państwa członkowskie „Globalnej Strategii” są 

więc zobowiązane do: 

- powstrzymywania się od działań bezpośrednio lub pośrednio 

prowadzących do rasizmu, dyskryminacji rasowej i nietolerancji, do za-

pewnienia stanowczej reakcji instytucji państwowych w postaci środków 

prewencyjnych oraz represyjnych i służących wspieraniu ofiar terroryzmu 

i państw będących jego celem; 

- zniesienia wszelkiego prawodawstwa dyskryminacyjnego ze 

względu na „rasę”, pochodzenie narodowe lub etniczne, obywatelstwo, 

religię, kolor skóry, język, jak również zapewnienie by wolności stowarzy-

szania się, wyrażania opinii, religii i przemieszczania się były zagwaran-

towane w sposób niedyskryminacyjny; 

- zwracania szczególnej uwagi, by ustawodawstwo i akty wykonaw-

cze dotyczące zwłaszcza wymienionych obszarów oraz środki przyjęte 

w celu wprowadzenia ich w życie, nie powodowały dyskryminacji itd.28 

Za wewnątrzkulturowy świat nie powinno się uznawać Unii Euro-

pejskiej, gdzie już 20 września 2001 r. podjęta została przez państwa UE 

decyzja ministrów spraw wewnętrznych, by zapewnić jednolite prawo-

dawstwo antyterrorystyczne we wszystkich państwach członkowskich, 

a 13 czerwca 2002 r. została przyjęta decyzja ramowa w sprawie zwalcza-

nia terroryzmu. Unia Europejska uznała, że w celu efektywnego ścigania 

sprawców najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa współczesne-

go świata, należy skorzystać ze sposobu na ominięcie politycznego sposo-

bu definiowania terroryzmu, który tak długo zawadzał w sformułowaniu 

                                                           
27 P. Berman, Terroryzm i liberalizm, Warszawa 2007, s. 14; Zob. także: I. Jankowska, 
op. cit. 
28 Szerzej zob.: I. Jankowska, op. cit., s. 92. Dzięki wspomnianej „Globalnej Strategii” nie 
należy doprowadzać do rozłamu wewnątrzkulturowego funkcjonującego świata. Zob. 
D. Dróżdż, Terror oraz terroryzm międzynarodowy i globalny z prawnego punktu widze-
nia, Szczecin 2019, s. 117. 
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powszechnie akceptowalnej definicji zjawiska29. Także w Polsce, będącej 

członkiem Unii Europejskiej, wprowadzono pojęcie terroryzmu w części 

ogólnej kodeksu karnego w objaśnianiu wyrażeń ustawowych w paragra-

fie 20 art. 115 k.k. W art. 140 k.k. przewidziany został termin „zamach 

terrorystyczny”, a w art. 165a k.k. przewiduje się karę za „(…) sfinanso-

wanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym”. 

Międzynarodowa współpraca w walce z terroryzmem wydaje się 

mieć stosunkowo niewielki walor zapobiegawczy30. Pomimo, że M. Li-

siecki twierdzi o różnorodnym traktowaniu przez państwa zagadnienia 

bezpieczeństwa, to nie oznacza to niezaangażowania się przez te państwa 

w problematykę zapobiegania terroryzmowi. Spodziewać się należy, do-

strzeżone błędy wraz ze wspomnianym, zdaniem autorki, słabym skoor-

dynowaniem działań między urzędami, policją, prokuraturą oraz instytu-

cjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa, biorąc pod uwagę 

także układ międzynarodowy, powinny być poddane fachowej oraz ry-

chłej weryfikacji. 
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Szymon Wasielewski 
 
 

Czeczeński terror na terytorium Rosji – oblężenie 
teatru w Moskwie 23-26 października 2002 r. 

 
 

Proklamowanie w następstwie upadku Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich przez Czeczeńską Republikę Iczkierii niepodległo-

ści w 1991 r. doprowadziło na przełomie wieków do dwóch wojen pomię-

dzy Rosją a Czeczenią. Pierwsza wojna trwająca w latach 1994-1996, któ-

rej zwieńczeniem było podpisanie porozumień chasawjurckich, zakończy-

ła się zwycięstwem małej republiki oraz uzyskaniem autonomii. Walki 

pomiędzy klanami, przestępczość, porwania dla okupu oraz bieda sku-

tecznie uniemożliwiały zbudowanie silnego aparatu państwowego, bez 

którego Czeczenia nie mogła stać się pełnoprawnym członkiem społecz-

ności międzynarodowej. Trwający trzy lata pokój pomiędzy republiką 

a Rosją zakończył rajd bojownika polowego Szamila Basajewa na Dage-

stan w sierpniu 1999 r. Postawa Basajewa, bohatera pierwszej wojny cze-

czeńskiej, którego celem było zjednoczenie wyznawców Islamu oraz 

utworzenie Emiratu Kaukaskiego, stała się obok serii wybuchów budyn-

ków mieszkalnych na terytorium Rosji we wrześniu 1999 r. casus beli no-

wej wojny. Trwająca od października 1999 r. druga wojna czeczeńska, na-

zywana przez ówczesnego premiera Federacji Rosyjskiej Władimira Puti-

na „operacją antyterrorystyczną” doprowadziła do śmierci tysięcy Cze-

czenów oraz Rosjan. Stale pogarszająca się sytuacja Czeczenów doprowa-

dziła do podjęcia działań zbrojnych na terytorium Rosji, których celem 

miało stać się zwrócenie uwagi na tragedię rozgrywającą się na Kaukazie. 

Atak terrorystyczny na moskiewski teatr na Dubrowce w dniach 23-26 

października 2002 r., w wyniku którego śmierć poniosło 170 osób, uważa 

się za pierwszy, oficjalny akt terroryzmu czeczeńskiego na terytorium 

Rosji w trakcie trwania II wojny czeczeńskiej. Głównym problemem ba-

dawczym jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zamach terrorystyczny 

w Moskwie z października 2002 r. wpłynął na zmianę sytuacji na Kauka-

zie? Główną hipotezą jest założenie, że w konflikcie rosyjsko-czeczeńskim 

celem Federacji Rosyjskiej było bezwzględne zwycięstwo. 

                                                           
 mgr Szymon Wasielewski, Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy, e-mail: szymonwasielewski@gmail.com 
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Tło wydarzeń w Moskwie z października 2002 r. 

Druga wojna czeczeńska trwająca oficjalnie od 1 października 1999 

r., będąca następstwem rajdu Basajewa na Dagestan (sierpień 1999 r.) 

oraz wybuchów budynków mieszkalnych na terytorium Rosji (4 września 

1999 r. – Bujnaksk, 64 ofiary; 8 września – Moskwa, 106 ofiar; 13 wrze-

śnia – Moskwa, 124 ofiary, 16 września – Wołgodońsk, 17 ofiar; ponadto, 

22 września udało się zapobiec wybuchowi budynku w Riazaniu), została 

nazwana przez Władimira Putina, pełniącego od sierpnia 1999 r. funkcję 

premiera Rosji „operacją antyterrorystyczną”. Konieczność walki z cze-

czeńskim terroryzmem Putin uzasadniał powiązaniami bojowników cze-

czeńskich z Al-Kaidą. Wtedy też padły słynne słowa premiera federacji, że 

„bandytów będziemy moczyć nawet w kiblach”. Aby uniknąć sytuacji 

z pierwszej wojny, kiedy to armia federalna poniosła spektakularną klę-

skę, taktyka Rosjan polegała głównie na masowych bombardowaniach 

terytorium Czeczenii. Zdecydowane działania doprowadziły do zajęcia 

ponad połowy terytorium republiki jeszcze przed końcem 1999 r. Po wy-

parciu bojowników z Groznego na przełomie stycznia i lutego 2000 r. 

rozpoczęła się wojna partyzancka, trwająca nieprzerwanie do 2002 r1. 

Rosjanie, pomimo kontroli nad większością terytorium republiki nie byli 

w stanie zapanować nad biegiem wydarzeń. Sytuacja do znudzenia przy-

pominała przebieg pierwszej wojny czeczeńskiej, kiedy to bojownicy na 

utraconych terytoriach dokonywali licznych akcji, dziesiątkując przy tym 

rosyjskie oddziały. Znakomita znajomość terenu oraz odpowiednie wy-

szkolenie bojowników uwydatniały niemoc armii federalnej. Postępująca 

degeneracja armii rosyjskiej, masowe łamanie praw człowieka, grabienie 

wiosek, morderstwa, gwałty, porwania dla okupu oraz handel zwłokami 

spowodowały radykalizację nastrojów2. Zaczistki, w trakcie których oto-

czone wioski grabiono oraz porywano ich mieszkańców (często ginęli oni 

bez wieści) stały się symbolem zezwierzęcenia armii rosyjskiej okupującej 

terytorium Czeczenii3. Pełzająca wojna, exodus ludności cywilnej, znacz-

ne pogorszenie warunków życiowych mieszkańców oraz milczące przyta-

kiwanie świata na eksterminację Czeczenii po 11 września 2001 r. dopro-

wadziły do radykalizacji nastrojów oraz podjęcia decyzji o rozpoczęciu 

działań zbrojnych.  

                                                           
1 M. Kuleba, Szamil Basajew. Rycerski etos a powinność żołnierska, Warszawa 2007, s. 319.  
2 M. Falkowski, Czeczenia i Kaukaz Północny po zamachu w Biesłanie, [w:] J. Brodowski, 
M. Smoleń (red.), Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość, Kraków 2006, s. 52. 
3 A. Politkowska, Druga wojna czeczeńska, Kraków 2006, s. 13. 
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Przygotowania do zamachu 

Przygotowania do zamachu rozpoczęły się we wrześniu 2002 r. 

Wtedy to Czeczeni w małych grupkach zaczęli przyjeżdżać do rosyjskiej 

stolicy z Machaczkały oraz Chasawjurtu, położonych w Dagestanie. Wy-

bór trasy nie był przypadkowy. Był to popularny szlak handlarzy przyjeż-

dżających do Rosji z terytorium Kaukazu. Podróż autobusem zajmowała 

mniej niż pociągiem oraz co najważniejsze, kupna biletu można było do-

konać bez okazywania dokumentów4. W tym samym czasie terrorystom 

udało się przemycić do Moskwy materiały wybuchowe, starannie ukryte 

w ciężarówce. Zamachowcy schowali je w skrzynkach z jabłkami oraz 

w hamulcach pojazdu. 52 osoby zaangażowane w przygotowanie ataku 

terrorystycznego przez kilka tygodni mieszkały wynajętych mieszkaniach 

na obrzeżach rosyjskiej stolicy.  

Budynek przy ulicy Mielnikowa 7, w którym niegdyś znajdował się 

dom kultury fabryki Moskiewskie Łożyska, składał się z ogromnej sali 

widowiskowej oraz przyległych do niego pomieszczeń. Oprócz przestrzeni 

kulturalnej, w budynku funkcjonował również Instytut Samouzdrowienia 

oraz klub gejowski, który stanowił miejsce spotkań moskiewskiej elity, 

w tym znanych polityków. Od połowy 2002 r. klub był remontowany, 

wobec czego zamachowcy najęli się do prowadzonych w nim prac. Nikt 

nie zwracał szczególnej uwagi na to, czym zajmują się Czeczeni. Pozwala-

no im na swobodne poruszanie się po budynku oraz skrupulatne przygo-

towanie operacji. Podczas, gdy mężczyźni pracowali przy remoncie bu-

dynku oraz planowali przebieg akcji, kobiety spokojnie czekały na rozkazy 

w wynajętych mieszkaniach5.  

Sala widowiskowa domu kultury fabryki Moskiewskie Łożyska wy-

najęta została w 2001 r. przez spółkę producencką Link, która wyprodu-

kowała pierwszy rosyjski musical zatytułowany Nord-Ost6. Oparty on 

został na książce Wieniamina Kawierina Dwaj kapitanowie. Producent 

przedstawienia Gieorgij Wasiliew marzył o stworzeniu przedstawienia 

z rozmachem nieustępującym sztukom wystawianym na deskach nowo-

jorskiego Broadwayu7. Wasiliew z powieści napisanej w czasach stalinow-

skich stworzył sztukę pozbawioną patriotycznego patosu, zawierającą 

                                                           
4 I. Borogan, A. Sołdatow, KGB/FSB. Władcy Rosji, Warszawa 2015, s. 167. 
5 Ibidem, s. 167-168. 
6 Ibidem, s. 168. 
7 P. Baker, S. Glasser, Cień Kremla, Warszawa 2005, s. 176. 
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wiele cech humorystycznych8. Terroryści, przygotowując się do ataku byli 

na kilku przedstawieniach. Tylko na Nord-Ost niektórzy z nich byli wie-

lokrotnie, na co jak się później okazało, nie zwrócono szczególnej uwagi9. 

23 października 2002 r. spektakl miał być wystawiony po raz 323.  

Atak terrorystyczny na teatr na moskiewskiej Dubrowce poprze-

dzony został 19 października 2002 r. eksplozją samochodu przed restau-

racją McDonald‟s na ulicy Pokryszkina. W wyniku eksplozji zginęła jedna 

osoba, a osiem zostało rannych. Jak się miało okazać później, taktyka 

seryjnych uderzeń stała się nieodłącznym elementem poprzedzającym 

większe operacje prowadzone przez czeczeńskich terrorystów10.  

 

Atak na moskiewski teatr na Dubrowce  

23 października 2002 r. 

23 października 2002 r. o godzinie 18:30 trzy furgonetki z przy-

ciemnionymi szybami podjechały pod budynek domu kultury fabryki 

Moskiewskie Łożyska, w którym odbywał się spektakl Nord-Ost. Uwagę 

ludzi oczekujących w kolejce do kas przykuł młody Czeczen, wypytujący 

ich o możliwość kupna biletu. Jak wspominali później zakładnicy, jego 

dziwne zachowanie wzbudzało pewne podejrzenia, pomimo to został on 

zignorowany. Jedna z zakładniczek rozpoznała go później wśród terrory-

stów okupujących teatr. Jego zadaniem prawdopodobnie było liczenie 

ludzi, którzy tego dnia będą na spektaklu11.  

O godzinie 21:02, w trakcie tańca pilotów, który stanowił początek 

drugiego aktu spektaklu, na scenę wszedł jeden z dowódców terrorystów. 

Strzałem z broni automatycznej w sufit wywołał konsternację wśród 

zgromadzonych osób. Zaistniałą sytuację uznano początkowo za element 

przedstawienia. Bojownik nakazał zejść aktorom ze sceny oraz usadowił 

ich na widowni. Licząca 40 osób grupa terrorystów przeszła do działa-

nia12. Aby zapobiec reakcji ze strony widzów, terroryści zostali rozloko-

wani dookoła widowni13. Szczególną uwagę zgromadzonych na widowni 

osób przykuł widok znajdujących się wśród terrorystów kobiet – czarnych 

wdów. Nazywano tak kobiety, które na wojnie straciły najbliższych. Cze-

                                                           
8 A. Zaucha, Moskwa Nord-Ost, Olszanica 2003, s. 19. 
9 Ibidem, s. 28. 
10 I. Borogan, A. Sołdatow, KGB/FSB. Władcy Rosji, Warszawa 2015, s. 168. 
11 A. Zaucha, op. cit., s. 16-17. 
12 Liczba terrorystów różni się w zależności od źródła. Najczęściej jest to 40-42 osoby.  
13 A. Zaucha, op. cit., s. 33-36. 
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czenki były nierzadko gwałcone przez rosyjskich żołnierzy, co stanowiło 

dla nich hańbę. Ich obecność wśród terrorystów była aktem desperacji, 

zgodnie z wierzeniami szansą na odkupienie14. W ataku na moskiewski 

teatr udział brało 18 kobiet – czarnych wdów15. Miały założone na sobie 

pasy szahidów. Były to bomby pokryte warstwą metalowych kulek. Skie-

rowane były tak, aby w razie wybuchu ucierpiały osoby znajdujące się 

dookoła nich16. Na pas szachida składało się łącznie 3-5 kg materiałów 

wybuchowych17. Aktorzy znajdujący się w momencie rozpoczęcia ataku na 

scenie mieli na sobie mundury Armii Czerwonej, co wzbudziło podejrzli-

wość Czeczenów. Terroryści postanowili sprawdzić, czy nie są oni ofice-

rami Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Po upewnieniu się, że to aktorzy, 

wykorzystano ich do przenoszenia broni oraz bomb. Jeden z bojowników 

oświadczył zebranym w teatrze, że właśnie zostali zakładnikami18.  

Terroryści w celu przeniesienia znajdujących się w pojazdach ma-

teriałów wybuchowych przekazali chwilowo dowództwo kobietom znaj-

dującym się wśród zakładników. Najistotniejszymi, ze strategicznego 

punktu widzenia były dwa fugasy. Były to prowizoryczne ładunki skon-

struowane ze wszystkich możliwych materiałów wybuchowych. Miały one 

posłużyć jako zabezpieczenie przed szturmem. Łącznie, na widowni roz-

lokowano ok. 120 kg materiałów wybuchowych. Taka ilość ładunków była 

wystarczająca, aby wysadzić w powietrze budynek teatru oraz uszkodzić 

okoliczne zabudowania. Ponadto, na wypadek szturmu bojownicy przygo-

towali kanister z benzyną. Ustawiony na scenie, miał w razie konieczności 

wywołać pożar zabijający zakładników znajdujących się na widowni19. 

Czeczeni mieli przy sobie jeszcze 100 ręcznych granatów, 18 karabinów 

Kałasznikowa oraz 20 pistoletów20.  

Około godziny 21:30 na scenę teatru wszedł dowódca grupy, 

Mowsar Barajew. 25-letni Barajew (niektóre źródła podają 23) był sio-

strzeńcem Arbiego Barajewa, uważanego za jednego z najbrutalniejszych 

bojowników czeczeńskich. Arbi Barajew był odpowiedzialny za uprowa-

                                                           
14 P. Baker, S. Glasser, Cień Kremla, Warszawa 2005, s. 178. 
15 I.T. Miecik, Samobójczynie z Czeczenii, https://www.polityka.pl/ [15.01.2020]. 
16 A. Zaucha, op. cit., s. 44. 
17 P. Gordon (reż.), The Moscow Siege, Wielka Brytania 2004. 
18 A. Zaucha, op. cit., s. 33-36. 
19 Ibidem, s. 44. 
20 A. Krechetnikov, Moscow theatre siege: Questions remain unanswered, 
https://www.bbc.com/news/world-europe-20067384 [15.01.2020]. 
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dzenie oraz zamordowanie w 1998 r. czterech monterów brytyjskiej firmy 

telekomunikacyjnej pracujących na terytorium Czeczenii. Stryj Mowsara 

został zamordowany w czerwcu 2001 r. Jeszcze w październiku 2002 r., 

na kilka dni przed zamachem w Moskwie, rosyjskie agencje informacyjne, 

w tym państwowa RIA Nowosti poinformowały o śmierci Mowsara Bara-

jewa. Ogromny szok wywołało pojawienie się rzekomo zmarłego terrory-

sty w centrum Rosji21. Dowódca grupy zwrócił się do zakładników z żąda-

niami zakończenia w przeciągu tygodnia wojny w Czeczenii oraz wycofa-

nia z jej terytorium armii federalnej. Barajew poinformował, że w przy-

padku niespełnienia jego warunków bądź też ewentualnego szturmu, 

budynek zostanie wysadzony w powietrze. Zagroził również, że jeżeli któ-

ryś z bojowników zostanie zabity, w odwecie zamordowanych zostanie 10 

zakładników. Ci zaś, za pomocą telefonów komórkowych przekazali żąda-

nia Barajewa swoim najbliższym22. Wiktoria Łarina, jedna z zakładniczek 

przekazała swojemu mężowi wiadomość tekstową o treści „To nie żart. 

Jesteśmy zakładnikami. Wszędzie dookoła są Czeczeni. Jestem w domu 

kultury”23. Wiadomości zakładników wywołały szok i niedowierzanie 

wśród ich najbliższych. Uświadomiły milionom Rosjan, że wojna tocząca 

się ponad tysiąc kilometrów od ich domów, dotarła właśnie do rosyjskiej 

stolicy.  

Czeczeńscy terroryści pod dowództwem Mowsara Barajewa wzięli 

912 zakładników. Oblężenie teatru trwało blisko 57 godzin.  

 

Reakcja na zamach  

oraz działania rosyjskich służb 

Pierwsze informacje mówiące o możliwości ataku terrorystycznego 

w stolicy Rosji doprowadziły do ogłoszenia alarmu mobilizującego 

wszystkie służby specjalne oraz miejskie. Jako pierwsze na miejscu poja-

wiły się specjalne jednostki milicji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych, w tym specjalna dywizja o przeznaczeniu operacyjnym ODON oraz 

21. brygada specnazu wojsk wewnętrznych sofrińska24. O godzinie 22:00 

budynek teatru był już otoczony przez rosyjskie służby. W tym samym 

                                                           
21 P. Baker, S. Glasser, Cień Kremla, Warszawa 2005, s. 177-178. 
22 A. Zaucha, op. cit., s. 55. 
23S. LaFraniere, Couple Clutched Electronic Lifeline, https://www.washingtonpost.com/ 
[15.01.2020]. 
24 A. Zaucha, op. cit., s. 108. 
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czasie, w mediach zaczęły pojawiać się pierwsze, niepełne komunikaty na 

temat tego co dzieje się w Moskwie. Około godziny 23:00 na antenie te-

lewizji ORT jeden z producentów spektaklu poinformował, że na 323 

przedstawienie Nord-Ost sprzedano ponad 700 biletów. Wiadomość 

o tak dużej liczbie zakładników spowodowała konieczność podjęcia 

wszelkich działań w celu dokładnego rozpoznania sytuacji. Wymusiła 

także podjęcie odpowiednich działań w celu zakończenia kryzysu, którego 

skala miała przerosnąć rosyjskich decydentów.  

O godzinie 23:00 po raz pierwszy przemówił prezydent Federacji 

Rosyjskiej, Władimir Putin. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na 

powagę sytuacji, w jakiej znalazła się Rosja. Już wtedy zaznaczył, że Mo-

skwa w żadnym wypadku nie będzie negocjować z terrorystami25. Putin 

stanął przed największym wyzwaniem w swojej dotychczasowej prezy-

denturze od czasu katastrofy okrętu atomowego Kursk w sierpniu 2000 r. 

Zginęło wtedy 118 marynarzy, cała załoga okrętu26. Rosyjski prezydent 

kolejne trzy dni spędził na Kremlu, uczestnicząc praktycznie bez przerwy 

w spotkaniach kryzysowych z szefami służb bezpieczeństwa – szefem 

Federalnej Służby Bezpieczeństwa Nikołajem Patruszewem oraz mini-

strem spraw wewnętrznych Borysem Gryzłowem27. Jeszcze 23 paździer-

nika, w pierwszych godzinach oblężenia Putin podjął decyzję o utworze-

niu sztabu, znajdującego się ok. 100 m od zajętego budynku. Na jego czele 

stanął generał Władimir Proniczew28. Przedstawiciele służb oraz Putin 

mieli rozważać możliwość szturmu jako jedną z pierwszych możliwości 

rozwiązania kryzysu. Jedynym przeciwnikiem zastosowania takiej możli-

wości był premier Federacji Rosyjskiej, Michaił Kasjanow. Rosyjski pre-

mier proponował podjęcie rozmów z terrorystami. Wiele osób twierdzi, że 

wyłączenie Kasjanowa z rozmów oraz wysłanie go w zastępstwie prezy-

denta na rozpoczynający się w Meksyku szczyt przywódców państw Azji 

i Pacyfiku miało na celu jego uciszenie. W rzeczywistości Rosjanie chcieli 

uniknąć analogicznej sytuacji z 1995 r. Wtedy to Szamil Basajew (notabe-

ne organizator zamachu na Dubrowce) doprowadził do oblężenia szpitala 

                                                           
25 T. Conrad (reż.), Situation Critical – Moscow Siege, USA 2007. 
26 Katastrofa „Kurska” – zginęli nie doczekawszy pomocy, https://www.polskie radio.-
pl/39/156/Artykul/668860,Katastrofa-Kurska-%e2%80%93-zgineli-nie-doczekawszy-
pomocy [15.01.2020]. 
27 A. Roxburgh, Strongman u szczytu władzy. Władimir Putin i walka o Rosję, Warszawa 
2014, s. 105. 
28 T. Conrad (reż.), Situation Critical…, op. cit. 
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w Budionnowsku. Do niewoli wziętych zostało ponad 1000 zakładników. 

Nieudolność rosyjskich służb doprowadziła do masakry, w trakcie której 

zginęło ponad 130 osób29. Ówczesny prezydent Rosji, Borys Jelcyn 

w trakcie oblężenia szpitala udał się na szczyt grupy G7 w kanadyjskim 

Halifaxie. Negocjacje z porywaczami zlecono premierowi Federacji Rosyj-

skiej, Wiktorowi Czernomyrdinowi. Do dzisiaj wielu Rosjan uważa, że 

klęska w Budionnowsku, która bezpośrednio doprowadziła do zakończe-

nia I wojny czeczeńskiej oraz triumfu bojowników była winą Czernomyr-

dina, który pozwolił porywaczom uciec30. Pomimo, iż oficjalnie poszuki-

wano najskuteczniejszego rozwiązania mogącego zakończyć kryzys oraz 

doprowadzić do uwolnienia zakładników, decyzja prawdopodobnie zosta-

ła już podjęta. Miało nią być rozwiązanie siłowe, a wszelkie działania po-

dejmowane przez najbliższe dwa dni miały za zadanie uśpienie czujności 

terrorystów.  

Na Kremlu rozpoczęto poszukiwania osób chętnych do podjęcia 

negocjacji z terrorystami. Kandydatów upatrywano wśród osób sympaty-

zujących z Czeczenami31. Byli to m.in. Josif Kobzon, znany piosenkarz, 

Irina Hakamada oraz Boris Niemcow, działacze Sojuszu Sił Prawicowych, 

pediatra Leonid Roszal, Grigorij Jawliński, przedstawiciel partii Jabłoko 

a zarazem przywódca antywojennej opozycji w Dumie czy też Asłambek 

Asłachanow, przedstawiciel Czeczenii w rosyjskim parlamencie. Po na-

wiązaniu kontaktu telefonicznego z terrorystami oraz pierwszych nego-

cjacjach doszło do uwolnienia 39 zakładników, głównie dzieci32. Najistot-

niejszą rolę w nich odegrała Anna Politkowska, znana rosyjska dzienni-

karka. Politkowska słynęła ze swoich antywojennych reportaży z Czecze-

nii, obnażających brutalność armii federalnej oraz przedstawiających 

dramat ludności cywilnej republiki.   

W międzyczasie, przy pomocy moskiewskich kanalarzy, dwie naj-

lepsze jednostki specjalne rosyjskiego FSB – Alfa oraz Wympieł prowa-

dziły zwiad kanałami pod stolicą, w celu przedostania się pod budynek 

oraz założenia urządzeń podsłuchowych umożliwiających uzyskanie in-

                                                           
29 Terror w Rosji. Najtragiczniejsze zamachy w Rosji – zdjęcia, https://wiadomosci.wp.pl/-
terror-w-rosji-6078972595188865g/2 [15.01.2020]. 
30 A. Roxburgh, Strongman u szczytu władzy. Władimir Putin i walka o Rosję, Warszawa 
2014, s. 105. 
31 D. Reed (reż.), Terror in Moscow, Francja – Wielka Brytania 2003. 
32 S. Lee Myers, Nowy Car. Wczesne lata i rządy Władimira Putina, Katowice 2014, s. 291. 
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formacji na temat sytuacji panującej w teatrze33. Na rozkaz dowódcy, 

generała Proniczewa, jednostki specjalne ćwiczyły na wypadek ewentual-

nego szturmu. Jako poligon doświadczalny wybrano dom kultury Meri-

dan, który swoją konstrukcją najbardziej przypominał dom kultury fa-

bryki Moskiewskie Łożyska34.  

Sytuacja w budynku teatru stale się pogarszała. Zakładnikom bra-

kowało wody, pożywienia oraz ruchu. Zmuszani byli załatwiać się do fosy 

orkiestronu. Gra na zwłokę ze strony Moskwy doprowadzała Barajewa do 

szału. Drugiego dnia oblężenia, w nocy z 24 na 25 października Mark 

Franchetti, korespondent londyńskiego „The Sunday Times” w Moskwie 

otrzymał pozwolenie na przeprowadzenie wywiadu z terrorystami. Na 

słynnym nagraniu, w którym na tle Mowsara Barajewa stoją uzbrojone po 

zęby czarne wdowy, przywódca bojowników opowiada Franchettiemu 

dlaczego znaleźli się w Moskwie. Barajew stwierdził, że działają z polece-

nia Szamila Basajewa, bohatera pierwszej wojny czeczeńskiej, który do-

wodził wspomnianym wcześniej oblężeniem szpitala w Budionnowsku 

w 1995 r. Bojownicy zapewniali dziennikarza, że ich marzeniem jest stać 

się szachidami – męczennikami gotowymi oddać swoje życie w imię wia-

ry. Franchetti opisał Barajewa jako człowieka o twarzy dziecka, nie wyra-

żającego żadnych emocji. Szczególną uwagę dziennikarz zwrócił na spo-

sób, w jaki mówił o śmierci. Robił to z niesamowitym spokojem, patrząc 

prosto w oczy. Przywódca bojowników podkreślał, że nie są terrorystami. 

Gdyby nimi byli, zażądaliby milionów dolarów okupu oraz samolotu do 

ucieczki. Przybyli do Rosji, by umrzeć35. Wywiad z terrorystami prawdo-

podobnie przekonał Proniczewa, że są oni w stanie wysadzić budynek 

w powietrze, doprowadzając do śmierci blisko tysiąca ludzi.  

25 października, trzeciego dnia oblężenia sytuacja wewnątrz bu-

dynku stawała się coraz bardziej dramatyczna. Impas w negocjacjach 

powodował narastającą radykalizację nastroju Barajewa. Punktem kul-

minacyjnym był atak jednego z zakładników na czarną wdowę, w wyniku 

którego śmierć poniósł znajdujący się w pobliżu mężczyzna, oraz ranna 

została jedna z zakładniczek. Przerażony Barajew pozwolił na wezwanie 

pomocy. Dowódca poprosił, aby kobieta przekazała na zewnątrz, że był to 

wypadek. Obawiał się, że incydent zostanie wykorzystany jako pretekst do 

                                                           
33 D. Reed (reż.), Terror in Moscow, Francja – Wielka Brytania 2003. 
34 A. Zaucha, Moskwa…, op. cit., s. 116-117. 
35 M. Franchetti, Face to face with the terror chief, „The Sunday Times”, 27.10.2002, s. 5. 
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ewentualnego szturmu36. Za sprawą telefonu oraz informacji, że do Mo-

skwy w celu podjęcia negocjacji przybędzie generał Wiktor Kazancew, 

najwyższy rangą dowódca wojskowy na terytorium Czeczenii, sytuacja 

zaczęła się stabilizować. O godzinie 23:00 Barajew dostał potwierdzenie, 

że o godzinie 10:00 rozpoczną się negocjacje. Zdaniem zakładników, in-

formacja o przybyciu Kazancewa do Moskwy wywołała u dowódcy bo-

jowników euforię37. Blef rosyjskiego dowództwa doprowadził do uśpienia 

czujności Barajewa. Jak się miało okazać kilka godzin później, skutecznie. 

 

Szturm 

26 października 2002 r. rozpoczął się szturm oblężonego teatru na 

moskiewskiej Dubrowce. Poprzedzony został atakiem gazowym. Do prze-

prowadzenia ataku wybrano silny środek znieczulający - fentanyl, którego 

wyboru zdaniem Anny Politkowskiej dokonał osobiście Władimir Putin38. 

Fentanyl w aerozolu wtłoczony został do budynku kanałami wentylacyj-

nymi. Istnieje wiele sprzecznych informacji co do godziny, o której rozpo-

częło się wtłaczanie gazu do budynku. Najbardziej wiarygodna wersja 

zakłada, że miało to miejsce ok. godz. 5:20 i trwało kilkanaście minut. 

Jednostki specjalne, przygotowane do wejścia do budynku czekały w tym 

czasie cierpliwie na sygnał do ataku39. Pomimo, iż fentanyl był bezwonny 

oraz bezbarwny, stłoczeni w sali teatru zakładnicy oraz terroryści zorien-

towali się, że do budynku wpuszczono jakiś gaz. Wybuchła ogromna pa-

nika. Zakładnicy zaczęli wykonywać telefony, które transmitowane były 

na żywo w radiu Echo Moskwy. Przekazywali informacje, że siły specjalne 

rozpoczęły operację, wtłaczając do wnętrza nieznany gaz. Kiedy ze słu-

chawki jednej z zakładniczek dobiegły strzały, słuchacze dowiedzieli się, 

że rozpoczął się szturm. O godzinie 5:30 wszystkie telefony zamilkły40. 

Według różnych informacji, akcja rosyjskich komandosów we wnętrzu 

budynku trwała od 15 do 28 minut41. Nie wszyscy zakładnicy ulegli dzia-

łaniu fentanylu. Niektórzy z nich, mimo ogromnego wycieńczenia zdołali 

wyjść z budynku o własnych siłach. W trakcie operacji rosyjskie siły spe-

                                                           
36 D. Reed (reż.), Terror in Moscow, Francja – Wielka Brytania 2003. 
37 T. Conrad (reż.), Situation Critical…, op. cit. 
38 A. Politkowska, Rosja Putina, Warszawa 2005, s. 263. 
39 A. Zaucha, Moskwa…, op. cit., s. 300. 
40 P. Baker, S. Glasser, Cień Kremla, Warszawa 2005, s. 188. 
41 E. Wolska, 10 lat po tragedii na Dubrowce, czyli jak nie przeprowadzać akcji ratunko-
wej, „Ostry Dyżur” 2013, nr 1(6), s. 30. 
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cjalne zlikwidowały wszystkich terrorystów. Bardzo skrupulatnie zapla-

nowano ten etap operacji. Niektórzy z komandosów otrzymali osobiste 

rozkazy zabójstwa konkretnego bojownika. Wszystkie czarne wdowy zo-

stały zabite strzałem w głowę, łącznie z tymi, które uległy działaniu środka 

usypiającego42. Mowsar Barajew, dowódca bojowników został zabity 

w pomieszczeniu dźwiękowców w trakcie montowania materiału filmo-

wego z ataku, nagranego przez kamery znajdujące się w teatrze43. Zginął 

w dniu swoich urodzin. Po upewnieniu się, że wszyscy terroryści nie żyją, 

na salę widowiskową weszli saperzy i pośród setek uśpionych zakładni-

ków rozpoczęło się rozbrajanie ładunków wybuchowych umieszczonych 

na widowni44.  

 

Akcja ratunkowa 

Po rozbrojeniu ładunków wybuchowych znajdujących się na wi-

downi rozpoczęto ewakuację uśpionych zakładników z budynku. Jak 

wspomniano wcześniej, niektórzy zakładnicy nie ulegli działaniu środka 

znieczulającego i wyszli z teatru o własnych siłach, natomiast niektórzy 

opuścili budynek przy pomocy innych. Uśpionych ludzi wynoszono przed 

budynek teatru. Ratownikom nie wskazano, w jaki sposób układać nie-

przytomnych zakładników tak, aby nie zadławili się torsjami czy też na-

brzmiałym na skutek działania gazu językiem45. W trakcie akcji ratunko-

wej popełniono wiele karygodnych błędów. Lekarzy oraz szpitali, do któ-

rych trafiali zakładnicy nie poinformowano pod wpływem jakiej substan-

cji znajdują się uśpieni ani jakie podać antidotum. Był nim nalokson, 

środek znajdujący się w każdym szpitalu. Ciała wynoszonych z teatru 

składowano na zimnym i mokrym betonie, często jedne na drugich, przez 

co przy spowolnieniu oddechu na skutek działania gazu doprowadziło to 

do śmierci niektórych z nich. Karetki pogotowia nie mogły pojechać pod 

budynek teatru, gdyż drogę blokowały im zaparkowane przed teatrem 

autobusy. Ponadto, karetki nie posiadały odpowiedniego wyposażenia dla 

zagazowanych rannych (przygotowane były dla poszkodowanych w wyni-

ku wybuchu). Drogę karetkom blokowały również znajdujące się pod 

                                                           
42 P. Baker, S. Glasser, Cień…, op. cit., s. 188. 
43 Q. Bushon, Chechen Terror in Moscow: The Dubrovka Theater, „Journal of Homeland 
and National Security Perspectives” 2014, nr 1(2), s. 7. 
44 P. Baker, S. Glasser, Cień…, op. cit., s. 189. 
45 A. Zaucha, Moskwa…, op. cit., s. 309. 
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budynkiem buldożery, BTR-y oraz dźwigi, czyli sprzęt, który miałby zo-

stać wykorzystany w przypadku wybuchu teatru. Brak łączności działał na 

niekorzyść poszkodowanych – brak miejsca w szpitalach zmuszał karetki 

oraz autobusy wiozące rannych do jeżdżenia  po całym mieście. Wielu 

z nich zmarło przed dotarciem na miejsce46. Rodziny osób znajdujących 

się w teatrze nie wiedziały czy ich bliscy przeżyli, ani do jakiego szpitala 

mogli zostać przewiezieni47. Panował organizacyjny chaos. 

W zamachu terrorystycznym na moskiewskiej Dubrowce zginęło 

170 osób – całe, 40-osobowe komando pod dowództwem Mowsara Bara-

jewa oraz 130 zakładników. Terroryści zamordowali 5 osób, w tym tylko 

dwóch zakładników48. Reszta poniosła śmierć na skutek działania gazu, 

użytego podczas szturmu. 

 

Kontrowersje wokół zamachu  

na moskiewskiej Dubrowce 

Wieczorem 26 października 2002 r. prezydent Federacji Rosyjskiej 

Władimir Putin wygłosił przemówienie do narodu. Wyraził zadowolenie, 

z jego zdaniem prawidłowo przeprowadzonej operacji, w której udało się 

uratować większość zakładników. Przyznał, że było to gorzkie zwycięstwo, 

przypłacone życiem 130 zakładników. Putin poprosił naród o wybaczenie. 

W typowy dla siebie sposób stwierdził, że Rosji nie można rzucić na kola-

na49. Stwierdzenie to idealnie oddawało sposób prowadzenia przez Putina 

rozprawy z czeczeńskimi terrorystami – choćbyśmy musieli poświęcić 

życie niewinnych ludzi, nie ulegniemy waszym żądaniom. 

Operacja wymierzona w terrorystów okupujących teatr na mo-

skiewskiej Dubrowce z wojskowego punktu widzenia została przeprowa-

dzona wzorcowo. Udało się zlikwidować wszystkich zamachowców bez 

żadnych strat (kilku żołnierzy służb specjalnych zostało co najwyżej lekko 

rannych). Nieudolna akcja ratunkowa spowodowała tak ogromne straty 

wśród zakładników. Zdaniem specjalistów, tylko 30 osób znajdujących się 

                                                           
46 E. Wolska, 10 lat po tragedii na Dubrowce, czyli jak nie przeprowadzać akcji ratunko-
wej, „Ostry Dyżur” 2013, nr 1(6), s. 30. 
47 15 years ago, militiants seized a Moscow theater and staged one of the worst terroristr 
attacks in Russian history, https://meduza.io/en/feature/2017/10/24/15-years-ago-mili-
tants-seized-a-moscow-theater-and-staged-one-of-the-worst-terrorist-attacks-in-russian-
history [15.01.2020]. 
48 S. Lee Myers, Nowy Car…, op. cit., s. 293. 
49 Ibidem, s. 294. 
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w teatrze w momencie rozpoczęcia szturmu – chorzy, dzieci i starcy sta-

nowiło tzw. grupę ryzyka, „skazanych” na śmierć na skutek zatrucia ga-

zem. Pozostałych 100 nie miało prawa umrzeć. Udzielenie im pomocy 

przy odpowiedniej wiedzy na stanowiłoby żadnego problemu50. 

Kontrowersje po dzień dzisiejszy wzbudzają motywacje terrory-

stów. Krótko przed atakiem w Moskwie nagrane zostało wideo, opubli-

kowane w trakcie trwania oblężenia przez katarską Al-Jazeerę. Na nagra-

niu Mowsar Barajew oraz czarne wdowy przekonywali, że pragną śmierci 

bardziej niż inni życia. Wyrażali gotowość oddania życia na chwałę Alla-

ha, jeżeli miałoby to zatrzymać wojnę w Czeczenii51. Wiele pytań wciąż 

pozostaje bez odpowiedzi. Wątpliwości budzi także kwestia materiałów 

wybuchowych. Liczne grono osób uważa, że były one atrapami. Swój po-

gląd uzasadniają faktem, że materiały znajdujące się w pojazdach oraz na 

widowni nie wybuchły. Według niektórych źródeł, przy kilku szachidkach 

znaleziono wykupione bilety autobusowe do Czeczenii52. Ta kwestia także 

budzi wątpliwości co do motywów kobiet, przekonujących zakładników, 

że ich celem jest śmierć. Wiele kontrowersji przynosi również odpowiedź 

na pytanie, dlaczego w obliczu zagrożenia czarne wdowy nie doprowadzi-

ły do wybuchu materiałów zainstalowanych na widowni teatru. Wśród 

zwolenników teorii spiskowych najpopularniejszą odpowiedzią na to 

pytanie jest brak posiadania prawdziwych materiałów wybuchowych 

przez bojowników. Na pytanie, dlaczego nie doszło eksplozji można od-

powiedzieć w logiczny oraz spójny sposób. Czarne wdowy nie mogły zde-

tonować ładunków bez rozkazu Barajewa. Bezwzględne podporządkowa-

nie dowódcy spowodowało brak eksplozji, pomimo bezpośredniego za-

grożenia fiaska operacji. Innym, równie zasadnym pytaniem jest dlaczego 

pomimo wielu gróźb nie doszło do rozstrzeliwania zakładników. Na każde 

z wyżej postawionych pytań można udzielić wielu odpowiedzi. Tego, które 

z nich są prawidłowe, nie dowiemy się nigdy. 

Najwięcej kontrowersji budzi postawa prezydenta Federacji Rosyj-

skiej, Władimira Putina. Prezydent, nastawiony na bezwzględne zwycię-

stwo Rosji w Czeczenii, gotów był zaryzykować życie setek niewinnych 

obywateli w celu realizacji swojej idei. Wszelkie bunty ze strony bojowni-

                                                           
50 E. Wolska, 10 lat po tragedii…, op. cit., s. 30. 
51 A. Zaucha, Moskwa…, op. cit., s. 187. 
52 I.T. Miecik, Samobójczynie z Czeczenii, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/-
swiat/1504698,1,samobojczynie-z-czeczenii.read [15.01.2020]. 
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ków, takie jak Dubrowka spotkały się z natychmiastową oraz gwałtowną 

reakcją. Putin w relacjach z Czeczenią nie dopuszczał możliwości kompro-

misu. Potępienie przez prezydenta Czeczeni Asłana Maschadowa przygo-

towania przez Szamila Basajewa zamachu na teatr mogło stać się bodź-

cem umożliwiającym rozpoczęcie stosownych rozmów na temat ustabili-

zowania sytuacji w Czeczenii, czego Putin nie wykorzystał. Atak terrory-

styczny w Moskwie stanowi krwawy dowód na bezwzględność polityki 

rosyjskiego prezydenta, w szczególności wobec zbuntowanej republiki.  

 

Zakończenie 

Atak terrorystyczny na teatr na moskiewskiej Dubrowce 23 paź-

dziernika 2002 r., zamiast doprowadzić do przełomu w kwestii sytuacji 

na Kaukazie, przyniósł efekt odwrotny od zamierzonego. Atak ten zaprze-

paścił szanse na czeczeńską niepodległość oraz doprowadził do potępie-

nia bojowników. Andrzej Zaucha w swojej książce Moskwa Nord-Ost, 

opisującej wydarzenia w Moskwie słusznie zauważył, że percepcja świata 

po zamachach z 11 września 2001 r. wyraźnie się zmieniła. Pomimo ana-

logicznej sytuacji z 1995 r., kiedy to oblężenie przez Basajewa szpitala 

w Budionnowsku zapoczątkowało rozmowy pokojowe, które rok później 

doprowadziły do podpisania traktatu oraz zakończenia I wojny czeczeń-

skiej, opinia publiczna zmieniła swoje sympatie. Ze względu na rolę Rosji 

w walce z międzynarodowym terroryzmem, najważniejsze organizacje 

międzynarodowe oraz światowe stolice zgodnie potępiły podjęcie rady-

kalnych kroków przez bojowników. Świat dał Moskwie wolną rękę w kwe-

stii Czeczenii, którą ta bezwzględnie wykorzystała, ustanawiając ją częścią 

składową Federacji Rosyjskiej w 2003 r. oraz umieszczając na jej czele 

zaufanego człowieka (pierwszym prorosyjskim szefem czeczeńskiej admi-

nistracji został Achmad Kadyrow, po jego śmierci w 2004 r. władzę prze-

jął jego syn Ramzan, sprawujący ją do dziś). Stopniowa marginalizacja 

bojowników, likwidowanie ich przez rosyjskie służby spowodowały, że 

konflikt na Kaukazie stał się pełzającą wojną, nieprzynoszącą już tak du-

żej liczby ofiar jak wcześniej, jednak wciąż trwającą. Nie zmieniły tego 

działania bojowników dążących do utworzenia na terytorium Czeczenii 

oraz sąsiednich republik muzułmańskich emiratu Kaukaskiego, ani for-

malne zakończenie 15 kwietnia 2009 r. trwającej na terytorium Czeczenii 

„operacji antyterrorystycznej”. Najbardziej krwawym epizodem walki cze-

czeńskich bojowników o niepodległość, obok Dubrowki stał się atak ter-
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rorystyczny na szkołę nr 1 w Biesłanie 1 września 2004 r., w którym to 

zginęły 334 osoby, w tym 186 dzieci. Bojownicy w późniejszych latach 

dokonali wielu zamachów na terytorium Rosji, w których śmierć poniosły 

setki osób. Sytuacji na Kaukazie po dzień dzisiejszy nie można uznać za 

rozwiązaną. 
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Renaissance of piracy in the nineties 
of the twentieth century 

 

 

At the end of the 19th century, atrophy of maritime piracy oc-

curred. Its renaissance after many years of dormancy took place only at 

the end of the 1980s. Piracy is a phenomenon occurring in the seas and 

oceans that significantly hinders the international community's secure 

maritime communications, guaranteed by international law. The revival 

of piracy was favored by the transformation of the international situa-

tion around the globe, which occurred at the turn of the 20th and 21st 

centuries. This procedure appears in many regions of the world, and the 

number of attacks has been steadily increasing since 1982. This means 

that it is necessary for the international community to undertake joint, 

intensified actions to eliminate this unfavorable phenomenon. Other-

wise, maritime piracy will remain not only a real, but also a growing 

threat to maritime transport security. The article aims to present the 

problem of piracy in the most important regions of its occurrence, as 

well as the intensity of this phenomenon in the nineties of the twentieth 

century. 

 

Definitions of Piracy 

The issue of maritime piracy is regulated in two documents: the 

Convention on High Seas of April 29, 1958 signed in Geneva and the 

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) signed on 

December 10, 1982. Montego Bay. Both conventions obliged states to 

cooperate in combating piracy on the high seas, and they also set out 

rules for dealing with a pirate ship1. The definition of the above term is 

                                                           
 mgr Sylwia Zubrzycka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, e-mail: sylek-
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genewa-1958-04-29-16785762 [3.01.2020]; Art. 100, 105, Konwencji Narodów Zjedno-
czonych o prawie morza z 10 grudnia 1982 r. podpisanej w Montego Bay (zwana dalej: 
UNCLOS), https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2002-59-543,16959103.html [3.01. 2020]. 
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specified in art. 101 UNCLOS. Firstly, it is any unlawful act of rape, de-

tention or plunder committed for personal purposes by the crew or pas-

sengers of a private ship or aircraft and aimed at: on the high seas 

against another sea or aircraft or against persons or property on board 

such a ship or by air; against a ship or aircraft, persons or property in a 

place not under the jurisdiction of any state. Secondly, it is any act of 

voluntary participation in the use of a sea or aircraft, if the offender 

knew of the circumstances giving such a ship the character of a pirate 

ship or aircraft. Third, it is any act of incitement to commit the acts 

specified in the above paragraphs or any act of deliberate facilitation of 

committing such acts. 

According to UNCLOS piracy occurs when it results from person-

al reasons, concerns state and private units, and warships, it must be 

located in the open sea and the participation of two ships is necessary. 

These regulations show that: his political motives, maritime terrorism, 

crew rebellion and loss of control of a given state over a ship, as well as 

an attack in territorial and inland waters, or at the anchoring point, go 

beyond this definition. This implies the need to highlight the discrepan-

cy between maritime piracy and armed assaults at sea2. These differ-

ences are set out in the Annex to Resolution A.922 (22) of the Interna-

tional Maritime Organization including the Code of Conduct for the 

Investigation of Pirate Crimes and Armed Robbery of Vessels, adopted 

on November 29, 2001. Point 2.2 of this document assumes that piracy 

is an act of violence and plunder taking place in the open sea or in all 

other places not under the jurisdiction of any country. By contrast, 

armed assault at sea is any unlawful act of violence, plunder, threats, 

imprisonment directed against a ship, property on board or people, 

within the borders under the jurisdiction of a given state3.This means 

that the significant difference between assault and piracy is where the 

criminal offense was committed. In the case of piracy it is a full (open) 

sea, while the attack is territorial or internal waters. Due to the fact that 

it is difficult to treat these categories of acts separately in the statistical 

aspect, both are taken together as unlawful acts against ships, people 

and their property, as well as against the safety of navigation, regardless 

                                                           
2 H. Mąka, Piraci ery atomowej, Bellona, Warszawa 2003, s. 5. 
3 IMO, http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=24575&filename=A92 
2%2822%29.pdf [3.01.2020] 
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of whether they took place in waters territorial, internal or on the high 

seas. The International Maritime Bureau has formulated its own defini-

tion of piracy and armed assault at sea, which is much broader than that 

contained in UNCLOS. According to her, both these acts are an act of 

boarding a ship with the intention of stealing or other crime with the 

possibility of using force to carry out this attack, regardless of whether it 

occurred in territorial waters or in the open sea4. 

It is worth adding that criminal activity taking place in the seas 

and oceans is not only manifested in the form of maritime piracy or 

armed assaults at sea. This type of activity also includes maritime ter-

rorism and piracy (capuchinism). These terms should not be considered 

synonymous, because there are very significant differences between 

them. They can be distinguished due to such aspects as: motives, means, 

effects, anonymity. The motive for maritime piracy is private gain, and 

maritime terrorism for political reasons. Pirate activity is based on the 

elementary means and tactical capabilities of perpetrators, while terror-

ist activity is based on more advanced. The results of pirate actions are 

tactical and terrorists strategic. Pirates care about anonymity and avoid 

any publicity, terrorists on the contrary5. On the other hand, piracy con-

cerned such a situation when the captain of a pirate ship received a pri-

vateer letter from the state, which authorized him to perform plunder-

ing at sea on behalf of a given country. Such cases occurred mainly dur-

ing the war, the attacks carried out by the privateers were piracy, but 

they could not be considered as a privateer's letter eliminating the legal 

responsibility for them. This meant pirate activity in the majesty of the 

law commissioned by a specific country on the basis of privateer agree-

ments. The attacks were carried out with the authorization of the mon-

arch in exchange for protection and perks from loot. Corsair activity 

took place only during the war, which distinguished it from piracy, be-

cause it concerned seizures during both peace and war. This procedure 

                                                           
4 K. Kubiak, Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski, Warszawa 
2009, s. 12; M. Ilnicki, Działalność wojskowa na morzu w świetle prawa międzynarodo-
wego, Gdańsk 2003, s. 49. 
5 K. Kubiak, Piractwo czy terroryzm?, „Stosunki Międzynarodowe” 2009, nr 56-57, s. 31; 
R. Snoddon, Piracy and Maritime Terrorism, [w:] P. Lehr (red.), Violence at Sea. Piracy 
in the Age of Global Terrorism, Londyn 2007, s. 228. 
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was considered legal until the adoption in 1856 of the Declaration on the 

law of naval war, the so-called the Paris Declaration abolishing piracy6. 

 

Factors determining the renaissance of piracy 

The revival of maritime piracy in the last decade of the twentieth 

century took place in those regions of the world where favorable politi-

cal, economic, social, cultural and legal conditions were created. This 

implied primarily fluctuations that occurred in the international envi-

ronment, as a consequence of the collapse of the bipolar distribution of 

power. The end of the Cold War rivalry limited the possibility of the 

powers‟ intervention in the affairs of many countries, which resulted in 

an increase in the number of global and internal conflicts. The reduction 

of expenditure on armaments, as well as the actual end of the arms race, 

caused a decrease in the number of navy units of the powers in the seas 

and oceans. In coastal states, especially in Africa, their weakness and 

vulnerability to the corruption of their administrative apparatus has 

been revealed. The transformations, natural disasters and migrations 

implemented, especially on the African continent, have brought poverty 

and problems in finding a source of income. An important issue was the 

marginalization of the piracy problem by the powers and their belief 

that it was a local problem. The ceding of responsibility to the coastal 

failed states for its liquidation has shown that they are unable to resolve 

it themselves. The cultural factor also played a significant role. It was 

based on the fact that in some countries, especially in Southeast Asia, 

piracy is a product of local traditions and its existence for commercial 

purposes was and is accepted by local communities7. 

Renaissance of piracy is favored by certain legal aspects that 

make it difficult to eliminate it. An example of this is UNCLOS Article 17 

on the law of the sea, which deals with the principle of freedom of navi-

gation and free, harmless passage through the territorial sea for each 

country, coastal and inland. The freedom of the seas is a fundamental 

right in the world that originally functioned as a customary norm. An-

other aspect is the matter of the ship's ownership and sovereignty that 

once belonged to one state. This meant that the disposing and control-

                                                           
6 J. Machowski, Piractwo w świetle historii i prawa, Warszawa 2000, s. 11, 27-28; 
K. Kubiak, Przemoc…, op. cit., s. 14. 
7 J. Machowski, Piractwo…, op.cit., s. 27-34. 
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ling center were in one and the same country. Registering ships or 

transferring ownership to so-called paper companies in low-flag states 

implied a violation of this rule, since the power to exclusively control the 

unit was the responsibility of the flag state, and in a cheap flag situation 

it was simply a fiction8. 

The catalog of the factors of the existence of maritime piracy 

mentioned above should be supplemented with another two: the geo-

graphical dimension of the areas it covers and the existence of very busy 

sea transport routes. An example would be the east coast of the African 

continent, where the population uses favorable geographical conditions, 

a large number of bays and islands, and the proximity of routes. An 

additional factor is historical considerations, because this region in the 

past was one of the centers of slave trade, which favored the practice of 

piracy. It should be emphasized that the countries of the African conti-

nent are characterized by the lack or low economic and political stability 

after the end of the colonial era. 80% of African countries are consid-

ered dysfunctional, except for e.g. Nigeria or the Gulf of Guinea. This is 

probably the most serious impediment to creating effective agreements 

to eliminate piracy9. 

From the above considerations it follows that there are many dif-

ferent factors determining the renaissance, existence and development 

of maritime piracy. Pirate activity can be a reaction to opportunities 

related to issues such as: legal loopholes, favorable geographical loca-

tion, maritime (pirate) traditions, political and economic instability, 

conflicts, favorable political environment, deprivation, profits dispro-

portionate to risk, and poverty. The pirates' ability to use modern tech-

nologies, their mobility and the availability of hiding places are also 

important. 

 

Areas and methods of pirate activity 

Considering the geographical aspect of pirate activity in the early 

nineties of the 20th century, five areas of the then occurrence of this 

phenomenon are distinguished. The first of them is Southeast Asia 

(South China Sea, Singapore territorial waters, Malacca Strait, waters 

                                                           
8 K. Kubiak, Piractwo i terroryzm morski. Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa między-
narodowego, Wrocław 2006, s. 3, 21. 
9 K. Wardin, Model reagowania na zagrożenie piractwem morskim, Warszawa 2014, 
s. 179. 
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around Indonesia). The second is the western area of Africa (Gulf of 

Guinea, the Nigerian coast and the Niger Delta). The third is the eastern 

region of Africa (the Horn of Africa, the Somali coast, the Gulf of Aden, 

the Bab el-Mandeb strait with the Red Sea and the waters of the Indian 

Ocean). Another is the area of South America (along the Pacific coast in 

South and Central America, the Caribbean, as well as the coast of Peru, 

Brazil, Ecuador and Venezuela). The last is the Indian subcontinent 

(Bangladesh, Burma, Sri Lanka, India and the Bay of Bengal). The first 

three regions listed are the most important for global maritime 

transport due to the location of key maritime communication routes 

there10. 

It is worth emphasizing that specific models of pirate activity 

were characteristic for specific geographical regions. Differences in the 

perception of these models determined the ways in which attacks were 

carried out. The following methods are found in the literature: attack on 

a ship at sea – robbery, attack on a ship at sea – abduction, hijacking a 

ship for ransom, attack on a ship in port and during mooring. The 

above-mentioned are the most frequently appearing and reported forms 

of pirate activity11. 

An example of a key route is the Malacca Strait, which is an im-

portant transport route for the area. It is the second place on a global 

scale in terms of the amount of crude oil transported. Sea pirates were 

active in this area in ancient times. By the end of the 1980s, pirate at-

tacks were of a bargain nature, but then they became the intended prac-

tice of groups originating from the local population, often associated 

with local organized crime. Reports of the intensification of this prob-

lem in this area appeared in the nineties, when the most pirate attacks 

in the world were registered there. Pirate activity consisted in the fact 

that when the attacked ship was in motion, they sailed by boat to both 

sides and hopped aboard. Then they terrorized the crew, robbed money, 

valuables and valuable equipment of the unit. Pirates brutally treated 

the crew, killing them or kidnapping them for ransom. Then after the 

robbery, the ship was abandoned, possibly repainted and registered 

                                                           
10 Ibidem, s. 112, 134-146; T. Szubrycht, Nadbrzeżne państwa upadłe a bezpieczeństwo 
transportu morskiego, [w:] R. Kłosowicz, A. Mania (red.), Problem upadku państw w sto-
sunkach międzynarodowych, Kraków 2012, s. 195. 
11 J. Machowski, Piractwo…, op. cit., s. 116-130. 
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under another shipowner12. This implied taking action to reduce pirate 

activity in the Malacca Strait. The number of sea patrols in this area has 

multiplied. Such actions were undertaken periodically and depended on 

the financial capabilities of individual countries. The beginning of the 

21st century brought positive results because the number of pirate at-

tacks was reduced, which implied an improvement in the Strait of Ma-

lacca13. 

The Gulf of Guinea, the Nigerian coast and the Niger Delta in 

West Africa are another place where maritime piracy is present. Signifi-

cant amounts of crude oil are extracted in this area and most of its de-

rivative products are produced. For the countries of this region of Africa 

which earn on its exports and European countries, ensuring safe oil 

extraction and transport is extremely important. The target of pirates 

operating in this area was mainly the theft of gasoline and other refined 

petroleum products. They did not hijack ships because it required more 

effort and involvement of a large team of people, negotiating ransom 

issues with the owner, as well as looking after the ship. Most often they 

attacked anchored or slow-moving units in inland waters or near the 

shoreline. There have also been attacks in Nigerian waters on oil extrac-

tion and special installations. The most intruding to pirates was robbing 

units that extracted, pre-cleaned and stored oil from submarine decks. 

Then it was sold on the black market14. Cash theft, on the other hand, 

happened incidentally, as did the high ransom for oil platform workers 

employed by oil companies. There have also been cases of robbing ships 

from small boats. The attack was preceded by observing a specific unit 

and waiting for the right moment. Then the pirates got on board, took 

valuable things and fled15. 

The Horn of Africa, the Somali coast, the Gulf of Aden, the Bab 

el-Mandeb strait and the waters of the Indian Ocean cover the third 

                                                           
12 C.Z. Raymond, Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait: A Problem Solved?, 
[w:] A.B. Elleman, A. Forbes, D. Rosenberg (red.), Piracy and Maritime Crime. Historical 
and Modern Case Study, Newport 2010, s. 110-114, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/ 
u2/a518439.pdf [2.01.2020]. 
13 K. Wardin, Model…, op. cit., s. 146, 154. 
14 C. Barios, Fighting piracy in the Gulf of Guinea, May 2013, s. 1-4, https://www.iss. 
europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief_20.pdf [10.12.2019]. 
15 A. Nodland, Guns, Oil, and “Cake” Maritime Security in the Gulf of Guinea, [w:] A.B. 
Elleman, A. Forbes, D. Rosenberg (red.), Piracy and Maritime Crime. Historical and Mo-
dern Case Study, Newport 2010, s. 202, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a5-
18439.pdf [2.01.2020]. 
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region of pirate activity. The Indian Ocean is a very important area for 

maritime communications, and this is due to its particular geographical 

location. Its waters connect Asia with Africa, Europe, as well as the 

Strait of Gibraltar with North and South America. Around this basin 

there are 36 coastal states, 55% of oil deposits, 40% of natural gas, 30% 

of global trade is concentrated here and half of the world's water 

transport16. The concentration of communication and transport routes, 

especially in the waters of the Gulf of Aden and Persian, implies high 

traffic, about 70,000 ships sail it during the year. In this area, pirate 

attacks were characterized by the use of new means of communication 

and firearms. Cargo and equipment carried were not the target of the 

attack, but they were interested in the ship and the possibility of receiv-

ing a ransom for it. On the Somali coast, pirates operated on the so-

called mothership ships, from which only after tracking the ship, they 

moved towards it on small boats17. They mainly attacked huge cargo 

units such as bulk carriers, container ships and tankers. The hijacked 

ship was taken to the Somali coast, held there until the end of negotia-

tions and receiving the ransom demanded. A similar fate also happened 

to the crew that were abducted. The decline in pirate activity in this 

region occurred in 2006, after coming to power in Somalia, the funda-

mentalists of the Union of Islamic Courts, which recognized piracy as a 

crime18. 

It is worth noting that in another region – the coasts of South 

America, Central America and the Caribbean there were fewer pirate 

attacks than in the abovementioned regions of the globe. The pirate 

activity in this area was characterized by the fact that they attacked 

ships in ports during mooring or stopping, as well as at anchorages. 

They broke on board, terrorized the crew, stole valuable goods, money, 

electronic equipment and personal items. Yachts rich in provisions and 

fuel were also plundered by luxury yachts. After abduction, they were 

used to smuggle drugs. It should be emphasized that pirate activity in 

                                                           
16 T. Podgieter, Maritime security in the Indian Ocean: strategic setting and features, 
„Institute for Security Studies” 2012, no. 236, s. 2-3, https://www.africaportal.org › docu-
ments › Paper236 [2.01.2020]. 
17 K. Wardin, Model…, op. cit., s. 204. 
18 G.E. Weir, Fish, Family, and Profit Piracy and the Horn of Africa [w:] A.B. Elleman, 
A. Forbes, D. Rosenberg (red.), Piracy and Maritime Crime. Historical and Modern Case 
Study, Newport 2010, s. 210-213, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a518439.pdf 
[2.01.2020]. 
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this area did not apply to huge commercial ships carrying valuable 

goods19. 

 

Conclusions 

Pirate activity has become a threat to the freedom of navigation 

and global trade in goods. In addition, they directly violate the security 

of individual countries, as well as the health and lives of their citizens. 

The effect of this phenomenon was also the generation of huge material 

losses including: lost cargo and units, increased insurance costs, paid 

ransom for hijacked ships and crews, expenditure on new measures and 

procedures regarding safety, and extension of the time of flow of given 

routes. It is worth noting that the sense of threat from separatist, terror-

ist or criminal groups has increased. It is connected with obtaining sig-

nificant financial benefits from piracy20. 

It should be emphasized that there are many problems and diffi-

culties regarding the constant and effective cooperation of countries to 

eliminate this phenomenon. Governments' activity in this respect is 

inadequate, as they usually belong to the poorest group, which means 

that they have little financial resources to deal with it. In addition, the 

local community benefits from piracy, which is petrified by the fact that 

until its economic situation changes, it will still be an effective way of 

earning money. 
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Wojciech Fabiszewski 
 

 

Poznański czerwiec – historia pierwszego  
dużego buntu przeciwko ustrojowi 

 

 

W okresie od marca do czerwca 1956 r. w Polsce miały miejsce 

burzliwe dyskusje na temat spraw ideologicznych, politycznych i gospo-

darczych spowodowane przez rozpowszechnienie w prasie referatu Niki-

ty Chruszczowa. Coraz częściej również na łamach prasy podejmowane 

były tematy dotyczące problemów wyboru drogi budowy socjalizmu, 

jawności życia partyjnego czy zakresu swobód obywatelskich, a także 

rehabilitacji członków Armii Krajowej czy opozycji1. W ramach zmiany 

podejścia władzy do przestępców politycznych 27 kwietnia 1956 r. ogło-

szono kolejną amnestię, która objęła ok 35 tysięcy osób2. To właśnie na 

fali odwilży doszło do buntu robotników w Poznaniu. 28 czerwca 1956 r. 

strajk podjęła pierwsza grupa robotników z zakładów Hipolita Cegiel-

skiego, która rozesłała swoich agitatorów do kolejnych części zakładu 

doprowadzając do strajku powszechnego3. Nie był to oczywiście pierw-

szy strajk w powojennej Polsce. Robotnicy strajkowali głównie z powo-

dów ekonomicznych. Stałe ograniczanie możliwości Państwowej Inspek-

cji Pracy oraz zwiększenie represji w okresie stalinowskim sprawiło, 

że z roku na rok zmniejszała się liczba strajków. Jak ustalili historycy 

liczba przedstawia się następująco – 1945 r. minimum 231 strajków, 

1946 r. – 565, 1947 r. – 248, 1948 r. – 140, 1949 r. – 85, 1950 r. – 71, 

1951 r. – 211, 1952 r. minimum 60. Zmieniała się również długość pro-

wadzenia akcji strajkowej, która najczęściej kończyła się po kilku godzi-

nach i obejmowała jedynie część załogi. Mogło to wynikać między inny-

mi z faktu, iż do miast zaczęła napływać ludność wiejska, która znacząco 

poprawiała swój status materialny dlatego nie miała powodu do przery-

                                                           
 mgr Wojciech Fabiszewski, doktorant, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski w Olsztynie, e-mail: wojtek.fabiszewski@onet.eu 
1 M. Jaworski, Kryzys społeczno-polityczny w 1956 roku, [w:] M. Jaworski (red.), Paź-
dziernik ‟56, Warszawa 1987, s. 20. 
2 A. Czubiński, Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1989), Poznań 1998, s. 356-
357. 
3 J. Ptasiński, Wydarzenia poznańskie. Czerwiec 1956, Warszawa 1986, s. 34. 
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wania pracy4. Działalność koncesjonowanych związków zawodowych nie 

opierała się na ochronie praw pracowniczych, a na realizacji celów wy-

znaczonych przez władze państwa. w czerwcu 1949 r. utworzona została 

Centralna Rada Związków Zawodowych (dalej: CRZZ), która zerwała 

z samorządnością robotniczą i niezależnością związków. Podstawowym 

działaniem związku była mobilizacja do wykonania założonego planu 

oraz kształcenie kadr elity robotniczej, a także walka z nieobecnościami 

w pracy5. W 1954 r. ruch związkowy skupiał około 3,5 miliona pracow-

ników. Oczywiście Związki Zawodowe uznawały kierowniczą rolę PZPR, 

a swoją działalność skupiały na przedterminowym wykonaniu planu 6-

letniego. Centralna Rada Związków Zawodowych utworzyła Fundusz 

Wczasów Pracowniczych w związki z czym to związki zawodowe kiero-

wały na wczasy i wypoczynek, a ponadto organizowały szkolenia i dbały 

o bezpieczeństwo i higienę pracy6. 

Sytuacja gospodarcza w 1956 r. sprawiła, że nastroje robotników 

były coraz gorsze. Zgodnie z założeniami planu 6-letniego płace miały 

realnie wzrosnąć o połowę, a w rzeczywistości w ciągu całego okresu 

wzrosły o 13%. W związku z coraz silniejszym wzburzeniem szczególną 

aktywność wykazywali robotnicy w dużych ośrodkach przemysłowych 

na Śląsku, w Łodzi i Krakowie. Przyczyną rosnącego niezadowolenia 

były niskie płace, wzrost biurokracji fabrycznej, przedłużanie dnia robo-

czego, zawyżanie norm, zaniedbania w dziedzinie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy oraz rosnące dysproporcje między płacą robotników, a kie-

rownictwa. Wiosną 1956 r. doszło do wielu burzliwych wystąpień na 

wiecach zakładowych, ale to w Poznaniu wybuchł strajk czego nie spo-

dziewała się władza centralna7. Sam Poznań stał się po wojnie dużym 

ośrodkiem miejskim liczącym blisko 400 tysięcy mieszkańców oraz 

miejscem koncentracji przemysłu na terenie Wielkopolski. Największym 

zakładem pracy były Zakłady Przemysłowe im. Hipolita Cegielskiego, 

które w 1953 r. zmieniły nazwę na Zakłady im. Józefa Stalina w Pozna-

niu w skrócie nazywane ZISPO. Był to ogromny kombinat o ponad wie-

                                                           
4 D. Jarosz, Stalinizm w Polsce, [w:] K. Persak, P. Machcewicz (red.), Polski wiek XX, t. 3, 
Warszawa 2010, s. 125. 
5 Ibidem, s. 124. 
6 A. Czubiński, Polska i Polacy…, s. 326. 
7 M. Jaworski, op. cit., s. 21-22. 
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kowej tradycji, który w 1956 r. składał się z 8 fabryk, zatrudniających 

13 tysięcy pracowników w tym 10 tysięcy robotników8. 

Napięta sytuacja w fabryce panowała już od 1954 r. kiedy to pra-

cownicy wydziału W-3 produkującego wagony kolejowe zaprotestowali 

przeciwko niskim płacom i kumoterskiemu rozdziałowi mieszkań, a wła-

dze fabryki częściowo ustąpiły pod wpływem postulatów i jedności zało-

gi wydziału9. Strajk z 28 czerwca 1956 r. był pierwszym tak dużym wy-

stąpieniem przeciwko Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, bo tak można 

rozpatrywać te wydarzenia, skoro pracodawcą były zakłady należące do 

państwa. Ponadto strajk ten przenosząc się poza teren zakładu stał się 

wydarzeniem o ogólnonarodowym znaczeniu. Nie bez wpływu na sytua-

cję był fakt, że w czasie, w którym rozpoczął się strajk trwały Międzyna-

rodowe Targi Poznańskie. Pozwoliło to po pierwsze porównać miesz-

kańcom poziom życia na zachodzie co wzmogło niezadowolenie, a także 

dzięki temu zwrócić uwagę międzynarodowej opinii publicznej na pro-

test10. Przyczyna wybuchu strajku była złożona, a postulaty i żądania 

pracowników zaczęły się pojawiać już od 1955 r. w wyniku niesłusznie 

pobieranego przez 3 lata podatku od przodowników pracy oraz robotni-

ków akordowych ponad pięć tysięcy pracowników zostało pozbawionych 

w sumie ponad 11 milionów złotych. Ponadto pracownicy domagali się 

usprawnienia zarządzania zakładami, lepszej organizacji pracy i zwięk-

szenia bezpieczeństwa w pracy11. W wyniku problemów w przemyśle na-

stępowały opóźnienia w dostawach prefabrykatów, które pojawiały się 

nawet dwa miesiące po terminie. Według danych zawartych w raportach 

na 15 parowozów, które miały zostać wykonane do lipca 1956 r. nie wy-

konano nawet dwóch12. Nieodpowiednia wentylacja, ciasnota, brak wła-

ściwych zabezpieczeń urządzeń, czy brak odpowiedniej odzieży ochron-

nej w połączeniu z pośpiechem spowodowanym wysokimi normami 

powodował liczne wypadki przy pracy. W 1956 r. doszło w zakładach do 

1252 wypadków, a zsumowana liczba dni wolnych od pracy z tytułu 

                                                           
8 A. Czubiński, Polska i Polacy…, s. 360. 
9 W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2004, Warszawa 2004, s. 254. 
10 E. Makowski, Poznański Czerwiec 1956, [w:] E. Makowski, S. Jankowiak (red.), Przeło-
mowy rok 1956. Poznański czerwiec, polski październik, Budapeszt, Poznań 1998, s. 80-
81. 
11 M. Jaworski, op. cit., s. 22-23. 
12 Ł. Łukaszewicz, Podłoże strajku w Zakładach Przemysłu Metalowego „H. Cegielski” 
w Poznaniu w 1956 r., [w:] J. Maciejewski, Z. Trojanowicz (red.), Poznański czerwiec 
1956, Poznań 1990, s. 46-48. 
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urlopu chorobowego wynosiła blisko 14 tysięcy13. Postulaty te zostały 

przedstawione na kwietniowym zebraniu zakładowej organizacji partyj-

nej w obecności sekretarza KC PZPR Jerzego Morawskiego, jednak nie 

podjęto żadnej konstruktywnej decyzji. W dalszym ciągu spadały pensje 

załogi, które od 1955 r. obniżyły się o 3,1 do 8%. Pod koniec maja egze-

kutywa Podstawowej Organizacji Partyjnej z wydziału W-3 ZISPO wy-

słała do Ministerstwa Przemysłu Maszynowego pismo z prośbą o wyja-

śnienie niekorzystnych zmian w sposobach wynagradzania pracowni-

ków, zwłaszcza tych pracujących w trybie tzw. akordowym. W piśmie 

zawarte były również inne postulaty robotnicze: zniesienie progresji 

podatkowej w wyniku, której najwięcej pracujący płacili zwiększone 

podatki, poprawa zaopatrzenia materiałowego, poprawa warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy, odebranie strażnikom przemysłowym 

broni, obniżkę cen towarów pierwszej potrzeby, zniesienie cła na leki 

z zagranicy czy przyznania większej liczby mieszkań14. W czerwcu swoją 

solidarność z zakładami ZISPO zadeklarowały inne poznańskie zakłady 

przemysłowe, w których sytuacja również była coraz gorsza, a były to 

między innymi Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego (ZNTK), Miej-

skie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne czy załoga Rzeźni Miejskiej. 

W meldunkach pracowników i agentów Wojewódzkiego Urzędu Bezpie-

czeństwa Publicznego zwracano również uwagę na rosnące napięcie 

w Zakładach Przemysłu Gumowego Stomil czy Poznańskich Zakładach 

Metalurgicznych Pomet15. Poznański Komitet Wojewódzki PZPR zdawał 

sobie sprawę z powagi sytuacji. Ostatnia próba wynegocjowania realiza-

cji przedstawionych postulatów została podjęta przez delegację składa-

jącą się z 17 przedstawicieli robotników oraz 10 osób reprezentujących 

dyrekcję, partię i Radę Zakładową. Rozmowy z ministrem przemysłu to-

czyły się w Warszawie 26 czerwca. Minister Roman Fidelski zaakcepto-

wał większość robotniczych postulatów, a delegacja wróciła zadowolona 

do Poznania, gdzie następnego dnia miała przedstawić wyniki rozmów 

warszawskich16. Jak wynika z tajnych raportów jeden z informatorów 

służb przekazał informację, że w razie niespełnienia żądań strajk jest 

                                                           
13 Ibidem. 
14 M. Jaworski, op. cit., s. 22-23. 
15 A. Ziemkowski, Próba chronologicznej rekonstrukcji wydarzeń, [w:] J. Maciejewski, 
Z. Trojanowicz (red.), Poznański czerwiec 1956, Poznań 1990, s. 64. 
16 E. Makowski, op. cit., s. 81. 
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nieunikniony, a do „cegielszczaków”17 mają dołączyć pracownicy ZNTK, 

tramwajarze z MPK, Wiepofama i Pomet. W związku z takim zawiado-

mieniem służba bezpieczeństwa przy pomocy swoich współpracowni-

ków ustaliła, że nie ma zagrożenia strajkiem między innymi w zakładach 

Pomet, Nivea, Stomil, Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych, Wiepo-

fama i innych, dlatego zbagatelizowano meldunek18. 

27 czerwca odbył się wcześniej zapowiedziany strajk w ZNTK, 

jednak władza uznała, że jego rozmiar nie stwarza ryzyka rozprzestrze-

nienia na inne zakłady dlatego kontynuowała rozmowy w Zakładach 

Cegielskiego. Większość załogi przystała na przedstawione w Warszawie 

propozycje, lecz przemówienie ministra R. Fidelskiego do załogi zakładu 

W-3 spotkało się z nieprzychylnym przyjęciem z powodu częściowego 

wycofania się z ustalonych wcześniej porozumień19. W czasie wieczornej 

narady w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa zgodnie uznano, 

że sytuacja w Poznaniu uległa uspokojeniu dlatego nie grozi ona wybu-

chem buntu. W związku z tym delegacja Komitetu do Spraw Bezpie-

czeństwa Publicznego nie odwołała swojego wylotu do Moskwy zapla-

nowanego na 28 czerwca. O wybuchu masowego protestu dowiedziała 

się już na lotnisku w Moskwie, skąd natychmiast przesiadła się do samo-

lotu powrotnego, co oznaczało, że sytuacja jest poważna20. Wieczorem 

27 czerwca zakończyła się pierwsza faza wydarzeń poznańskich. Może-

my nazwać ją fazą dojrzewania do robotniczego protestu jeszcze głównie 

w obronie interesów ekonomiczno-gospodarczych. Wczesnym rankiem 

28 czerwca 1956 r. nic nie zapowiadało, że w Poznaniu dojdzie do straj-

ku powszechnego. O godzinie 5.00 na swoje trasy wyjechały tramwaje 

i autobusy. Pierwszą oznaką strajku był fakt, że nocna zmiana robotni-

ków z ZISPO postanowiła zostać po skończonej pracy na terenie zakła-

du, a dzienna zmiana nie podjęła pracy. Rozpoczęty o godzinie 6.00 

strajk nie był zjawiskiem powszechnym, jednak tłum z zakładu W-3 

skutecznie zachęcił poprzez swoich agitatorów do dołączenia się do 

strajku pracowników kolejnych wydziałów21. Przy dźwięku zakładowych 

syren na ulice miasta w kierunku Placu Zamkowego, przy którym znaj-

dowała się siedziba Miejskiej Rady Narodowej oraz Wojewódzkiego 

                                                           
17 Cegielszczacy – gwarowe określenie pracowników Zakładów im. Hipolita Cegielskiego. 
18 A. Ziemkowski, op. cit., s. 67-69. 
19 M. Jaworski, op. cit., s. 23. 
20 J. Ptasiński, op. cit., s. 8-9. 
21 A. Ziemkowski, op. cit., s. 70-71. 
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Komitetu PZPR, wyruszył około 10 tysięczny tłum robotników22. W dro-

dze do manifestantów z Cegielskiego dołączali robotnicy z innych zakła-

dów oraz przygodni mieszkańcy. Nad pochodem powiewały flagi i poja-

wiały się transparenty, a tłum wznosił okrzyki żądając chleba, sprawie-

dliwości i wolności. Znajdujące się na ulicach Poznania patrole Milicji 

Obywatelskiej pozostały bierne w stosunku do protestujących robotni-

ków oraz miały zakaz użycia broni23. Na placu pod zamkiem według 

niektórych szacunków zebrało się nawet 100 tysięcy robotników, którzy 

oczekiwali przybycia na rozmowy premiera J. Cyrankiewicza lub I sekre-

tarza KC PZPR E. Ochaba. Nastroje tłumu ulegały radykalizacji, a de-

monstranci opanowali znajdujące się w pobliżu gmachy Zakładu Ubez-

pieczeń Społecznych, KW PZPR oraz Komendę Wojewódzką Milicji 

Obywatelskiej. Wśród tłumu zaczęły pojawiać się okrzyki antyrządowe 

oraz antyradzieckie, śpiewano również pieśni religijne. Część demon-

strantów ruszyła w kierunku więzienia wypuszczając na wolność 257 

więźniów oraz zdobywając broń palną. Zniszczono również zagłuszarki 

mające zakłócać odbiór zachodnich audycji radiowych24. Uzbrojone 

kilkutysięczne grupy robotników rozeszły się po mieście kierując się 

w stronę gmachu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. 

Okazał się on jedynym budynkiem, który władza była gotowa bronić 

przed demonstrantami. Manifestanci próbowali wtargnąć do budynku 

oraz go podpalić w  wyniku czego grupa operacyjna UB odpowiedziała 

ogniem i około godziny 11.00 padły pierwsze strzały, które rozpoczęły 

regularną wymianę ognia25. W tłumie pod gmachem UB w myśl rządo-

wej propagandy zgromadzili się prowokatorzy oraz przestępcy zbiegli 

z więzienia. Raport ze szpitala dyżurnego świadczy o tym, że wśród ofiar 

byli przede wszystkim robotnicy z różnych zakładów z Poznania i okolic. 

Padły też pierwsze strzały śmiertelne26. Po południu władze centralne 

zdecydowały się na użycie wojska, a do Poznania dotarł premier J. Cy-

rankiewicz. Początkowo do miasta skierowano kadetów z Oficerskiej 

Szkoły Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych z Poznania, które nie 

poradziły sobie w walce na ulicach miasta, tracąc w wyniku pożarów czy 

przejęcia przez demonstrantów czołgi, ciężarówki i broń. Z uwagi na 

                                                           
22 E. Makowski, op. cit., s. 82. 
23 Ibidem. 
24 M. Jaworski, op. cit., s. 24-25. 
25 A. Czubiński, Polska i Polacy…, s. 360-361. 
26 A. Ziemkowski, op. cit., s. 84-85. 
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małą liczbę broni grupy robotników próbowały rozbić placówki milicji, 

uczelnie wyższe oraz obóz dla więźniów w podpoznańskim Mrowinie27. 

Sytuację na ulicach miasta udało się opanować dopiero po ściągnięciu 

do Poznania dywizji pancernych ze Śląskiego Okręgu Wojskowego. 

Przewaga liczebna wojska była znacząca dlatego szybko opanowano sy-

tuację, choć sporadyczna wymiana ognia trwała do 30 czerwca28. W pa-

cyfikacji protestów udział wzięło ponad 10 tysięcy żołnierzy, użyto 369 

czołgów, 31 dział pancernych, 6 dział przeciwlotniczych, 30 transporte-

rów opancerzonych około 800 samochodów i 70 motocykli. W czasie 

walk wystrzelono 180 tysięcy sztuk amunicji, oddano 3 strzały z armat. 

Biorąc pod uwagę, że demonstranci wyposażeni byli jedynie w zdobycz-

ną broń oraz butelki z benzyną straty wojska wyglądały imponująco  

– podpalono i uszkodzono 14 czołgów, 8 samochodów, utracono 8 kara-

binów maszynowych, 16 pistoletów i 106 masek przeciwgazowych29. 

Robotnicy z hasłami „chleba i wolności” wyszli na ulicę w liczbie 

szacowanej od 20 do 200 tysięcy, w zależności od źródła. Gwałtowna 

reakcja władzy i krwawe stłumienie zamieszek pociągnęło za sobą 78 

istnień ludzkich. Kilkuset robotników zostało rannych i aresztowa-

nych30. Poznań został odizolowany od reszty kraju – zablokowano drogi, 

połączenia telefoniczne, a w wiadomościach radiowych nie podawano 

informacji o sytuacji w Poznaniu. Władza chcąc złagodzić obraz robotni-

czego buntu nazywała go wydarzeniami poznańskimi. W komunikacie 

prasowym PAP podała, że to imperialiści i prowokatorzy wykorzystali 

trudności ekonomiczne w zakładach przemysłowych, aby spowodować 

zamieszki w czasie trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich 

w celu zdyskredytowania Polski Ludowej31. Premier J. Cyrankiewicz 

w wywiadzie radiowym stwierdził, że każdy kto odważy się podnieść rę-

kę przeciwko władzy ludowej może być pewny, że władza mu tą rękę 

odetnie32. Przy KC PZPR powołano specjalną komisję do zbadania spra-

wy wydarzeń poznańskich pod kierownictwem E. Gierka, która po kil-

kudniowym zapoznaniu się ze sprawą „potwierdziła” dywersyjne podło-

                                                           
27 E. Makowski, op. cit., s. 85. 
28 Ibidem. 
29 J. Krawat, Wojsko Polskie w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca, [w:] E. Makowski, 
S. Jankowiak (red.), Przełomowy rok 1956. Poznański czerwiec, polski październik, Bu-
dapeszt, Poznań 1998, s. 96-97. 
30 A. Paczkowski, op. cit., s. 203. 
31 E. Makowski, op. cit., s. 86-87. 
32 A. Czubiński, Polska i Polacy…, s. 362. 
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że strajku i ich antypolskie cele. Na VII Plenum KC PZPR E. Ochab 

uznał, że przyczyną były złe warunki bytowe, ale też słabość poznańskiej 

organizacji partyjnej, która nie umiała przeciwstawić się warchołom 

i demagogom. Głosy te znalazły odzwierciedlenie w uchwale Plenum33. 

Procesy sądowe uczestników Poznańskiego Czerwca miały po-

twierdzić tezy o prowokacji imperialistów oraz o tym, że władza nie ka-

rze robotników tylko element chuligański, który wykorzystał sytuację. 

Ponadto w procesie przedstawiono tezy, że to robotnicy zaatakowali 

pierwsi, a funkcjonariusze UB musieli się bronić. Obrońcy oskarżonych 

starali się wykazać, że ich klienci to zwykli, przeciętni, młodzi robotnicy, 

którzy działali pod wpływem tłumu, co miała wykazać ekspertyza wybit-

nego socjologa profesora Józefa Chałasińskiego. Obrońcy osiągnęli suk-

ces ponieważ obalono wszystkie tezy mówiące o powiązaniach politycz-

nych uczestników wydarzeń, o istnieniu ośrodka kierowniczego całymi 

zajściami czy te o tym, że używano broni wcześniej zdobytej. Wyroki 

były też dużo niższe niż wnioskowane przez oskarżycieli – w tak zwanym 

„procesie trzech” od 4 do 4 i pół roku więzienia. W „procesie dziewięciu” 

zapadły wyroki uniewinniające, w zawieszeniu oraz wyroki od półtora 

roku do lat 6 pozbawienia wolności. Pozostałe procesy pozostały nieroz-

strzygnięte z powodu decyzji VIII Plenum KC PZPR o zakończeniu 

sprawy. Procesy poznańskie były pierwszymi niestalinowskimi proce-

sami sądowymi w Polsce i znakiem przemian, a zagraniczni obserwato-

rzy ocenili je jako pozytywne34. 

Warto wspomnieć również o sytuacji w wojsku po zakończeniu 

Poznańskiego Czerwca. Wielu wojskowych poprosiło o przeniesienie do 

rezerwy ponieważ władza po raz pierwszy wykorzystała swoje „zbrojne 

ramię” do rozwiązywania konfliktu wewnętrznego między współobywa-

telami. Z drugiej jednak strony dowódcy pacyfikacji Poznania rozpoczęli 

kariery – generał brygady Józef Kamiński, który dowodził dywizjami 

pancernymi awansował ostatecznie na szefa Sztabu Sił Zbrojnych Ukła-

du Warszawskiego i został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Vir-

tutti Militari oraz Orderem Lenina. Komendant Wojewódzki Milicji 

Obywatelskiej Tadeusz Pietrzak został w 1964 r. mianowany generałem 

w Ludowym Wojsku Polskim, a po powrocie w szeregi Milicji został jej 

Komendantem Głównym i zaangażował się bezpośrednio w krwawe 

                                                           
33 E. Makowski, op. cit., s. 87-88. 
34 Ibidem. 
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stłumienie wydarzeń Grudnia 70. Podobnych przykładów było więcej, 

a awansowali również przedstawiciele organów sprawiedliwości czy 

członkowie partii z ówczesnym pierwszym sekretarzem wojewódzkim 

Leonem Stasiakiem, który po zmianie imienia na Ludomir został nawet 

I sekretarzem KC PZPR35. Znamienne dla późniejszych wydarzeń w Pol-

sce stały się słowa adwokata Gerarda Kujanka z mowy obrończej w pro-

cesach poznańskich – „(…) dziś można powiedzieć, że dzień 28 czerwca 

1956 r. będzie datą przełomową w życiu naszego Narodu, że będzie 

punktem zwrotnym, od którego zaczyna się zasadnicza zmiana, a mia-

nowicie odwrócenie się od błędów przeszłości(…)”36. 

Poznański „czarny czwartek”, który był pierwszym tak dużym 

buntem społeczeństwa przeciwko władzy zwiększył podziały w kierow-

nictwie partii. Chociaż podnoszone przez strajkujących postulaty doty-

czyły głównie spraw ekonomiczno-bytowych, wpłynął on zasadniczo na 

sytuację polityczną, która musiała zakończyć się radykalnym zwrotem 

i ostatecznym odejściem od stalinowskiego sposobu sprawowania wła-

dzy. Przełomowy okazał się październik i VIII Plenum KC PZPR, które 

można uznać za początek okresu wprowadzania komunizmu narodowego. 

W lipcu po zajściach w Poznaniu odbyło się VII Plenum KC PZPR, 

w czasie którego nadal dochodziło do tarć między Natolińczykami i Pu-

ławianami. Główne spory dotyczyły oceny Wydarzeń Poznańskich, oce-

ny rezultatów planu 6-letniego, rozumienia sensu demokracji i sposo-

bów prowadzenia rządów, stosunku do sytuacji w środkach masowego 

przekazu czy wreszcie sprawy W. Gomułki. 

Diagnoza przyczyn „czarnego czwartku” w Poznaniu przedsta-

wiona przez Biuro Polityczne odnosiła się do sytuacji ekonomicznej oraz 

przerostu biurokracji w zakładach pracy. Z tymi tezami zgadzała się 

większość uczestników obrad. W ten sposób doszło do reorientacji 

pierwszych ocen, które mówiły o imperialistycznych agentach i kontrre-

wolucyjnym charakterze wydarzeń.  

Poznański czerwiec mimo, że nieco zapomniany był pierwszym 

dużym buntem społeczeństwa przeciwko ustrojowi komunistycznemu. 

Wskutek wydarzeń doszło do częściowej liberalizacji i „odwilży” 

w pierwszym okresie rządów nowego pierwszego sekretarza Władysława 

Gomułki.  

                                                           
35 J. Krawat, op. cit., s. 99-100. 
36 A. Ziemkowski, op. cit., s. 56. 
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