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HATE CRIME AS A THREAT TO SOCIAL COHESION 
 
 
Abstract: Timeline of human history is marked with glorious as well as destructive deeds we 
witnessed in the past and are still witnessing at present: wars, ethnic cleansing, genocide, politi-
cide, domesticide or hate crime which undermine the social cohesion and security. The paper 
presents the authors’ attempt to define and discuss the reasons and effect of hate crime to give 
a deeper insight into the relation of a human to another human in the social, economic and polit-
ical contexts. The conclusions of this theoretical analysis should foster estimating and developing 
preventive measures to be incorporated into educational curricula.  
Key words: hate crime, genocide, social cohesion, preventive model. 
 
 
 
Introduction 
“There is perhaps no phenomenon which contains so much destructive feeling as 'moral indigna-
tion,' which permits envy or hate to be acted out under the guise of virtue.”  
― Erich Fromm1. 
 

Timeline of human history is marked with glorious as well as destructive deeds which 
reminds about the generally known concept of human nature with good and evil elements. The 
weaknesses of human nature are demonstrated by atrocities we witnessed in the past and are 
still witnessing at present: wars, ethnic cleansing, genocide, politicide, domesticide or hate crime. 
Defining them, discussing reasons and their effect on an individuals and nations should give 
deeper insight into the relation of a human to another human in the social, economic and political 
contexts and foster estimating and developing preventive measures currently employed. 

Hatred expresses disapproval of vice or behavior, which actually can be only a pre-
text. Generally, hatred is recognized as a matter of mental inclination the consequences of 
which are destructive to an individual, community or nation. It is a trigger for the morally 
lowest reasons as malevolence, malignity and injury toward another human. However, the 
term "hate" can be misleading. In a hate crime law, the word "hate" does not mean rage, anger, 

 
1E. Fromm, Man for Himself: An Inquiry into the Psychology of Ethics. Open Road. Integrated Media. New York 

2013, Rozdz. 5c. 
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or general dislike. In legal terms “hate” means bias against people or groups with specific char-
acteristics that are defined by the law. The USA Federal hate crime law lists crimes “committed 
on the basis of the victim’s perceived or actual race, color, religion, national origin, sexual orien-
tation, gender, gender identity, or disability”2. These acts can be considered as manifestations 
of the lack of social cohesion and trust, which can take extreme forms of genocide or hate 
crime.  

“Social cohesion refers to the extent of connectedness and solidarity among groups in 
society. It identifies two main dimensions: the sense of belonging of a community and the rela-
tionships among members within the community itself”3.  
It can be measured by such variables as: social balance, economic dynamism, and national iden-
tity. Social cohesion is a social process which aims to consolidate plurality of citizenship by reduc-
ing inequality and socioeconomic disparities and fractures in the society.  
Social cohesion is also defined “as the belief held by citizens of a given nation-state that they 
share a moral community, which enables them to trust each other”4. The lack of it means “social 
erosion”, and consequently luck of trust, sense of belonging, will to cooperate and resolve disputes 
and conflicts, and “overcome the basic problems of collective action”5. Lack of trust can then be 
a reason for unleashing and escalating negative emotions and aggressive actions, on one hand 
and on another a hinder for preventive actions of state institutions responsible for supporting 
victims. Therefore, the hate crime can be discussed in the relation to social cohesion aspects. 

 
Manifestations of hatred 

Hate crimes reflects a condition of the society as such rather than a political regime as 
the oldest democracies face them, too. There are governments which believe their country is free 
from hate crime occurrences and, so there is no need to take action. However, the evidence shows 
that all countries without exception face this problem to a greater or lesser extent6.  

Hate crimes are defined as criminal acts motivated by bias or prejudice towards particular 
groups of people. Bias motivations are preconceived negative opinions, stereotypical assumptions, 
intolerance or hatred directed to a particular group that shares a common characteristic, such as 
race, ethnicity, language, religion, nationality, sexual orientation, gender or any other fundamental 
characteristic. People with disabilities may also be victims of hate crimes. 
Hate crimes don't only affect individuals from specific groups. People or property merely associ-
ated with – or even perceived to be a member of – a group that shares a protected characteristic, 

 
2 https://www.justice.gov/hatecrimes/learn-about-hate-crimes [accessed: 30.12.2021]. 
3 A.R. Manca, Social Cohesion, in: A.C. Michalos (eds) Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. 
Springer, Dordrecht 2014, https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_2739 [accessed:30.12.2021]. 
4 C.A. Larsen, The Rise and Fall of Social Cohesion. The Construction and De-construction of Social Trust in the USA, 
UK, Sweden and Denmark, Oxford University Press, Oxford 2013, za: C. A. Larsen, Social cohesion: Definition, meas-
urement and developments, Centre for Comparative Welfare Studies (www.ccws.dk),  
https://www.un.org › esa › socdev › egms › docs [accessed:30.12.2021]. 
5 B. Rothstein, Social traps and the problem of trust, Cambridge University Press, Cambridge 2005.  B. Rothstein and 
USLANER, E.M. Uslaner, ALL FOR ALL: Equality, Corruption, and Social Trust, World Politics, 2005 58(1), pp. 41-72. 
6 OSCE, ODIHR, Preventing and responding to hate crimes a resource guide for NGOs in the OSCE region 2009. 
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such as human rights defenders, community centers or places of worship, can also be targets of 
hate crimes. The perpetrator can also be a friend, career or acquaintance who exploits their rela-
tionship with the victim for financial gain or some other criminal purpose. 
Hate crimes can take a form of threats, property damage, assault, murder or any other criminal 
offence committed with a bias motivation. 
Hate crimes differ from any other crimes as they have greater and wider impact, affecting an 
individual, community and society. Hate crimes leave victims in fear of future attacks and are the 
sign of rejection, creating a sense of extreme isolation. Lack of reaction and help from proper 
institutions or denial can lead to secondary victimization - greater humiliation, degradation and 
isolation. They have also a destructive impact on the community members, family and friends of 
the victim and on others who share the same characteristics which became the object of hatred 
behind the attack.  
Hate crimes present the serious threat to society cohesion when are ignored by legal institutions 
leaving the perpetrators free to continue their activities. The absence of protection from hate 
crime violence, enhance the sense of insecurity among minority communities, negative perception 
of law enforcement and government institutions. In the extreme cases, hate crimes can cause 
revenge attacks creating a spiral of violence7. 

Hate crimes pose serious threat to the security of individuals and to social cohesion and 
can lead to conflict and violence on a wider scale. They are an important indicator of social frag-
mentation, an early warning about societies moving towards social or ethnic conflict8. Hate crime 
touches the emotional and moral sphere of individuals and can escalate to a group, community, 
society or a nation (ethnic cleansing) with a genocide as its extreme manifestation. 

Rudolph Rummel (1994) distinguishes between different forms of state violence "geno-
cide," "politicide," "mass murder" or "democide" and "terror"9.  
Genocide: among other things, the killing of people by a government because of their indelible 
group membership (race, ethnicity, religion, language). 
Politicide: the murder of any person or people by a government because of their politics or for 
political purposes. 
Mass Murder: the indiscriminate killing of any person or people by a government. 
Democide: The murder of any person or people by a government, including genocide, politicide, 
and mass murder. 
Terror applies to government killing, whose meaning is usually that of the extrajudicial execution, 
slaying, assassination, abduction or disappearance forever, of targeted individuals. 
They overlap and are sometimes used interchangeably10. 

 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 R.J. Rummel, Genocide, University of Hawaii, 1994. Available at:  
https://www.hawaii.edu/powerkills/GENOCIDE.ENCY.HTM [accessed: 22 December 2018]. 
10 Ibidem. 
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In the United Nation Convention on Prevention and Punishment genocide means any of the acts 
committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group. 
They include two main elements: 

1. A mental element: the "intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or 
religious group, as such"; and 

2. A physical element, which includes the following five acts, enumerated exhaustively: 
a) Killing members of the group 
b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group 
c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical 

destruction in whole or in part 
d) Imposing measures intended to prevent births within the group 
e) Forcibly transferring children of the group to another group. 
The target of destruction must be the group, as such, and not its members as individuals. Geno-
cide can also be committed against only a part of the group, as long as that part is identifiable 
(including within a geographically limited area) and “substantial.” (Art II). 

The International Criminal Court (ICC) accepts this definition and develops it under The 
Rome Statute, the founding treaty of the International Criminal Court (Art.6 and 7). The ICC 
defines for the purposes of exercising jurisdiction, the most serious violations of international 
human rights and humanitarian law (core crimes). These crimes fall into the categories of geno-
cide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression. The crimes against hu-
manity are: government murder, extermination campaigns, enslavement, deportation, torture, 
rape, sexual slavery, enforced disappearance, and apartheid11.   

The pattern of modern warfare has changed. There is less confrontation between profes-
sional armies and more struggle between military and civilians in the same country, or between 
hostile groups of armed civilians. The perpetrator can be a state government or its military, an 
international organization, a terrorist or guerrilla organization.  
Wars are low-intensity internal conflicts, and they are lasting longer. “As wars take on an ethnic, 
tribal or fratricidal cast, civilians and their children may find themselves the objects of genocidal 
violence” reads the Report on the Impact of Armed Conflicts on Children12. 
Martin Shaw explains that genocide is generally very similar to war, except that it is directed by 
one type of actor at another very different type - whereas in war the opposed actors are of the 
same organized military type. Yet, war is not merely something that one actor does to another 
and also genocide involves relationships between the armed and unarmed actors. Genocide is 
often thought of as something “perpetrators” do to “victims,” but in reality, it is also a form of 
social conflict in which perpetrators must take account of victims’ responses, and vice versa. The 

 
11 S. Eberhardt, Core Crimes Defined in The Rome Statute of The International Criminal Court, Cicc.  Available at: 
www.iccnow.org., [accessed: 22 December 2018]. 
12 UNICEF, Patterns in conflict: Civilians are now the target, UNICEF. Available at: https://www.unicef.org/graca/pat-
terns.htm, [accessed: 22 December 2018]. 
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idea of the “one-sided” character of genocide without resistance of any kind, if only in the minds 
of “helpless” victims or through proxies, is absurd 13. 

Genocide, no matter under whose authority, is formulated, planned, and conducted by 
individuals, and it is individuals that the ICC will prosecute for the crime of genocide. The Inter-
national Court of Justice only adjudicates disputes between states, whereas the ICC is a criminal 
tribunal that will indict individuals, issue international warrants for their arrest, try, and punish 
them (Art. 27).  

The genocide refers to only national, ethnical, racial or religious groups, is to groups that 
one is born into (indelible group). The term "as such" means that the groups are explicitly tar-
geted for destruction, and such destruction is not the unintended outcome of the intent to achieve 
some other goal, e.g., to destroy political, ideological, economic, military, professional, or other 
groups, e.g.: the mass murder of "capitalist roaders," "rightists," and counterrevolutionaries dur-
ing the Chinese Cultural Revolution (1966-69) would not be genocide.  However, the intent to 
destroy a group can be executed by means other than killing one or more of its members. The "in 
whole or in part" means that there is no lower limit to the number of people on which these acts 
may be committed – committing these acts even on one person is evidence of genocide. 

The word "destroy” exclude attempts to eliminate an indelible group from a territory 
by ethnic cleansing (by their forced or coerced removal), or the destruction of the culture of 
a group, as by forced education of their children in a different language and customs.  

William Schabas differentiates ethnic cleansing from genocide as, “One is intended to dis-
place a population, the other to destroy it. The issue is one of intent and logically inconceivable 
that the two agendas coexist. Ethnic cleansing is a warning sign of genocide to come. Genocide 
is the last resort of the frustrated ethnic cleanser”14 . 

The UN Commission of Experts on violations in the former Yugoslavia (Report  S/1994/674) 
stated that the coercive practices used to remove the civilian population can include: murder, 
torture, arbitrary arrest and detention, extrajudicial executions, rape and sexual assaults, severe 
physical injury to civilians, confinement of civilian population in ghetto areas, forcible removal, 
displacement and deportation of civilian population, deliberate military attacks or threats of attacks 
on civilians and civilian areas, use of civilians as human shields, destruction of property, robbery 
of personal property, attacks on hospitals, medical personnel, and locations with the Red 
Cross/Red Crescent emblem, among others. These practices can “… constitute crimes against 
humanity and can be assimilated to specific war crimes or could also fall within the meaning of 
the Genocide Convention”. 

According to Shelly J. Burleson and Alberto Giordano genocide has its own geography and 
is executed spatially to create homogenous nation on its own territory. The whole process can be 
divided into three levels: At the macro-level government policy and decision-making processes 

 
13 Shaw M., War and Genocide: a Sociological Approach. Violence de masse et Résistance - Réseau de recherche, [en 
ligne], publié le: 4 Novembre 2007; Available at: https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-re-
sistance/fr/document/war-and-genocide-sociological-approach, ISSN 1961-9898 [accessed: 22 December 2018]. 
14 J.L. Pigmon, Evil: Genocide in the 21st Century. In Master of Liberal Studies Theses 2011/ 11. Available at: 
http://scholarship.rollins.edu/mls/11[accessed: 22 December 2018]. 
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are implemented at the national scale that ultimately lead to the destruction of a targeted popu-
lation.  
At the meso-level (mid-level) organized groups effectively interpret and enforce policies, proce-
dures, at the regional, province, district, and village scales. 
At the micro-level individuals at the local or village scale react violently towards individuals iden-
tified as the “other,” in genocidal rhetoric, including at times friends and neighbors15. 
 
Contexts for genocide 

The acts of genocide take place in the political, economic and social contexts and targeted 
at a specific group. R.J. Rummel, M. Shaw or Max Roser and Mohamed Nagdy and others discuss 
the conditions and give reasons for the hole process to start and unfold, focusing on: 

1. Political system 
Democide, including genocide are facets of totalitarian systems, and to a lesser extent of author-
itarian ones. The degree to which people are not democratically free increases the likelihood of 
some kind of domestic genocide or democide, as in totalitarian Stalin's Soviet Union, Hitler's Ger-
many, and Mao's Communist China; or fascist Chiang Kai-shek's China, Franco's Spain, and Admi-
ral Miklos Horthy's Hungary; or dictator Saddam Hussein's Iraq, Idi Amin's Uganda, and Mustafa 
Kemal Ataturk's Turkey. The modern democracies are not liable to domestic genocide, or other 
government domestic murder or extermination campaigns since they respect civil and political 
rights16.  
Martin Shaw argues that the disappearance of classically totalitarian states, all appear to be as-
sociated with a decline in large-scale, ideologically intensive and multi-targeted genocidal epi-
sodes. On the other hand, the fragmentation of old empires into larger numbers of nation-states 
has been associated with an extension of the long-standing trend towards ethnic homogenization, 
so that genocidal expulsion (often recognized under the euphemistic label ‘ethnic cleansing’) may 
actually have become more widespread17. 

2. Circumstances 
Whatever the political institutions of a government, the possibility of genocide sharply increases 
when it is involved in international or domestic wars.  

War has always been an excuse, cover, or stimulus for genocide and mass murder18, yet 
the acts of genocide also occur outside the context of conventional war19. 

 
15 Burleson, J. Shelley, G. Alberto, Spatiality of the Stages of Genocide: The Armenian Case. Genocide Studies and 
Prevention: An International Journal 2016 Vol. 10: Iss. P.3, Available at: http://scholarcom-
mons.usf.edu/gsp/vol10/iss3/6 [accessed: 12 October 2020]. 
16 R.J. Rummel, op. cit. 
17 M. Shaw, War and Genocide: a Sociological Approach. Violence de masse et Résistance - Réseau de recherche, [en 
ligne], publié le: 4 Novembre 2007; Available at: https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-re-
sistance/fr/document/war-and-genocide-sociological-approach, ISSN 1961-9898 [accessed: 22 December 2018]. 
18 G. H. Stanton, How We Can Prevent Genocide. Building An International Campaign 
to End Genocide. Available at: https://www.hawaii.edu/powerkills/COMM.6.24.03.HTM [accessed: 22 December 2019]. 
Por. Stanton G.H., The Ten Stages of Genocide, available at: http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-geno-
cide/[accessed: 22.12.2018]. 
19 M. Shaw , op. cit.  
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Economic depression or revolution can also be the triggers for genocide or other types of mass 
killing. The scapegoat theory explains that a particular group is identified as the cause of the crisis 
and that the solution is to eliminate the group, whereas the political opportunity theory argues 
that the crisis creates the opportunity for a group to consolidate their power20. 

3. Differences in identity 
Genocide is not possible where there is no difference among the population in a given state but 
this difference itself cannot cause genocide if not combined with other factors. Deprivation or 
inequalities in the allocation of resources: When this inequality is based on the differences in 
racial, ethnicity grounds, meaning, when some groups are given more privileges than others or 
when a group is totally excluded from the access to the resources, it may create tensions that 
may lead to other problems that may soon or later lead to genocide; 

4. Motives 
- to destroy a group that is perceived as a threat to the ruling power. Such, for example, was the 
1970 parliamentary elections in Pakistan that showed the political power of East Pakistan and 
threatened the control over it by West Pakistan, and the power of the military government. They 
thus militarily seized East Pakistan and murdered over a million Bengali leaders, intellectuals, pro-
fessionals, and any Hindus that the military were able to capture. And such was the case when 
the Rwandan Hutu majority government undertook to murder all Tutsi within their reach at the 
time when there was turmoil resulting from a major 1991 incursion of the Tutsi expatriate Rwan-
dan Patriotic Front in the northern part of the country. 
- to destroy those who are hated, despised, or conversely are envied or resented. The genocide 
of Jews throughout history and was fundamentally an act of religious and ethnic hatred mixed 
with envy and resentment over their disproportionate economic and professional achievements. 
Similarly, with the genocide of the Armenians in Turkey, 1915-18, where Armenians enjoyed 
wealth and professional status far beyond their numbers, but also were hated as Christians in 
a Moslem society. 
- to pursue an ideological transformation of society. Such have been the genocides and democides 
carried out by communist societies, for example, where those resisting or perceived to be enemies 
of the ideology are murdered, such as landlords, Kulaks, nationalists, "right-wingers," and "coun-
terrevolutionaries." 
- to purify or the attempt to eliminate from society perceived alien beliefs, cultures, practices, and 
ethnic groups – described with terms of "ethnic cleansing," "waste disposal," or "prophylaxis"21.  
Leo Kuper claims that higher ethnolinguistic or religious fractionalization within a country com-
bined with grievances between groups are responsible for acts of genocide22. 
- to gain economic profits colonial powers or individuals (as in the Congo Free State) mass mur-
dered tens of millions in their colonies who got in the way, resisted the rape of the colony's wealth, 
or were worked to death;  

 
20 M. Roser, M. Nagdy, Genocides, Published Online At Ourworldindata.Org. 2018, Available at:  'Https://Our-
worldindata.Org/Genocides’; Https://Ourworldindata.Org/Genocides#Correlates-Determinants-Consequences [ac-
cessed: 22 December 2018]. 
21 G.H. Stanton, op. cit. 
22 M. Roser, M. Nagdy, op. cit. 
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Genocide and all other forms of mass killing are the complex problem occurring in context 
of political, economic or/and moral crisis, usually these factors overlap and permeate.   
Vandana Shiva notices that “Never before has hate between cultures been so global. Never before 
has there been a global convergence of three violent trends – the violence of primitive accumula-
tion for wealth creation, the violence of "culture wars", and the violence of militarized warfare”23. 
The corporate (economic) globalization is to be blamed for that. Together with effective allocation 
of global resources, however, it creates the gaps between the poor South and the rich North. 
Global poverty and uneven economic development can be stopped by creating more even eco-
nomic growth order sensitive to the issues of social justice.  
The World Bank Group latest statistics show that poverty rates have declined in all regions as 
about 1.1 billion fewer people are living in extreme poverty than in 1990. Yet, progress has been 
uneven dividing globe into the richer and poorer regions. More than half of the extreme poor live 
in Sub-Saharan Africa, and their number increased by 9 million, with 413 million people living on 
less than US$1.90 a day in 2015, more than all the other regions together. By 2030, nearly 9 out 
of 10 extreme poor can be living in Sub-Saharan Africa. Also, the majority of the global poor live 
in rural areas and are poorly educated, employed in the agriculture, and under 18 years of 
age. The nearest future predictions are not optimistic either: “… if we continue down a business-
as-usual path, the world will not be able to eradicate extreme poverty by 2030. That’s because it 
is becoming even more difficult to reach those remaining in extreme poverty, who often live in 
fragile countries and remote areas”24. 

Poverty and lack of basic resources and never-ending conflicts led to massive migrations. 
The migration crisis (since 2014 1.8 million refugees arrived in Europe, more than 1 million of 
them in 2015 alone and 102,882 refugees have arrived in Europe by sea in 2018)25 raised the 
problem of forced returns of unwanted migrants. The example of states returning migrants to 
areas of extreme poverty and violence. Saudi Arabia which faced crackdown on foreign labor in 
2017 sent Yemeni migrants back home where the civil war played havoc and forced some of them 
to join the Houthi rebels. The Angolan government returned over 300, 000 migrants to the Dem-
ocratic Republic of the Congo where they suffer from extortion, arbitrary detention, and lack of 
shelter and food. Being unwanted is the first indication of social conflict to start. 

At November 2018 summit the leaders of the European Union, United Nations and African 
Union made an effort to elaborate the management-migration partnership built around the con-
cept of “safe and dignified return and readmission, as well as sustainable reintegration”26. This is 
an example of how much the international policy is harmonized with state policies and democratic 
maturity of societies. This seems to be the right direction as G.H. Stanton indicates both global 

 
23 V. Shiva, The Polarized World of Globalization, Global Policy Forum 2005; available at: https://www.global-
policy.org/component/content/article/162/27674.html [accessed: 22.12.2018]. 
24 The World Bank Group, Poverty overview (24 September 2018). Available at: 
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview (accessed: 22 December 2018). 
25 The Guardian, What is the current state of the migration crisis in Europe?, 2018, available at: https://www.theguard-

ian.com/world/2018/jun/15/what-current-scale-migration-crisis-europe-future-outlook [accessed: 23.12.2018]. 
26 Top 10 Migration Issues of 2017. Available at: https://www.migrationpolicy.org/programs/migration-information-
source/top-10-migration-issues-2017 [accessed: 22 December 2018]. https://www.migrationpolicy.org/programs/mi-
gration-information-source. 
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and state dimensions of genocide prevention claiming that the horror of mass murder by tyrants 
can be stopped only by fostering democratic freedom which should be supported by the interna-
tional institutions that unite and organize democracies as an international force against it27.   

Hate crime including genocide being the overt and extreme manifestation of the lack of 
social cohesion should be considered not only at the global, state but also individual level. The 
concept of inherent dignity of a single human being constitutes the core of the problem. Together 
with the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and ex-
pression, the right to work and education, and others, it fosters not only a peaceful cooperation 
of states but also co-existence of social groups and individuals. These rights should also constitute 
the backbone of the moral values system of every single individual. Telling difference between 
what is wrong and what is bad is a pre-condition of peace.  
The profile of hate crime perpetrator elaborated by McDevitt, Levin and Bennett (2002) in the 
United Kingdom embraces four categories of offenders28:  
a) thrill offenders - those who commit their crimes for the excitement or the thrill;  
b) defensive offenders - those who view themselves as defending their ‘turf’;  
c) mission offenders - those whose life’s mission is to rid the world of groups they consider evil 

or inferior; and  
d) retaliatory offenders - those who engage in retaliatory violence in the belief that by doing so, 

just desserts is served. 
The social development and the environment a single human live in can have positive or 

destructive impact.  
Containing destructive impact and evolution of aggressive instincts in a human requires 

taking effort by a family, state and international institutions which have instruments to provide 
positive environment for the social development, educate and bring up the individual, engrain 
values and principles, mainly the respect to life and another human.  
The exemplification of empowering individuals can be The Amnesty Human Rights Academy which 
with use of advance LMS technologies provides courses to over 45,000 learners all over the world 
in Arabic, English, Spanish, Russian, German and French and in the near future in Portuguese, 
Czech, Turkish, Korean and Ukrainian. Human Rights Education reaches the countries where the 
Amnesty International is not present physically: Egypt, Palestine, Libya, Yemen, Saudi Arabia, 
Syria, Columbia. The goal to achieve is the world of people who know their rights and are enabled 
to claim them29.  
Since the outbreak of the COVID-19 pandemic, Genocide Watch has implemented the IT tools to 
fight genocide and other forms of mass murder. For example, Timestream platform provides law 
enforcement and government policy agencies with software to organize the histories of crimes, 
conflicts, and other complex social processes. 

 
27 G.H. Stanton, op. cit. 
28 J. McDevitt, J. Levin J., S. Bennett, Hate crime offenders: an expanded typology. Journal of Social 2002 Issues 58/2, 
p.17-19. 
29 Amnesty International Case Study: Building Global Human Rights Communities With Learning Technology by Docebo 
2018; www.docebo.com. 
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New Podcast Series: Conversations on Genocide aims to publish a new episode once a month 
which will be featuring genocide experts and survivor testimonies (Genocide Watch). 

Samantha Lakin describing preventive actions in African countries after Rwanda lesson-
learnt emphasizes importance of building community resilience and unity through targeted mes-
saging and civil society organizations that document and monitor violence, send a message to 
perpetrators. She indicates also that prevention should include protection of those civil society 
workers. Otherwise, the newly established norms will be abolished. 

 
The outcomes of the discussion lead to conclusions in a form of the prevention model. 
 

Prevention model 
This model is three dimensional considering the hate crime, including genocide, evolution 

in all possible context of human activity and citizen-centered considering the target of a preventive 
actions. The core dimension is a single citizen brought up and educated in a family, schools and 
local community. It can be characterized as follows: 
The moral values and attitudes should build up the individual resilience to any manifestations of 
hatred and ability to identify it and respond. Yet, an individual can probably react only on condi-
tions that the state possesses sensitive and mature law enforcement institutions.  
Raising citizens’ awareness of how important the respect for another human being is and how 
serious the consequences of ignorance and indulgence can be, should be a task of formal and 
informal education referring to every aspect of human activity.  
The process of education should be: 
- continuous and embrace all social groups and all generations to nullify overlapping social differ-
ences which result in division and disintegration and enhance cross-cutting social differences 
which encourage diversity and incorporate unity. 
- consistent at all levels and start with the well-drawn, thought over and long-term educational 
policy. The next stage – the policy implementation should be a combined effort of all institutions 
(family, school, social clubs, media). The practical outcome should be a civil society promoting 
common good resistance to any destructive centrifugal or centripetal forces.  The evaluation stage 
should include the feedback on if the goals have been achieved and if the program/cam-
paign/course has made a difference. The conclusive remarks are to set directions for future im-
provements.  
All these actions to be efficient must be programmed and initiated and monitored by a state. 

The state activity constitutes another dimension which can be defined by democratic val-
ues. Democratic governance through which a society reaches consensus on and implements reg-
ulations, human rights, policies and social structures, ensures secure contexts for human activities 
in all areas: military, political, economic, social, cultural or legal. The democratic institutions also 
help detect and eliminate any vulnerabilities (crises, motives), predict, identify, monitor and erad-
icate any genocide inclinations but also shape tolerant society. State institutions are responsible 
for the safe, hate-free internal situation which is also influenced by external occurrences. There-
fore, the international cooperation can be a helpful solution. 
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Global dimensions encompass the international organizations are equipped with a wide range 
of tools (programs, funds, policies, legal acts, diplomacy) and international legitimacy to support 
genocide prevention. Their actions are mostly desired when state fails to enforce democracy or 
its institutions are unwieldy or even pathogenic. 

 
Conclusion 

The three-dimensional hate crime prevention model is citizen centered as the whole genocide 
prevention process aims at bringing up tolerant, hate-free individual and consequently society and 
protecting every single citizen (and social groups) against genocide, at the same time. The pre-
vention is a continuous process of identifying, defining, monitoring, eliminating any manifestations 
of genocide with hard and soft power, redressing the balance of the local, state and international 
security environment in all spheres: economic, political, cultural and social. These activities at 
every stage of hate crime preventive process should be coordinated within and cross all the di-
mensions: individual, state and global. This comprehensive attitude helps to minimize the geno-
cidal risks on the local, state, regional and global scale. This is also two-way process since the 
international organization - state – individual is the way of implementation policies whereas the 
individual-state-international organization is the way the world community receives the feedback 
on the implemented actions.  

Society, state and international community is equipped with tools and variety of measures to 
prevent genocide. Yet, what needs to be emphasized is the shift of the target of prevention: from 
focusing on early conflict detection and peaceful reconciliation of social groups already in conflict 
to focusing on a vulnerable individual citizen themselves and improving the social context they 
operate in.  

A lot has been done and even more is still to be done to prevent the manifestations of 
human-to- human hatred.  
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POLITYKA BEPZIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Abstrakt: Artykuł opisuje politykę bezpieczeństwa Unii Europejskiej poprzez działania i poszcze-
gólne instytucje do tego powołane. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE, której ce-
lem jest rozwiązywanie konfliktów i pogłębianie międzynarodowego zrozumienia, opiera się na 
dyplomacji i poszanowaniu przepisów międzynarodowych. Unia Europejska dzięki swoim wyspe-
cjalizowanym organom cywilnym i wojskowym jest w stanie kreować bezpieczeństwo na konty-
nencie. Obecnie Unia Europejska mierzy się z kryzysem migracyjnym, terroryzmem, inflacji oraz 
problemami energetycznymi i w tym celu podejmowane są odpowiednie działania.  Artykuł przed-
stawia analizę instytucji cywilnych i wojskowych które odpowiedzialne są bezpieczeństwo na kon-
tynencie i ich działań w tym zakresie. Do analizy wykorzystano akty normatywne, lietraturę przed-
miotu i raporty. Nieniejszy artykuł jest opracowaniem teoretycznym, które ma na celu usystema-
tyzowanie podstawowej wiedzy o strukturach i działaniach Unii Europejskiej w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa. 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, Unia Europejska, ochrona, zagrożenia, polityka, obronność, 
polityka zagraniczna, strategia. 
 
Wstęp 

Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom jest niezwykle trudne dla każdego 
państwa, czy to w związku z zagrożeniami wynikającymi z konfliktów politycznych, czy też wojen. 
Najlepszym przykładem na to jest historia, a dokładniej historia Europy. Na kontynencie, na któ-
rym żyjemy od setek lat wybuchały nieustające wojny oraz konflikty które nieustannie zagrażały 
bezpieczeństwu, czy to samych państw czy pojedynczych mieszkańców. Na przestrzeni lat na te-
renie starego kontynentu były tworzone liczne sojusze, miały one na celu prowadzenie skutecznej 
polityki dla zapewnienia bezpieczeństwa a w ostateczności do prowadzenie działań obronnych. 
Czas również pokazał, że sojusze te okazywały się kruche i mało skuteczne, doprowadziło to jak 
wiemy do wybuchu dwóch wielkich wojen w pierwszej połowie XX. W. Mimo ustanowienia po 
pierwszej z nich Ligi Narodów która miała stać na straży pokoju już po dwudziestu latach wybuchła 
kolejna druga wielka wojna. 

W wyniku zakończenia drugiej wojny światowej, świat podzielił się na dwa obozy militarne, 
skupione wokół Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
Jednak sama struktura militarna była niewystarczająca dla zniszczonej wojną Europy. w wyniku 
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tych zdarzeń powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali mająca wspomóc odbudowę zniszczo-
nej Europie i zapewnić jej bezpieczeństwo gospodarcze i ekonomiczne. w wyniku ewolucji tej or-
ganizacji powstała Unia Europejska, która już nie jest wspólnotą czysto gospodarczą i ekono-
miczną, ale i globalnym graczem, który ma możliwość jako całość prowadzenia globalnej polityki. 
w związku posiadanymi strukturami i odpowiednimi organami jest ona w stanie prowadzić działa-
nia wpływające na bezpieczeństwo i obronność niemalże całej Europy. 
 Unia Europejska dzięki swoim wyspecjalizowanym organom cywilnym i wojskowym jest 
w stanie kreować bezpieczeństwo na kontynencie. Obecnie Unia Europejska mierzy się z kryzysem 
migracyjnym, terroryzmem, inflacją oraz problemami energetycznymi. 
 
Europa w czasie powstania i funkcjonowania Ligi Narodów 

Powstanie Ligi Narodów (ang. League of Nations, fr. Société des Nations) w styczniu 1920 
roku było skutkiem zakończenia się I wojny światowej, w wyniku której życie straciło około 8.5 
miliona osób. Wynikiem tego jak i również dużych zniszczeń i kosztów prowadzenia tejże wojny 
były postulaty społeczeństwa, które domagało się znalezienia nowych rozwiązań politycznych ma-
jących na celu zapobiegnięcie sytuacji, która mogłaby doprowadzić do wybuchu kolejnej wojny, 
która by to pochłonęła kolejna miliony istnień30. 
Zatem powstanie Ligi Narodów można traktować jako wytwór ewolucji społeczeństwa międzyna-
rodowego które chciało uniknąć wydarzeń, które mogłyby zagrozić światowemu bezpieczeństwu. 

Liga Narodów była pierwszą organizacją międzynarodową jaka powstała na świecie.  Jej 
celami było utrzymanie pokoju i współpracy na świecie. Działała ona według zasad określonych 
w jej statucie przyjętym w czasie konferencji pokojowej w Paryżu 28 czerwca 1919 roku. Wszedł 
on w życie 10 stycznia 1920 wraz z rozpoczęciem funkcjonowania Ligi Narodów.31 

Inicjatorem powstania Ligi był ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Wo-
odrow Wilson, który to przewidział utworzenie organizacji międzynarodowej o zasięgu globalnym 
w jednym ze swoich “Czternastu punktów Wilsona” z 8 stycznia 1918 roku. Pierwotnymi członkami 
Ligi Narodów były 32 państwa wśród nich znajdowała się również Polska. Liga Narodów wedle 
artykułu 2 paktu miała wykonywać swoją działalność na rzecz pokoju i porządku na świecie po-
przez swoje trzy główne organy: 
- zgromadzenie  
- radę  
- stały sekretariat32. 

Zgromadzenie było zebraniem wszystkich państw członkowskich. Każde z państw człon-
kowskich dysponowało jednym głosem, jednak mogło delegować do zgromadzenia swoich trzech 
reprezentantów. Zasada ta była dość kontrowersyjna, gdyż jednakowa waga głosu każdego pań-
stwa spowodowała obawy państw będących mocarstwami, że niewielkie państwa, o ograniczo-
nych interesach politycznych i ekonomicznych, reprezentujące stosunkową niewielką ilość ludności 
będą w stanie wywierać duży wpływ na politykę ówczesnego świata. Przyjęcie tej zasady odbyło 

 
30 W. Balcerak, Liga Nadziei , z dziejów Ligi Narodów, Wydawnictwo Neriton Instytut Polskiej Akademii Nauk, 
Warszawa 2010 s.21-33. 
31 Pakt Ligi Narodów, Dz.U. z 1920 r. nr 35, poz. 200. 
32  Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Liga-Narodow;3932501.html  
[dostęp: 20.04.2019]. 
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się z wątpliwościami, które również towarzyszyły samej Lidze jak i stosunkom międzynarodowym 
przez kolejne lata. Zasada była równoważona natomiast przez artykuł 5 paktu. 
“Artykuł 5. 

Jeżeli wyraźnie nie zostało inaczej postanowione w niniejszym Pakcie lub w postanowie-
niach niniejszego Traktatu, decyzje Zgromadzenia lub Rady zapadają przez jednomyślną uchwałę 
członków Ligi reprezentowanych na posiedzeniu.  

O wszystkich zagadnieniach dotyczących procedury, które wyłaniają się na posiedzeniach 
Zgromadzenia lub Rady, włącznie z wyznaczeniem komisji do badania poszczególnych spraw, roz-
strzyga Zgromadzenie lub Rada większością głosów członków Ligi reprezentowanych na posiedze-
niu.  

Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia i pierwsze posiedzenie Rady zwołują Prezydent Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki.  

Według tego artykułu decyzje miały zapadać jednomyślnie co rodziło kolejny problem dla 
zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na świecie, było to związane z możliwością blokowania 
podejmowania decyzji przez kilka państw lub grupy państw o różnych interesach co za tym idzie 
mogłoby zmniejszać skuteczność działania organów Ligi jak i jej samej. 

Do kompetencji zgromadzenia należał natomiast wybór nowych członków spośród państw 
ubiegających się o członkostwo, podejmowanie zaleceń, uchwał i rezolucji, dokonywanie ewentu-
alnych zmian w Pakcie Ligi, rewizja traktatów, uchwalanie budżetu czy ustalanie członków w wy-
datkach Ligi i jej organów pomocniczych. Praca odbywała się w wybieranych ze składu Zgroma-
dzenia komisjach. 

Kolejnym organem Ligi Narodów była jej Rada w skład to której wchodzili stali członkowie, 
czyli Francja, Wielka Brytania, Włochy, Japonia oraz kraje wyznaczone przez właśnie radę to są 
Niemcy (do momentu wystąpienia w roku 1936) oraz Związek Socjalistycznych Republik Radziec-
kich (do roku 1939). Do Rady należało również 11 członków niestałych wybieranych przez Zgro-
madzenie m.in była w niej Polska w latach 1926-1936. Wedug Paktu do zadań Rady należało m.in 
sprawowanie nadzoru za pozwoleniem zgromadzenia nad systemem mandatowym jak i również 
zalecanie działań, podejmowanie wspólnych akcji członków Ligi w przypadkach agresji lub sytuacji 
tego wymagających. 

Ostatnim organem w Lidze był Sekretariat, który z założenia miał pełnić funkcje techniczne 
przy pracy całej Ligi poprzez wykonywanie zaleceń Zgromadzenia oraz Rady.  Jednak w rzeczywi-
stości zajął się on dużo ważniejszymi czynnościami takimi jak analizowanie wykonywania przez 
strony traktatów pokojowych. Był również organem który swoich reprezentantów i koresponden-
tów umieszczał w biurach organizacji ponadnarodowych zajmujących się studiami nad kwestiami 
politycznymi oraz społeczno-gospodarczymi. 
Była to funkcja związana z dyplomacją, a więc był to organ posiadający kompetencje dyploma-
tyczne w czasach, w których były one związane wyłącznie z państwami. Posiadał on funkcję poli-
tyczną, która sprowadzała się w sytuacji konfliktowej do nadzoru i obserwacji akcji dyplomatycz-
nych państw. 

Liga Narodów już na początku swojego działania została przyjęta sceptycznie nawet przez 
państwa, które wchodziły w jej skład. Powodem były wątpliwości związane z jej możliwościami 
zapewniania pokoju i bezpieczeństwa w Europie i na całym globie. w późniejszym czasie okazało 
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się, że te obawy były w pełni uzasadnione. Pierwszym dużym problemem był brak ratyfikacji przez 
Stany Zjednoczone paktu Ligi Narodów jak i również traktatu wersalskiego spowodowane ich po-
lityką izolacjonizmu, mimo iż to właśnie prezydent Thomas Woodrow Wilson był pomysłodawcą 
stworzenia takiej organizacji33. Kolejnymi istotnymi państwami, które nie znalazły się w lidze były 
Niemcy które wstąpiły w roku 1926 oraz Rosja Sowiecka która dołączyła do Ligi dopiero w roku 
1937. Już ta sytuacja zwiastowała istotne trudności w funkcjonowaniu Ligi. 

 Przykładem braku skuteczności jest również występowanie państw ze struktur organizacji 
m.in wystąpienie Niemiec 21 października 1933. Zatwierdzenie programu rozwoju zbrojeń spowo-
dowało, że obecność w Lidze stała się dla Niemiec niewygodna.34 Podobnie dla Japonii, która 
będąc stałym członkiem Ligi, wystąpiła z niej 27 marca 1933 po incydencie w Mandżurii, gdzie 
przeprowadziła ona prowokację mającą być pretekstem do ataku na Chiny i zajęcia części ich 
terytorium35. 

 Kolejnym stałym członkiem, który wystąpił z Ligi w związku z prowadzeniem ekspansyw-
nej polityki były Włochy które opuściły Ligę 11 grudnia 1937 po inwazji, na Etiopię która miała 
miejsce aż dwa lata wcześniej. Wydarzenia te same w sobie świadczyły, iż Liga nie jest organizacją 
na tyle silną, zgodną i zorganizowaną, aby skutecznie zapewnić ład i porządek nie miała poparcia 
wystarczającej ilości państw oraz brakowało w niej wielu potęg globalnych które kształtowały po-
litykę międzynarodową36. 

Liga nie zapobiegała również wybuchu kolejnych wojen czy agresji nawet w Europie doszło 
do agresji Związku Radzieckiego na Finlandię za co został on wykluczony z struktur Ligi Narodów 
jednak sama Liga nie była w stanie wyciągnąć odpowiednich konsekwencji wobec agresora.37 Tym 
samym nie udało się jej powstrzymać III Rzeszy Niemieckiej przed zajęciem Czechosłowacji jak 
i również Anschlussu Austrii, czyli aneksji tego państwa, mimo iż łamała ona postanowienia trak-
tatu wersalskiego z roku 191938. 

Nie udało się również powstrzymać wybuchu II wojny światowej czy największej wojny 
w historii ludzkości. Jest to ogromna klęska biorąc pod uwagę fakt, iż Liga Narodów została zało-
żona w związku z obawami przed kolejnym wielkim rozlewem krwi a fakty ukazują, iż II wojna 
światowa pochłonęła około 60 milionów istnień ludzkich, czyli około siedem razy więcej niż pierw-
sza. Można powiedzieć, iż Liga Narodów przestała funkcjonować i formalnie została rozwiązana 
w roku 1946 na rzecz nowo powstałej organizacji międzynarodowej, którą jest Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych (ONZ). 
 
 Parlament Europejski 

Jednym z głównych organów Unijnych jest Parlament Europejski, którego obecna forma jest 
następstwem wielu traktatów stworzonych przez Unię Europejską;   
- Traktatu z Maastricht (1992)  
- Traktatu z Amsterdamu (1997), 

 
33 W. Balcerak, op. cit., s. 43-54. 
34 Ibidem, s. 213-215. 
35 Ibidem, s. 156-165. 
36 Ibidem, s. 198-212. 
37 Ibidem, s.301-315. 
38 Ibidem, s. 249-257. 
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- Traktatu z Nicei (2001), 
- Traktatu z Lizbony (2007).  

W skład Parlamentu wchodzi 750 posłów z krajów członkowski, z tym, że ilość reprezentantów 
z poszczególnych państw jest zależna od liczby jego mieszkańców, a żadne z państw nie może 
mieć więcej niż 96 posłów, również ich liczba nie może być mniejsza niż 6 posłów39. 

Organem kierującym i nadzorującym nad pracami Parlamentu jest Przewodniczący Parla-
mentu, do którego zadań należy; 
- przewodniczenie obradom; 
- reprezentowanie Parlamentu; 
- podpisywanie uchwał i aktów prawnych Rady i Parlamentu; 
- zatwierdzanie budżetu40. 
Parlament Europejski pełni szereg funkcji i posiada niezwykle dużo kompetencji, jednak spośród 
nich powinno się wyróżnić trzy podstawowe; 
- funkcję ustawodawczą na którą składa się, uchwalanie przepisów prawa europejskiego, podej-
mowanie decyzji odnoszących się do zawierania umów międzynarodowych, podejmowanie decyzji 
roszczeniowych Unii Europejskiej, badanie planu prac Komisji i występowanie o przełożenie wnio-
sków ustawodawczych do komisji; 
- funkcję nadzorczą na którą składa się, nadzór nad instytucjami europejskimi, wybieranie prze-
wodniczącego i składu komisji oraz uchwalanie wobec nich “wotum nieufności”, nadzór nad wy-
konywaniem budżetu, powoływanie komisji śledczych, występowanie z pytaniami do innych orga-
nów Unijnych w związku z ich pracami, nadzór i obserwacja wyborów; 
- funkcję budżetową, ponieważ wraz z Radą ustanawia i uchwala budżet, oraz zatwierdza plany 
długoletnich ram finansowych41. 
 Parlament Europejski również jako jedyny organ Unijny jest wybierany bezpośrednio przez 
obywateli w wyborach, przez co jest on bardzo ważny biorąc pod uwagę jego demokratyczny 
wydźwięk. Posłowie są istotnym elementem całej wspólnoty, ponieważ są reprezentantami oby-
wateli poszczególnych państw na najwyższym szczeblu wspólnoty. Mają oni zadanie prowadzić 
dialog z przywódcami Unii w celu ochrony ich interesów.  Większość międzynarodowych umów 
zawieranych przez UE wymaga zatwierdzenia Dbają oni również ochronę praw człowieka w umo-
wach gospodarczych i handlowych. 
 Podsumowując kompetencje Parlamentu Europejskiego jest on niezwykle ważny, jeżeli 
wziąć pod uwagę bezpieczeństwo społeczeństwa jak i państwa. Jest to głównie związane z dużą 
rolą w odpowiednim obsadzaniu najistotniejszych stanowisk Unijnych, jak i również funkcją nad-
zorczą nad wykonywaniem całości działań na rzecz prawidłowego działania wspólnoty również 
w kwestiach polityki bezpieczeństwa i obrony. 
 Następnym, kluczowym organem Unijnym jest Komisja. Powstała ona w wyniku połączenia 
organów zarządzająco wykonawczych Wspólnoty Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii 

 
39 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_pl#sk%C5%82ad  
[dostęp:09.05.2019]. 
40 A. Doliwa-Klepacka, Z. Doliwa-Klepacki, Struktura organizacyjna (Instytucjonalna) Unii Europejskiej, Temida 2, Bia-
łystok 2009, s. 182. 
41 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_pl#sk%C5%82ad  
[dostęp:10.011.2021]. 



 
23 

Atomowej (odpowiednio; Komisji i Wysokiej Władzy) w roku 1967, na mocy porozumienia z roku 
1965. Natomiast w strukturach Unijnych znajduję się ona od listopada 1993 r.42. 
 Liczba członków Komisji wynosi 28 członków, z czego jest to jeden reprezentant z każdego 
państwa członkowskiego43. Ponadto członkowie Komisji;  
- muszą być w pełni niezależni w trakcie wykonywaniu swych obowiązków w Komisji, w ogólnym 
interesie Unii; nie wolno im prosić o instrukcje ani ich przyjmować od żadnego rządu czy innego 
organu zewnętrznego; 
- nie mogą wykonywać żadnej innej zarobkowej lub niezarobkowej działalności zawodowej.44 
 Na czele Komisji zasiada Przewodniczący, który prowadzi obrady tego organu oraz jest 
jednostką reprezentującą. Ma on również możliwość decydowania o wewnętrznej organizacji Ko-
misji, wyznacza zadania pomiędzy poszczególnymi komisarzami oraz jest uprawniony do zwróce-
nia się do wybranych komisarzy (pod warunkiem zgody ze strony Komisji) aby złożyli oni rezygna-
cję ze swojego stanowiska45. 

Komisja jest instytucją Unii Europejskiej, która ma wyłączną inicjatywę ustawodawczą oraz 
inne ważne uprawnienia wykonawcze w takich dziedzinach polityki jak konkurencja czy handel 
zewnętrzny. Jest głównym organem wykonawczym Unii Europejskiej 
 Komisja posiada jako organ wyłączne prawo inicjatywy w unijnym procesie stanowienia 
prawa. Przygotowuje ona wnioski ustawodawcze, które są przedkładane do Parlamentu Europej-
skiego i Rady – organów decyzyjnych46. 
 Do kompetencji Komisji należy; 
- Inicjatywa ustawodawcza w postaci prawa do przedstawienia wniosków, bez których organy 
decyzyjne nie mogą podejmować decyzji; 
- Inicjatywa budżetowa, komisja zajmuje się przygotowywaniem budżetu 
- odpowiedzialność za negocjacje w sprawie umów międzynarodowych; 
- uczestniczenie w zarządzaniu unią gospodarczą i walutową; 
- sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem prawa unijnego; 
- kontrola respektowania zasad konkurencji; 
- wykorzystywanie uprawnień regulacyjnych47. 
 W ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa kompetencje Komisji zostały 
przekazane do Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. 
Komisja ma możliwość wspierania wysokiego przedstawiciela, w czasie, gdy składa on Radzie de-
cyzje dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 
 Podsumowując Komisja jest jednym z głównych organów Unii, jednak w związku z prze-
kazaniem jej uprawnień odnośnie polityki bezpieczeństwa i obrony jej rola spadła. Należy pamię-
tać natomiast że dzięki swemu prawu do inicjatywy jest nadal istotna dla sfery bezpieczeństwa. 
 

 
42 A. Doliwa-Klepacka, Z. Doliwa-Klepacki, op. cit., s. 153. 
43 art. 17 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej. 
44 art.245 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
45 A. Doliwa-Klepacka, Z. Doliwa-Klepacki, op. cit., s. 154. 
46 art. 17 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. 
47 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/25/komisja-europejska [dostęp:20.04.2019]. 



 
24 

Europejska Agencja Obrony 
Europejska Agencja Obrony jest organem Unijnym powstałym zgodnie z założeniami 

Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii. Jej powstanie przypieczętowano decyzją Rady ze 
szczytu odbywającego się w lipcu 2004 r. w Salonikach48. 
 Wedle założeń początkowo miała realizować ona cztery postawione jej cele; 
- rozwijanie zdolności obronnych biorąc pod uwagę zarządzanie kryzysowe; 
- promowanie oraz rozwój współpracy państw członków w kwestii przemysłu zbrojeniowego; 
- rozwijanie możliwości przemysłowych oraz technologicznych wspólnoty; 
- stworzenie europejskiego rynku na potrzeby przemysłu zbrojeniowego oraz dbanie o poprawę 
zdolności obronnych i bezpieczeństwa49. 

Jednak zostało jej przydzielone o wiele więcej zadań mając na uwadze głównie kwestie 
obronne Unii. Należą do nich: 
- identyfikowanie i opracowywanie potrzeb co do ilości i jakości uzbrojenia w oparciu o potrzeby 
obronne; 
- zachęcanie państw członkowskich do spełniania podjętych zobowiązań w kwestii Europejskiego 
Planu na rzecz Zdolności Obronnych; 
- współpraca z Sojuszem Północnoatlantyckim na rzecz zdolności obronnych Unii Europejskiej;  
- prowadzenie działań, mających na celu poprawę możliwości obronnych w sferach problemo-
wych; 
- dążenie do minimalizowania kosztów zbrojeń przy zachowaniu efektywności obronnej; 
- określanie priorytetów w kwestii produkcji i zamówień sprzętu wojskowego oraz określać realne 
możliwości finansowania branży zbrojeniowej50. 
 Członkami Agencji są wszystkie państwa Unii Europejskiej z wyłączeniem Danii, która nie 
przystąpiła do jej struktur. 

W celu maksymalizacji konkurencji Europy na globalnym rynku obronnym, państwa w ra-
mach Europejskiej Agencji Obrony postanowiły o przyjęciu dwóch dokumentów, które obligują je 
do przestrzegania konkretnych reguł w procesie składania zamówień oraz ich wypełniania. Jest 
to:  

1. Kodeks Postępowania dla składania zamówień, odnoszący się do kwestii obronnych pań-
stw członkowskich Unii Europejskiej, przyjęty decyzją Rady Sterującej Europejskiej Agencji Obrony 
w trakcie obrad w Brukseli w listopadzie 2005 r. 

2. Kodeks łańcucha zamówień i dostaw, który został zatwierdzony przez Stowarzyszenie 
Przemysłu Obronnego, Lotniczego i Kosmicznego w kwietniu 2006 r51. 

Pierwszy dokument, jest niewiążącym międzyrządowym programem mającym na celu 
wspieranie konkurencyjności w obszarze składania zamówień obronnych, według niego państwa 

 
48 K. Mazurek, Europejska Agencja Obrony. Działalność i perspektywy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012 s. 
24. 
49 Ibidem, s.22-23. 
50 D. Manca, G. Quille, The European Armaments Agency. a Virtual Reality, European Security Review, 2003 nr 20, s. 
4-5. 
51 N.  Bobryk-Deryło, Uwarunkowanie ewolucji Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obronny Unii Europejskiej, Praca 
doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012, s.156-157. 
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członkowskie mają za zadanie, podjąć się kroków w celu pozyskiwania zaopatrzenia bazy techno-
logicznej i przemysłowej na terytorium państwa, w przypadku prowadzenia przetargów dotyczą-
cych sprzętu obronnego o wartości osiągającej przynajmniej 1 mln euro. Wyjątek od tego stano-
wią działania z zakresu badań i technologii oraz broni nuklearnej i napędu atomowego. Kluczowa 
dla powodzenia tego programu jest chęć wypełniania jego zobowiązań przez członków poprzez 
sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich podmiotów biorących udział w przetargach52. 

 Celem kodeksu jest zwiększenie konkurencyjności europejskiego rynku zbrojeniowego 
i obronności poprzez określoną ocenę dostawców uzbrojenia i sprzętu. Ocena ta odbywa się na 
zasadzie określenia: uczciwości, efektywności prowadzenia dostaw, wydajności, profesjonalizmu 
działań oraz bezstronności53. 

Kolejnym dokumentem zatwierdzonym przez ten organ jest strategia europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej dla działań sektora obronnego. Została ona stworzona w maju 2007 
r. Podkreśla ona, iż sektor technologiczny i przemysłowy jest jednym z najważniejszych elemen-
tów dla prowadzenia działań w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Prezentuje ona rynek zbroje-
niowy Unii jako silnego gracza na arenie międzynarodowej, jednak zauważalny jest szybki rozrost 
rynku azjatyckiego co w połączeniu ze zwiększającymi się kosztami obronnymi będzie w przyszło-
ści skutkowało prześcignięciem Europy przez Azję. w tej sytuacji sugeruje ona podjęcie działań 
ekonomicznych54. 

Strategia ta tworzy plany konkretnych działań dla sygnatariuszy są to; 
- ustalenie priorytetów dla technologii oraz poszczególnych rodzajów uzbrojenia, które należy roz-
wijać w celu maksymalizacji efektów; 
- zwiększenie inwestycji w obronność oraz zwiększenie proporcjonalne finansowania badań i roz-
woju w jej zakresie; 
-zabezpieczanie dostaw zaopatrzenia również w sytuacjach tzw.; zamówień w przypadkach pil-
nych potrzeb operacyjnych; 

Dokument ten podejmuje głównie kwestie rozwojowe w dziedzinie uzbrojenia oraz ma na 
celu zachęcenie do inwestycji mających ściągnąć większą ilość zasobów finansowych i intelektu-
alnych55. 

Podsumowując działalność Europejskiej Agencji Obrony jest ona niezwykle ważnym orga-
nem, jeżeli chodzi o wspólne działania przemysłu zbrojeniowego państw członkowskich jak i rów-
nież zaopatrywania w sprzęt wojskowy i mimo, iż brak jej odpowiednich narzędzi m.in nacisku na 
państwa członkowskie to jest bardzo przydatna dla całości Unii.  

 
52 Decyzja Rady Sterującej w sprawie Międzyrządowego Programu Wspierania Konkurencji na Europejskim Rynku 
Wyposażenia Obronnego, s. 81-82. 
53 Kodeks Najlepszych Praktyk w Łańcuchu Dostaw (The Code of Best Practice in the Supply Chain), European 
Defence Agency, 27 kwiecień 2006, s. 83-85. 
54 a Strategy for the European Defence Technological and Industrial Base, pkt 1-2. 
55 N.  Bobryk-Deryło, op. cit., s.158. 
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 Komitet Polityczny Bezpieczeństwa 
 Komitet Polityczny został utworzony wraz z przyjęciem tzw. raportu luksemburskiego, 
w roku 1971 przez ministrów spraw zagranicznych państw wchodzących w skład ówczesnej Euro-
pejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Został on następnie włączony do systemu organów wchodzą-
cych w skład Unii Europejskiej na mocy traktatu Amsterdamskiego z 1997 r. Swoją obecną nazwę 
(Komitet Polityczny Bezpieczeństwa) zawdzięcza natomiast decyzjom podejmowanym w lata 
2000-2001. Natomiast aktualne zadania Komitetu zostały zawarte w art.25 Traktatu Nicejskiego. 

W skład Komitetu wchodzą: dyrektorzy polityczni (głównie wywodzący się z ministerstw 
spraw zagranicznych, dyplomaci (głównie ambasadorzy). Zbierają się oni zwykle dwa razy w ty-
godniu (lub gdy sytuacja tego wymaga częściej) w Brukseli lub na terenie państw sprawujących 
prezydencję Rady. Spotkania poza terenem Brukseli mogą być również nieoficjalne56. 
 Spotkania Komitetu są niejawne i prowadzone wyłącznie w dwóch językach; francuskim 
i angielskim (w spotkaniach nie biorą udziału tłumacze). 
 Uchwały podejmowane przez Komitet są przyjmowane na zasadzie jednomyślności, 
w związku z tym ma on utrudnione zadanie co do ich opracowywania. w razie braku powstania 
uchwały wyniki przebiegu spotkania są przesyłane do Rady Unii Europejskiej. Posiada on również 
grupy robocze, w skład których to wchodzą eksperci państw wspólnoty oraz organów Unijnych. 
Ich zadaniem jest zajęcie się wyszczególnionymi problemami bezpieczeństwa i polityki zagranicz-
nej57. 
 Do kompetencji organu na mocy Traktatu Nicejskiego należy; 
- nadzór nad realizacją wcześniej wypracowanych postanowień co do prowadzenia polityki zagra-
nicznej; 
- monitorowanie areny międzynarodowej pod kątem prowadzenia polityki bezpieczeństwa; 
- tworzenie odpowiednich opinii oraz zaleceń przyszłych działań; 
- ustanowienie wytycznych dla komitetów wchodzących w skład wspólnoty; 
- kontrola polityczna w trakcie operacji zarządzania kryzysami. 
W praktyce Komitet zajmuje się natomiast głównie monitorowaniem sytuacji międzynarodowej i 
w związku z tym tworzeniem opinii dla Rady na wybrane zagadnienia. Oprócz tego prowadzi ocenę 
działalności innych organów względem wytycznych jakie otrzymały do wykonania. 
 Podsumowując strukturę i zadania Komitetu Politycznego Bezpieczeństwa należy zwrócić 
uwagę, że jest on istotnym organem zajmującym się kreowaniem i nadzorowaniem ogółu polityki 
zagranicznej Unii.  Biorąc pod uwagę globalizację, nie da się ukryć jak ważna jest jego funkcja 
w zakresie zapewniania stabilności i ciągłości prowadzenia polityki bezpieczeństwa. 
Instytut Studiów Bezpieczeństwa Unii Europejskiej 

 Instytut Studiów Bezpieczeństwa Unii Europejskiej jest organem, którego utworzenie za-
twierdzono w lipcu 2001 r. Swoje działanie rozpoczął natomiast w 2002 r58. 

W struktury jednostki wchodzi zarząd, przewodniczący, dyrektor oraz komitety i grupy ro-
bocze.  

 
56 A. Doliwa-Klepacka, Z. Doliwa-Klepacki, op. cit., s. 309. 
57 Ibidem, s. 309. 
58 Ibidem, s. 504. 
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Na zarząd składają się przedstawiciele państw członkowskich (po jednym przedstawicielu), 
oraz przedstawiciel Komisji Unijnej. Na posiedzenia mogą być również obecni Dyrektor Generalny 
Sztabu Wojskowego (EUMS) oraz Przewodniczący Komitetu Wojskowego (EUMC)59. Zarząd po-
siada również kompetencje do tworzenia komitetów i grup roboczych do badań wybranych pro-
blemów bezpieczeństwa. 

Na personel instytutu składają się naukowcy oraz pracownicy administracji wybierani na 
podstawie ich kompetencji oraz doświadczeń związanych z Wspólną polityką zagraniczną i bezpie-
czeństwa (WPZiB). Personel ten posiada status pracowników kontraktowych, jednak do jednostki 
mogą być delegowani na czas określony wybrani eksperci pochodzący z państw członkowskich 
bądź inni urzędnicy czy pracownicy wizytujący60. Siedziba instytutu znajduje się w Paryżu. 

Zadaniem jednostki jest wspomaganie rozwijania wspólnej polityki zagranicznej i bezpie-
czeństwa, oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, poprzez; 
- prowadzenie badań nad najważniejszymi problemami dotyczącymi Unii w zakresie polityki bez-
pieczeństwa; 
- prowadzenie badań nad kwestiami politycznymi odnoszącymi się do bezpieczeństwa; 
- przygotowywanie zaleceń dla Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicz-
nej i Bezpieczeństwa oraz Rady; 
- organizacja debat o tematyce obronnej 
- organizacja seminariów 
- rozwój współpracy naukowej, eksperckiej oraz decyzyjnej, w celu dostarczenia im analiz środo-
wiska bezpieczeństwa; 
- rozwój dialogu transatlantyckiego w sprawie bezpieczeństwa Europy oraz Kanady i Stanów Zjed-
noczonych; 
- przyznawanie stypendiów mających na celu zwiększenie aktywności narodowych ekspertów z 
całej wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa61. 
 Analizy oraz wszelkie efekty pracy instytutu wedle dokumentu wspólnego działania Unii 
Europejskiej nr 2001, L200, są rozpowszechniane na jak największą możliwą skalę, jednak za-
strzega się, że część z nich może posiadać status informacji poufnych. w przypadku informacji 
poufnych są one udostępniane ściśle określonym organom i grupom.  
 Działalność instytutu jest finansowana ze składek państw wspólnoty zgodnie z wielkością 
produktu krajowego brutto, jednak za zgodą dyrektora może być on finansowany z innych źródeł 
na rzecz określonych działań. 
 Podsumowując działania i zadania Instytutu Studiów Bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
można zauważyć, że jest niezwykle ważnym organem badającym i wyciągającym wnioski z obec-
nego środowiska bezpieczeństwa. Według mnie organ ten wykazuje bardzo duży potencjał, po-
nieważ zwiększa on aktywność osób zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością, a ponadto 
szkoli i przygotowuje przyszłe pokolenia do tworzenia lepszej i bezpieczniejszej Unii Europejskiej.  
  

 
59 Art.5 wspólnego działania Rady nr 2001/54. 
60 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aps0015, [dostęp: 05.05.2019]. 
61 A. Doliwa-Klepacka, Z. Doliwa-Klepacki, op. cit., s. 506. 
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 Komitet Wojskowy 
 Utworzenie Komitetu Wojskowego zostało uchwalone w trakcie sesji Rady Europejskiej 
w Helsinkach w grudniu 1999 r. Na podstawie tej uchwały zostały przygotowane odpowiednie 
decyzje, które w 2001 r. doprowadziły do powstania stałego Komitetu Wojskowego Unii Europej-
skiej (EUMC)62. 
 W jego skład wchodzą szefowie sztabów generalnych państw członkowskich, jednak ich 
spotkania mają miejsce jedynie w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych. w normalnych 
trybie pracy zasiadają w nim przedstawiciele delegowani przez dowództwa państw członkow-
skich63. 
 Komitet te jest organem doradczym oraz nadzorującym w związku z tym do jego najważ-
niejszych zadań należy; 
- doradztwo Komitetowi Politycznemu Bezpieczeństwa w sprawach tworzenia koncepcji operacji 
(Conops), oraz tworzenie zaleceń dla projektów planów operacji (OPLAN) opracowywanych przez 
dowódcę operacji; 
- opracowuje strategie rozwiązywania kryzysów, jak i opcje działania na poszczególne scenariusze 
kryzysowe dla Rady Unii Europejskiej; 
- prowadzi konsultacje dotyczące obszaru sytuacji kryzysowych i militarnego; 
- w czasie operacji monitoruje poprawność wykonywania operacji militarnych prowadzonych pod 
nadzorem dowódcy operacji64. 
 Komitet Wojskowy pełni w strukturze Unijnej funkcje organu wsparcia. Z racji swojej roli 
jest on ważnym elementem doradczym wchodzącym w skład jednostek drugiego filaru Unii. 
 
Sztab Wojskowy 
 Sztab Wojskowy Unii Europejskiej (EUMS) został przewidziany do utworzenia w czasie sesji 
Rady Europejskiej w Nicei w grudniu 2000 r. Ostatecznie powołanie sztabu miało miejsce w stycz-
niu 2002 r. przez Radę Unii. Jest on departamentem znajdującym się przy sekretariacie Rady. 
w jego skład wchodzą eksperci wojskowi, którzy są delegowani przez państwa członkowskie.65 Ich 
liczba wynosi około 130 osób. 
 Do zadań i kompetencji sztabu należy; 
- wczesne ostrzeganie przed kryzysami i konfliktami; 
- ocenianie już istniejących kryzysów; 
- planowanie strategiczne mające na celu prewencję oraz zapobieganie kryzysom; 
- doradztwo polityczne dla innych komitetów; 
- powoływanie sił zbrojnych w razie kryzysu oraz ocena ich zdolności do udziału w misjach; 
- opracowywanie wytycznych dla sił zbrojnych; 
- analiza i ocena kosztów przeprowadzania ćwiczeń sił zbrojnych; 

 
62 Ibidem, s, 311. 
63 Ibidem, s, 311. 
64 https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/5428/european-union-military-committee-eumc_en 
[dostęp: 06.05.2019]. 
65 Witold M. Góralski: Koncepcja ustrojowa i instytucjonalna II filara Unii Europejskiej.: Unia Europejska. Tom II. Go-
spodarka – Polityka – Współpraca. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, s. 120. 
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- utrzymywanie kontaktu ze sztabami państw członkowskich66. 
Jego działania są wykonywane pod kierownictwem Komitetu Wojskowego Unii. 
Sztab Wojskowy Unii Europejskiej jest kolejnym organem wsparcia drugiego filaru mają-

cego wpływ na opracowywanie strategii działania w razie wystąpienia kryzysu na terenie wspól-
noty oraz jest istotny w analizie środowiska bezpieczeństwa Europy. 

 
Europejska Strategia Bezpieczeństwa 
  Po powołaniu do życia 1 listopada 1993 roku Unii Europejskiej, jako wspólnoty gospodarczej 
i politycznej, stało się jasne, że jej rozbudowa i rozwój w przyszłości będą wymagały wyposażenia jej 
w odpowiednie struktury i dokumenty strategiczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
wspólnoty. 

Początkiem tejże drogi było podpisanie 4 grudnia 1998 roku deklaracji z Saint Malo, która jest 
oświadczeniem o obronie europejskiej wydanym po spotkaniu ówczesnego prezydenta Francji J. Chi-
raca oraz premiera Wielkiej Brytanii T. Blaira, które to proponowało wyposażenie Unii Europejskiej 
w zdolności obronne. Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem dla kształtującej się koncepcji bezpie-
czeństwa Unii było postanowienie Rady Europejskiej ze szczytu z czerwca 1999 roku, według którego 
Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) będzie stanowić filar sojuszu europejskiego. 
Następnie w roku 2001 zostały utworzone organy Unii takie jak Sztab Wojskowy Unii Europejskiej 
oraz Komitet Wojskowy Unii Europejskiej który to działał w Europejskiej Polityce Bezpieczeństwa 
i Obrony. w lutym 2003 roku powstał natomiast Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa. Całość prowa-
dzonych w tym czasie działań skutkowało przygotowaniem i przyjęciem przez Radę Europejską do-
kumentu ogólnej europejskiej strategii bezpieczeństwa. Dokument ten nosi nazwę “A secure Europe 
in a better world: European security strategy”. został on zatwierdzony w wcielony w życie 12 grudnia 
2003 roku67. 

We wstępie do Europejskiej strategii bezpieczeństwa stwierdzono, że Unii Europejska 
w związku z faktem, że skupia w tamtym okresie aż 25 państw, w których żyje ponad 450 milionów 
ludzi, sprawia, że jest ona globalną potęgą, która to wytwarza aż 25% światowego produktu brutto. 
Unia Europejska wraz ze swoimi możliwościami powinna również brać na siebie odpowiedzialność za 
rozwój społeczności międzynarodowej i budowę globalnego bezpieczeństwa68. 

Pierwsza część owej strategii podkreśla znaczenie ładu, który powstał w Europie po zimnej 
wojnie, w którym to wzrosła otwartość granic a w konsekwencji przepływ osób pomiędzy poszcze-
gólnymi państwami. Spowodowało to konieczność powiązania ze sobą aspektów bezpieczeństwa ze-
wnętrznego i wewnętrznego. Strategia ta stwierdza, iż w obecnych czasach mało prawdopodobny 
staje się scenariusz ataku na państwo będące członkiem Unii Europejskiej, natomiast należy się spo-
dziewać nowych zagrożeń, które będą dużo bardziej zróżnicowane jak i również trudniejsze do wy-
krycia i przewidzenia69 . 

 
66 A. Doliwa-Klepacka, Z. Doliwa-Klepacki, op. cit., s. 312. 
67 R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa, 2007, s. 83. 
68 Europejska Strategia Bezpieczeństwa, Bezpieczna Europa w lepszym świecie,  Luksemburg: Urząd Publikacji Unii 
Europejskiej, 2009, s. 27-28. 
69 Ibidem, s.29-30. 
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Jako pierwsze zagrożenie wymienia się terroryzm, który to niesie za sobą duże zniszczenia jak 
i również ofiary obywateli Unii. Podkreśla się, że terroryści są w stanie użyć wszelkich środków mają-
cych na celu szerzenie terroru. Jako przyczyny wymieniane są m.in naciski kulturowe, społeczne czy 
polityczne. Według dokumentu Europy stała się celem jak i również bazą dla terrorystów. Komórki 
terrorystyczne jak i ich bazy logistyczne zostały wykryte w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii czy 
Włoszech. Niezbędne jest działanie europejskie w związku z tą sytuacją70. 

Kolejnym zagrożeniem, które według Strategii Bezpieczeństwa jest największym zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa Europy jest proliferacja broni masowego rażenia. Wedle jej zapisu obecne traktaty 
spowolniły eksportowanie tych rodzajów broni jak i również jej rozprzestrzenianie w skali globalnej. 
Niestety świat będzie musiał wejść w trudny okres, który będzie owocowało wyścigiem zbrojeń na 
terenie bliskiego wschodu. Wraz z rozwojem technologii rakietowej przenoszenia uzbrojenia poja-
wiają się kolejne elementy, które mogą zagrozić bezpieczeństwu Unii. Punkt ten wspomina również, 
iż tragiczne byłyby konsekwencje pozyskania tej broni przez grupy terrorystyczne które to nawet 
nieliczne byłyby w stanie wyrządzić szkody na niewyobrażalną skalę71. 

Trzecim wymienionym problemem są konflikty regionalne, które trwają na całym świecie, a 
w erze globalizacji mogą wpływać na Europę w sposób pośredni jak i bezpośredni. Jako zagrożenia z 
ich strony wymienia się wyniszczanie ludności i społeczeństw poprzez wojnę i łamanie praw czło-
wieka. Konflikty te prowadzą do rozpadu społeczeństw w których to później następują korzystne wa-
runki dla tworzenia przestępczości zorganizowanej jak i rozwoju komórek terrorystycznych.  Dlatego 
to Unia Europejska powinna dążyć do rozwiązywania nowych konfliktów lokalnych jak i  rozwiązania 
tych, które trwają. Do tego punku zalicza się również punkt kolejny którym jest upadek państwowości, 
czego przykładem są państwa rządzone przez talibów: Liberia, Somalia czy Afganistan. Upadek pań-
stwa jest zawsze sygnałem alarmującym który poważa regionalną stabilność, dlatego powinno się 
w takich sytuacjach interweniować jak szybko to możliwe72. 

Ostatnim poważnym problemem, o którym mówi dokument jest przestępczość zorganizo-
wana, które jako zagrożenie pochodzące z wewnątrz jest silnie związane z aspektami zewnętrznymi. 
Międzynarodowy handel narkotykami, bronią, ludźmi a zwłaszcza kobietami oraz metalami szlachet-
nymi stanowi bardzo ważną część działalności przestępczej gangów. Handel ten staje się źródłem 
utrzymania pozarządowych organizacji militarnych i terrorystycznych, co powoduje osłabienie rządów 
tamtych państw i może skutkować ich rozpadem. Podkreśla się, iż większość tych towarów jak i rów-
nież osób jest dystrybuowana przez gangi które działają głównie na Bałkanach które są odpowie-
dzialne za 25 procent światowego handlu ludźmi73. 

Strategia ta podkreśla, że łączenie się tych poszczególnych zagrożeń może prowadzić do bar-
dzo radykalnych zmian i sytuacji w Europie z którymi należy bezwzględnie walczyć i w miarę możli-
wości im zapobiegać przez co zwiększa się poziom bezpieczeństwa w Europie, jak i stabilność w in-
nych regionach świata. 

 
70 Ibidem, s 30-31. 
71 Ibidem, s. 31. 
72 Ibidem, s. 31. 
73 Ibidem, s. 32. 
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W drugiej części Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa przedstawione są cele strategiczne do 
których Unia ma dążyć to ochrona bezpieczeństwa wspólnoty i promowanie występujących i budują-
cych jej wartości. Zauważone zostaje również, iż w erze globalizacji nie są jest ważne jedynie zagro-
żenia w samej wspólnocie i jej otoczeniu. Tak samo ważne stają się wydarzenia i działania mogące 
mieć zły i destrukcyjny wpływ na Unię na całym świecie. Wedle tego obrona interesów bezpieczeń-
stwa powinna mieć już miejsce daleko od granic Europy oraz dużo wcześniej przed pojawieniem się 
ewentualnego zagrożenia. Obecnie podkreśla się, że w odróżnieniu od czasów zimnej zagrożenia nie 
będą miały tylko charakteru wojskowego, dlatego należy się przygotować do użycia różnych środków 
w przypadku wystąpienia kryzysu. Natomiast strategicznymi celami wymienionymi w strategii są: 
-przeciwdziałanie obecnym, jak i mogącym mieć miejsce zagrożeniom. Według dokumentu należy 
zwrócić uwagę na przykłady zamachów terrorystycznych z przeszłości i sposobów ich organizacji, 
w tym celu przyjmowany jest europejski nakaz aresztowania dzięki któremu służby bezpieczeństwa 
państw członkowskich Unii Europejskiej są w stanie efektywnie rozwijać, i przeciwdziałać powstawa-
niu komórek terrorystycznych na terenie Unii co w trakcie obecnego kryzysu emigracyjnego ma 
ogromne znaczenie biorąc pod uwagę skalę zjawiska i ilość nowo przybyłych osób które potencjalnie 
mogą być terrorystami lub jednostkami mającymi za zadanie budowę siatek organizacji terrorystycz-
nych. Wspomina również o prowadzonej od wielu lat Unijnej polityce ograniczenia proliferacji broni 
masowego rażenia, co za tym idzie programach mających na celu wzmocnienie struktur i kompetencji 
Międzynarodowej Agencji Atomowej, jak i również większej kontroli egzekwowania traktatów prze-
ciwdziałającym przenikaniu tego rodzaju broni do Europy. w erze globalizacji celem strategicznym 
jest również obserwacja środowiska pod kątem bezpieczeństwa międzynarodowego. Należy wykry-
wać zagrożenia wynikające z działań organizacji przestępczych i terrorystycznych znajdujących się 
nawet na terenie Azji czy Afryki, ponieważ bagatelizowanie tych grup może prowadzić do realnych 
działań, na które nie będziemy odpowiednio szybko reagować jako wspólnota. Należy zrozumieć, iż 
obecnie większość zagrożeń nie może być zwalczone przy użyciu środków militarnych, co za tym idzie 
należy wykorzystywać do walki z nimi wszelkich organizacji poprzez naciski polityczne i gospodarcze 
i wszelkie inne formy oddziaływania na podmioty. Natomiast w walce z terroryzmem Unia musi wy-
korzystać dostępne środki wojskowe, policyjne oraz wywiadowcze74. 
-budowa bezpieczeństwa pod kątem państw i regionów znajdujących się bezpośrednio w sąsiedztwie 
wspólnoty, ma na celu, aby w państwach ościennych były sprawowane stabilne rządy które będą 
sprzyjały Unii, i w odpowiednim czasie kraje mogły być przyjęte do struktur.75 Jednak należy pamiętać 
jakie zagrożenia może to ze sobą nieść, wizja przyłączenia do Unii może być kusząca dla wielu państw 
i prowadzić do zwiększenia stabilności w regionie wielu pozytywnych reform w nich lecz na przykła-
dzie dążeń wspólnotowych Ukrainy zauważamy że są one niewystarczające, i ze względu na korupcję 
czy procesy migracyjne mogą być wyjątkowo trudne. Oczywiście w podanym przeze mnie przypadku 
najważniejszy jest jednak konflikt z separatystami wspieranymi przez Rosję na wschodzie kraju, który 
definitywnie według mnie pozbawia Ukrainę szansy na członkostwo w Unii. 
- rozwiązanie konfliktu toczonego przez Izrael z państwami arabskimi i w autonomii palestyńskiej jest 
istotne dla Europy, ponieważ bez wyeliminowania tego problemu nie będziemy w stanie rozwiązać 
jakiegokolwiek konfliktu na terenie Bliskiego Wschodu. Unia według strategii powinna wykorzystać 

 
74 Ibidem, s. 33-35. 
75 Ibidem, s. 35-36. 
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swoje środki do zapewnienia stabilności w regionie oraz forsować wprowadzenie koncepcji utworze-
nia dwóch niezależnych państw. Należy skorzystać z pomocy Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji 
oraz organizacji takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych. i oczywiście należy rozmawiać z sa-
mymi stronami konfliktu, czyli z Izraelczykami i Palestyńczykami. Spełnienie tego punktu jest bardzo 
istotne w związku z kryzysem migracyjnym i w znaczącym stopniu ustabilizowanie tamtejszej sytuacji 
prawdopodobnie zmniejszyłoby ilość uchodźców uciekających przed wojną i represjami politycznymi 
czy religijnymi. Ponadto stworzyłoby to nowe perspektywy dla handlu i wymiany zasobów, co napę-
dziłoby europejską gospodarkę i pozwoliłoby na poprawę ekonomii w dobie kryzysu strefy euro i za-
stoju gospodarczego państw śródziemnomorskich76. 
- budowa porządku międzynarodowego w oparciu o respektowanie i budowanie stosunków wielo-
stronnych. Obecnie w zglobalizowanym świecie, gdzie na politykę i sytuację ekonomiczną mają wpływ 
globalne rynki jak i media należy wzmacniać społeczność międzynarodową poprzez zainteresowanie 
i czynny udział członków wspólnoty europejskiej w organizacjach międzynarodowych oraz instytu-
cjach międzynarodowych. Unia powinna dbać i stać na straży respektowania prawa międzynarodo-
wego mającego na celu utrzymanie stabilnej sytuacji. W tym celu Unia musi dążyć do wzmocnienia 
Organizacji narodów Zjednoczonych na wszelkie możliwe sposoby, aby organizacja ta mogła wypeł-
niać swoją misję o wiele efektywniej niż w przeszłości oby nie doszło do kolejnych klęsk tak jak miało 
to miejsce w Rwandzie. Bardzo ważne jest również, aby międzynarodowe organizacje finansowe 
i handlowe skupiały w swoich szeregach jak najwięcej państw członkowskich. Organizacja taka jak 
Światowa Organizacja Handlu (WTO) ma bowiem wpływ na globalną strefę ekonomiczną i handlową 
co za tym idzie Unia jako jedna z czołowych gospodarek świata może czerpać z tego bezpośrednie 
korzyści finansowe77. 
- wsparcie regionalnych organizacji takich jak Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej 
(ASEAN), Wspólny Rynek Południa (MERCOSUR) i Unia Afrykańska, których działania wpływają na 
stabilność w poszczególnych regionach świata. Podobnie współpraca z Organizacja Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie (OBWE) która jest organizacją mającą największe kompetencje w zapewnia-
niu bezpieczeństwa w Europie78. 
- wspieranie instrumentów prawnych takich jak Międzynarodowy Trybunał Karny (ICC) które stoją na 
straży prawa i mają możliwość sądzenia osób oraz państw mogących zagrażać bezpieczeństwu mię-
dzynarodowemu. 
- rozbudowa społeczeństwa międzynarodowego, poprzez rozmowy i wspieranie państw, które pro-
wadzą politykę izolacji lub działają ponad prawem międzynarodowym dla swoich własnych celów. 

Spełnienie celów strategicznych wiązało się będzie z dużą ilością działań które Unia będzie 
musiała rozwinąć kilka ze swoich cech takich jak; 
- zwiększenie aktywności własnych działań, wykorzystywanie posiadanych instrumentów, oraz wspar-
cie ich zewnętrznych odpowiedników, 
- zwiększanie ilości personelu wojskowego i cywilnego przy wykorzystaniu wielomiliardowego budżetu 
obronnego, 

 
76 Ibidem, s. 36-38. 
77 Ibidem, s. 36-38. 
78 R. Zięba, op. cit., s. 91. 
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- zwiększanie zdolności do prowadzenia działań w wielu miejscach na świecie zasobów cywilnych 
i wojskowych, 
- poprawa dyplomacji i wymiany informacji pomiędzy jej komórkami w celu efektywniejszego wyko-
rzystywania możliwości dyplomatycznych, 
- zwiększanie spójności pomiędzy powstającymi organami Unii Europejskiej mające na celu zwiększe-
nie bezpieczeństwa, 
- lepsza koordynacja działań mających na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej i organizacji 
terrorystycznych, 
- współpraca z państwami będącymi globalnymi potęgami, oraz krajami posiadającymi te same zało-
żenia i cele strategiczne79. 
 Podsumowując założenia Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa możemy z całą pewnością 
zgodzić się z jej założeniami jednak należy zauważyć, iż osiągniecie tak wielkiej ilości celów strate-
gicznych może być niezwykle trudne. Problem może stanowić różniąca się nieraz polityka państw 
członkowskich a duża ilość członków Unii może w dużym stopniu utrudniać realizację celów. Kolejnym 
problemem jest obecnie procedura wychodzenia ze struktur Unijnych Wielkiej Brytanii, która wnosi 
duży potencjał ludzki w jej struktury, i jest bardzo ważnym elementem budżetu Unijnego. Wraz z 
opuszczeniem Unii zmniejszy się potencjał do realizacji celów strategii bezpieczeństwa. Bezpośredni 
problem stanowi również opinia społeczeństwa Europejskiego które to wraz z ogłoszeniem Brexitu 
stało się bardziej sceptyczne i również kwestionuje wiele działań Unii, przez co działania są mniej 
wiarygodne na arenie globalnej. Tak samo wielkość działań Unii sama w sobie może powodować 
zagrożenia np.; ingerencja w sprawy Bliskiego Wschodu powoduje zwiększenie zainteresowania Eu-
ropą przez terrorystów. Jest to związane z chęciami izolacji tamtejszych grup islamskich które jako 
atak traktują ingerencję zewnętrzną i to głównie państw zachodnich. 
 
Zdolności wojskowe i zasoby Unii Europejskiej 

 Unia Europejska która po ogłoszeniu Europejskiego Planu operacyjnego powstałego w grud-
niu 1999 roku na szczycie w Helsinkach, rozpoczęła proces przygotowania do budowy wojskowych 
zdolności, które pozwoliłyby na prowadzenie tzw. misji petersberskich. Są one zadaniami mającymi 
na celu prowadzenie akcji humanitarnych, ratowniczych, pokojowych czy też misji związanymi z za-
rządzaniem szerokim spektrum sytuacji kryzysowych. Pierwszy komponent tworzył siły szybkiego re-
agowania i przygotowywał je do działań w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych.  Budowa sił szyb-
kiego reagowania Unii polega na dobrowolnym wnoszeniu przez państwa swoich sił do puli, z której 
to będą one wydzielane do prowadzenia misji petersberskich, nie stanowią one jednak jednolitej armii 
Unii. Zostały również sprecyzowane wraz z ekspertami z Sojuszu Północno-Atlantyckiego (NATO), 
wymogi jakie powinny spełniać jednostki, aby zostały włączone do sił szybkiego reagowania. Jed-
nostki były zgłaszane w trakcie czterech konferencji planistycznych które miały miejsce w Brukseli 
w latach 2000-2004. Państwa członkowskie już w roku 2001 zadeklarowały wniesienie do puli jedno-
stek aż 100 tys. żołnierzy, 400 samolotów oraz około 100 okrętów wojennych80. Komponent tych sił 
miał powstać do roku 2003 i w jego skład miało wchodzić 15 brygad o łącznej liczbie około 60 tyś 

 
79 Ibidem, s. 91-93. 
80 R Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjo-
nalne Spółka z o.o Warszawa 2007, s. 95-97. 
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żołnierzy. Jednostki te miały mieć zdolność do działań w odległości do 6 tyś. km w czasie nie dłuższym 
niż 60 dni od czasu przyjęcia decyzji o ich wykorzystaniu. Wedle postanowień Siły Szybkiego Reago-
wania Unii Europejskiej (ERRF) miały być w pełni samowystarczalną formacją posiadającą własne 
struktury: dowodzenia, logistyki, kontroli, wywiadu81. Korpus ten miał składać się nie tylko z sił lądo-
wych, w jego skład miały wchodzić również siły powietrzne oraz marynarka wojenna. Niestety pro-
gram okazał się zbyt ambitny co za tym idzie skomplikowany i owych sił reagowania nie udało się 
utworzyć. było to związane z wątpliwościami państw członkowskich w związku z potrzebą budowy 
tak dużych sił, jak i kwestionowaniem ich możliwości działania w trakcie prowadzenia dużych operacji 
ekspedycyjnych. Ostatecznie koncepcja budowy sił tych upadła, jednak co ciekawe ogłoszono, że 
Europejski Cel Zasadniczy/Operacyjny został wykonany oraz ogłoszono, że potencjał będzie nadal 
rozwijany82. 

Doświadczenia te zostały wykorzystane w późniejszym okresie, w którym przedstawiono kon-
cepcję Grup Bojowych stworzoną przez ekspertów państw członkowskich. Została ona zaprezento-
wana na szczycie w lutym 2003 roku, a już w czerwcu 2004 roku zatwierdzona przez Radę Europej-
ską83. Jednymi z głównych różnic pomiędzy projektem nowych grup a koncepcją poprzednich była 
szybkość działania skrócona do 15 dni od decyzji o ich użyciu oraz liczebność formacji (każda z grup 
liczy około 1500 żołnierzy). Według zasad formowania Grup Bojowych pod uwagę bierze się m.in; 
możliwości wydzielania żołnierzy przez dane państwa, możliwości formowania grup narodowych bądź 
wielonarodowych, w których występują tzw. państwa ramowe (framework nation) których udział 
w grupie jest największy84. Zadania tych grup zostały określone w Europejskim Celu Operacyjnym na 
rok 2010. Według tego dokumentu na strukturę grupy składa się; dowództwo ze sztabem, siły główne 
w skład których wchodzi batalion piechoty zmechanizowanej oraz wszelkie elementy bojowego 
wsparcia takie jak: rozpoznania, obrony przeciwlotniczej i logistyki. Formacje również dysponują moż-
liwościami prowadzenia działań na poziomie operacyjnym i strategicznym poprzez odpowiednie sys-
temy łączności i posiadanie w strukturze dowództwa Operacyjno-Strategicznego. Mają również za-
pewnione odpowiednie środki transportu w okresie prowadzonych przez siebie działań, jak i możli-
wość ewakuacji medycznej. Przed wysłaniem w rejon kryzysu są one wyposażone w odpowiednie 
dane i wsparcie wywiadowcze85. 

Zadaniami jakie mają wykonywać grupy bojowe jest prowadzenie misji petersberskich oraz 
wykonywanie takich zadań jak; rozdzielenie walczących stron powstałych konfliktów również z wyko-
rzystywaniem siły, zaprowadzanie pokoju, zabezpieczanie obiektów infrastruktury krytycznej w miej-
scach konfliktów oraz linii komunikacyjnych, misje stabilizacyjne oraz rekonstrukcyjne, operacje ma-
jące na celu utrzymanie pokoju, nadzorowanie zawieszenia broni i wycofywania się sił walczących, 
nadzorowanie wyborów oraz pomoc w rozprzestrzenianiu demokracji, przeciwdziałanie konfliktom, 
rozmieszczanie prewencyjne sił w miejscach zagrożonych, przeprowadzanie operacji rozbrojenio-
wych, przeciwdziałanie proliferacji broni masowego rażenia jak i  sprzętu wojskowego, prowadzenie 

 
81 A. Ciupiński: Zdolności wojskowe Unii Europejskiej. Perspektywy grup bojowych. „Rocznik Integracji Europejskiej” 
2014, nr 8, s. 10. 
82  Ibidem, s. 107. 
83 W. Wątor, Grupy Bojowe Unii Europejskiej Istota, bilans funkcjonowania, perspektywy, "Studia Politicae Univer-
sitatis Silesiensis”, T. 23 (2018), s 95. 
84 Ibidem, s 96. 
85 Council of The European Union: European Union Battlegroup Concept (13618/06). Bruksela 2006, s. 7—12. 
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operacji ewakuacyjnych personelu cywilnego znajdującego się na obszarze objętym konfliktem, 
wspieranie operacji humanitarnych, przeciwdziałanie zbrodniom przeciwko ludności cywilnej, udzie-
lanie pomocy pracownikom organizacji humanitarnych86. 

Należy zauważyć, że w przypadku grup bojowych nie przewidziano punktu odnoszącego się 
do zadań związanych z kolektywną obroną tak jak jest to w przypadku Sił Odpowiedzi NATO. w do-
kumentach odnoszących się do tych również jest dokładnie sprecyzowany obszar działania więc 
można się domyślać, że siły te były tworzone również z myślą o prowadzeniu działań poza granicami 
Unii Europejskiej. Można zatem uznać, że są przeznaczone do działań stabilizacyjnych na terenie 
Bliskiego Wschodu jak i na terenach niestabilnych państw Afrykańskich87.  

Powinno się wspomnieć, że z racji swoich niewielkich rozmiarów oddziały te w dużej części 
przypadków nie będą mogły prowadzić operacji samodzielnych (stand alone operation) i będą musiały 
ograniczać się do działań wspierających lub operacji pomostowych tzw.; (bridging operations) pole-
gających na wsparciu głównych sił w obszarze kryzysu bądź nadzoru tylko nad jego częścią. Mogą 
być również przeznaczone do tzw., początkowych operacji szybkiego reagowania (initial entry rapid 
response operations), polegających na wykonaniu przez nich zadań przygotowawczych związanych z 
przybyciem na miejsce sił głównych88. 

Podsumowując koncepcję i powstanie grup bojowych można z całą pewnością doszukać się 
licznych problemów takich jak zbyt mała zdolność transportowa jednostek oraz problem z tankowa-
niem samolotów w powietrzu i liczne wieloletnie opóźnienia związane choćby z systemami lokalizacji 
i rozpoznania satelitarnego. Problemem jest również nastawienie państw członkowskich wobec ewen-
tualnych interwencji i działań tych grup. Jednak należy pamiętać, że powstanie i obecność Europej-
skich Grup Bojowych obrazuje zaangażowanie państw członkowskich w sferę bezpieczeństwa całej 
wspólnoty. 

 
Zdolności cywilne i zasoby Unii Europejskiej 
         Unia Europejska budowała również swój potencjał do rozwiązywania kryzysów przy użyciu sił 
cywilnych wspólnoty. Zdolności te są tworzone zgodnie z decyzjami podjętymi w czerwcu 2000 roku 
w czterech kolejnych dziedzinach; 
-policja, 
-umocnienie rządów prawa, 
-wzmacnianie administracji cywilnej, 
-ochrona ludności89. 

Najważniejszą z tych dziedzin jest utworzenie sił policji, które miałyby być gotowe do działania w razie 
wystąpienia sytuacji kryzysowej. Rada Europejska w trakcie spotkania w Goteborgu w roku 2001, 
przyjęła “Plan działania Policji”, podzielony na trzy priorytetowe obszary działań: 
-dowodzenie i kontrolę, 
-kryteria selekcji i treningu, 

 
86  M. Kasprzyk: Użycie Grup Bojowych UE w operacjach reagowania kryzysowego. w: A. Polak (red.), Wybrane za-
gadnienia z teorii i praktyki obronności, AON, Warszawa 2014, s. 98. 
87 B. Górka‑Winter: Grupy bojowe Unii Europejskiej — koncepcja, proces formowania, perspektywy. „Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych. Biuletyn” 2006, nr 69 (409). 
88 W. Wątor, op. cit., s. 98. 
89 R. Zięba, op. cit., s. 101. 
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-interoperacyjność, 
W listopadzie 2001 roku odbyła się natomiast konferencja planistyczna dotycząca zdolności policji, 
w trakcie której członkowie Unii zobowiązali się do przygotowania jednostek policji w sile 5 tys. osób. 
Miały być one gotowe do wysłania na misję już w roku 2003, w tym 1400 policjantów miało być 
umiejscowionych w miejscu wystąpienia kryzysu w czasie nie dłuższym niż 30 dni90. 
         Okazją do całościowej oceny rozwoju cywilnych zdolności Unii Europejskiej w obszarze rea-
gowania kryzysowego było druga konferencja planistyczna w obszarze zasobów cywilnych, która 
miała miejsce 22 listopada 2004 r. Podkreślono wtedy, iż ilościowe cele wyznaczone w czasie konfe-
rencji w Feira w czerwcu 2000 r. zostały w pełni zrealizowane. Zobowiązania w związku z liczbą per-
sonelu cywilnego prezentowały się następująco: 5761 policjantów, 631 ekspertów z obszaru rządów 
prawa, 565 w obszarze administracji cywilnej i 4988 z dziedziny ochrony cywilnej. Ponadto, kierując 
się postanowieniami Planu działania na rzecz cywilnego zakresu Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa 
i Obrony z czerwca 2004 r., państwa członkowskie Unii zadeklarowały gotowość wysłania 505 ochot-
ników do zespołów obserwacyjnych Unii oraz 391 rzeczoznawców do wspierania specjalnych przed-
stawicieli wspólnoty lub do działań podczas misji. Oznaczało to, iż UE już w listopadzie 2004 r. posia-
dała zdolności o charakterze cywilnym, które znacznie przekraczały założenia przyjęte pierwotnie 
w Feira91. 
 Kolejną bardzo istotną organizacją wchodzącą w skład Unii jest EUROPOL, czyli Europejski 
Urząd Policji. Głównym zadaniem tej agencji jest poprawienie skuteczności współpracy pomiędzy or-
ganami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ramach przeciwdziałania i zwalczania przestępczości 
zorganizowanej, terroryzmu oraz wszelkich inny form przestępczości międzynarodowej. 
Genezy tej organizacji można doszukiwać się już w roku 1976, kiedy to powstała grupa TREVI.92Dzia-
łała on w oparciu o współprace ministrów państw członkowskich. Jej głównym zadaniem było zwal-
czanie przestępczości międzynarodowej oraz terroryzmu. Następnie w trakcie spotkań tejże grupy 
zatwierdzono plan powstania Europejskiej Jednostki do Spraw narkotyków, EDU93. Na spotkaniach 
w 1993 określono plany działania, cele oraz strukturę tej grupy. Rozpoczęła ona działalność w stycz-
niu 1994 r. w siedzibie w Hadze94. Organizacja w trakcie swoich działań brała udział w wielu opera-
cjach na terenie całej Europy w wyniku których aresztowano członków wielu grup przestępczych oraz 
skonfiskowano setki kilogramów narkotyków. Prowadziła również intensywny proces wymiany infor-
macji pomiędzy jednostkami policyjnym95. Właśnie na bazie tej organizacji w drugiej połowie 1999 r., 
rozpoczął działanie EUROPOL. 

Należą do niego wszyscy członkowie Unii oraz państwa, które skorzystały z możliwości stowa-
rzyszenia się z organizacją (m.in Polska od 2001 roku). w strukturę wchodzi dyrektor oraz zarząd na 
czele z przewodniczącym. Ma on za zadanie ustalanie priorytetów w zakresie bezpieczeństwa, zwal-

 
90 Ibidem, s. 101. 
91 Ibidem, s. 101. 
92 Skrót od nazwy w języku francuskim (Terrorisme, Radicalisme, Extremisme, Violence Internationale) 
93 Europol Drug Unit, EDU (ang.). 
94 A. Doliwa-Klepacka, Z. Doliwa-Klepacki, op. cit., s. 509-510. 
95 S.M. Amin, Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, Towarzystwo 
Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" , Toruń 2002, s. 186-198. 
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czania przestępczości oraz odpowiada za przetwarzanie i gromadzenie danych przydatnych dla EU-
ROPOLu96. Zatrudnia on ponad 900 pracowników w tym około 100 analityków kryminalnych, będą-
cych najlepiej wyszkolonym personelem tego typu. Przez to agencja jest w czołówce największych 
centrów wiedzy z zakresu przestępczości i terroryzmu w Europie. Korzysta ona równie z najnowocze-
śniejszych narzędzi mających zmaksymalizować wydajność oddziałów i biur krajowych oraz oficerów 
łącznikowych. Do dyspozycji posiada również swoje formacje antyterrorystyczne (Counter Terrorism 
Unit i Counter Terrorism Task Force). Do ich uprawnień i kompetencji należą działania ze sfer; 
- przestępstw przeciwko życiu, wolności (morderstwa, porwania, szantaż) 
- przestępstwa przeciwko dobru publicznemu i własności (nielegalny handel, napady, działalność pa-
serów) 
- nielegalny handel (bronią, amunicją czy innymi środkami walki) 
- przestępczość celna 
- zwalczanie terroryzmu97. 
Zadania wymienione powyżej powinien być realizowane poprzez: 
- ułatwianie wymiany informacji między członkami 
- zapewnienie prawidłowego działania systemu zbierania i gromadzenia informacji 
- analizowanie posiadanych informacji i ich wykorzystanie 
- informowanie poszczególnych organów i państw na temat przestępczości 
- opracowywanie raportów działań organizacji terrorystycznych i przestępczych 
-szkolenia z zakresu przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu98. 
Można bez wątpienia zauważyć, że EUROPOL jest bardzo istotną agencją mającą na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa w Europie. Jego rola jest tym większa w związku z napływem imigrantów i zwiększa-
jącą się liczbą zamachów terrorystycznych. Obecnie struktury są nieustannie rozwijane, jednak pa-
trząc na sytuację i zwiększające się zagrożenie terrorystyczne finansowanie organizacji powinno być 
maksymalnie zwiększone. 
 Ważnym organem zwiększającym możliwości egzekwowania prawa i za co za tym idzie po-
prawę bezpieczeństwa w Europie jest Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST), po-
wstała na zlecenie Rady Europejskiej, na mocy porozumień zawartych na spotkaniu w Tampere 
w 1999 r. Została założona 6 marca 2002 r.99. Jej członkami są wszystkie państwa członkowskie Unii 
Europejskiej, każde z nich natomiast wyznacza jednego przedstawiciela będącego przedstawicielem 
struktur sądowychi bądź policyjnych. Do jego głównych zadań należą; 
- poprawa koordynacji prowadzenia dochodzeń i pościgów, z uwagą na wnioski złożone przez władzę 
państw; 
- poprawa współpracy rządów państw z zakresu prowadzenia spraw karnych 
- pomoc w realizacji wniosków o ekstradycję100. 

 
96 A. Doliwa-Klepacka, Z. Doliwa-Klepacki, op. cit., s. 509-510. 
97 Ibidem, s. 514. 
98 Ibidem, s. 515-518. 
99 W. M. Góralski: Unia Europejska. Tom II. Gospodarka – Polityka – Współpraca. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 
2007, s. 220. 
100 A. Doliwa-Klepacka, Z. Doliwa-Klepacki, op. cit., s. 518. 
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Uprawnienia tej struktury odnoszą się do niemalże wszystkich możliwych rodzajów przestępstw. Na-
leży wspomnieć, że na podstawie dokumentów i decyzji Rady, może on na życzenie władz poszcze-
gólnych państw, wspomagać dochodzenia oraz ściganie przestępstw wykraczających poza jego kom-
petencje101. 

Podsumowując rolę tego organu stwierdzam, że jest bardzo istotnym elementem bezpie-
czeństwa w Europie ze względu na duże wsparcie w walce z przestępczością. 

 

PODSUMOWANIE 
Budowa Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej była niezwykle dłu-

gim procesem. Bardzo dużym wyzwaniem było stworzenie odpowiednich struktur i odpowiednich 
dokumentów planistycznych oraz wykonujących ich postanowienia organów. Do tego wspólnota 
europejska spotkała się również z trudnościami w tworzeniu choćby zasobów wojskowych i cywil-
nych mających na celu prowadzenie działań na rzecz bezpieczeństwa i obrony. w końcu jednak 
zostały stworzone odpowiednie dokumenty takie jak “Europejska Strategia Bezpieczeństwa” które 
w swoim zapisie wzięły pod uwagę bardzo ważne aspekty bezpieczeństwa i obrony. Bardzo dobrą 
informacją jest uwzględnienie globalizacji w obecnych procesach prowadzonych w celu zapobie-
gania i przeciwdziałania zagrożeniom. Unia posiada teoretycznie odpowiednie zaplecze do elimi-
nowania niemalże wszystkich zagrożeń jakie zostały ujęty w strategii bezpieczeństwa. Jednak na-
leży pamiętać, że obecne środowisko bezpieczeństwa zmienia się niezwykle dynamicznie i tworzy 
nowe zagrożenia takie jak kryzys migracyjny, terroryzm czy wojna w cyberprzestrzeni. w związku 
z tym sądzę, że Unia powinna w znaczącym stopniu dokonać modyfikacji swoich struktur i doku-
mentów m.in Strategii Bezpieczeństwa w celu lepszego funkcjonowania w sferze bezpieczeństwa. 
Weług zebranych opinii ekspertów i twórców literatury z tejże tematyki w głównym stopniu należy 
poprawić normy funkcjonowania organów i sił wspólnoty, oraz zwiększyć możliwości szybkiego 
reagowania na pojawiające się zagrożenia. w sferze zasobów cywilnych wskazane byłoby zwięk-
szenie możliwości Europolu poprzez zwiększenie personelu oraz większy budżet. Uzasadnieniem 
takiego podejścia jest ogromny napływ imigrantów do Europy w ostatnich latach. Modernizacje 
powinny przejść również Grupy Bojowe Unii Europejskiej a zwłaszcza zasady ich wykorzystywania. 
Problem stanowi również nastawienie państw, które wyznają zasadę dbania w pierwszej kolejności 
o własne bezpieczeństwo lub w największej mierze poleganiu na Sojuszu Północnoatlantyckim. 
Jednak po ostatnich wydarzeniach związanych z problemami z migrantami i zamachami terrory-
stycznymi rządy państw oraz obywateli powinni nabrać świadomości, że w obecnym zglobalizo-
wanym świecie należy w dużej mierze stawiać na siły i organizacje mogące na swoim terenie 
skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom. Właśnie w tym przypadku powinni postawić na rozwój 
struktur bezpieczeństwa Unii, oraz dążyć do tego, aby doszło do nich jak najszybciej.  

 

 

 

 
101 Ibidem, s. 523. 
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SECURITY POLICY OF THE EUROPEAN UNION 

Abstract: The article describes the security policy of the European Union through actions and 
individual institutions established for it. The EU's common foreign and security policy, which aims 
to resolve conflicts and foster international understanding, is based on diplomacy and respect for 
international rules. Thanks to its specialized civil and military bodies, the European Union is able 
to create security on the continent. Currently, the European Union is facing a migration crisis, 
terrorism, inflation and energy problems. The article presents an analysis of civil and military 
institutions responsible for security on the continent and their activities. 
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Łukasz Czekaj- doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwer-
sytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wśród jego zainteresowań 
naukowych znajdują się: edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja obywatelska, obrona cywilna 
i zarządzanie kryzysowe. Członek Stowarzyszenia Obronna. Narodowa. pl., Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji IPA oraz współzałożyciel stowarzyszenia proobronnego 9SPOT. Opiekun 
Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla bezpieczeństwa. Członek Zespołu ds. Upowszechnia-
nia Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża. 
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„BICZ BOŻY” – ISLAMIŚCI W SYRII A COVID-19 

Abstrakt: Celem artykułu jest analiza wpływu pandemii COVID-19102 na działalność ugrupowań 
islamistycznych w Syrii oraz ich percepcję tego zjawiska. Pandemia nie ominęła Syrii, niestabilność 
polityczna tego państwa, ubóstwo wywołane trwającym już ponad dziesięć lat konfliktem tylko 
sprzyjały rozwojowi choroby. Pandemia wstrzymała też niektóre działania militarne, inne prowa-
dzone przez podmioty niepaństwowe wręcz uaktywniła. Stała się też okazją do zmiany wizerunku, 
dla np. rządzących Idlibem, którzy mogli pokazać, że nie są tylko formacją terrorystyczną, ale też 
bytem politycznym, gotowym do opieki nad ludnością cywilną.  
Słowa kluczowe: COVID-19, ISIS, Państwo Islamskie, Syria, Hajat Tahrir asz-Szam, Idlib. 

 

Wstęp 

Przez organizacje islamistyczne będę tu rozumiał formacje, które w sposób otwarty dekla-
rują się jako takie, zatem ich celem jest ustanowienie rządów prawa islamskiego (szari’a) przy-
najmniej w Syrii, a za metodę do osiągnięcia tego celu dopuszczają działalność zbrojną, uważaną 
za święty obowiązek każdego muzułmanina (dżihad), realizowany przeciwko nieprawdziwym mu-
zułmanom (takfir) i niewiernym (kuffar). Ten ruch nazywany jest również: dżihadyzmem, takfiry-
zmem czy globalnym salafickim dżihadem103. Co do zasady, analiza będzie dotyczyła Państwa 
Islamskiego (Ad-Daula al-Islamijja / Islamic State / IS) zwanego też Państwem Islamskim w Iraku 
i Syrii (Ad-Daula al-Islamijja fi al-Irak wa-asz-Szam / Da’isz / ISIS) oraz enklawy w prowincji Idlib 
rządzonej m.in. przez tzw. Rząd Zbawienia, będący w głównej mierze kontrolowanym przez for-
mację Hajat Tahrir asz-Szam, w której główną siłą jest Dżabath Fateh asz-Szam znane wcześniej 
jako Dżabath an-Nusra. 

 
 

COVID-19 w Syrii 
Trudno jednoznacznie określić, kiedy pojawił się pierwszy przypadek COVID-19 w Syrii. 

Należy pamiętać, że państwo to jest nadal w stanie wojny domowej, opieka medyczna jest bardzo 
ograniczona, wreszcie na obszarze tego państwa de facto działa kilka różnych administracji. Pierw-
sze podejrzenia pojawiły się już w lutym, a oficjalny przypadek śmierci zanotowano 23 marca 
2020104. Rząd negował doniesienia o epidemii, niemniej już w lutym na terenach kontrolowanych 
przez Kurdów zaczęto wprowadzać restrykcje porównywalne do tych stosowanych w krajach 

 
102 COVID 19 - ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 
103 Por: P. Mazur, Czy dżihad to ideologia? o niekonsekwencjach terminologicznych wokół "walki na ścieżce Boga" 
„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate”, 2019, Z. 9 (2), s. 20-33. 
104 WHO, Syrian Arab Republic Situation, https://covid19.who.int/region/emro/country/sy [dostęp:13.04.2021]. 
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ościennych105. w części kontrolowanej przez rząd w Damaszku lockdown106 ogłaszano tylko doraź-
nie w miejscowościach, gdzie notowano śmiertelne przypadki i często na bardzo ograniczony 
czas107, lecz nie zdecydowano się na pełną blokadę kraju. Władze w Damaszku podawały mało 
przekonywujące dane, z których wynikało, że Syria jest prawie wolna od pandemii. Nie bez zna-
czenia była sytuacja gospodarcza; w kwietniu USA nałożyły kolejne sankcje, a ewentualne za-
mknięcie gospodarki oznaczałoby pogorszenie i tak złej sytuacji108. Było to też swoiste „zaklinanie 
rzeczywistości” pod względem przygotowania do pandemii, liczby respiratorów oraz izolatek 
w szpitalach. Gorzej było tylko w Jemenie i Sudanie Południowym109. Dodatkowo sytuację utrud-
niał fakt, że główni sprzymierzeńcy rządu, jak Iran, Rosja czy Chiny sami musieli zmagać się z 
pandemią i ich pomoc była bardzo ograniczona. Już w lecie 2020 sytuacja zaczęła wymykać się 
spod kontroli rządu, a dokładniej coraz trudniej było ukryć pandemię, zwłaszcza że nie stosowano 
żadnych środków spowalniających jej rozwój i trudno nakładać kwarantannę z powodu choroby, 
której „nie ma”. Jednym z powodów niskiej oficjalnej liczby zakażeń w Syrii było zaniżanie danych 
przez samych zainfekowanych. Wielu twierdziło, że chce uniknąć zauważenia przez władze ze 
względu na swoje poglądy polityczne lub w obawie przed śmiercią w zrujnowanych zakładach 
opieki zdrowotnej. w aktach zgonu wpisywano na ogół zapalenie płuc lub inne schorzenia, a nie 
wynik zarażenia COVID-19110.  

12 marca 2021 roku poinformowano o zakażeniu wirusem pary prezydenckiej Baszara 
i Asmy al-Assadów111. Sytuacja epidemiologiczna wczesną wiosną 2021 była bardzo ciężka. Co 
prawda zaczęto przyjmować pomoc od „zaprzyjaźnionych” państw112, w tym szczepionki, ale była 
ona nadal niewystarczająca i kierowana tylko do lojalnej wobec rządu części społeczeństwa. We-
dług Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na początek kwietnia oficjalnie zarejestrowano blisko 
20 000 potwierdzonych przypadków COVID-19 i ponad 1300 zgonów (dane te dotyczą tylko z 
terytorium kontrolowanego przez rząd w Damaszku)113. Liczba ta na pewno nie odpowiadała rze-
czywistości, pomijając jawne fałszerstwa, a bazując tylko na danych lokalnych centrów medycz-
nych, odnotowano przynajmniej 45 879 pozytywnych wyników testów na COVID-19 i łącznie 
2023 zgony (stan na początek marca 2021]114. Wydaje się, że na początku kwietnia 2021 r. sytu-
acja epidemiologiczna była najgorsza jak dotąd. 

 
105 W. van Wilgenburg, Officials to close Syria-Kurdistan Region border to block coronavirus, 
https://www.kurdistan24.net/en/news/84714a1a-24c4-4854-bec3-09820b6f3cfb, [dostęp:13.04.2021]. 
106 Polityka ograniczenia swobód przemieszczania się, pobytu dla osób lub społeczności w celach ochrony przed zaka-
żeniami. 
107 SANA, Imposing a lockdown on Mnin town in Damascus Countryside after a woman died of coronavirus, 
https://web.archive.org/web/20200623023513/https://sana.sy/en/?p=189206, [dostęp:13.04.2021]. 
108 S. Dadouch, Coronavirus cases suspiciously low in Syria, but new uptick is spurring the government to act, 
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/coronavirus-syria-cases-assad/2020/07/18/732573ec-c14a-
11ea-8908-68a2b9eae9e0_story.html, [dostęp:13.04.2021]. 
109 E. Smith, These countries have only a handful of ventilators, https://www.devex.com/news/these-countries-have-
only-a-handful-of-ventilators-96970, [dostęp:13.04.2021]. 
110 A. Vohra, Inside Syria’s Secret Coronavirus Crisis, https://foreignpolicy.com/2020/08/27/inside-syrias-secret-
coronavirus-crisis/, [dostęp:13.04.2021]. 
111 E. Kourdi, M. Salem, T. Qiblaw, Syrian President Bashar al-Assad and his wife Asma test positive for Covid-19, 
https://edition.cnn.com/2021/03/08/middleeast/syria-assad-coronavirus-intl/index.html, [dostęp:13.04.2021]. 
112 Prawdopodobnie była to rosyjska szczepionka Sputnik V, ale dostarczona przez Izrael w zamian za zwolnienie jeń-
ców: Al-Jazeera, Syria launches COVID vaccine drive as Israel questions swirl, https://www.aljaze-
era.com/news/2021/3/17/syria-launches-covid-vaccination-drive-amid-economic-challenges, [dostęp:13.04.2021].  
113 WHO, Syrian Arab Republic, op.cit. 
114 E. Kourdi, M. Salem, T. Qiblaw, Syrian President Bashar al-Assad and his wife Asma test positive for Covid-19, 
op.cit. 



 
44 

 
ISIS a COVID-19 
Koniec kalifatu – powrót do korzeni 

Premier Iraku Haider al-Abadi 9 grudnia 2017 ogłosił uwolnienie Iraku od ISIS115. Z kolei 
Donald Trump w marcu 2019 ogłosił całkowite zniszczenie tegoż116. w tym samym jednak czasie, 
Departament Obrony USA twierdził, że w Iraku i Syrii nadal jest między14 000 a 18 000 „człon-
ków” ISIS, z czego ponad 3000 to obcokrajowcy117.  

23 marca 2019 r. ISIS poddało jedną ze swoich ostatnich stref, nad środkowym Eufratem 
w Al-Baghuz Faukani118. Walki były bardzo zacięte, ISIS broniło się długo i wytrwale. Przywódca 
ISIS Abu Bakr al-Bagdadi (prawdopodobnie jego prawdziwe nazwisko to Ibrahim ibn Awwad ibn 
Ibrahim ibn Ali ibn Muhammad) opuścił miasto już 7 stycznia. w samym mieście przebywało około 
63 000 członków rodzin ISIS i innych cywili, którzy po ustaniu walk wyszli z podziemnych tuneli. 
ISIS celowo umieszczało podczas walk cywilów między swoimi pozycjami traktując ich jak żywe 
tarcze119. Większość została przeniesiona do obozu Al-Haul (Al-Howl) w północnej Syrii, przekra-
czając jego pojemność o ponad 30 000 osób120, co zapewne sprzyjało dalszej radykalizacji tam 
osadzonych. We wrześniu 2020 w obozie przebywało 67 000 osób, w tym 40 000 członków rodzin 
bojowników ISIS. 24 300 pochodziło z Syrii, a około 30 000 z Iraku. Kolejnych 10 000 mieszkań-
ców obozów z innych krajów, z których prawie wszyscy byli powiązani z zagranicznymi bojowni-
kami ISIS. Kurdowie jesienią 2020 r. ogłosili chęć likwidacji obozu ze względu na przeludnienie, 
ale też problem epidemiologiczny (COVID 19)121. Dopiero 29 października 2019 roku Amerykanie 
zabili al-Bagdadiego. Przebywał on w willi w północno-zachodniej Syrii w miejscowości Barisza, 
siły specjalne USA (Delta Force) dokonały szturmu, a Bagdadi uciekł do tunelu wykopanego pod 
domem, gdzie miał się wysadzić122. 

Śmierć al-Bagdadiego i kolejne ogłaszane końce ISIS nie odpowiadały jednak stanowi fak-
tycznemu. Wybrano nowego kalifa a sam wybór był zaskakujący, ponieważ był to człowiek nie-
pełniący dotychczas ważnych funkcji w ISIS. Nowy kalif, Abu Ibrahim al-Haszimi al-Kuraszi, czyli 
Ameer Muhammed Saeed as-Salbi al-Mawla przystąpił do odbudowy struktur i potencjału. Około 
43 architektów potęgi ISIS zginęło w latach 2017-2019. Zginęło 79 kluczowych dowódców śred-
niego szczebla, a także setki dowódców operacyjnych i wsparcia. Mimo tego, ISIS nadal działało 
zarówno w Syrii, jak i Iraku. Pod nowym kalifem istniały dwa komitety wysokiego szczebla: pię-
cioosobowa Rada Szury (konsultacyjna), na czele której stał Hadżi Juma Awad al-Badri rodzony 

 
115 BBC, Iraq declares war with Islamic State is over, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42291985, 
[dostęp:13.04.2021]. 
116 E. Ioanes, Here's what's left of ISIS — and why they still pose a major threat, https://www.busi-
nessinsider.com/trump-said-isis-was-finished-threat-2019-8?IR=T, [dostęp:13.04.2021]. 
117 Operation Inherent Resolve, “Lead Inspector General Report to the United States Congress”, https://media.de-
fense.gov/2019/Aug/06/2002167167/-1/-1/1/Q3FY2019_LEADIG_OIR_REPORT.PDF, s. 2, [dostęp:13.04.2021]. 
118 S. E. Rasmussen, U.S.-Led Coalition Captures Last ISIS Bastion in Syria, Ending Caliphate, 
https://www.wsj.com/articles/u-s-backed-force-says-islamic-states-caliphate-destroyed-in-syria-11553322489, 
[dostęp:13.04.2021]. 
119 P. Pieniążek, Państwo Islamskie wciąż walczy, https://www.tygodnikpowszechny.pl/panstwo-islamskie-wciaz-
walczy-159688, [dostęp:13.04.2021]. 
120 J. Dunford, J. Cafarella, ISIS's Opportunity in Northern Syria's Detention Facilities and Camps, http://www.iswre-
search.org/2019/05/isiss-opportunity-in-northern-syrias.html, [dostęp:13.04.2021]. 
121 SYria Real Infos And News, Syrians were allowed to leave Al-Hol camp, https://www.facebook.com/SYRIAN.SYri-
aRealInfosAndNews/posts/3727623170589302, [dostęp:13.04.2021]. 
122 BBC, Baghdadi death: Footage shows rubble of IS leader's compound, https://www.bbc.com/news/av/world-us-
canada-50224939, [dostęp:13.04.2021]. 
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brat al-Bagdadiego oraz pięcioosobowy „rząd” (tzw. komitet delegacyjny), na którego czele stał 
Sami Jassim al-Dżubori. Każdy członek zarządzał osobnym resortem (bezpieczeństwo, kryjówki, 
sprawy religijne, media i fundusze). Władza była też częściowo zdecentralizowana, nie było już 
całych wilajetów123, lecz tzw. sektory124, gdzie struktura administracji była identyczna, jak na 
szczeblu centralnym. Sektory działały półautonomicznie i były samowystarczalne finansowo125. 

 
COVID-19 w ideologii ISIS 

Początkowo COVID-19 taktowany był jako kara za bezbożność. Pierwszy przypadek 
w Iraku został odnotowany 24 lutego w Nadżafie. Skomentowano to jako winę szyitów, a wybuch 
epidemii nazwano „znakiem”, że szyici powinni „porzucić politeizm”126. Pomijając, że narracja an-
tyszyicka była zgodna z wizją świata ISIS, to należy przyznać, że tak jak w Iraku, tak i w Syrii 
zakażenia mogły faktycznie pochodzić z Iranu. 

W styczniu główny arabskojęzyczny organ prasowy ISIS „Al-Naba” tłumaczył, że „nowy 
wirus szerzy śmierć i terror w Chinach”, „komunistyczne Chiny panikują po rozprzestrzenieniu się 
nowego wirusa”. Podkreślono „rosnące zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się zakaźnego wi-
rusa”, dodając, że „może to zepchnąć Światową Organizację Zdrowia w stan zagrożenia”. w luto-
wym artykule, w tym samym czasopiśmie, zauważono, że chociaż „wielu muzułmanów spieszyło 
się, by potwierdzić, że ta epidemia jest „karą od Boga Wszechmogącego” za szeroko zakrojone 
wykorzystywanie ludności ujgurskiej w Chinach, to „świat jest połączony”, a transport „ułatwi 
przenoszenie chorób i epidemii”. Muzułmanie powinni „szukać pomocy u Boga Wszechmogącego, 
aby uniknąć choroby i trzymać ją z dala od swoich krajów”127. Było to nawiązanie do fatwy128 z 23 
stycznia syryjskiego duchownego Abdula Razzaqa al-Mahdiego. Powiedział on, że muzułmanie 
mogą modlić się, aby wirus unicestwił chińskich „wrogów Allaha”, którzy „zabili, wymordowali, 
uwięzili i uciskali Ujgurów”129. 

 „Al-Naba”130 podjął również temat pandemii od strony czysto medycznej oraz bezpieczeń-
stwa. Narracja została zatem przemodelowana, zatem nie była to już tylko kara dla niewiernych, 
ale też realne zagrożenie dla muzułmanów i misji ISIS.  Uznano, że w jej czasie mudżahedini 
(bojownicy Boga131) powinni ograniczyć przemieszczanie się, trzymać się z dala od „ziemi zarazy”, 
a jeśli są już chorzy powinni zostać tam, gdzie ich choroba zastała. Powinni dbać o swoje zdrowie, 
zakrywać usta i często myć ręce.  Członkowie ISIS powinni podtrzymywać swoją wiarę w Boga 

 
123 Prowincja lub gubernatorstwo, jednostka administracyjna kalifatu Państwo Islamskie, termin ten używany był przez 
wiele państw arabskich, jako nazwa jednostki administracyjno-terytorialnej.  
124 Małe obszary, w których ISIS mogło w miarę swobodnie działać. 
125 H. Al-Hashimi, ISIS 2020: New Structures and Leaders in Iraq Revealed, https://cgpolicy.org/articles/isis-2020-
new-structures-and-leaders-in-iraq-revealed/, [dostęp:13.04.2021]. 
126 A. Hanna, What Islamists Are Doing and Saying on COVID-19 Crisis, https://www.wilsoncenter.org/article/what-
islamists-are-doing-and-saying-covid-19-crisis, [dostęp:13.04.2021]. 
127 B. Johnson, ISIS Coronavirus Directives: Do ‘Not Enter the Land of the Epidemic,’ Cover Your Sneezes, 
https://www.hstoday.us/subject-matter-areas/counterterrorism/isis-coronavirus-directives-do-not-enter-the-land-of-
the-epidemic-cover-your-sneezes/, [dostęp:13.04.2021]. 
128 Opinia odpowiedź na problem teologiczny wysokiego uczonego-teologa muzułmańskiego. 
129 S. Stalinsky, What Jihadists Are Saying About the Coronavirus, https://www.wsj.com/articles/what-jihadists-are-
saying-about-the-coronavirus-11586112043#_=_ac, [dostęp:13.04.2021].  
130 „Al-Naba', Rajab 1441 AH. 
131 Termin powstały podczas wojny w Afganistanie (1979-1989), oznaczający dosłownie bojownika dżihadu, czy po-
dejmującego trud dla Boga. 
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i „pokładać ufność w Bogu i szukać w Nim schronienia przed chorobami”132. Co bardzo charakte-
rystyczne dla narracji Państwa Islamskiego, wskazówki nie zostały poparte opiniami WHO czy 
innej organizacji tylko wprost wywiedzione z szariatu. Przykładowo zakrywanie ust maseczką to 
przykaz z hadisów za Abu Dawud al-Sijistanim: „Wysłannik Boga kładł rękę lub ubranie na jego 
ustach, kiedy kichał i w ten sposób ściszał lub uciszał swój głos”. Kwarantanna wynika z zapisu „Z 
upoważnienia Abu Hurairy (niech Bóg będzie z niego zadowolony): Wysłannik Boży powiedział: 
<<I uciekajcie przed dotkniętym trądem, jak uciekacie przed lwem>>”. Również sam fakt wystą-
pienia epidemii to „udręka zesłana przez Boga na kogo chce, i Bóg uczynił to miłosierdziem dla 
wierzących. Każdy, kto mieszka na ziemi cierpliwie i czeka na upadek zarazy, wiedząc, że dotknie 
ona tylko tego, o którym Bóg zadecydował, gdyż ten człowiek jest podobny do nagrody męczen-
nika”133. Zatem epidemia może dotknąć też „dobrych muzułmanów” i muszą ją przyjąć jako próbę, 
a śmierć równoznaczna jest z męczeństwem (szahid). Należy jednak uważać na swoje zdrowie, 
bo tak nakazuje szariat, decyzja o tym czy zachorujemy jest decyzją Boga i nie należy łamać jego 
zasad narażając się na zarazę. Ta oczywiście powstała w państwach krzyżowców (Zachodu) i Chi-
nach, a była wynikiem ich grzesznego życia. 

 
Wpływ pandemii na działania zbrojne ISIS 

Pojawienie się pandemii uznano też za pewną szansę w zintensyfikowaniu działalności 
zbrojnej. w marcu w „Al-Naba” ukazał się artykuł, w którym dokonano analizy sytuacji bezpie-
czeństwa związanej z pandemią pandemią. Autorzy doszli do wniosku, że „I ostatnią rzeczą, jakiej 
chcą dzisiaj [krzyżowcy], jest to, aby ten krytyczny dla ich czas zbiegł się z przygotowaniami 
żołnierzy kalifatu do nowych uderzeń na nich, podobnie jak zamachy w Paryżu, Londynie, Brukseli 
i innych miejscach. a poziom zaabsorbowania ich bezpieczeństwem i placówkami medycznymi 
osiągnął w niektórych miejscach maksymalny limit, a tym czego obawiają się oni przede wszystkim 
dzisiaj jest to, że mudżahedini przywitają ich rano dniem podobnym do dni poprzednich […]. a ich 
armie zaczęły wchodzić w stan paraliżu z powodu ograniczenia ich ruchów, presji na ich budżety 
i zaabsorbowania wycofaniem się na swoje ziemie”134.  

28 maja 2020 r. Abu Hamza al-Kuraszi, rzecznik ISIS powiedział: „Krzyżowcy i apostaci 
być może zebrali się w koalicji i zniszczyli terytorialną siedzibę, którą niegdyś rządziło Państwo 
Islamskie, ale grupa kontynuuje swoją drogę prawdziwej wiary i walki. Teraz wrogowie islamu 
żałują, ile wydali na wojnę z Państwem Islamskim, a epidemia wyczerpuje ich ekonomicznie. Uak-
tywnienie mudżahedinów przez Boga jest bliskie. Niech Bóg nadal będzie nakładał zarazę, bóle 
i udręki na dzisiejszych Taghut135, tak jak posłał na faraona, ale uchroni muzułmanów przed epi-
demiami […] Muzułmanie w ogóle muszą pracować, aby wspierać mudżahedinów i religię. Powinni 
zrozumieć, że świat jest podzielony na dwa obozy: obóz wiary i obóz hipokryzji”136. Uznał ten czas 
za korzystny do wznowienia ataków: „Ostatnią rzeczą jakiej chcą, jest wysłanie większej liczby 

 
132 T. Harper, Isis issues coronavirus travel advice: terrorists should avoid Europe, 
https://www.thetimes.co.uk/article/isis-issues-coronavirus-travel-advice-terrorists-should-avoid-europe-5m89dvjjw, 
[dostęp:13.04.2021]. 
133 A. J. Al-Tamimi, Islamic State Advice on Coronavirus Pandemic, http://www.aymennjawad.org/2020/03/islamic-
state-advice-on-coronavirus-pandemic, [dostęp:13.04.2021]. 
134 Idem, Islamic State Editorial on the Coronavirus Pandemic, http://www.aymennjawad.org/2020/03/islamic-state-
editorial-on-the-coronavirus, [dostęp:13.04.2021]. 
135 Określenie tyrana lub dyktatora, często deklarującego się jako muzułmanin. Wywodzi się z Koranu, oznaczał 
fałszywych idoli z czasów przedislamskich, szatana, lub urzędnika nie stosującego szariatu. 
136 A. J. Al-Tamimi, New Speech by the Islamic State's Official Spokesman: Translation and Analysis, http://www.ay-
mennjawad.org/2020/06/new-speech-by-the-islamic-state-official, [dostęp:13.04.2021]. 
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żołnierzy na obszary, w których choroba może się rozprzestrzenić lub zmuszenie ich do zmobilizo-
wania pracowników ochrony i żołnierzy na tym terenie”137. 

Podczas pandemii ISIS zintensyfikowało działania zbrojnew Syrii zarówno przeciwko wspie-
ranym przez USA Syryjskim Demokratycznym Siłom (SDF) na północnym-wschodzie, jak i rządo-
wym siłom bezpieczeństwa w centralnym, pustynnym regionie. Oba obszary były częścią kalifatu 
Państwa Islamskiego w latach 2014-2019. Eskalacja była uderzająca, ponieważ nastąpiła po gwał-
townym spadku liczby ataków. ISIS deklarowało, że w styczniu i lutym 2020 r. przeprowadziło 
187 ataków w Iraku i Syrii. Dla porównania, po upadku Baghouz ISIS średnio przeprowadzało 100 
ataków miesięcznie, od 35 do 40 w Iraku i od 60 do 65 w Syrii138. w listopadzie i grudniu 2019 r. 
przeprowadzono ich 382, przynajmniej część była zemstą za zabicie al-Bagdadiego. w pierwszym 
kwartale 2020 roku aktywność ISIS stopniowo malała. Według US CENTCOM139, odnotowano 155 
ataków w Syrii w porównaniu do 345 ataków, które odnotowała w poprzedzającym kwartale. 
w prowincji Dajr az-Zaur, spadek był na poziomie 37 procent, w Hasace i Rakkce spadła liczba 
ataków o 80 i 70 procent. Ponadto spadła liczba ofiar o 50 procent z 692 w poprzednim kwartale 
do 343 w pierwszym kwartale140. Niemniej nadal było to znacznie więcej niż rok wcześniej. w dru-
gim kwartale 2020 roku ISIS przeprowadziło 140 ataków, od marca do kwietnia na poziomie 43, 
w maju wzrosły do 64 (był to miesiąc Ramadanu), a następnie spadły do 33 w czerwcu. Ponad 
połowa wszystkich zamachów miała miejsce w prowincji Dajr az-Zaur141. 

ISIS prowadziło walki przede wszystkim poprzez zamachy terrorystyczne. Niemniej 9 
kwietnia 2020 r. bojownicy ISIS dokonali rajdu na miasto As-Suchna. Walki trwały dwa dni, a woj-
ska rządowe musiały wezwać rosyjskie wsparcie lotnicze. Zginęło ponad 30 syryjskich żołnierzy. 
1 maja tego samego roku autobus pełen syryjskich żołnierzy wpadł w zasadzkę na kluczowej 
autostradzie biegnącej przez pustynię, zginęło siedem osób. ISIS nasiliło również swoje ataki 
w prowincji Dara w południowej Syrii, twierdząc, że przygotowało, co najmniej siedem ukierunko-
wanych zabójstw, zasadzek i ataków bombowych142.  

Wiosną 2020 roku uśpione komórki rozpoczęły niespodziewane ataki na SDF i to, co ISIS 
nazywa sahwa (obraźliwy termin używany przez ISIS dla muzułmańskich frakcji współpracujących 
z SDF i kierowaną przez USA międzynarodową koalicją w Syrii - relikt ugrupowań sunnickich, które 
walczyły z Al-Kaidą w Iraku w latach 2005-2008). Działania ISIS w Syrii miały miejsce we wszyst-
kich regionach na wschód od Eufratu, aż po Pustynię Syryjską. ISIS używało małych, ale dobrze 
zorganizowanych jednostek bojowych. Co istotne, intensywność i zastosowane środki świadczą 
o posiadaniu sporych zasobów finansowych. Według zeznań niektórych członków ISIS, którzy pra-
cowali przy zbiórce pieniędzy, większość środków, które przechowywano w Ar-Rakkce pozostało 
w posiadaniu dowódców polowych i prawdopodobnie większość z nich jest w Syrii143.  

 
137 Idem, Islamic State Editorial on the Coronavirus Pandemic, http://www.aymennjawad.org/2020/03/islamic-state-
editorial-on-the-coronavirus, [dostęp:13.04.2021]. 
138 Operation Inherent Resolve, “Lead Inspector General Report to the United States Congress”, January 1, 2020‒
March 31, 2020, s. 20. 
139 United States Central Command – połączone dowództwo sił zbrojjnych USA odpowiedzialne za działania na Bliskim 
Wschodzie i Południowo-Centralnej Azji. 
140 Ibidem, s. 51. 
141 Idem, “Lead Inspector General Report to the United States Congress”, April 1, 2020‒June 30, 2020, s. 27. 
142 C. Lister, ISIS’s dramatic escalation in Syria and Iraq, https://www.mei.edu/blog/isiss-dramatic-escalation-syria-
and-iraq, [dostęp:13.04.2021]. 
143 D. Kenner, All ISIS Has Left Is Money. Lots of It, https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/03/isis-
caliphate-money-territory/584911/, [dostęp:13.04.2021]. 
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Jesienią 2020 roku walki nadal trwały, a nawet nasilały się, gdyż ISIS coraz częściej pro-
wadziło już nie tylko ataki terrorystyczne, lecz powróciło do walk partyzanckich. Od 6 października 
2020 r. prowadzona była operacja wojskowa na syryjskiej pustyni, w trójkącie Aleppo-Hama-
Rakka. Trwały zaciekłe starcia między siłami reżimu a ISIS. Siły rządowe były wspierane przez 
lotnictwo rosyjskie. Zginęło co najmniej 6 żołnierzy syryjskich. Jednocześnie trwały walki w za-
chodniej części Dajr az-Zaur, gdzie zginęło przynajmniej 3 żołnierzy w obu starciach ISIS straciło 
17 bojowników144. Na przełomie września i października dokonano szeregu ataków na siły rzą-
dowe, głównie w prowincji Hama, w tym na pozycje wojsk rządowych w rejonie Al-Fasdah, a także 
w górach Tanahij i Tutian i pustyni As-Suchna145. Tylko w pierwszym tygodniu października 2020 
r. w starciach w regionie centralnym zginęło 49 terrorystów i 41 syryjskich prorządowych bojow-
ników. Pomimo poniesienia ciężkich strat, terroryści ISIS nasilali działania. Media prorządowe su-
gerowały, że było to możliwe dzięki pomocy, ponoć wspierani przez USA bojownicy w południowo-
wschodnim regionie Al-Tanf zaopatrywali terrorystów w zamian za pieniądze146.  

18 sierpnia 2020 r. w Badii w zamachu zginął rosyjski doradca wojskowy generał Wiacze-
sław Gładkik147. Stało się to pretekstem do rozpoczęcia operacji militarnej „Biała Pustynia”. Ataki 
ISIS w regionie Badia nasiliły się, stanowiąc zagrożenie dla wojskowych i gospodarczych szlaków 
zaopatrzenia. Rosjanie wraz z armią syryjską zintensyfikowali swoje działania w tym rejonie.  
Druga faza, zapoczątkowana 5 listopada objęła pustynię As-Suchna we wschodniej części Homs. 

ISIS szczególnie aktywne było we wschodniej pustynnej części Dajr az-Zaur i Homs, gdzie 
walczyło z reżimem w miastach As-Suchna i Dżibajdżi (Jibajib) na autostradzie łączącej Dajr az-
Zaur i Homs. Operacje te pokazują, że ISIS zwiększyło swoją mobilność, dzięki obostrzeniom zwią-
zanym z epidemią148. 

Pandemia podkopała wysiłki rządu syryjskiego mające na celu powstrzymanie zagrożeń. 
ISIS operowało głównie w Badia, słabo zaludnionym pustynnym regionie w środkowej Syrii. Ame-
rykańskie operacje wojskowe w Iraku i Syrii ograniczały się głównie do nalotów i rozpoznania. 
w ciągu kilku tygodni ISIS ponownie udowodniło, że jest organizacją odporną i elastyczną. Po-
mimo poważnych strat sił i środków, pozostało finansowo wypłacalne, kreatywne, śmiercionośne 
i ponownie wystarczająco pewne siebie, aby zagrozić tym, którzy są jego wrogami. Zmniejszenie 
aktywności wojsk spowodowane pandemią ISIS wykorzystało skutecznie do odbudowania swoich 
zdolności.  

 
 
 
 

 
144 Syrian Observatory for Human Rights, ISIS resurgence | Cells attack regime positions in al-Sukhna desert, and 
Russian airstrikes target ISIS positions in Al-Badiya, https://www.syriahr.com/en/187104/, [dostęp:13.04.2021]. 
145 Idem, ISIS resurgence | Cells attack positions of regime forces and loyalists in Hama desert, https://www.syr-
iahr.com/en/187236/, [dostęp:13.04.2021]. 
146 SYria Real Infos And News – SYRIAN, ISIS terrorists launched large attack against Syrian troops in eastern Hama, 
https://www.facebook.com/SYRIAN.SYriaRealInfosAndNews/posts/3734089253276027, [dostęp:13.04.2021]. 
147Hytryj Hrjak, Rosyjski generał Gladkikh został rozerwany przez minę lądową w Syrii WIDEO z eksplozji (Хитрый 
Хряк, Российского генерала Гладких разорвало фугасом в Сирии ВИДЕО взрыва), 
https://www.youtube.com/watch?v=x_WtVDu9lwI&feature=emb_logo, [dostęp:13.04.2021]; J. Szuba, Russian major 
general killed in roadside bomb in Syria’s Deir ez-Zor, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/syria-rus-
sia-general-killed-isis.html#ixzz6hM9pqwjg [dostęp:13.04.2021]. 
148 A. Al-Ghadhawi, ISIS in Syria: a Deadly New Focus, https://cgpolicy.org/articles/isis-in-syria-a-deadly-new-focus/, 
[dostęp:13.04.2021]. 
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Idlib 
Ostatni emirat islamistów w Syrii 

Jedynym obszarem kontrolowanym przez islamistów jest miasto i prowincja Idlib w pół-
nocno-wschodniej Syrii. w 2020 roku w tym rejonie głównymi graczami byli: 

- Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), 

- Syryjska Armia Narodowa (po połączeniu z Frontem Wyzwolenia Narodowego – NFL) – 

sojusz rebeliantów wspierany przez Turcję, 

- Hurras ad-Din (HaD) – związany z Al-Kaidą, 

- Turkieska Partia Islamska (Turkistan Islamic Party – TIP) - grupa dżihadystów zdomino-

wana przez chińskich Ujgurów. 

Drugą znaczącą siłą był Front Wyzwolenia Narodowego (Al-Dżabha al-Watanija Liltahrir / 
National Liberation Front - NLF), który został utworzony wiosną 2018 roku przez 11 frakcji rebe-
liantów chcących przeciwdziałać HTS. Był to sojusz wspierany przez Turcję, który obejmował isla-
mistów, takich jak Ahrar asz-Szam i Faylaq asz-Szam (Al Sham Corps) łączonego z Bractwem 
Muzułmańskim czy przesiedlone ze Wschodniej Ghouty Dżaisz al-Islam149.  Wszystkie te frakcje 
wyznaczyły sobie cel wprowadzenia szariatu w nowej Syrii, Ahrar asz-Szam prezentował się nawet 
jako trzecia droga islamizmu między ISIS a Al-Kaidą (Dżabath an-Nusrą)150. Pragmatycznie hasła 
dżihadu zamienili jednak na walkę narodowowyzwoleńczą. w rezultacie okazało się, że w Idlib były 
dwie mocne frakcje, obie protureckie, z czego jedna jawnie (SAN) i druga pragmatycznie (HTS). 
Byli też Ujgurzy z TIP będący cichymi sprzymierzeńcami HTS, ale przy okazji mający swoje niean-
tagonistyczne relacje z niektórymi członkami SAN. Ponadto była jedna frakcja jawnie antyturecka, 
antykurdyjska, antyasadowska, za to związana z Al-Kaidą, czyli HaD i jego pokój operacyjny So 
Be Steadfast. Niemniej ci ostani zostali zmarginalizowani przez HTS już w czerwcu 2020 r. 

Podstawową różnicą pomiędzy HTS a ISIS było posiadanie stałego terytorium i koniecz-
ność prowadzenia polityki zdrowotnej dla ludności. 

 
COVID-19 a HTS 

14 marca 2020 r. tygodnik „Ebaa Weekly” (Ibaa), będący organem prasowym HTS opubli-
kował szereg artykułów dotyczących epidemii COVID-19. 21 marca zasugerował nawet, że wirus 
jest boską zemstą za śmierć muzułmanów na całym świecie. Było to za pewne nawiązaniem do 
narracji jednego w przywódców duchowych HTS Abdallaha Muhammada ibn Sulajmana al-Muhaj-
siniego (Abdallah Muhammad Bin-Sulayman al-Muhaysini). Ten mówił, że dopiero epidemia spo-
wodowała, że „zamknięto nocne kluby, bary i burdele na całym świecie” a świeccy przywódcy 
musieli powrócić do religii, dającej w tych okolicznościach jedyną drogę do przetrwania151.  

2 listopada 2017 ogłoszono powstanie Rządu Zbawienia (Hukumat al-Inqadh as-Surijja) 
pod przewodnictwem dra Muhammad as-Szejcha (al-Sheikha). Składał się on z 11 ministerstw: 
spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, awqaf (dobroczynności), edukacji, szkolnictwa wyższego, 

 
149 K. Ashawi, Far from home, a Syrian rebel group starts over, https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-
syria-rebels-idUSKCN1M71CO, [dostęp:13.04.2021]. 
150 S. Heller, Ahrar al-Sham’s revisionist jihadism, https://warontherocks.com/2015/09/ahrar-al-shams-revisionist-ji-
hadism/, [dostęp:13.04.2021]. 
151 BBC Monitoring, Dr Abdallah al-Muhaysini - Biography, 25 Sep 2020. 
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rolnictwa, gospodarki, spraw społecznych i wysiedleńców, infrastruktury mieszkalnej, administra-
cji lokalnej i zdrowia. Kwestie bezpieczeństwa i wojskowości były wyłączone spod jurysdykcji 
rządu i pozostawały w gestii HTS. Kolenym szefem rządu został Fawaz Hilal, a pod koniec 2020 
roku Ali Keda, sprawujący drugą kadencję152. 

Rząd Zbawienia zaczął wprowadzać pierwsze obostrzenia związane z COVID-19 już wcze-
sną wiosną. 14 marca przekazał wytyczne dotyczące środków zapobiegawczych w walce z wiru-
sem w oparciu o międzynarodowe ustalenia medyczne. w dniu 23 marca utworzono również ze-
spół reagowania kryzysowego w celu koordynowania działań wszystkich swoich ministerstw pod 
przewodnictwem Abdullaha as-Shawiego. Przeprowadzono szereg działań informacyjnych: rozda-
wano ulotki informacyjne, udostępniono film oraz opublikowano serię artykułów ministra zdrowia 
dra Aymana Jibisa wyjaśniających specyfikę koronawirusa oraz jakie należy podjąć środki zapo-
biegawcze, ponadto przygotowano też akcję dla dzieci. Na oficjalnej stronie internetowej publiko-
wano szereg materiałów dotyczących epidemii, w tym infografiki podające liczbę osób zakażo-
nych153 czy zasady postępowania w meczetach w ramach reżimu sanitarnego154. Wprowadzono 
kontrole temperatury ciała podróżnych na przejściu granicznym Bab al-Hawa z Turcją, wprowa-
dzono kwarantannę dla wjeżdżających z Turcji, dokonywano dezynfekcji szkół, meczetów, budyn-
ków rządowych i innej infrastruktury. Zdecydowano się nawet na zawieszanie piątkowych modlitw, 
zamknięto szkoły, jedna ze szkół koranicznych HTS - Dar al-Wahi as-Sharif opublikowała nagrane 
wcześniej filmy z kursami dla dzieci na czterech różnych poziomach edukacji z języka arabskiego, 
edukacji islamskiej i moralności, matematyki, nauk ścisłych i języka angielskiego. Emitowano co-
tygodniowy program w serwisie YouTube pt. „Korona i Szaria” itd.155. 

Mimo wielu podejmowanych wysiłków, ogólnie fatalna sytuacja humanitarna w emiracie 
otoczonym przez siły rządowe wspierane przez Hezbollah i Rosję, a z drugiej strony Turcję unie-
możliwiała walkę z pandemią. o ile wymienione wyżej działania przypominają te podjęte choćby 
w Polsce, to rzeczywistość wygląda znacząco inaczej. Na zdjęciach z Idlib, w tym nawet polityków 
Rządu Zbawienia widać nieprzestrzeganie obostrzeń. Oficjalnie w lipcu 2020 ogłoszono, że miał 
miejsce pierwszy zgon spowodowany COVID-19156. Brakuje podstawowych środków do życia, a co 
dopiero do walki z wirusem. Wiele osób żyje w tymczasowych obozach, brakuje podstawowych 
środków higienicznych i żywności. w marcu 2021 wojska rządowe rozpoczęły atak na przejście 
graniczne z Turcją, to jedyna droga, którą dociera pomoc humanitarna czy ropa naftowa. Praw-
dopodobnie celem ataków zarówno sił rządowych jak i Rosjan były też szpitale157. Sami miesz-
kańcy próbują swoimi siłami radzić sobie w tej sytuacji. Grupa 12 ochotników, głównie techników 
i inżynierów, rozpoczęła produkcję respiratorów własnej konstrukcji158. 

 
152 Idem, Head of jihadist-backed 'government' in northern Syria 're-elected', 1 Dec 2020. 
153 Syrian SG, Infografika przedstawiająca najnowsze statystyki przypadków koronawirusa i powrotu do zdrowia na 
Wyzwolonej Północy ( المحرر الشمال في منه والشفاء كورونا بفيروس اإلصابة لحاالت اإلحصائيات آخر  يوضح إنفوغرافيك .), 
https://syriansg.org/9311/, [dostęp:13.04.2021]. 
154Idem,  Infografika o środkach zapobiegawczych, których muszą przestrzegać odwiedzający meczet, aby chronić 
siebie i innych przed zakażeniem Covid 19 ( لحماية بها، التقيد  المساجد رواد  على يجب  التي الوقاية بإجراءات إنفوغرافيك  

(كورونا) 19 كوفيد بفيروس اإلصابة من  واآلخرين  أنفسهم , https://syriansg.org/9334/, [dostęp:13.04.2021]. 
155 Aaron Y. Zelin, The Jihadi-Backed Salvation Government and Covid-19 in Northwest Syria, 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/jihadi-backed-salvation-government-and-covid-19-northwest-syria-26152, 
[dostęp:13.04.2021]. 
156 BBC News, Coronavirus: Idlib's first Covid-19 case raises fears for Syria camps, https://www.bbc.com/news/world-
middle-east-53358569, [dostęp:13.04.2021]. 
157 J. Łukaszewski, Bombardowanie cywilów w szpitalu. Tak siły rosyjskie i syryjskie walczą z rebeliantami, 
https://wyborcza.pl/7,75399,26906373,bombardowanie-cywilow-w-szpitalu-tak-sily-rosyjskie-i-syryjskie.html, [do-
stęp:13.04.2021]. 
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COVID-19 - szansa dla HTS? 
Pojawienie się pandemii stało się pewną szansą na swoisty rebranding islamistów. Według 

badań Mohammeda Ibrahima Shire, HTS w początkowym okresie pandemii znacznie zdynamizo-
wał swoje działania militarne.  w pierwszych trzech miesiącach od zarejestrowania pierwszego 
zakażenia w Syrii, liczba incydentów zbrojnych wzrosła o 71 %. Potem jednak aktywność zaczęła 
gwałtownie spadać158. Przywódcy zaczęli bardziej koncentrować się na zapewnieniu bezpieczeń-
stwa ludziom mieszkającym na kontrolowanym przez nich terenie niż na walce zbrojnej, nawet 
jeśli spadek aktywności oddziałów przeciwnika motywowała do ataków. Decyzje podejmowane 
przez Rząd Zbawienia stały w oczywistej sprzeczności z wypowiedziami wielu przywódców ducho-
wych związanych z HTS. Ci nalegali, aby nie zamykać meczetów argumentując, że epidemia jest 
przede wszystkim karą dla Zachodu, oraz że zmusi ludzi niewiernych do refleksji, może nawet 
poszukania prawdziwego Boga, a muzułmanie właśnie teraz powinni modlić się jeszcze gorliwiej. 
w takim tonie wypowiadali się choćby Abu Muhammad al-Maqdisi, czy bliżsi HTS: Yahya al-Far-
ghali, Al-Idrissi i inni159. Z czasem ich retoryka zaczęła być mniej stanowcza, ale i tak w porówna-
niu z działaniami Rządu Zbawienia bardzo radykalna. 

Pozwoliło to na powstanie pewnego dysonansu pomiędzy działaniem administracji a wy-
powiedziami liderów duchowych. Również zmniejszenie aktywności militarnej wskazywało na tro-
skę o ludność cywilną. Być może podyktowane było to prowadzoną polityką rebrandingu HTS, 
który chciał w coraz większym stopniu być postrzeganym jako pełnoprawny podmiot polityczny, 
a nie jako organizacja terrorystyczna i grupa „radykałów”.  

Po tym, gdy 5 listopada 2020 r. Departament Stanu USA wykreślił Islamski Ruchu Wschod-
niego Turkistanu (TIP) z listy organizacji terrorystycznych, rzecznik prasowy HTS Taqi ad-Din 
Umar zasugerował, że HTS będzie usunięty jako następny. Argumentował to faktem, że grupa 
walczy z rządem syryjskim. „Nie uważamy się za grupę terrorystów, toczymy otwartą wojnę z 
dyktatorskim przestępczym reżimem”. Umar twierdził również, że początkowo HTS został okre-
ślony jako grupa terrorystyczna ze względów politycznych, dodając, że teraz jest „szansa na ko-
rektę”160. 

W lutym 2020 r. Abu Muhammad al-Dżulani (al-Julani / al-Golani), przywódca HTS, w wy-
wiadzie dla International Crisis Group i Centrum Dialogu Humanitarnego w Genewie (Centre for 
Humanitarian Dialogue)161 powiedział: „Pogodzimy się z każdą organizacją, z którą mieliśmy 
w przeszłości problemy, jeśli będzie gotowa pomóc ludziom tutaj”. Twierdził, że po latach widzi 
swoje błędy, których nie wystrzegli się też inni, a on był po prostu pod wpływem ruchu „salaficko-
dżihadystycznego”, ponieważ chciał pomóc w wyzwoleniu Iraku. Dzisiaj dla niego priorytetem są 
Syryjczycy i ich los. 

 
 
 

 
158 M.I. Shirem, More attacks or more services? Insurgent groups’ behaviour during the COVID-19 pandemic in 
Afghanistan, Syria, and Somalia, „Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression”, DOI: 
10.1080/19434472.2020.1856911, s.10-12. 
159 A. J. Al-Tamimi, Jihadist Perspectives on Coronavirus Pandemic: Primary Sources, http://www.aymennja-
wad.org/2020/03/jihadist-perspectives-on-coronavirus-pandemic, [dostęp:13.04.2021]. 
160 BBC Monitoring, Syria jihadist group HTS reiterates rejection of terror designation, 16 Nov 2020. 
161 International Crisis Group, The Jihadist Factor in Syria’s Idlib: a Conversation with Abu Muhammad al-Jolani, 
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/jihadist-factor-syrias-idlib-con-
versation-abu-muhammad-al-jolani, [dostęp:13.04.2021]. 
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COVID-19 – bicz na niewiernych, szansa na nowe otwarcie? 
Pojawienie się epidemii dla przywódców islamistycznych i ich organizacji stało się wielką 

szansą. ISIS wykorzystało mniejszą obecność wojsk przeciwników oraz spadek ich aktywności do 
wzmożenia swojej. Odzyskano nawet zdolność do prowadzenia otwartych walk z regularnymi si-
łami zbrojnymi. 

HTS również uzyskało zdolność do prowadzenia działań zbrojnych na większą skalę. Nie-
mniej przywódcy uznali za ważniejsze udzielanie pomocy ludności cywilnej (inna sprawa, na ile to 
oni faktycznie pomagają, a na ile podpisują się pod pracą innych) i dzięki temu zerwanie z wize-
runkiem twardogłowych dżihadystów. Należy jednak zauważyć, że aktywność militarna w Idlib 
uwarunkowana jest przede wszystkim relacjami między Turcją a rządem w Damaszku i jego sprzy-
mierzeńcami (Hezbollah, Rosja, Iran). 

W obu przypadkach zauważalne jest jednak, że wirus, a co za tym idzie ludzkie tragedie 
nie okazały się ważniejsze niż dążenie do swoich politycznych celów. Te zdają się uświęcać środki. 
To dyskredytuje zarówno oficjalne władze w Damaszku, jak i ich przeciwników z HTS i ISIS i po-
kazuje ich pogardę dla ludzkiego życia, Można zaryzykować stwierdzenie, że epidemia odsunęła 
w czasie pewne nieuniknione problemy, jak przede wszystkim istnienie niezależnego bytu qasipań-
stwowego w Idlibie, z którym zainteresowane strony będą musiały się uporać i to za pewne w nie-
długim czasie.  
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SCOURGE OF GOD – THE ISLAMISTS IN SYRIA AND COVID-19 

Abstract: This article aim was to analyse the impact of the COVID-19 pandemic on the activities 
of Islamist groups in Syria and their perception of this phenomenon. Syria was not spared by the 
pandemic; the political instability of the country and the poverty caused by the decade-long con-
flict only favoured the development of the disease. The pandemic has also halted some military 
operations, on the other hand activated others carried out by non-state actors. It has also been 
an opportunity to change the image of, for example, the rulers of Idlib (HTS), who were able to 
show that they are not just a terrorist formation, but also a political entity ready to care for the 
civilian population. 
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SYTUACJA GOSPODARCZA KAZACHSTANU w UJĘCIU HISTORYCZNYM  
I WSPÓŁCZESNYM Z UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU PANDEMII COVID-19 

 

Abstrakt: Sytuacja byłych republik radzieckich na terenie Azji Centralnej po 1991 roku była 
trudna pod względem finansowym, gospodarczym jak i społecznym. Ówczesne elity każdej z re-
publik musiały stanąć przed wieloma wyzwaniami i uregulować sprawy związane z dalszym funk-
cjonowaniem każdego z państw. Kazachska polityka przyczyniła się do zmiany w postrzeganiu 
państwa na arenie międzynarodowej a to między innymi za sprawą starań o pozyskanie zagra-
nicznych inwestorów. Rozwój dominującej pozycji Kazachstanu w regionie została omówiona z 
uwzględnieniem następujących kwestii: 
- podłoże historyczno-kulturowo-polityczne rozwoju Kazachstanu, 
- współczesne wyzwania dla gospodarki kazachskiej, 
- założenia strategiczne rozwoju gospodarczego: Kazakhstan 2050 Strategy, 
- wpływ pandemii Covid-19 na rozwój kraju. 
W artykule zaprezentowano wyniki analizy literatury przedmiotu jak również analizy bieżącej sy-
tuacji gospodarczej i pandemicznej w Kazachstanie. 
Słowa kluczowe: transformacja gospodarcza, relacje z ChRL, pandemia Covid-19. 
 
 
Wstęp 
 

Republika Kazachstanu to państwo zaliczane do byłych republik ZSRR. Ze względu na 
swoje położenie, Kazachstan wyróżnia się jako jedno z państw obszaru geograficznego, zwanego 
Azją Centralną. Do wyodrębnienia się pięciu organizmów państwowych z byłego Związku Sowiec-
kiego doszło w 1991 roku. Wówczas, po upadku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
powstały: Republika Kazachstanu, Republika Kirgistanu, Republika Tadżykistanu, Republika Uzbe-
kistanu oraz Republika Turkmenistanu. w każdym z powstałych państw władzę zaczęły sprawować 
elity polityczne, które stanęły w obliczu nowych wyzwań geopolitycznych.  

Na czele Republiki Kazachstanu stanął Nursułtan Äbyszuły Nazarbajew, pełniący funkcję 
i sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Kazachstanu, począwszy od 1989, aż do 
1991 roku. Nazarbajew, mimo, że był synem biednego rolnika, sukcesywnie piął się po szczeblach 
kariery, zajmując coraz wyższe stanowiska.162 Nie bez znaczenia pozostawały także jego poglądy, 

 
162 N. Nazarbajew,  Nursultan Nazarbayev: My Life, My Times and My Future, Pilkington Press, 1999, s. 11-28. 
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popierał on bowiem reformy Michaiła Gorbaczowa, co zapewniło mu awans na najbardziej presti-
żowe stanowisko w Kazachskiej SRR163. Po upadku ZSRR, Nazarbajew utrzymał swoją wysoką 
pozycję w kraju, przeprowadzając reformy i modyfikując sposób prowadzenia polityki zagranicz-
nej. Zgromadził wokół siebie elity polityczne, konsekwentnie tworząc reżim z narastającym kultem 
jednostki.164 Władza silnie scentralizowana umożliwiła mu stałą kontrolę nad dokonującą się prze-
mianą gospodarczą. Ponadto, najbogatsi obywatele, którzy stawali się właścicielami przedsię-
biorstw, byli przeważnie politykami w rządzie Nazarbajewa. Pierwszy prezydent niepodległej Re-
publiki Kazachstanu w 2019 roku zrezygnował, po 29 latach, ze sprawowania swego urzędu. Jego 
miejsce zajął dotychczasowy przewodniczący senatu, Kasym-Żomart Tokajew, wieloletni współ-
pracownik byłego prezydenta. Tym samym, funkcję przewodniczącego senatu zaczęła sprawować 
córka Nazarbajewa, Dariga165.  

Po 1991 roku tradycją władz Kazachstanu stało się wygłaszanie noworocznych orędzi przez 
głowę państwa, która prezentowała plany i założenia gospodarcze na cały rok. Niedopuszczalna 
była jakakolwiek krytyka zaplanowanych działań. Słowa prezydenta były niepodważalne, a do mo-
dyfikacji planów dopuszczone było tylko jego ścisłe grono doradców. Dlatego też, system sprawo-
wania władzy przypominał piramidę, na czele której stał Nazarbajew, pełniąc rolę najważniejszej 
osoby w państwie. Każdy problem na szczeblu państwowym oraz regionalnym musiał zostać z nim 
skonsultowany. Prezydent wydawał decyzje, które były ostatecznymi rozporządzeniami, bez-
względnie respektowanymi przez pozostałe instytucje w kraju. Pomimo częstej krytyki ze strony 
państw zachodnich, odnośnie korupcji czy ograniczania wolności słowa, Nazarbajew cieszył się 
niesłabnący zainteresowaniem wśród obywateli166.  

Upadek ZSRR zaowocował próżnią tożsamościowo-ideologiczną, którą nowe władze starały 
się wypełnić, tworząc mity narodowe. Kierując świadomością zbiorową, utwory poetyckie pomogły 
zażegnać narastający kryzys tożsamościowy, z którym borykał się każdy kraj byłego Związku So-
wieckiego167. Do zaznaczania wyraźnej odrębności Kazachstanu od pozostałych krajów Azji Cen-
tralnej przyczynił się przede wszystkim Abaj Ibrahim Kunanbajew, uważany za jednego z najważ-
niejszych poetów Republiki Kazachstanu. Współtworzył współczesny język kazachski. Będąc ak-
tywnym działaczem politycznym, wprowadzał jednocześnie do swoich utworów tematykę spo-
łeczno-kulturalną, często nawiązując do poezji ludowej168. Przywoływanie postaci Kunanbajewa 

 
163N. Olszanecka, Fenomen Nazarbajewa, czyli o wyborach prezydenckich w Kazachstanie, w: Mechanizmy obietnic. 
Kampanie i systemy wyborcze na świecie, M. Rączkiewicz (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, s. 
211.       
164 A. Jarosiewicz, Pierestrojka Nazarbajewa. Kryzys i reformy w Kazachstanie, w: „Punkt Widzenia”, nr. 58, Warszawa, 
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, s. 9-11. 
165 C. Putz, Kazakh president Nursultan Nazarbayev resigns after nearly 30 years as president, Nazarbayev made 
a shocking resignation announcement, The Diplomat, https://thediplomat.com/2019/03/kazakh-president-nursultan-
nazarbayev-resigns/ [dostęp: 20.12.2019]. 
166 A. Abdurasulov, F. Weir, Kazakhstan’s snap elections draw international criticism, The Christian Science Monitor, 
https://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2011/0404/Kazakhstan-s-snap-elections-draw-international-
criticism [dostęp: 22.12.2019]. 
167 O. Vasyuta, Mit jako fenomen współczesnej polityki, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy” 2012, nr. 1, s. 130-
131. 
168 K. Kenzhegaliev, Ways of overcoming social inequality by the Kazakh nomads in The Book of Abai Kunanbaev „The 
Words of Edification”, „CBU International Conference on innovation, technology transfer and education”, 2015, s. 368-
370. 
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przyczyniło się także do rozwoju czytelnictwa i miało nieoceniony wpływ na dalszy rozwój gospo-
darczy. Nawet minimalne odcięcie się od kultury rosyjskiej, spowodowało rosnącą świadomość 
obywateli, którzy zaczęli postrzegać Kazachstan jako osobny byt, a nie integralną część byłego 
ZSRR. Hasła wygłaszane przez prezydenta w orędziach noworocznych przyczyniły się do budowy 
tożsamości państwa jako odrębnego bytu politycznego i podkreślały jego znaczącą rolę w regio-
nie. Wstępne uregulowanie kwestii etnicznych pozwoliło na wprowadzenie szeregu reform, które 
umożliwiły sprawowanie władzy prezydenckiej Nazarbajewowi aż do 2019 roku. Przez lata sukce-
sywnie wprowadzał liczne przepisy prawne, mające na celu ograniczenie roli parlamentu w pań-
stwie. Za pomocą propagandy, prezydent był bezgranicznie popierany przez obywateli Kazach-
stanu. w 1995 roku wystąpił o sui generis wotum zaufania, otrzymując poparcie 95,5% głosują-
cych, przedłużając tym samym kolejne kadencje169.  

Prezydent Nazarbajew po objęciu władzy, szukał zagranicznych inwestorów, którzy zdecy-
dują się ulokować swój kapitał na terenie młodego państwa.  Obszar Kazachstanu przez wieki 
pozostawał niewykorzystanym areałem z ogromnym potencjałem wydobywczym. Plan Nikity 
Chruszczowa, odnoszący się do zagospodarowania ugorów dzikiego stepu kazachskiego, rozpoczął 
proces osiedlania się w tamtym rejonie Rosjan, którzy sprawując władzę w imieniu Moskwy, dążyli 
do ucywilizowania Kazachskiej SRR. Ogromny napływ obywateli rosyjskich spowodował, że stali 
się oni większością etniczną na obszarze Kazachskiej SRR. Sytuacja uległa zmianie dopiero po 
okresie przekształceń systemu komunistycznego w latach 1985-1991, zwanych pieriestrojką i ob-
jęciu władzy przez Nazarbajewa. Okres zwany „przebudową” rozpoczął się w Związku Radzieckim 
od 1985 i trwał aż do upadku Związku Sowieckiego w 1991 roku. Jego podstawowe założenia 
opierały się na planie reform, które miały za zadanie zmodernizować gospodarkę poprzez czę-
ściowe jej urynkowienie. Wskutek braku powodzenia planu Gorbaczowa, 8 grudnia 1991 roku 
podpisano traktat o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw, tym samym doprowadzając do 
końca istnienie Związku Radzieckiego170. 

Rozwój Kazachstanu miał zostać zapoczątkowany dzięki kredytom zaciąganym u zagra-
nicznych podmiotów. Racjonalne ulokowanie zaciągniętych pożyczek w MFW pozwoliło w znacz-
nym stopniu przyspieszyć rozwój państwa. Silnie scentralizowana polityka głowy państwa przynio-
sła pozytywne efekty, gdyż kredyty zostały w całości spłacone w 2000 roku, siedem lat przed 
ostatecznym terminem uregulowania należności.171 Silna pozycja prezydenta w państwie jest ści-
śle powiązana z transformacją kazachskiej gospodarki na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. 
Państwo rolnicze stało się dominującym graczem regionalnym. Zręczna polityka Nazarbajewa spo-
wodowała rozkwit przemysłu wydobywczego. Wzrastający udział sektora usług w gospodarce Ka-
zachstanu uczynił ten kraj najbardziej rozwiniętym w regionie, a balansowanie pomiędzy współ-
pracą z Rosją i Chinami, pozwoliło uzyskać status pożądanego partnera gospodarczego172.  

Polityka Nazarbajewa spotkała się z krytyką w krajach zachodnich. Politolodzy zarzucają 
byłemu prezydentowi manipulowanie konstytucją i modyfikowanie jej artykułów na swoją korzyść. 

 
169 J. Zaleśny, Prezydent jako gwarant ciągłości państwa – mechanizmy sukcesji władzy w państwach poradzieckich, 
„Studia Politologiczne”, 2017, nr. 47, s. 243-248. 
170 M. Broda, Pieriestrojka znaczy smuta? o mentalno-społecznym kontekście sposobu pojmowania przez Rosjan gorba-
czowskich przemian, “Eastern Review”, 2016, nr. 5, s. 69-72. 
171 P. Załęski, Elity władzy politycznej Kazachstanu, Warszawa, Elipsa, 2006, s. 265. 
172M. Gołąbek, Kazachstan i Rosja po upadku ZSRS, „Pisma Humanistyczne”, 2010, nr. 7, s. 123-134. 
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Pomimo że konstytucja wyraźnie stwierdza, iż Republika Kazachstanu jest państwem w pełni de-
mokratycznym, to jednak przypisuje prezydentowi centralną rolę w państwie, powierzając mu 
kontrolę nad systemem ustawodawczym, wykonawczym oraz sądowniczym. Konstytucja poświęca 
prawie jedną czwartą z osiemdziesięciu dziewięciu artykułów na określenie praw i obowiązków 
prezydenta. Z tej przyczyny zagraniczni politolodzy podają w wątpliwość kwestię czy Republika 
rzeczywiście jest państwem w pełni demokratycznym, w którym, jak głosi konstytucja, władzę 
sprawuje lud. Zmodyfikowany przez Nazarbajewa dokument przeczy, jakoby ustrój demokratyczny 
określał aktualną sytuację w kraju, gdzie głowa państwa samodzielnie określa dokładne kierunki 
polityki wewnętrznej i zagranicznej, a ponadto zostaje ogłoszony gwarantem konstytucji i jedności 
państwa173. 

 

Dominacja regionalna Kazachstanu 
Sytuacja byłych republik radzieckich na terenie Azji Centralnej po 1991 roku była trudna 

pod względem finansowym. Ówczesne elity każdej z republik musiały stanąć przed wieloma wy-
zwaniami i uregulować sprawy związane z dalszym funkcjonowaniem każdego z państw. Z tego 
powodu, duży wpływ na dalsze funkcjonowanie danego kraju miało wsparcie zewnętrzne w po-
staci organizacji międzynarodowych. w połowie lat dziewięćdziesiątych Stany Zjednoczone wraz z 
krajami Unii Europejskiej otwarcie poparły projekt utworzenia Unii Centralno-Azjatyckiej174. Po 
rozwiązaniu organizacji, powołano Centralno–Azjatycką Wspólnotę Gospodarczą175, gdzie klu-
czową rolę obserwatora sprawowała Federacja Rosyjska. Po wybuchu wojny w Afganistanie, pod 
naciskiem Stanów Zjednoczonych, które chciały wzmocnić swoją pozycję na kontynencie azjatyc-
kim, założono Organizację Współpracy Centralno-Azjatyckiej176. Projekt ten zakładał, oprócz 
zwiększenia integracji regionalnej, wykluczenie Rosji jako głównego partnera gospodarczego kra-
jów Azji Środkowej. Jednak, wraz z upływem czasu, organizacja została przejęta przez Euroazja-
tycką Wspólnotę Gospodarczą, której przewodziła Federacja Rosyjska177.  

To właśnie Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza stała się instrumentem, pozwalającym 
na realizację zamierzonych celów polityki zagranicznej w charakteryzowanym regionie. Po upadku 
ZSRR, nękana wewnętrznymi problemami Rosja, w dużej mierze straciła zainteresowanie byłymi 
republikami. Świadczy o tym fakt, że relacje z nowo powstałymi niepodległymi państwami ciągle 
nie są priorytetem dla rosyjskiej polityki zagranicznej. Rząd Putina większą miarę przykłada do 
rozwijania współpracy z Turcją, USA oraz Chinami, nie podejmując znaczących działań dyploma-
tycznych wobec Kirgistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu oraz Uzbekistanu, nie stara się utrzymać 
wzorowych relacji międzynarodowych z wymienionymi krajami. Jednocześnie wielu rosyjskich po-
lityków chce, aby kraje zachodnie na czele z USA, postrzegały obszar Azji Środkowej jako teren 
ścisłych wpływów rosyjskich, gdzie nie ma miejsca na współpracę ekonomiczną. Wyjątek stanowią 

 
173W. Yilamu, Neoliberalism and Post-Soviet Transition. Kazakhstan and Uzbekistan, Honolulu, Palgrave Macmillan, 
2018, s. 61-64. 
174 1994-1998. 
175 1998-2002. 
176 2002-2005. 
177 N. Shukuralieva, Azja Centralna: uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego, „Środkowoeuropejskie Studia Poli-
tyczne”, 2018, nr. 2, s. 102-104. 
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relacje z Nur-Sułtanem. Republika Kazachstanu ciągle pozostaje obszarem, w którym Federacja 
Rosyjska nie chce utracić swoich wypracowanych wpływów178. 

Kazachstan stanowi wyjątek, gdyż jest traktowany zupełnie inaczej od reszty byłych ra-
dzieckich republik. Moskwa przykłada dużą wagę do utrzymania dobrych stosunków międzynaro-
dowych, tym samym dbając o rozwój współpracy rosyjsko-kazachskiej. Jednakże zręczna ka-
zachska polityka zagraniczna, konsekwentnie realizowana od 1991 roku, przyczyniła się do zmiany 
w postrzeganiu kraju Kunanbajewa na arenie międzynarodowej. w przeciwieństwie do pozosta-
łych krajów, politycy pod przywództwem Nazarbajewa, starali się o pozyskanie zagranicznych in-
westorów. Warto wspomnieć o inicjatywie kazachskiej, dotyczącej przyłączenia się do rurociągu 
Baku-Tbilisi-Ceyhan, która miała stanowić początek owocnej współpracy z Turcją.179 Nie bez zna-
czenia pozostaje także fakt rosnącej w siłę współpracy chińsko-kazachskiej opierającej się na eks-
ploatowaniu złóż surowców naturalnych. Zyskując atrakcyjnego partnera biznesowego, Kazach-
stan dowodzi swojej dominacji w regionie Azji Centralnej.  

Oprócz efektywnej polityki zagranicznej, o dominacji regionalnej Kazachstanu stanowi 
także bogactwo złóż surowców naturalnych. Według najnowszych danych, Kazachstan zajmuje 
trzynaste miejsce na świecie pod względem produkcji ropy naftowej180. Kolejne państwo Azji Cen-
tralnej wyróżnione w światowym rankingu (Turkmenistan), zajmuje dopiero trzydzieste trzecie 
miejsce. Wśród bogactw naturalnych, na szczególną uwagę zasługują ogromne złoża gazu ziem-
nego. Wedle doniesień chińskiej agencji Xinhua z 2009 roku, złoża ropy wynoszą 4 mld ton, a gazu 
ziemnego - 3 bln m3.181 Ponadto, na obszarze Kazachstanu występuje 99 pierwiastków chemicz-
nych, z czego dwie trzecie znajduje zastosowanie w przemyśle. Charakteryzowany kraj posiada 
także jedną trzecią światowych zasobów chromu, drugie co do wielkości na świecie złoża ołowiu. 
Oprócz tego, wśród cennych surowców wymienia się: mangan, magnez, miedź, żelazo, baryt, 
wolfram, molibden oraz srebro. Poza tym, Kazachstan przoduje w rankingach światowych pod 
względem wielkości złóż cynku182. 

Bieżące wyzwania dla gospodarki Kazachstanu 
 Ropa naftowa stanowi jednocześnie szansę jak i zagrożenie dla całej gospodarki Kazach-
stanu. Z jednej strony, sektor naftowy jest motorem napędowym ekonomii charakteryzowanego 
kraju, jednakże z drugiej strony dział gospodarki oparty na wydobywaniu ropy naftowej, skutecz-
nie ogranicza pozostałe sektory przy braku odpowiedniej polityki gospodarczej. Uzależnienie funk-
cjonowania gospodarki państwa od cen na rynkach światowych, powoduje znaczne wahania w zy-
skach, zależne od polityki zagranicznej183. Z tej przyczyny szereg wprowadzanych zmian odnośnie 

 
178 W. Górecki, Coraz dalej od Moskwy. Rosja wobec Azji Centralnej, „Prace OSW”, 2014, nr. 48, s. 115-129. 
179G. Tokarz, Uwarunkowania geopolityczne polityki zagranicznej Kazachstanu, „Wschodnioznawstwo”, 2008, nr. 2, 
Wrocław, s. 244. 
180U. S. Energy Information Administration, https://www.eia.gov/beta/international/rankings/#/?cy=2018 [dostęp: 
05.01.2020]. 
181 Z. Pengfei, Backgrounder: Basic facts about Republic of Kazakhstan, http://eng-
lish.cctv.com/20091213/101543.shtml, [dostęp: 05.06.2020]. 
182 Ł. Gacek, Azja Centralna w polityce energetycznej Chin, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, 
s. 109-110. 
183Ośrodek Studiów Wschodnich, www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-02-18/kazachstan-na-zakrecie [dostęp: 
15.01.2020]. 
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rozszerzenia działalności pozostałych sektorów, ogłoszonych przez Nazarbajewa na podstawie 
planu Kazakhstan 2050 Strategy, dąży do równomiernego umiejscowienia ośrodków przemysłu 
i stworzenia odpowiedniego klimatu inwestycyjnego w celu przyciągnięcia zagranicznego kapitału 
inwestycyjnego.  

Do głównych wyzwań stojących przed gospodarką Kazachstanu należy zagospodarowanie 
terenów pod uprawy rolne. Sektor rolnictwa stanowi tylko 6% produkcji gospodarczej charakte-
ryzowanego kraju. Należy wspomnieć, że ok. 75% terytorium państwa nadaje się do wykorzysta-
nia, jednakże tylko 25% gruntów należy do uprawnych. Republika Kazachstanu co rocznie eks-
portuje pszenicę oraz soczewicę. Ogromny udział w eksporcie ma także wieprzowina184. Jednakże 
eksport może ulec w przyszłości znacznemu załamaniu, ze względu na używanie przestarzałych 
maszyn rolniczych, które pochodzą z czasów radzieckich. Wyposażenie rolników w nowoczesne 
urządzenia gospodarcze pozwoli na zwiększenie produkcji rolnej, co będzie skutkowało zwiększe-
niem się środków finansowych pochodzących z eksportu towarów185. 

W Kazachstanie panuje klimat skrajnie kontynentalny. Ponadto, kraj cierpi na niedostatek 
wody, do czego przyczynia się wysychanie Jeziora Aralskiego. Akwen wodny opustoszał wskutek 
zakładanych przez ZSRR hodowli bawełny. Nieracjonalne gospodarowanie surowcem przyczyniło 
się finalnie do wyschnięcia ok. 80% powierzchni dna morskiego. Z tej przyczyny w kraju doszło 
do całkowitego załamania się rybołówstwa. Z powodu braku wody miasta położone wokół jeziora 
opustoszały. Niebagatelne znaczenie miały również zmiany klimatyczne, które bezpośrednio wpły-
wają na wysychanie zna morskiego, pogłębiając tym samym kryzys wodny w Azji Centralnej. 
Akwen wodny łagodził klimat kontynentalny, a jego wyschnięcie spowodowało, że Kazachstan 
boryka się z ogromnymi wahaniami temperatur186. Jezioro Aralskie było źródłem czerpania pod-
stawowego surowca, jakim jest woda, przede wszystkim dla Kazachstanu i Uzbekistanu. Jego de-
gradacja zmusiła byłe republiki ZSRR do poszukiwania alternatywnych źródeł pozyskiwania cieczy. 
Problem akwenu wodnego ma niebagatelny wpływ na politykę Kazachstanu i zaowocował powo-
łaniem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Funduszu na rzecz ratowania Morza Aral-
skiego, który zrzesza ogólnoświatowe organizacje ekologiczne.187 Komitet ma za zadanie chronić 
obszar, który pozostał w stanie nienaruszonym i opracowywać metody pozwalające na rekultywa-
cję całego Morza Aralskiego188.  

Gospodarka Kazachstanu musi także zmierzyć się z modernizacją krajowych kodeksów 
geotechnicznych, ze względu na trudną sytuację glebową. Rozrastanie się tkanki miejskiej naj-
większych miast opisywanego kraju, ciągnie za sobą rozbudowę budynków, osiedli mieszkalnych 
oraz, przede wszystkim, wysokich wieżowców, które są skupiskiem największych korporacji świa-
towych. Jeśli Kazachstan chce odnotowywać coroczny przyrost gospodarczy, konieczne będzie 

 
184Raport Holenderskiego Ministerstwa Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności, October 2019 Highlights of Kazakhstan 
Agricultural Sector https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2019/11/08/october-2019-highlights-kaza-
khstan-agricultural-sector [dostęp: 22.01.2020].  
185Raport „Euroazjatycka Unia Gospodarcza - Ekonomia i możliwości współpracy”, https://kig.pl/wp-content/uplo-
ads/2018/07/2018_06_07-Raport-EUG.pdf [dostęp: 23.01.2020]. 
186 P. Whish-Wilson, The Aral Sea environmental health crisis, „Journal of Rural and Remote Environmental Health”, 
2002, n.1(2), s. 29-32. 
187ang. The Executive Committee of the International Fund for saving the Aral Sea. 
188 The Executive Committee of the International Fund for saving the Aral Sea, http://ec-ifas.waterunites-
ca.org/about/index.html [dostęp: 20.03.2020]. 
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zmodyfikowanie radzieckich kodeksów budowlanych i wprowadzenie nowoczesnej technologii, 
która pozwoli na zabudowę wymagających stepowych obszarów. Brak zmian w przepisach bu-
dowlanych uniemożliwi powstawanie nowych inwestycji, co przyczyni się do zahamowania wzrostu 
ekonomicznego189.  

Problemem, z którym musi poradzić sobie gospodarka Kazachstanu, jest także dbałość 
o przestrzeganie norm odnoszących się do zanieczyszczeń ziemi. Po upadku ZSRR Kazachstan 
zmagał się z niewydolnością gleb, wykorzystywanych pod uprawy rolnicze. Ilość pestycydów uży-
wanych do nawożenia pól w celu przynoszenia większych upraw, które bezpośrednio przełożą się 
na zyski, doprowadziła do częściowego wyjałowienia gleb. Należy wspomnieć też o obszarach 
poligonu w Semipałatyńsku oraz regionie Morza Aralskiego. Obszary te zostały uznane za strefy 
klęski ekologicznej, do czego bezpośrednio przyczyniła się degradacyjna polityka Związku Radziec-
kiego. Kolejną kwestią są odpady poprodukcyjne, będące wynikiem intensywnego eksploatowania 
zasobów naturalnych. Na obszarze Republiki Kazachstanu zalega ok. 20 mld ton odpadów, które 
stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, gdyż nie są zabezpieczone w odpo-
wiedni sposób. Politycy kazachscy, po upadku ZSRR, podjęli szereg działań, mających na celu 
ograniczenie zanieczyszczania środowiska naturalnego. Jednym z najgłośniejszych wydarzeń 
w 2017 roku było zorganizowanie międzynarodowej wystawy EXPO 2017 o nazwie „Future 
Energy”. EXPO dotyczyło zmian, które mają wejść w życie do 2050 roku. Modyfikacje polityki 
energetycznej mają umożliwić rozwój tzw. „zielonej energii”, pochodzącej z odnawialnych źródeł. 
Ponadto, w tym samym roku, na podstawie inicjatywy Kazachstanu, ONZ podjęło działania mające 
na celu ponowne zagospodarowanie semipałatyńskiego regionu.  

Działania rządu kazachskiego odnośnie ochrony środowiska są zauważalne, jednakże nie-
wystarczające, bowiem w 2016 roku zaledwie 1% energii pochodził z odnawialnych źródeł energii. 
Wyzwaniem dla gospodarki Kazachstanu jest zmierzenie się z sytuacją zanieczyszczonych gleb na 
terenie kraju oraz zwiększenie udziału OZE w sektorze energetycznym190. 
 Strategicznym wyzwaniem dla Kazachstanu, które warunkuje rozwój gospodarczy, jest 
utrzymanie stabilności państwa i niedopuszczenie do powstawania ruchów separatystycznych, 
które negatywnie wpłyną na postrzeganie kraju przez potencjalnych inwestorów. Politolog ka-
zachski, Dosym Satpajew, wymienia trzy rodzaje separatyzmu, z którym zmaga się współczesny 
Kazachstan. Pierwszym z nich jest ideologiczny separatyzm napędzany przez radykalne neo impe-
rialistyczne idee islamistyczne. Z tego powodu, zdaniem eksperta, powinno się promować ka-
zachską tożsamość. Obywatele Republiki powinni w pierwszej kolejności czuć przynależność do 
państwa, a dopiero w drugiej kolejności do społeczności islamskiej. Kolejnym rodzajem jest sepa-
ratyzm gospodarczy, czyli dążenie regionów do posiadania większej władzy niż reguluje konstytu-
cja. Obszary dobrze rozwinięte pod względem przemysłowym, które skupiają się wokół dwóch 
największych ośrodków miejskich w Kazachstanie (Ałmaty i Nur-Sułtan), zaczynają postrzegać 
rząd centralny jako przeszkodę w rozwoju, ponieważ władza nakazuje im wspierać ekonomicznie 

 
189 A. Zh. Zhussupbekov, A. S. Tulebekova, R. Lukpanov, I.T. Zhumadilov, Comparison analysis of features in Eurocode 
and Kazakhstan norms requirements, w: Challenges and Innovations in Geotechnics, Zhussupbekov (red.), Londyn, 
Taylor & Francis Group, 2016, s. 251-253. 
190 E. Morawska, Zielona dyplomacja jako zewnętrzny wymiar polityki ekologicznej Kazachstanu, „Bezpieczeństwo. Te-
oria i Praktyka”, 2018, nr. 1, s. 147-159. 
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obszary, które są mniej rozwinięte. Wreszcie trzecim rodzajem separatyzmu jest hybryda dwóch 
poprzednich – klasyczny separatyzm terytorialny, czyli chęć wystąpienia przeciwko rządowi cen-
tralnemu z pobudek ekonomicznych, odwołując się do skrajnie konserwatywnych islamskich war-
tości.191 Tożsamość narodowa, opierająca się na mitach narodowych, która traktuje o wspólnym 
pochodzeniu Kazachów, pomaga we współistnieniu ze sobą wielu grup etnicznych i mniejszości 
narodowych, w tym licznej diasporze rosyjskiej. Wyzwaniem, które stoi przed młodym państwem, 
jest utrzymanie stabilności, poprzez ograniczenie ruchów separatystycznych i stworzenie kraju 
opartego na poszanowaniu mniejszości i odmienności etniczno-kulturowej.  

W sposobie prowadzenia przez Nazarbajewa polityki zagranicznej Kazachstanu widoczne 
jest ciągłe poszerzanie wpływów międzynarodowych oraz otwarcie kraju na inwestycje zagra-
niczne, które mają na celu budowanie potęgi państwa. Orędzia noworoczne oraz decyzje traktu-
jące dobro państwa jako nadrzędny cel, stanowiły realizację kardynalnych założeń realizmu kla-
sycznego, których autorem jest Hans Morgenthau. Nazarbajew dążył do nieustannego wzrostu 
ekonomicznego, zwracając uwagę nie na sposób działania, lecz na skutki, które będą wynikiem 
działań mających zapewnić dobrobyt państwu. Jak wcześniej wspomniano, wiele decyzji Nazarba-
jewa było krytycznie przyjętych na Zachodzie. Krytyka dotyczyła nie tylko sposobu prowadzenia 
polityki wewnętrznej, ale również ograniczania swobody obywatelskiej. Jednakże, rządzący reżim 
przedstawiał swoje reformy i politykę jako walkę o dobro państwa.  

Kazakhstan 2050 Strategy jako strategia rozwoju silnego państwa. 
Kazakhstan 2050 Strategy to plan oscylujący wokół inwestycji, które mają w znaczącym 

stopniu rozwinąć Kazachstan i spowodować, że stanie się on istotnym graczem na arenie między-
narodowej. Za termin realizacji wyznaczono rok 2050. w połowie XXI wieku i prawie sześćdziesiąt 
lat po transformacji politycznej, Republika Kazachstanu ma zostać jednym z trzydziestu najlepiej 
rozwiniętych państw na świecie. Ambitny plan został ogłoszony przez byłego prezydenta, Nursuł-
tana Nazarbajewa, w 2014 roku. Podstawowe założenia inicjatywy oscylują wokół: zdefiniowania 
nowych rynków, gdzie Kazachstan może tworzyć produktywne partnerstwa i stwarzać nowe źródła 
wzrostu gospodarczego, stworzeniu przyjaznego klimatu inwestycyjnego oraz zmodernizować sys-
temy sektora publicznego i prywatnego.192 Zdaniem ekspertów, prezydent ogłosił plan narodowy 
w reakcji na pozytywne skutki poprzedniego projektu Kazakhstan 2030, który został ogłoszony 
w 1997 roku. Dzięki jego częściowej realizacji, w 2012 roku pozycja Republiki w rankingu konku-
rencyjności gospodarek światowych wzrosła z 72 na 51 miejsce. Wysokie noty były skutkiem przy-
ciągnięcia do kraju ponad 160 miliardów dolarów inwestycji zagranicznych, natomiast dochody 
obywateli wzrosły szesnastokrotnie193. Pozytywny wydźwięk inicjatywy mającej podnieść pozycję 
Kazachstanu w rankingu konkurencyjności, zaowocował powołaniem planu Kazakhstan 2050 Stra-
tegy.  

Podstawowym założeniem inicjatywy jest osiągnięcie co najmniej trzydziestej pozycji 
w rankingu najlepiej rozwiniętych krajów, nie tylko za pomocą wzrostu dochodów obywateli, ale 

 
191 P. Goble, Kazakhstan Faces Three Kinds of Separatist Threats, The Jamestown Foundation, https://jame-
stown.org/program/kazakhstan-faces-three-kinds-separatist-threats/ [dostęp: 10.03.2020]. 
192Oficjalna strona projektu Kazakhstan 2050, https://kazakhstan2050.com/ [dostęp: 01.05.2020]. 
193 Global Institute for Research & Education, Using the Strategy „Kazakhstan-2050” as a Methodological Tool in Sub-
jects of Financial Management, 2014. 
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głównie poprzez szerszy zakres osiągnięć społecznych, środowiskowych i instytucjonalnych. Ka-
zachstan do 2050 roku, po zrealizowaniu założeń, ma stanowić kraj z wysoce wykształconą popu-
lacją, zrównoważonym sektorem energetycznym, gospodarką opartą na odnawialnych źródłach 
energii, która będzie odporna na zmiany klimatyczne, zdecentralizowaną gospodarką miejską i re-
gionalną, a także z polityką zagraniczną, która umożliwia harmonijne stosunki z sąsiadującymi 
państwami194. 

Wszystkie założenia, które zostały wygłoszone pod przewodnictwem Nazarbajewa, stano-
wią oczekiwany wynik współpracy międzynarodowej, na której Kazachstan ma nadzieję zbudować 
swoją potęgę w najbliższych trzech dekadach. Niebagatelną rolę w punktach planu odgrywa 
przede wszystkim współpraca z Chińską Republiką Ludową, która stanowi clue całej inicjatywy.  

Jednym z narzędzi, którym posługuje się Republika Kazachstanu jest plan Nurly Zhol.  Na-
zwa pochodzi z języka kazachskiego i tłumaczona jest jako „jasna ścieżka”. To bardzo symboliczna 
nazwa, która odnosi się do podstawowych założeń programu, który stanowi zakrojony na szeroką 
skalę projekt infrastrukturalny. Ma on na celu przede wszystkim zlikwidowanie ograniczenia 
w transporcie na terenie Kazachstanu, poprzez rozbudowę dróg, kolei, portów lotniczych i termi-
nali. Zabiegi te mają umożliwić Republice pełną integrację z zagranicznymi sieciami transporto-
wymi, ale także stworzyć bazę pod dalszy plan industrializacji poprzez wspieranie międzynarodo-
wych korytarzy gospodarczych. Nurly Zhol traktuje o nadaniu Kazachstanowi miana centrum ruchu 
lądowego i lotniczego, które uczyni z kraju transkontynentalny korytarz transportowy łączący Azję 
Wschodnią z Europą, a w przyszłości także Azję Południowo-Wschodnią z Europą195. Przedsięwzię-
cie zostało zatwierdzone wraz z wdrożeniem BRI (ang. the Belt and Road Initiative) - inicjatywy 
władz Chińskiej Republiki Ludowej mająca na celu reaktywację Jedwabnego Szlaku. Została przed-
stawiona jako strategiczny projekt ekonomiczny i polityczny196.  

Strategiczny plan rozwoju Nurly Zhol ma przebiegać do 2025 roku i spowodować, że Ka-
zachstan otrzyma podstawy do realizacji założeń projektu Kazakhstan 2050 Strategy. Założenia 
„Jasnej Ścieżki” są bardzo przejrzyste, gdyż zawierają pełną listę projektów i polityk wraz z sza-
cowanymi budżetami. Program państwowy określa natomiast roczny budżet przeznaczany na re-
alizację inicjatywy197.  

Aby osiągnąć cel, posługując się inicjatywą Nurly Zhol, należy, zdaniem Richarda Weitza, 
analityka Fundacji Jamestown w Waszyngtonie, przede wszystkim zdywersyfikować eksport poza 
ropę i gaz. Kazachstan dysponuje również wieloma innymi cennymi surowcami naturalnymi, wśród 
których znajdują się przede wszystkim: rudy żelaza, miedzi, cynku, ołowiu, fosforytów, chromu, 
manganu, srebra i złota. Uzależnienie gospodarki od eksportu wyłącznie dwóch surowców wiąże 
się z dużą podatnością na niepewną sytuację rynkową. w razie spadków cen, Republika traci ka-

 
194 Johannes F. Linn, Kazakhstan 2050: Exploring an Ambitious Vision, „Global Journal of Emerging Market Economies”, 
2014, nr. 6, s. 284-285. 
195 A. Aitzhanova, Kazakhstan’s decisive policy initiative: The large-scale infrastructure program „Nurly Zhol”, w: China’s 
Belt and Road Initiative. Potential Transformation of Central Asia and the South Caucasus, H. S. Kohli, J. F. Linn, L. M. 
Zucker (red.), Nowy Jork, Sage Publications, 2019, s. 66-67. 
196 https://www.clingendael.org/publication/new-map-belt-and-road-initiative [dostęp: 26.11.2021]. 
197 OECD, Green Finance and Investments. Sustainable Infrastructure for Low-Carbon Development in Central Asia and 
the Caucasus. Hotspot Analysis and Needs Assessment, 2019, s. 121-123. 
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pitał. w przypadku przeprowadzenia reformy rolnictwa i rozszerzenia eksportu o produkty spożyw-
cze, Kazachstan znacznie zwiększy swój potencjał rynkowy, powodując, że stanie się dużo bardziej 
atrakcyjnym partnerem biznesowym. Ekspert zaznacza przede wszystkim istotność eksportu inno-
wacyjnych technologii informatycznych, rozbudowy infrastruktury oraz uczynienie małych i śred-
nich przedsiębiorstw dominującą formą biznesu198. Promowanie przedsiębiorstw ma się odbywać 
za pomocą powoływania nowych specjalnych stref ekonomicznych, które pozwalają głównie na 
równomierne rozproszenie biznesu w kraju. Odtąd szeroko pojęty przemysł będzie oscylował także 
wokół mniejszych miejscowości, pozwalając na rozwój mniejszych przedsiębiorstw. w celu wdro-
żenia założeń zrównoważonego wzrostu, Nazarbajew powołał Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
w 2013 roku, zobowiązując się tym samym do wyrównania warunków społecznych i gospodar-
czych poza dwoma największymi ośrodkami miejskimi – Nur-Sułtanem i Ałmaty.199 Nierówność 
obwodów administracyjnych Republiki, szczególnie rejonów południowych, została uznana za 
czynnik istotnie destabilizujący gospodarkę państwa. Aby móc zrealizować inicjatywę Kazakhstan 
2050 Strategy należy przystąpić do wyrównywania poziomu, poprawiając tym samym byt milionów 
obywateli. 

Muhammad Asif Noor uważa, że przedstawiona wizja zwróciła międzynarodową uwagę na 
Kazachstan. Światowi liderzy przeważnie starają się przewidzieć najbliższe pięć lat rozwoju pań-
stwa i na tej podstawie dokonać trafnej analizy możliwego postępu gospodarczego. Z tej przy-
czyny innowacyjne podejście byłego prezydenta, który ogłosił plan rozwoju na prawie czterdzieści 
lat, stanowi fenomen na skalę światową200. Z tej przyczyny, jeżeli Republika chce osiągnąć zapla-
nowany wzrost, musi kontynuować dalekosiężną współpracę z Chinami. To warunek, który zdecy-
dowanie determinuje sukces obu państw.  

Republika Kazachstanu stara się osiągnąć powyższe cele głównie za sprawą kooperacji z 
ChRL. Władze Kazachstanu realizują założony plan, poprzez wspomniane w poprzednich rozdzia-
łach założenia i tworzenie organizacji mających na celu zrealizowanie założeń Kazakhstan 2050 
Strategy. Uczynienie Pekinu największym partnerem dalekosiężnego programu rozwoju państwa 
zdecydowanie potwierdza stosunek Republiki do Państwa Środka. Współpraca pomiędzy dwoma 
państwami rozgrywa się na wielu płaszczyznach, które zarazem silnie się przenikają.  

Współpraca pomiędzy Chinami a Kazachstanem może również doprowadzić do zbyt du-
żego uzależnienia strategicznego, politycznego i ekonomicznego Republiki od Pekinu. Jak wspo-
mniano we wcześniejszych rozdziałach pracy, Nur-Sułtan powołuje nowe instytucje, takie jak 
Astana Hub, AIX, bądź AIFC, gdzie większość udziałów posiadają obywatele chińscy. Również 
w sektorze energetycznym Kazachstanu, Chińczycy dążą do monopolizacji. Wspomniany ropociąg 
z Atyrau do Alaszankou w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur jest obsługiwany przez spółkę 
China National Petroleum Corporation, a prawo do zakupu surowca posiada wyłącznie firma China 
Oil. Uzależnienie gospodarki od kapitału chińskiego może spowodować ograniczenie suwerenności 

 
198 M. Sieff, Strategy 2050: Kazakhstan’s Road Map to Global Success, https://www.edgekz.com/strategy-2050-kazakh-
stans-road-map-global-success/ [dostęp: 09.05.2020]. 
199 E. Keene, Kazakhstan 2050 Strategy Leads to Government Restructuring, https://carnegieendow-
ment.org/2013/02/21/kazakhstan-2050-strategy-leads-to-government-restructuring-pub-51010 [dostęp: 09.05.2020]. 
200 M. A. Noor, Vision 2050: Nazarbayev’s Visionary Approach for Future, https://astanatimes.com/2013/09/vision-2050-
nazarbayevs-visionary-approach-for-future/ [dostęp: 09.05.2020]. 
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Kazachstanu. Republika stanie się krajem satelitowym Chin, a jego sektory: przemysłowy, wydo-
bywczy i petrochemiczny zostaną zmonopolizowane przez chińskie kompanie naftowe i spółki ga-
zownicze. Podobnie z rozwojem nowoczesnych technologii. Powstawanie start-upów w organizacji 
Astana Hub, bądź funkcjonowanie giełdy AIFC będzie wymagało zgody zarządu, w którym, 
w większości, zasiadają obywatele ChRL. Każda decyzja będzie wymagała zgody akcjonariuszy, 
którzy kierować się będą interesem Pekinu, a nie Nur-Sułtanu. To duże zagrożenie dla samosta-
nowienia biznesu i może w przyszłości spowodować ograniczenie suwerenności kraju.  

Wpływ pandemii Covid-19 na rozwój gospodarczy Kazachstanu 
Dynamiczny rozwój współpracy pomiędzy Pekinem a Nur-Sułtanem zdecydowanie został 

zahamowany przez pandemię COVID-19. Na podstawie raportu OECD „The COVID-19 crisis in 
Kazakhstan”, 80% przedsiębiorców zawiesiło działalność, a w mieście Ałmaty liczba pracowników 
fabryk spadła o ok. 266 000. Szacunki wskazują na to, że 1,5 mln pracowników przebywa na 
bezpłatnym urlopie bądź straciło pracę w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa. Powyższe dane 
dobitnie pokazują, że epidemia w Kazachstanie odciśnie długoterminowe piętno na rozwoju go-
spodarki201. Największe miasta w Republice zaczęły stopniowo powracać do normalnego trybu 
funkcjonowania, przywracając transport miejski oraz pracę niektórych gałęzi gospodarki, jednakże 
wciąż nie jest znana data oficjalnego zakończenia pandemii. Kilkumiesięczny przestój wpłynie ne-
gatywnie na realizację zarówno projektu BRI, Kazakhstan 2050 Strategy oraz Nurly Zhol. Ograni-
czenie kooperacji z ChRL miało miejsce już na początku 2020 roku, ponieważ wówczas Chiny 
zmagały się z największą falą zachorowalności. Pekin przywrócił już większość sektorów gospo-
darki wewnątrz kraju, jednakże wciąż wzbrania się przed kontynuowaniem operacji zagranicznych, 
do których należy zaliczyć prace nad rozbudową infrastruktury BRI w Kazachstanie, czynności 
związane z pozyskiwaniem surowców naturalnych oraz rozwój ośrodków badawczych wspieranych 
przez chińskie przedsiębiorstwa technologiczne, m.in. Huawei.  

Pandemia koronawirusa ma również niebagatelny pozytywny wpływ na rozwój nowocze-
snych technologii w Kazachstanie. Anna Gussarova w artykule „Kazakhstan Experiments With 
Surveillance Technology to Battle Coronavirus Pandemic” zaznacza, że monitorowanie pandemii 
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii może w znacznym stopniu przyspieszyć proces sze-
roko zakrojonego procesu cyfryzacji Kazachstanu. Duże znaczenie ma głównie wykorzystanie urzą-
dzeń służących do odczytywania temperatury ciała oraz kamery noktowizyjne, które sczytują rysy 
twarzy osób przebywających na ulicy Nur-Sułtanu, transportując je następnie do bazy danych. 
Nowoczesne urządzenia powstały we współpracy z chińskimi przedsiębiorstwami. Technologie roz-
poznawania twarzy, identyfikacji biometrycznej oraz nadzoru wideo zostały opracowane przez 
Korkem Telecom, przedsiębiorstwo z siedzibą w Nur-Sułtanie, które działa w ścisłej współpracy z 
Hikvision i Dahua Technology202. Tworzenie baz danych na podstawie identyfikacji biometrycznej 
może pomóc szybciej zahamować rozprzestrzenianie się wirusa. Jednakże, z drugiej strony, inwi-
gilacja obywateli chińskim sprzętem może spowodować przeniesienie danych na temat Kazachów 

 
201 OECD, Tackling Coronavirus (COVID-19) Contributing to a Global Effort. The COVID-19 Crisis in Kazakhstan, 2020.  
202A. Gussarova, Kazakhstan Experiments With Surveillance Technology to Battle Coronavirus Pandemic, “Eurasia Daily 
Monitor Volume”, 2020, n. 17. 
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do Chin, gdzie mogą zostać wykorzystane w celu ograniczenia wolności bądź posłużą Pekinowi do 
dalszej inwigilacji obywateli Republiki Kazachstanu.  

Pandemia Covid-19 przyczynia się także do zacieśniania relacji między oboma krajami na 
polu politycznym i gospodarczym. 

12 maja 2021 roku chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi spotkaniu w ramach 
drugiego spotkania ministrów spraw zagranicznych Chiny+ Azja Centralna (C+C5) w Xi'an City, 
Shaanxi Province zapewnił Premiera Kazachstanu i ministrem spraw zagranicznych Mukhtar Tileu-
berdi, że oba kraje będą kontynuować skuteczną współpracę przeciwko pandemii, która odzwier-
ciedla istotę ciągłego strategicznego partnerstwa obu krajów. Chiny są gotowe by zwiększyć 
współpracę w zakresie szczepień, pomocy medycznej i opieki zdrowotnej, dzielić się rozwiązaniami 
i doświadczeniami w zakresie prewencji, kontroli i leczenia by tworzyć Chińsko-Kazachską wspól-
notę zdrowotną. Przy okazji odniósł się również do opracowania polityki rozwoju gospodarczego 
w tym BRI po pandemii203. 

16 września 2021 r, chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi na spotkaniu z Premie-
rem Kazachstanu i ministrem spraw zagranicznych Mukhtar Tileuberdi w Dushanbe zapowiedzieli 
dalszą współpracę w walce z pandemią Covid-19 a także wspólne uroczyste obchody 30-tej rocz-
nicy ustanowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy oboma krajami w 2022 r. 

Wynikiem rozmów było również podpisanie planów współpracy gospodarczej i handlowej, 
ochrony inwestycji i zacieśnienia obustronnej współpracy. Postanowiono ukierunkować współdzia-
łanie na rozwój transport kolejowego, w tym kolei China-Europe Railway Express, promowanie 
rozwoju nowych technologii w tym sztucznej inteligencji, cyfrowego rynku finansowego i handlu 
elektronicznego, zielonej energii. Ponadto, Chiny będą wspierać Kazachstan w budowaniu jego 
pozycji w regionie czego wyrazem ma być chociażby Konferencja na temat Współpracy i Strategii 
Budowania Zaufania w Azji (ang. the Conference on Interaction and Confidence-Building Measures 
in Asia)204. 

Podsumowanie 
Międzynarodowa strategia chińska stanowi odzwierciedlenie czterech głównych tez reali-

zmu klasycznego, które zostały przywołane przez Teresę Łoś-Nowak. Według badaczki, państwo 
pełni rolę podstawowego uczestnika stosunków międzynarodowych. Ponadto, państwo w stosun-
kach między krajami wybiera rozwiązania, które są najkorzystniejsze dla rozwoju gospodarki. Dba-
jąc o własne interesy, nieustannie dąży do przetrwania i niezależności. Pekin traktuje dobrobyt 
własnego państwa jako nadrzędny cel polityki zagranicznej. Rząd chiński podejmuje decyzje, które 
mają na celu zwiększenie znaczenia kraju na arenie światowej. Jedną z takich decyzji jest powo-
łanie inicjatywy BRI, która ma zapewnić Chinom i jest realizacją aspiracji ChRL, które dotyczą 
osiągnięcia międzynarodowej hegemonii205.  

 
203 Wang Yi Holds Talks with Kazakh Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mukhtar Tleuberdi, 
https://www.mfa.gov.cn/ce/ceun/eng/zgyw/t1875576.htm (26.12.2021]. 
204 Embassy of People’s Republic of China, Wang Yi Meets with Kazakh Deputy Prime Minister and Foreign Minister 
Mukhtar Tileuberdi; http://www.china-embassy.org/eng/zgyw/202109/t20210917_9931500.htm [dostęp:26.12.2021]. 
205 T. Łoś-Nowak, Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, 
s. 32.  
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Kazachstan natomiast dąży do maksymalizacji znaczenia geostrategicznego poprzez ścisłą 
współpracę z Pekinem. Stolica Chin dysponuje kapitałem, który będzie nieocenioną pomocą w re-
alizacji planu Kazakhstan 2050 Strategy. Sprzyja temu poniekąd pandemia Covid-19, która spo-
wodowała szybszy rozwój i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i współ-
pracę w tym sektorze. Nie bez znaczenia również pozostaje fakt, iż Kazachstan jako państwo do-
minujące w Azji Centralnej pod względem ekonomicznym, może liczyć na większe i częstsze 
wsparcie finansowe ChRL. Przy spełnieniu określonych warunków, Kazachstan może stać się waż-
nym, niezależnym regionalnym graczem, a nie tylko celem mocarstw w walce o strefy wpływów. 
Do głównych wyzwań stojących przed gospodarką Kazachstanu należy zagospodarowanie terenów 
pod uprawy rolne, kwestie ochrony środowiska, uwarunkowania klimatyczne a także społeczny 
problem związany z utrzymaniem stabilności państwa i niedopuszczenie do powstawania ruchów 
separatystycznych, które negatywnie wpłyną na postrzeganie kraju przez potencjalnych inwesto-
rów. 
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Stowarzyszenie „Psiomocni”  
https://spis.ngo.pl/342994-stowarzyszenie-zwykle-psiomocni 

 

 

PRACA PSÓW W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH 
 

Streszczenie: Celem artykułu jest scharakteryzowanie pracy psów w polskich służbach mundu-
rowych. Opracowanie ma za zadanie uwypuklić różnice, które zauważyć można pomiędzy działal-
nością zwierząt w konkretnych formacjach. Artykuł składa się z trzech podrozdziałów.  Pierwszy z 
nich skupia się na krótkim opisie służb mundurowych i zwierząt w nich służących. Pokazuje jak 
wygląda praca psów w poszczególnej formacji, opisuje specjalizacje oraz rodzaje pracujących 
zwierząt. Elementem podsumowywującym tą część jest materiał ilustracyjny, w którym w formie 
wykresu przedstawiono dane na temat ilości psów pracujących w służbach mundurowych 
w 2018r. Drugi podrozdział skupia się już na samych zwierzętach. Za pomocą tabeli zobrazowano 
najczęściej wykorzystywane w formacjach rasy psów. w opracowaniu uwzględniono cechy po-
szczególnych ras, a także opisano wady dyskwalifikacyjne i najczęstsze problemy zdrowotne, 
które mogą pojawić się ze względu na genetykę. Ostatni podrozdział skupia się na predyspozy-
cjach psów. Tłumaczy na czym polega natura psa. Odnosi się do takich pojęć jak „temperament” 
i „popęd”. Podrozdział podnosi też kwestie testów i procedur, które mają pozwolić na: wczesną 
ocenę psa i jego przydatność do służby.  

Działalność psów w służbach mundurowych zbadano korzystając z metody teoretycznej, 
dzięki której dokonano analizy materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, wydanych przez wła-
ściwe służby mundurowe. Pomocnymi źródłami stały się również materiały pochodzące z monito-
ringów, oficjalne strony rządowe oraz akty prawne, które dostarczyły rzetelnych informacji na 
temat funkcjonowania zwierząt w formacjach mundurowych. 
Słowa kluczowe: Policja, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa, Służba Więzienna Pań-
stwowa Straż Pożarna, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, rasa, predyspozycje, temperament 

 

Wstęp 
 Często mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, ale nie przypisuje się mu 
tylko i wyłącznie tej roli. Wydarzenia historyczne pokazują- że pies może być też partnerem 
w pracy wielu funkcjonariuszy mundurowych. Często zdarza się, że to odpowiednio wyszkolone 
psy stoją na straży ludzkiego życia zdrowia, a przede wszystkim- bezpieczeństwa. Zwierzęta po-
dobnie jak ludzie narażają się dla dobra ogółu, a ich praca jest jeszcze bardziej wymagająca. Psy 
posiadają, bowiem bardziej rozwinięte zmysły, co de facto przewyższa możliwości człowieka 
w konkretnych sytuacjach, ale również pozwala na bardziej efektywne działania. Opracowanie to 
skupia się przede wszystkim na scharakteryzowaniu działalności czworonogów w formacjach mun-
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durowych. Artykuł nakreśla różnice i walory psów, jakie można wyróżnić na tle działalności czło-
wieka na służbie, oraz dokładnie opisuje wszystkie aspekty związane z czworonożnymi funkcjona-
riuszami.  
 

1. Formacje mundurowe, w których służą psy- ich zadania oraz rodzaje 
 Konie i psy wykorzystywane są w wielu formacjach mundurowych, natomiast to właśnie 
psy- wcielają się w rolę funkcjonariusza znacznie częściej. Najwięcej słyszy się o czworonogach 
wykorzystywanych: do wyszukiwania zapachów oraz o psach ratowniczych, jednak zwierzęta peł-
nią przeróżne funkcje- w zależności od tego w jakiej formacji służą oraz do jakich zadań zostały 
wyszkolone. Obecnie z pomocy psów pracujących korzystają takie służby jak: Policja, Straż Gra-
niczna, Służba Celno- Skarbowa, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, (Ochotnicza Straż 
Pożarna również posiada w swoich szeregach psy służbowe, jednakże jest to organizacja spo-
łeczna- a nie tak jak pozostałe- instytucja publiczna) Wojsko Polskie, Żandarmeria Wojskowa, 
a nawet Wojska Specjalne. w zależności od tego do jakiej kategorii psy zostaną przypisane- takie 
funkcje otrzymują. Nie jest tajemnicą, że dzięki pracy psów; służby mogą pracować w cięższych 
warunkach, a co za tym idzie- stają się jeszcze bardziej skuteczne w codziennie prowadzonych 
akcjach- mających na celu ochronę ludzkiego życia i zdrowia oraz zapewnienie wszelako pojętego 
bezpieczeństwa. Psie zdolności przewyższają te ludzkie na wielu płaszczyznach. Dobre wyszkolenie 
połączone z możliwością wykorzystania pierwotnych zmysłów czworonogów- daje dużą szanse na 
powodzenie przy wykonywaniu powierzonych im zadań. 
 Aby dokładnie przedstawić wszystkie rodzaje psów służbowych należy po krótce scharak-
teryzować każdą z nich, tak aby łatwiej można było dostrzec podobieństwa i różnice jakie między 
nimi istnieją. 
 
Policja 
 Policja jest umundurowaną, uzbrojoną jednostką, której głównym zadaniem jest zapew-
nienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest jednym z organów ścigania w Polsce. Nadzór 
nad tą formacją sprawuje- minister właściwy ds. zewnętrznych. Formacja działa na podstawie 
Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Struktura organizacyjna prowadzona jest według kon-
kretnych rodzajów. Obecnie jest to służba: kryminalna, prewencyjna, sądowa, kontr terrory-
styczna, ruchu drogowego, logistyczna oraz wspomagająca działanie policji w zakresie: logistycz-
nym, technicznym i organizacyjnym. w ramach działalności policji funkcjonuje również Centralne 
Biuro Śledcze, którego głównym zadaniem jest rozbijanie niebezpiecznych grup przestępczych, 
walka z terroryzmem oraz przestępczością narkotykową. Policjantom ze względu na charakter wy-
konywanego zawodu przysługuje stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni pal-
nej. Środkami przymusu bezpośredniego oprócz oczywistych: kajdanek, pałek policyjnych czy 
gazu drażniącego jest również pies służbowy206. 

Czworonożni funkcjonariusze w służbie policji dzielą się ze względu na dwie grupy utworzone 
z myślą o charakterze ich pracy. Są to psy: 

 
206 o Policji , https://info.policja.pl/, [dostęp 14.02.2021]. 



 
74 

a) prewencyjne, czyli takie, które pracują w zakresie: działań antyterrorystycznych oraz ratow-
nictwa wodnego. Do pionu tego zalicza się specjalności czworonogów takie jak:  

- psy patrolowe 
- psy tropiące 
-  psy patrolowo-tropiące- ich głównym zadaniem jest patrolowanie i praca w terenie. 
Ponadto w wypadku psów pracujących w tej specjalności ważnym aspektem staje się 
również obezwładnianie przestępcy i ogólna ochrona przewodnika. 
- psy do działań bojowych- zabezpieczanie operacji policyjnych przy pomocy psa  
- psy do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych 
- psy do wyszukiwania zapachów narkotyków, 
- psy do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich, 
- psy do ratownictwa wodnego i wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich; 

b) kryminalistyczne- w którym to psy pracują głownie węchem na śladzie zapachowym pozosta-
wionym przez środki i substancję niebezpieczne/ nielegalne. w pionie tym psy pracują przy 
badaniach osmologicznych207. 
Na co dzień czworonogi wraz ze swoimi przewodnikami pełnią służbę patrolową, tropią ślady 

ludzkie i działają na miejscu wypadków. Często zdarza się, że psy zabezpieczają imprezy masowe. 
Dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu są bardzo dokładne i skuteczne oraz cechują się dużą odwagą. 
Fenomenalnie pracują ze swoimi przewodnikami, gdyż duży nacisk w ich szkoleniu kładzie się na 
posłuszeństwo208. 

Straż Graniczna 
 Straż Graniczna jest polską uzbrojoną formacją mundurową, której głównym zadaniem jest 
strzeżenie i ochrona granic RP. Do jej zadań ponadto należy: kontrola ruchu granicznego oraz 
zapobieganie nielegalnej migracji. w Polsce Straż Graniczna zaliczana jest do organów ścigania- 
czyli w jej kompetencjach zawiera się wykrywanie przestępstw (z zakresu ruchu granicznego) 
i ściąganie sprawców tych przestępstw za pomocą dochodzeń. Osobą decyzyjną w tej formacji 
jest Komendant Główny SG209. Ta służba mundurowa składa się z dziewięciu oddziałów. Każdy 
z nich rozmieszczony jest w takim miejscu- aby miał możliwość patrolowania dostępu do granicy 
państwowej z innymi, sąsiednimi państwami. Jednostki chronią więc: lądowy odcinek Granicy Pol-
ski z Federacją Rosyjską- tzw. Obwód Kaliningradzki, granicę Polski z Republiką Białoruską oraz 
Ukrainą. Przejście Graniczne między Polską: a Słowacją, Republiką Czeską oraz Federacją Nie-
miecką. Na tle wszystkich oddziałów stojących na straży obrony granic lądowych wyróżnia się: 
Morski Oddział Straży Granicznej, który rozgranicza morza terytorialne i granice wewnętrznych 
wód morskich210; oraz jeden oddział „wewnętrzny”, który realizuje swoje ustawowe zadania we-
wnątrz kraju i nie styka się z żadną granicą państw sąsiadujących. Jego atutem natomiast jest 

 
207Zarządzenie nr. 296 Komendanta Głównego Policji, (Dz.U. KGP, 2008, poz. 46), art. 7. 
208J. Kuźniewicz, Psy w służbie człowieka, Wrocław 2003,  s. 201. 
209Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. 1990, nr. 78, poz. 462), art.12. 
210Struktura i zasięg,https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/komenda/struktura-i-zasieg/1637,Struktura-i-
zasieg.html, [dostęp 15.02.2021]. 
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obsługa portu lotniczego- takiego zadania nie posiada żaden inny odział SG211. Po krótkim scha-
rakteryzowaniu kompetencji Straży Granicznej należy skupić się teraz na zwierzętach pracujących 
w tej jednostce. Psy służbowe są w jej wypadku środkiem przymusu bezpośredniego.  
 Czworonogi w szeregach Straży Granicznej pojawiły się już w okresie przed II wojną świa-
tową za czasów funkcjonowania „Wojsk Ochrony Pogranicza”. w pierwszej połowie XXw. pierwsze 
psy trafiły na szkolenie do Zakładu Tresury Psów Policji w Poznaniu. Gdy kurs ten zakończył się 
sukcesem zdecydowano się otworzyć rodzimy już- Zakład Tresury Psów Granicznych. Od tego 
czasu przechodził on liczne zmiany, a wraz z reformacjami państwowymi zostawał przenoszony 
kilkukrotnie do różnych części polski. w latach dwutysięcznych ośrodek funkcjonował w Lubaniu 
i tam odnosił największe sukcesy. Działalność tej placówki skończyła się w 2010r. wraz z powsta-
niem nowego obiektu- Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, który również znaj-
dował się w cieszącym się dobrą sławą-Lubaniu212. Od tego czasu psy w SG służą po dzień dzi-
siejszy.   
Wykorzystuje się je do pełnienia zadań ustawowych takich jak: 
a) kontrola graniczna- funkcjonariusze straży granicznej mogą dokonywać kontroli granicznej 

przy pomocy psa służbowego- pod warunkiem, że odbywa się to w warunkach nie stwarzają-
cych zagrożenia zarówno dla psa i przewodnika, jak i dla podejrzanego. 

b)  kontrola osobista- może być prowadzona przez funkcjonariusza przy pomocy psa służbowego. 
Kontrola taka pozwala na wykrycie materiałów wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych. 
w szczególności: broni i substancji odurzających. Należy pamiętać również, że sprawdzanie 
musi przeprowadzone być w sposób nieinwazyjny- czyli minimalizując uszkodzenia dóbr ma-
terialnych podejrzanego. 

c) sprawdzanie bagażów, ładunków w portach, na dworach oraz w komunikacji: lotniczej, dro-
gowej, wodnej i kolejowej- pies służbowy ma za zadanie sprawdzić bagaże i ładunki w celu 
wykrycia substancji i przedmiotów zabronionych.  

d) bezpośredni pościg- polegający na pościgu przez psa osoby podejrzanej- w kierunku jej 
ucieczki213.  

 Aby odpowiednio wykonać ustawowe zadania, psy- strażnicy szkoleni są w trzech różnych 
specjalnościach.  Rodzajem psa pracującego jest: 
e) pies tropiący, który zajmuje się rozpoznawaniem śladów i tropieniem osób, które nielegalnie 

przekraczają granice państwa. Ponadto przy ich pomocy prowadzi się i pilnuje osoby zatrzy-
mane.  

f) pies patrolowo-obronny, którego głównym zadaniem jest przeszukiwanie terenu, środków 
transportu i pomieszczeń w celu zidentyfikowania/ znalezienia osoby podejrzanej o przestęp-
stwo graniczne lub osoby niebezpiecznej. Ponadto czworonogi również zajmują się ochroną 
swojego przewodnika. Psy tropiące oraz patrolowo- obronne bezpośrednio strzegą i chronią 
granic państwa 

 
211O nas, https://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/komenda/24905,O-nas.html, [dostęp 15.02.2021]. 
212Zarządzenie  NR 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 września 2009 r. w sprawie utworzenia, 
organizacji i zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu (Dz.U. KGSG 2009, nr 1, 
poz. 68), art. 2. 
213 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. 1990, nr. 78, poz. 462), art.11. 
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g) pies specjalny- wykorzystywany przede wszystkim do wyszukiwania zapachów narkotyków 
(środków i substancji psychotropowych, odurzających), a także: wyrobów tytoniowych, urzą-
dzeń, których posiadanie jest zabronione- głównie broni oraz materiałów wybuchowych: 
w środkach transportu, bagażach i ładunkach oraz pomieszczeniach214. Psy specjalne najczę-
ściej spotkać można w przejściach granicznych, gdzie wyszukują „podejrzane zapachy”. 

 Straż Graniczna szkoli psy przede wszystkim do pracy węchowej. Aktualnie jako jedyna 
formacja w Polsce posiada w swoich szeregach psy, które ustawowo- zgodnie z przepisami lotnic-
twa cywilnego mogą przeszukiwać samoloty pasażerskie oraz bagaże pod kątem zidentyfikowania 
materiałów i przedmiotów niebezpiecznych215. 

Na przestrzeni lat liczba czworonożnych funkcjonariuszy wahała się pomiędzy 250, a 260. 
w roku 2017 było to 251 psów w tym: 56 w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej, 11 w Kar-
packim, 15 w Morskim, 66 w Nadbużańskim, 13 w Nadodrzańskim, 14 w Nadwiślańskim, 40 
w Podlaskim, 4 w Śląskim oraz 31 w Warmińsko- Mazurskim Oddziale216. Rok 2018 zakończony 
został z liczbą 249 psich funkcjonariuszy, natomiast w 2019r. liczba ta wzrosła do 260 osobników.  
w 2020r.  jest to już 258 psów- czyli nieznacznie mniej niż w roku poprzednim. Psy wykonują inny 
rodzaj pracy w zależności od oddziału, w którym służą. w oddziałach bezpośrednio znajdujących 
się blisko granicy państwowej wykonują swoje obowiązki w zakresie ochrony tejże granicy oraz 
w zakresie przeszukiwania wszelkich środków transportu. Ponadto w razie potrzeby realizują za-
dnia z zakresu współpracy z innymi służbami mundurowymi (pościg, poszukiwanie osób zaginio-
nych), natomiast w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej czworonogi zajmują się patrolowa-
niem portów lotniczych w celu zapobiegania ewentualnym zagrożeniom217. 

Służba Celno- Skarbowa 
 Służba celno- skarbowa jest kolejną polską służbą mundurowa, która wykorzystuje prze-
szkolone zwierzęta do pomocy przy pełnieniu swoich ustawowych zadań. Jest organem ścigania 
Krajowej Administracji Skarbowej. To jednolita umundurowana formacja powstała w celu zabez-
pieczenia obszaru celnego Unii Europejskiej. Głównym zadaniem tej formacji jest kontrola zwią-
zana z przewozem i wywozem na wyznaczony obszar towarów. Zapobiega i zwalcza przestępstwa 
skarbowe oraz mogące być zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa międzyna-
rodowego i porządku publicznego. Walczy z naruszaniem przepisów w tym zakresie. Wykonuje 
również zadania wynikające ze współpracy pomiędzy państwami członkowskimi UE dotyczących 
obrotu towarowego218. 
 Psy, które pracują w służbie celno- skarbowej przechodzą kurs o konkretnym profilu w za-
leżności od tego do czego zostaną oddelegowane w przyszłości. Szkolenie zwierząt wybranych do 
pełnienia służby odbywa się w Ośrodku szkoleniowym w Kamionie. Jest to jedyna w Polsce insty-
tucja, która zajmuje się kształceniem przewodników i psów służących w służbie celno- skarbowej. 

 
214Psy i konie w służbach MSWiA, https://www.gov.pl/web/kppsp-zgorzelec/psy-i-konie-w-sluzbach-mswia, [dostęp 
16.02.2021]. 
215SG: Jako jedyni posiadamy psy wyszkolone do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych, 
https://www.infosecurity24.pl/sg-jako-jedyni-posiadamy-psy-wyszkolone-do-wyszukiwania-broni-i-materialow-
wybuchowych, [dostęp 17.02.2021]. 
216A. Wydrych, Jak pracują zwierzęta w służbach mundurowych? Raport z monitoringu, Kraków 2018, s.36. 
217Ibidem, str.35. 
218Zadania i funkcje, http://mf-arch.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/zadania-i-funkcje, [dostęp 20.02.2021].  
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Ośrodek rozpoczął swoją działalność w 2000r., gdy główny urząd celny zakupił placówkę w Ka-
mionie. Już 5 marca 2001r. ruszył pierwszy kurs, dzięki któremu do służby dołączyło 25 psów. 
Według danych z poprzednich lat liczba czworonogów w tej formacji oscyluje pomiędzy 120, a 170 
osobnikami. w roku 2018 liczba ta wynosiła 149. w służbie celno- skarbowej wyróżniamy trzy 
specjalności pracujących zwierząt. Są to: 
a) psy do wykrywania narkotyków- psy takie potrafią rozpoznać zapach nawet kilkunastu rodza-

jów środków odurzających. w tym przede wszystkim: marihuany, haszyszu, heroiny, kokainy, 
amfetaminy. 

b) psy do wykrywania wyrobów tytoniowych i waluty 
c) psy dualne- które przechodzą dwa szkolenia dotyczące dwóch różnych dziedzin219. 

 Czworonogi wyszkolone do powyższych zadań wykorzystuje się w przypadku wykonywania 
kontroli celno- skarbowej, która odbywa się tylko i wyłącznie u boku jednego- stałego przewod-
nika. Istnieją dwie metody szkolenia zwierząt: aktywna- która uczy psa ujawniania miejsca „pach-
nącego” szkodliwymi środkami poprzez drapanie w nie łapą, oraz pasywna: która wymaga od psa 
zatrzymania nosa w bezruchu, gdy uda się mu coś wyniuchać220. Metoda pasywna pozwala na 
przeszukiwanie obiektów bez zniszczeń, a więc może być użyta na: osobach, imprezach maso-
wych, lotniskach i dworcach. Kontrolę można również przeprowadzić w lokalach, budynkach 
mieszkalnych, a nawet w środkach transportu. Ponadto psy w służbie celnej idealnie sprawdzają 
się podczas rewizji granicznej towarów221. 

  
Służba więzienna 

 Służba więzienna jest polską umundurowaną i uzbrojoną formacją, która podlega Mini-
strowi Sprawiedliwości. Według ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie więziennej jej podsta-
wowymi zadaniami jest: wykonywanie czynności związanych z tymczasowym aresztowaniem, re-
alizowanie kar pozbawienia wolności oraz czuwanie nad systemem dozoru elektronicznego (czyli 
kar pozbawienia wolności odbywający się poza zakładem karnym). Ponadto formacja zobligowana 
jest do zapewnienia osobom skazanym: swoich praw, humanitarnych warunków życia, poszano-
wania godności oraz dostępu do opieki medycznej, a nawet-religijnej- wynikających z ustaleń za-
wartych w ogólno-obowiązujących prawach i regułach. Służba więzienna wyznaczona jest również 
do ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw przebywających w aresztach i zakładach 
karnych. Formacja poprzez prowadzenie działań resocjalizacyjnych przygotowuje osadzonych do 
ponownego- już poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, oraz uczy powstrzymania się od 
powrotu do przestępstw222. Instytucja ta ma własną strukturę organizacyjną, na którą składają 
się: centralny Zarząd służby więziennej, Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej znajdujące się 
w 15-stu różnych miastach (po jednym na każde województwo), dwa ośrodki szkolenia kadr (w 

 
219H. Bulera, Psy służbowe w administracji celnej,  „Wiadomości Celne” 2009, nr.3-4, s. 6. 
220J. Pasieczyńska,  Nasze czworonogi na służbie, https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-
przysusze/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/6h8L/content/nasze-czworonogi-na-
sluzbie?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mazowieckie.kas.gov.pl%2Furzad-skarbowy-w-
przysusze%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3lAL%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3D
view%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9lMB__column-1%26p_p_col_count%3D1, [dostęp 21.02.2021]. 
221M. Łoziński, Nowe metody szkolenia psów, „Wiadomości Celne” 2016, nr.5-6, s. 4.  
222Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r o Służbie Więziennej (Dz.U. 2010,  nr 79 poz. 523), art. 2. 
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Kulach, Popowie) oraz dwa ośrodki doskonalenia kadr (W Suchej i Olszanicy)223.  
Psy do służby więziennej trafiły zaraz po drugiej wojnie światowej.  Pierwszy Ośrodek Szkolenia 
psów w tej formacji pojawił się w Szczypiornie już w latach pięćdziesiątych XX w. Nieco później, 
bo w 1979 r. odbył się pierwszy kurs psów służbowych w Zakładzie Karnym Czarne, gdzie na czas 
szkolenia powstały prowizoryczne kojce dla psów i kwatery dla przewodników. 6 lat później utwo-
rzono oddział zamiejscowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, gdzie tra-
fili przewodnicy psów. w 1993 nastąpiła reorganizacja ośrodka, dzięki czemu został on przekształ-
cony w Dział Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Zakładzie Karnym w Czer-
nie i w takiej postaci funkcjonuje do dziś. w placówce szkoli się psy na potrzeby całej służby wię-
ziennej224. Oprócz „głównego” - podstawowego szkolenia odbywającego się w Czernie czworonogi 
przechodzą również ćwiczenia doszkalające- które muszą być obowiązkowo przeprowadzane raz 
na jakiś czas. Odbywają się one w jednostkach macierzystych. Polegają one na pokonywaniu spe-
cjalnie ustawionego toru przeszkód, pościgach za zbiegami zarówno w służbie patrolowej jak 
i obronie oraz ataku. Ćwiczenia takie pozwalają dokładnie przyjrzeć się pracy psów. Dzięki nim 
można również wychwycić mocne i słabe strony szkoleń, zauważyć problemy jakie generują czyn-
niki zewnętrzne lub wewnętrzne, aby w przyszłości umieć im zapobiegać.  

Psy wykorzystywane w służbie celnej możemy podzielić na dwie kategorie. Są to: 
a) psy specjalne- zajmują się kontrolą pojazdów, osób (wpuszczanych na teren zakładów kar-

nych, hal produkcyjnych- osadzonych, odwiedzających, a nawet funkcjonariuszy), korespon-
dencji (paczki, listy) oraz wszelkich możliwych przedmiotów pojawiających się na terenie jed-
nostek. Kontrola przeprowadzana jest pod kontem wyszukiwania środków odurzających. w ra-
zie potrzeby psy takie współpracują również z innymi formacjami.  

b) psy patrolowo- obronne- w dzień i noc patrolują okolicę i jednostki. Ponadto pomagają przy 
eskorcie konwojów, w razie potrzeby- uczestniczą w pościgu za uciekającym podejrzanym, 
a nawet w poszukiwaniu ukrywających się osadzonych. w tym celu- przeszukują całkowity te-
ren zakładu: budynki i pomieszczenia. w razie potrzeby szkolone są także do obrony swojego 
przewodnika. 
Przy naborze psów do tego rodzaju służby sprawdzane są reakcje zwierząt na różne elementy 
i bodźce. Przede wszystkim są to elementy środowiska- czyli zachowanie w przypadku kon-
taktu z różnym rodzajem nawierzchni (śliskiej, mokrej itp.), grupą ludzi lub reakcja na wszel-
kiego rodzaju pomieszczenia (duże, jasne, ciemne). w przypadku sprawdzania reakcji na 
bodźce prowokatorem staje się: stawianie psa w konkretnych sytuacjach, aport (w terenie i 
w pomieszczeniach), pozorant lub hałas225. Według danych w służbie więziennej w 2018 r. 
służyło 125 psich funkcjonariuszy226. 

 

 

 
223Zadania i uprawnienia SW, https://www.sw.gov.pl/strona/struktura-sw, [dostęp 24.02.2021] .  
224Szkolenie psów w Służbie Więziennej, https://sw.gov.pl/galeria/szkolenie-psow-w-sluzbie-wieziennej, [dostęp 
24.02.2021]. 
225E. Szlęzak-Kawa, Pies na służbę, „Forum Służby Więziennej” 2019,  nr.251, s.23. 
226Psy służbowe w Polsce - wyniki ogólnopolskiego raportu, https://pap-mediaroom.pl/inne/psy-sluzbowe-w-polsce-
wyniki-ogolnopolskiego-raportudh4, [dostęp 24.02.2021]. 



 
79 

 
 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polski 
 Siły Zbrojne RP są jednym z najważniejszych trzonów polityki bezpieczeństwa i obronności 
kraju. Zapewniają siły i środki do utrzymania i zabezpieczenia interesów państwa i nienaruszalno-
ści granic. Ich najważniejszym zadaniem jest ochrona niepodległości państwa polskiego oraz za-
pewnienie niepodzielności jego terytorium. Składają się z pięciu rodzajów sił zbrojnych: Wojsk 
Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych oraz Wojsk Obrony Teryto-
rialnej. Siły Zbrojne RP działają nie tylko w czasie kryzysu, ale również w czasie pokoju. Pomagają 
w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. w razie potrzeby swoimi działaniami 
wspierają władz państwowe, administrację publiczną oraz inne formacje mundurowe. Działają 
w ramach zobowiązań sojuszniczych oraz biorą udział w misjach i operacjach prowadzących do 
zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego227. 
 W Wojsku Polskim psy służbowe są nieco rzadziej spotykane niż w pozostałych służbach 
mundurowych. Wynika to przede wszystkim z tego, że służba w wojsku jest najtrudniejsza i naj-
bardziej niebezpieczna w porównaniu z innymi formacjami. Aby dostać się do wojska czworonogi 
przechodzą bardzo surową selekcję, która ma za zadanie sprawdzić kondycje psychiczną i fizyczną 
potencjalnego czworonożnego funkcjonariusza. Bardzo ważną cechą jaką pies wojskowy musi się 
charakteryzować jest ponadprzeciętna wytrzymałość i siła. Pies taki musi być również odporny na 
uciążliwy hałas (strzały, huki) oraz musi cechować się wzorowym zdrowiem. w Wojsku Polskim 
psy służą zarówno w Wojskach Lądowych (szczególnie w wojskach inżynieryjnych), Wojskach 
Specjalnych oraz od niedawna również w Wojskach Obrony Terytorialnej. Istnieje kilka rodzajów 
psów pracujących. Są to: 
a) psy wartownicze- wykorzystywane do ochraniania zasobów, składów i magazynów wojsko-

wych 
b) psy patrolowo-obronne- podobnie jak powyżej; wykorzystywane do ochrony i obrony zaso-

bów, infrastruktury oraz- przewodników. Mogą kontrolować samochody, ubrania i przedmioty 
należące do ludzi, wykrywając przy tym zapach chemicznych substancji 

c) psy do wykrywania materiałów wybuchowych i min lądowych- przeszukują one samochody 
i pomieszczenia pod kontem materiałów wybuchowych. Potocznie nazywane psami saper-
skimi. Wykorzystywane są najczęściej przez wojska inżynieryjne. Często wysyłane są na misję 
zagraniczne 

d) psy do wykrywania broni- pies taki potrafi wyczuć proch, który znajduje się w amunicji i jego 
pozostałości na ubraniach i przedmiotach,  

e) psy do wykrywania środków odurzających i substancji psychotropowych 
o wszystkie powyższe wykorzystywane są do pracy węchowej. Potrafią wyczuć niebez-

pieczne, zakazane substancje i przedmioty i zasygnalizować to. 
f) psy tropiące- wykorzystywane do pracy węchowej. Psy podążają za pozostawionym zapachem 

przez osobę poszukiwaną, uciekiniera lub przestępcę i lokalizują ją228. 

 
227Siły Zbrojne RP, https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/sily-zbrojne-rp, [dostęp 24.02.2021]. 
228Instrukcja o gospodarce psami służbowymi w Siłach Zbrojnych RP (Zdr. 257/2019],  pkt. 4. 
228K. Puwalski, K9 Grom, „Special Ops” 2018, nr.1, s. 18-19. 
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Warto dodać do tego jeszcze specjalności, które łączą ze sobą kilka z nich, albo takie które 
powstały stosunkowo niedawno. Będą to więc np.: 
a) psy bojowe- wykorzystywane do pracy przez polskie siły specjalne. Zajmują się wykrywaniem 

materiałów wybuchowych, desantem zarówno ze śmigłowców jak i łodzi. 
W razie potrzeby zatrzymują napastników oraz odbijają zakładników. Potrafią przetrwać 

w najgorszych warunkach pogodowych. Często psy takie wykorzystywane są w misjach zagranicz-
nych229. 
b) psy poszukiwawczo- ratownicze- od 2020r. zostały wcielone do Wojsk Obrony Terytorialnej230. 

Zwierzęta wykorzystywane są przy przeprowadzaniu akcji ratowniczych. 
Ich zadaniem jest między innymi lokalizacja osób poszukiwanych w terenach trudno do-

stępnych. 
c) psy patrolowo- tropiące (specjalności łączone) 
d) psy do wykrywania materiałów wybuchowych oraz broni (specjalności łączone) 
 Według danych pochodzących z ogólnopolskiego raportu stworzonego na zlecenie firmy 
„Royal Canin Polska” w Siłach Zbrojnych RP w 2018r. znajdowało się około 119 psów231. 

Żandarmeria Wojskowa 
 Żandarmeria Wojskowa jest wyspecjalizowanym i wyodrębnionym organem należącym do 
Sił Zbrojnych RP. Jej działalność opiera się na zapewnieniu przestrzegania dyscypliny wojskowej 
przez żołnierzy. Ponadto formacja reaguje i zapobiega przestępstwom dokonywanym w jednost-
kach wojskowych i w miejscach publicznych232. 
Zadania psów w polskich siłach zbrojnych określane są na postawie „Instrukcji o Gospodarce 
psami służbowymi w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. w Żandarmerii Wojskowej wyko-
rzystuje się psy o wcześniej już wymienionych specjalnościach, szczególnie zwrócić uwagę należy 
na trzy z nich. Są to:  
a) psy do wykrywania materiałów wybuchowych,  
b) psy do wykrywania broni,  
c) psy do wykrywania narkotyków i środków odurzających233. 
Dane z 2018r. mówią, że w Żandarmerii Wojskowej w bieżącym roku służyło 34-rech osobników. 
Najwięcej z nich, znajdziemy w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej znajdującym się 
w Warszawie234. 
 
Państwowa Straż Pożarna 

 
229M. Pietrzak, Szer. ARES - pierwszy pies ratowniczy w Wojsku Polskim, 
https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/502726/szer-ares-pierwszy-pies-ratowniczy-w-wojsku-polskim, [dostęp 
28.02.2021]. 
230Psy służbowe w Polsce - wyniki ogólnopolskiego raportu, https://pap-mediaroom.pl/inne/psy-sluzbowe-w-polsce-
wyniki-ogolnopolskiego-raportudh4, [dostęp 28.02.2021]. 
230Psy służbowe w Polsce - wyniki ogólnopolskiego raportu, https://pap-mediaroom.pl/inne/psy-sluzbowe-w-polsce-
wyniki-ogolnopolskiego-raportudh4, [dostęp 28.02.2021]. 
231Żandarmeria Wojskowa, https://www.wojsko-polskie.pl/zw/, [ dostęp 01.03.2021]. 
232Armia rekrutuje psy do akcji poszukiwawczych https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/301169883-Armia-rekrutuje-
psy-do-akcji-poszukiwawczych.html, [dostęp 01.03.2021]. 
233Ibidem. 
234 Ibidem. 
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 Państwowa Straż Pożarna jest umundurowaną formacją, wyposażoną w specjalistyczny 
sprzęt służący do walki z pożarami i klęskami żywiołowymi. Działalność tej organizacji opiera się 
na: prowadzeniu akcji ratowniczych, w czasie powstawania miejscowych zagrożeń oraz likwido-
waniu ich. Organem decyzyjnym w PSP jest Komendant Główny, który według ustawy o Straży 
Pożarnej jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy. Infrastruktura Państwowej Straży Pożarnej 
zawiera 16 komend wojewódzkich oraz aż 335 Komenda miejskich (lub w zależności od miejsca 
działania- powiatowych). Struktura taka zdradza nam, że Jednostki PSP działają według systemu 
podziałów administracyjnych na szczeblu: krajowym, wojewódzkim i powiatowym235. 
 Na Państwowej Straży Pożarnej opiera się również krajowy system ratowniczo- gaśniczy, 
którego głównym celem jest ochrona życia i zdrowia ludności i ochrona środowiska. Do zadań 
KSRG należy: gaszenie pożarów, likwidacja miejscowych zagrożeń, ratownictwo chemiczne, tech-
niczne i ekologiczne a w przypadku zagrożenia życia ludzkiego- również ratownictwo medyczne 
na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy. System współpracuje również z jednostkami OSP. 
Partnerstwo tych instytucji pomaga w jednolitym i skutecznym realizowaniu zadań z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Organizacje są wydzielone do odrębnych zadań, ale jed-
nocześnie tworzą spójną całość. Ich współpraca nie polega tylko na standardach organizacyjnych, 
strukturowych czy zadaniowych, ale również na szkoleniowych i sprzętowych236. 
 Historia psów w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła się od pierwszej grupy poszuki-
wawczej działającej w ramach Polskiego Czerwonego Krzyża. w 1995r. gdy w gdańskim wieżowcu 
doszło do wybuchu gazu- to właśnie grupa poszukiwawcza wraz z psami ruszyła na ratunek. To 
wydarzenie sprawiło, że Państwowa Straż Pożarna zapragnęła wcielić psy do swoich szeregów. 
Pierwszą jednostką, która mogła pochwalić się czworonożnymi funkcjonariuszami była ta w No-
wym Sączu, a za jej przykładem podążyła również jednostka w Gdańsku. Obecnie psy w Państwo-
wej Straży Pożarnej są powszechnym zjawiskiem. Rodzajem psa pracującego w tej formacji jest 
pies ratowniczy, który zależnie od specjalności ratowniczej pełni różne funkcje. Specjalności te 
nazywamy: 
a) specjalnością gruzowiskową- pies gruzowiskowy- jego praca polega na poszukiwaniu ludzi za-

sypanych pod gruzowiskami i osuwiskami 
b) specjalnością terenową- pies terenowy- pies taki zajmuje się poszukiwaniem ludzi zaginionych 

na większych, trudnodostępnych przestrzeniach237. 
 Co ciekawe psy terenowe pracują „górnym wiatrem”, który jest rzadziej spotykaną tech-
niką pracy węchowej. Częściej spotyka się psy szkolone do korzystania z dolnego wiatru- czyli do 
pracy na śladzie (np. psy tropiące). Praca górnym wiatrem polega na czerpaniu unoszącego się 
w powietrzu zapachu, a nie tego leżącego na ziemi. 
 Liczbę psów ratowniczych bardzo ciężko jest określić, gdyż obok tych osobników pracują-
cych w Państwowej Straży Granicznej istnieją też takie, które działają w ramach organizacji poza-
rządowych i służb ochotniczych. Psy ratownicze- mogą stać się owymi tylko po ukończeniu spe-
cjalnych, wieloetapowych kursów, które są adekwatne do tych, które obowiązują w Państwowej 

 
235Misja i zadania Państwowej Straży Pożarnej, https://www.gov.pl/web/kgpsp/misja-i-zadania, [dostęp 14.03.2021].  
236Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, https://www.gov.pl/web/kgpsp/krajowy-system-ratowniczo-gasniczy, [dostęp 
14.03. 2021]. 
237Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych 
w akcjach ratowniczych  (Dz.U. 2012 poz. 1444), art. 4. 
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Straży Pożarnej238. Według danych z 2018r. w samej Państwowej Straży Pożarnej znajdowało się 
ok. 26 psów239. Nie wiadomo natomiast w jakim stopniu liczba ta zmienia się na przestrzeni lat. 
 Praca psów służbowych doceniania jest niemalże na całym świecie. Wiele państw już 
w czasie i wojny światowej zaczęło szkolić czworonogi do pomocy w działaniach militarnych. Od 
tego czasu psy są nieodłącznym elementem służb mundurowych, a wraz z powstawaniem nowych 
zagrożeń powstają również nowe specjalności, do których szkoli się czworonożnych funkcjonariu-
szy. Jednym z wielu czynników, które przemawiają za wykorzystaniem psa w takim zawodzie jest 
doskonały węch, który w odróżnieniu od specjalistycznych sprzętów detekcyjnych jest praktycznie 
niezawodny. w Polskich służbach mundurowych psy wykorzystywane są do pracy węchowej, 
ochrony i obrony przewodników, patrolowania czy nawet pościgów. Każda służba ma swój od-
rębny system szkolenia czworonogów, ze względu na fakt, że specjalności psów pracujących opie-
rają się na konkretnych zadaniach wywodzących się z charakterystycznej działalności poszczegól-
nej formacji mundurowej. Według raportu stworzonego na zlecenie firmy „Royal Canin” zajmują-
cej się produkcją karmy dla zwierząt- w roku 2018 psów pracujących w służbach mundurowych 
było dokładnie 1700. Przeglądając dane z ubiegłych lat można wywnioskować, że liczby te dyna-
micznie się zmieniają, a w większości przypadków mamy do czynienia z tendencją wzrostową. 
Taką zależność widać odnosząc się do przykładu Straży Granicznej, która w 2018r. posiadała 
w swoich szeregach 249 psów, natomiast w 2019r. było to już 260 osobników240. Podobny wzrost 
można zauważyć w Siłach Zbrojnych RP, gdzie w 2018r. było 119 psów, natomiast według danych 
z kwietnia 2020r. liczba ta wynosiła ok. 200241. 

Wykres 1 obrazuje jak liczba psów pracujących rozkładała się na konkretne służby mun-
durowe w 2018 r.  Najwięcej, bo ponad połowa czworonogów służyła wtedy w Policji. 249 osob-
ników można było spotkać w Straży Granicznej. 149 psów działało jako psy do wykrywania nar-
kotyków, wyrobów tytoniowych, waluty lub jako psy dualne dla Krajowej Administracji Skarbowej. 
w więziennictwie służyło 125 psów. Siły Zbrojne RP mogły pochwalić się 119-stoma czworono-
gami, gdzie Żandarmeria takich funkcjonariuszy posiadała tylko 34. Najmniej psów pracujących 
znajdowało się w Państwowej Straży Pożarnej, w której było tylko 26 zwierząt. Wynika to z faktu, 
że większość psów ratunkowych pojawia się w pozarządowych organizacjach ochotniczych takich 
jak OSP, WOPR, GOPR i TOPR, gdzie czworonogi są bardziej potrzebne. 
 
 
 
 
 

 
238J. Gil, o psach w służbie człowieka słów kilka, Opracowano na podstawie internetowego seminarium, [dostęp 
13.04.2021]. 
239D. Bołotowicz, Międzynarodowy Dzień Psa, https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/7729,Miedzynarodowy-Dzien-
Psa.html, [dostęp 14.03.2021]. 
240M. Pietrzak, Szer. ARES - pierwszy pies ratowniczy w Wojsku Polskim, 
https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/502726/szer-ares-pierwszy-pies-ratowniczy-w-wojsku-polskim, [dostęp 
18.03.2021]. 
241Psy służbowe w Polsce - wyniki ogólnopolskiego raportu, https://pap-mediaroom.pl/inne/psy-sluzbowe-w-polsce-
wyniki-ogolnopolskiego-raportudh4, [dostęp 14.03.2021]. 
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Wykres 1. Ilość psów w służbach mundurowych w 2018r.  

  
 
Źródło: Psy służbowe w Polsce - wyniki ogólnopolskiego raportu, https://pap-mediaroom.pl/inne/psy-sluzbowe-w-
polsce-wyniki-ogolnopolskiego-raportudh4, [dostęp 14.03.2021]. 
  
Rasy psów, które najlepiej sprawdzają się w wybranych formacjach 
 Służba w formacjach mundurowych jest pracą ciężką zarówno fizycznie jak i psychicznie. 
Wielu mundurowych wspomina, że niemożliwe jest oddzielenie życia zawodowego od prywatnego, 
gdyż funkcjonariuszem jest się cały czas- nie tylko podczas służby. Zawód taki potrafi być obcią-
żający psychicznie, a dodatkowo wymaga również nienagannej formy fizycznej. Tak samo wygląda 
to w przypadku psów służbowych. Aby stać się funkcjonariuszem czworonogi muszą spełnić mnó-
stwo kryteriów. Ponadto powinny posiadać konkretne cechy oraz spełniać wymogi zdrowotne.  Nie 
każdy pies ma predyspozycje do takiego rodzaju pracy. Na świecie obecnie istnieje ok. 400 ras 
psów, które podlegają klasyfikacji ze względu na ich przeznaczenie. Są to: psy myśliwskie, psy 
gończe i charty, owczarki i psy pasterskie, teriery, psy do towarzystwa, psy użytkowe, psy pracu-
jące, oraz rasy nieskwalifikowane242. Ze służbami mundurowymi najczęściej kojarzy się owczarki, 
ale nie są to jedyne psy, które pracują jako funkcjonariusze.  
 
 
 
 
 
 

 
242Nowa klasyfikacja ras psów od 1 stycznia 2020, https://kennelclub.pl/aktualnosci/nowa-klasyfikacja-ras-psow-od-1-
stycznia-2020, [dostęp 03.04.2021]. 
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Rasy psów, które najczęściej pojawiają się w służbach mundurowych 

Tabela 1. Przedstawia rasy psów najczęściej pojawiających się w służbach mundurowych. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Nowa klasyfikacja ras psów od 1 stycznia 2020, 

https://kennelclub.pl/aktualnosci/nowa-klasyfikacja-ras-psow-od-1-stycznia-2020, [dostęp 03.04.2021]. 
 

Tabela 1. przedstawia zestawienie ras psów, które najczęściej pojawiają się w służbach 
mundurowych. Należy zauważyć, że dwie rasy wykorzystywane są najczęściej. Jest to oczywiście: 
owczarek niemiecki i różne odmiany owczarka belgijskiego. Popularną rasą jest też labrador re-
triever, który ceniony jest ze względu na swój łagodny charakter, chęć do nauki i aportowania 
oraz bardzo dobry węch. Na ten moment we wszystkich służbach mundurowych dopuszcza się 
również psy nierasowe, ale nie mogą one zbyt znacznie odbiegać od wzorca rasy uznanego przez 
Międzynarodową Federację Kynologiczną. Jak mówi wielu przewodników- nie powinno chodzić 
o rasę psa, a o jego zaangażowanie, chęć do nauki, a przede wszystkim charakter. 

Ogromna różnica w użytkowaniu ras ze względu na pełnioną służbę wynika z odmiennych 
zadań, przed którymi stawia się czworonogi. Różne rasy mają różne motywacje do pracy. Wia-
domo, że np.  retrievery bardziej skupiają się człowieku, są psami bardzo socjalnymi, a więc też 
towarzyskimi. Owczarki natomiast są psami, ciekawskimi, które bardziej skupiają się na czynnikach 
zewnętrznych i potrzebują większej motywacji ze strony przewodnika. 

Rasy: Policja Straż Graniczna Służba Celno- Skarbowa Służba więzienna

Siły Zbrojne 
RP i 

Żandarmeria 
Wojskowa

Państwowa 
Straż Pożarna

 labrador retriever ✔ ✔ ✔ ✔

golden retriever ✔ ✔

 flat coated retriever ✔

owczarek niemiecki ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

owczarek belgijski: groenendael; 
tervuerren; malinois, laekenois ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

owczarek holenderski ✔ ✔ ✔ ✔

owczarek szkocki collie ✔

 owczarek szetlandzki (sheltie) ✔

 border collie ✔

 seter szkocki, gordon ✔

płochacz niemiecki ✔

hovawart ✔

sznaucer średni ✔

sznaucer olbrzym ✔ ✔

springer spaniel ✔

cocker spaniel ✔ ✔

terier walijski ✔ ✔ ✔

terier irlandzki ✔

airedale terrier ✔

jadgterier ✔ ✔

foksterier ✔ ✔ ✔

parson russel terier ✔

jack russel terier ✔

beagle ✔

 rottweiler ✔ ✔

doberman ✔

nowofundland ✔

chodsky pes ✔

inne/ mieszańce/ z domieszką rasy fci ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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 Każda rasa posiada inne warunki fizyczne i psychiczne, które kreują predyspozycje do peł-
nienia konkretnych zadań. Ważnym aspektem w doborze psów do służby są wymogi zdrowotne, 
które muszą być przez czworonogi spełnione. Ich zdolność oceniana jest przez specjalnie utwo-
rzoną komisję, w składzie której znajduje się m.in. lekarz weterynarii. To właśnie on określa czy 
dany osobnik może przystąpić do szkolenia przygotowującego do pełnienia służby czy też nie. 
Wstępną ocenę zdrowia psa można określić już nawet po samej jego obserwacji. Zdrowy osobnik 
przejawia ochotę do zabawy, jest wesoły i żwawy (ale nie nadpobudliwy). w Polsce większość 
służących psów pochodzi z prywatnych hodowli. Czworonogi takie należy dokładnie sprawdzić 
opierając się przede wszystkim na świadectwie zdrowia psa i zaświadczeniach o szczepieniach, 
które poprzedni właściciel powinien komisji weterynaryjnej przedstawić. w przypadku podejrzenia 
choroby lub wątpliwości co do stanu zdrowia psa przy jednoczesnym braku możliwości szybkiej 
weryfikacji takiego stanu- komisja kwalifikacyjna ma prawo wykluczyć czworonoga z kandydatury 
na funkcjonariusza. Najważniejszymi warunkami, które kwalifikują psa do służby są m.in. zrówno-
ważony charakter- pies nie może być agresywny, bojaźliwy, ospały, ale również nadpobudliwy. 
Ważna jest również jego kondycja fizyczna- gdyż czworonożny funkcjonariusz musi przejść szereg 
szkoleń i ciężką tresurę, która w przyszłości powoli na profesjonalną pracę. Szkolenie nie kończy 
się w momencie wcielenia psa do służby, ale praktycznie trwa ono przez cały jej okres. w wolnych 
„od munduru” chwilach pies służbowy wraz z przewodnikiem ćwiczą wcześniej pozyskane umie-
jętności. 

Wiadomo już, że konkretne rasy posiadają konkretne predyspozycje- podobnie wygląda to 
w przypadku wad dyskwalifikujących psa. Jedna rasa będzie bardziej podatna na dysplazję stawów 
biodrowych, natomiast u drugiej częściej zauważyć można nadmierną agresję. Oczywiście nie na-
leży tutaj utożsamiać danej rasy tylko i wyłącznie ze względu na występujące wady, gdyż zacho-
wanie i kondycja fizyczna zależy w największym stopniu indywidualnie od danego osobnika. Do-
bierając psa do służby warto również sprawdzić jak zwierzę się porusza, jak się zachowuje w sto-
sunku do ludzi, innych psów czy zwierząt, jak reaguje na bodźce itp. Czynniki przekreślające uży-
teczność zwierzęcia mogą mieć zarówno podłoże: neurologiczne jak i psychiczne. Są to między 
innymi: nadmierny brak skupienia nad wykonywanym zadaniem, choroby- np. choroba kojcowa, 
która prowadzić może nawet do samookaleczania się psa (wynikająca ze sposobu hodowli: dłu-
gotrwałego przebywania psa w ograniczonej przestrzeni przy równoczesnym minimalnym kontak-
cie z człowiekiem), wysoki poziom agresji, niechęć do pracy, zaburzona reakcja na bodźce środo-
wiskowe, lęk. Symptomy fizyczne takie jak np.: choroba narządów zmysłu-słaby wzrok, ślepota, 
wady słuchu, wątpliwy stan uzębienia często będący przyczyną uciążliwego bólu, niestandardowa 
budowa- mogąca mieć wpływ na ruch i skuteczność psa, dysplazja stawów- szczególnie u więk-
szych ras, kulawizna, zaburzenia aparatu ruchu, widoczny brak równowagi, wady mięśni czy wady 
organów (układu pokarmowego, skóry itp.)243 również mogą zdyskwalifikować czworonoga. 
 Nigdy w stu procentach nie da się przewidzieć powyżej wymienionych czynników. Nieza-
leżnie od siebie wynikają one zarówno z cech odziedziczonych po przodkach jak i z cech nabytych 
w trakcie dorastania i życia psa. Zakwalifikowana w związku kynologicznym hodowla daję nam 

 
243S. Kulig, M. Gryzińska, P. Listos, Specyfika pracy psów służbowych w aspekcie doboru do policji, „Życie 
weterynaryjne” 2018, nr. 93(5), s. 306-307.  
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większe szanse na znalezienie zwierzęcia o pożądanych cechach, szczególnie jeśli mamy do 
wglądu metrykę urodzenia, w której zawarte są informację o jego pochodzeniu244. 
 
3. Predyspozycje psów do pracy w służbach mundurowych 
 Do pracy w służbach mundurowych nadają się tylko te psy, które spełniają zarówno psy-
chiczne jak i fizyczne warunki. Długi proces szkolenia wymaga dużo cierpliwości i motywacji, a nie 
każde zwierzę cechuje się taką wytrwałością i chęcią do pracy. Już na początkowym etapie dobru 
psa do służby należy zwrócić uwagę na jego zachowanie oraz predyspozycje. Pozwoli to na wska-
zanie odpowiedniego kandydata. Wiadomo już, że czworonogi w służbach mundurowych pracują 
w kilkunastu specjalnościach, a każda służba mundurowa posiada swoje określone zadania, które 
znacząco różnią się od siebie, pomimo że działają dla dobra wspólnego.  
 Zachowanie psów wynika z ich temperamentu, popędu lub emocji. Często psy traktuje się 
z podejściem bardzo instrumentalnym- opierając się tylko na ich odruchach. To, że pies jest zwie-
rzęciem nie oznacza, że reaguje on tylko na wysyłane przez otoczenie bodźce. Czworonogi dosko-
nale umieją pokazywać swoje emocje i nastroje. Mają swoją mowę ciała, która przekazuje nam 
jak pies czuje się w danej sytuacji. Psia psychika nie może natomiast porównywana być z tą 
ludzką, gdyż, mimo że zwierzę to jest bardzo inteligentne to nie posiada swojego rozumu w prze-
ciwieństwie oczywiście do człowieka. Wiele zachowań czworonogów uzasadnić można dobrze roz-
winiętym instynktem. Wykonanie przez psa jakiejkolwiek czynności warunkowane jest motywem. 
Składa się on z dwóch elementów: popędu (gotowości do zadania) oraz chęci osiągnięcia celu. 
Popęd uruchamiany jest w głowie psa, w momencie, kiedy czegoś mu brakuje i prowadzi on do 
zaspokojenia konkretnej potrzeby. Powyższe czynniki pokazują- dlaczego to właśnie psy najczę-
ściej współpracują ze służbami mundurowymi. Kiedy przewodnik jest w stanie zapewnić psu od-
powiednią motywację, szanując przy tym mowę jego ciała- szkolenie i tresura przebiegną bardzo 
sprawnie, a relacja na polu pies- przewodnik wzmocni się.  
 Charakter psa często wynika z jego temperamentu- jest to innymi słowy zespół cech psy-
chicznych, którego celem jest uzewnętrznienie nastroju zwierzęcia. Wyróżniamy jego cztery typy: 
typ silny, niezrównoważony ruchliwy (choleryczny), typ powściągliwy (sangwistyczny), typ zrów-
noważony, powolny (flegmatyczny) oraz typ słaby (melancholijny). w służbach mundurowych naj-
lepiej sprawdza się typ powściągliwy, gdyż jest najbardziej podatny na tresurę. Osobnik tego typu 
cechuje się bystrością i ruchliwością, ma silny i zrównoważony układ nerwowy. Proces pobudzenia 
i hamowania zachodzi w organizmie bardzo szybko, a więc reakcja na bodźce jest odpowiednia.  
 Wiadomo już, że do pracy najlepiej sprawdzają się psy o konkretnym temperamencie. Na-
leży jednak zaznaczyć, że ze względów ekonomicznych na przestrzeni lat wykreowane zostały 
różne procedury i testy mające pozwolić na wczesną ocenę psa i jego przydatność do służby. 
Istnieją cztery metody sprawdzające, którym poddaje się czworonogi. Są to: baterie testów, indy-
widualna ocena za pomocą kwestionariusza, obserwacje prowadzone w warunkach naturalnych 
oraz ocena ekspertów poszczególnych ras. Najczęstszą i najchętniej wykorzystywaną metodą jest 
pierwsza z nich, która składa się z zestawu następujących po sobie testów, których łączny wynik 
obrazuje predyspozycje danego osobnika. w testach takich sprawdza się odpowiedź na specy-
ficzne bodźce- które mogą wywoływać konkretne zachowania (lęk, agresja). Subtesty składają się 

 
244J. Kuźniewicz, G. Kuźniewicz, Metody szkolenia i sposoby użytkowania psów, Wrocław 2005, str. 206-207. 
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ze stymulowanych sytuacji, które wykazać mają, jak pies zachowuje się podczas konkretnego 
wydarzenia. Do testów takich wykorzystuje się przeróżny sprzęt i rekwizyty, które często są dla 
psa nowe.  Sytuacje przed którymi stawia się psa to:  
a) umieszczenie w nieznanym pomieszczeniu, z nieznanymi przedmiotami - w którym oceniana 

jest reakcja psa na nowe przedmioty i ludzi w obecności opiekuna i bez niego;  
b) test lalki- sprawdza reakcje psa na potencjalny kontakt z dzieckiem; 
c) głaskanie przy użyciu sztucznej ręki- metodę te stosuje się w momencie, kiedy pies reaguje 

agresywnie na obce osoby; 
d) wpatrywanie się w psa- nieznana osoba wpatruje się w oczy psa;  
e)  zabawa przedmiotem i jego przeciąganie- jeśli pies zainteresuję się przedmiotem oznacza to 

jego chęć do zabawy245.  
 Powyższe testy przeprowadza się u psów, które są kandydatami do Straży Granicznej, 
Wojska czy Policji. Subtesty są całkiem skuteczną formą sprawdzania temperamentu psa, warto 
jednak rozszerzyć temat: metod badań predyspozycji zwierząt- o tak zwane Polowe Próby Cha-
rakteru, które odbywają się przede wszystkim w Policji. Oprócz wyżej wymienionych stymulacji, 
próba charakteru obejmuje jeszcze: 
a) aportowanie- pies przechodzi próbę, jeśli okaże chęć do zabawy i pewność 
b) próba odszukania przedmiotu z nośnikiem zapachu- sprawdza predyspozycje psa do pracy 

węchowej. Jeśli pies podejmie się próby podążania za zapachem- szczególnie dolnym wiatrem, 
a jego zainteresowanie skończy się dopiero w momencie odszukania przedmiotu oznacza to, 
że osobnik taki będzie nadawał się do pracy węchowej w przyszłości 

c) próba odporności na strzał- sprawdza reakcje psa na strzał z broni. U najlepszych czworonoż-
nych kandydatów reakcja na strzał nie występuje, huk nie wytrąca psa z równowagi, a osobnik 
pomimo głośnego odgłosu zachowuje spokój, 

d) próba ochrony przewodnika- ma wykazać zdolności obrończe psa, jego twardość i pewność 
oraz stopień popędu. Pies w sytuacji, gdzie pojawia się napastnik powinien bez chwili zasta-
nowienia zaatakować wroga 

e) próba czujności i popędu do samoobrony- test taki sprawdza reakcje psa na czynniki ze-
wnętrzne i ludzi podczas nieobecności opiekuna.  

 Nie wszystkie z powyżej wymienionych prób przeprowadza się z każdym psem. Czworo-
nogi, które szkolone mają być do pracy węchowej nie są sprawdzane pod względem ochrony 
przewodnika oraz popędu do samoobrony, gdyż priorytetem w ich codziennej działalności będzie 
nie tyle kontakt z człowiekiem, a znajomość konkretnych zapachów i motywacja do pracy no-
sem246.  
 Proces zakupu psów odbywa się w każdej formacji niemalże jednakowo, a więc warto po-
kazać ten proces na przykładzie Policji: po spełnieniu wymogów zdrowotnych oraz zaliczonych 
próbach charakteru określa się stopień przydatności psa do służby. Jeśli dodatkowo właściciel psa 
oferowanego na sprzedaż przedstawi obowiązkowe dokumenty (np. zaświadczenie o szczepie-
niach, dokument potwierdzający pochodzenie, wyniki koniecznych badań) sporządzona zostaje 

 
245M. Walczak, P. Bury-Burzymski, A. Walasek,  Metody oceny zachowania się psów pracujących w świetle badań 
naukowych,  ”Kwartalnik Policyjny” 2016,  nr.3, s. 43- 46. 
246J. Kuźniewicz, Psy pracujące w służbach mundurowych, Nowa Ruda 2016, s. 135. 
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karta kwalifikacyjna psa, zaświadczenie o kwalifikacji psa oraz zobowiązanie obligujące właściciela 
do dostarczenia psa na rozpoczęcie szkolenia, która upoważnia służbę do zakupu zwierzęcia. Psy 
takie wprowadza się do ewidencji, wyposaża w niezbędny sprzęt oraz przekazuje przewodnikom. 
Istnieje również możliwość przeprowadzenia samodzielnego doboru psa do służby przez funkcjo-
nariusza, jednakże musi być on poddany procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisję247. 

Czynnikami wspólnymi doboru i zakupu psów w służbach mundurowych jest na pewno: ko-
misja kwalifikacyjna, zaliczenie próby charakteru i spełnienie wymogów zdrowotnych, pozyskiwa-
nie niezbędnych dokumentów od poprzednich właścicieli lub hodowców, a na późniejszym etapie 
również: podobne wyposażenie, oraz sposób przekazywania zwierząt przewodnikom. 

 
Podsumowanie 

Celem artykułu było omówienie zasad funkcjonowania psów w służbach mundurowych. 
w opracowaniu zostały ujęte takie problemy jak: działalność, praca i tresura psów służbowych. 
Ponadto poruszono również kwestię predyspozycji i temperamentu zwierząt.  
Analiza materiałów źródłowych nakreśla pewne różnice pomiędzy sposobem użytkowania zwierząt 
w różnych formacjach. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż każda służba mundurowa ma swój od-
rębny, indywidulany sposób szkolenia. Tresura odbywa się jednak przy zachowaniu priorytetowych 
wytycznych, które obowiązują daną formację. Dzięki dobrze kompetentnej kadrze szkoleniowców 
i funkcjonariuszy- przewodników zwierzęta uczone są przydatnych komend i zachowań, które 
w przyszłości przydają się podczas pełnienia codziennej służby. Różnice w szkoleniu wynikają zaś 
z aktów prawnych, które nakreślają służbom drogę rozwoju przy zachowaniu najważniejszych jej 
interesów. Jak pokazano w opracowaniu- nie oznacza to jednak, że inny rodzaj i typ szkolenia jest 
mniej skuteczny. Najważniejszym aspektem działalności szkoleniowej jest dostosowanie jej pod 
charakter służby mundurowej. 

Kolejnym ważnym aspektem, który pozwolił ocenić słuszność aktualnego sposobu funkcjo-
nowania zwierząt w służbach mundurowych jest kwestia predyspozycji zwierząt. Opracowanie po-
kazuje, że temperament i charakter ma wpływ na obecną sylwetkę psa służbowego. Wykazuje, 
że psy konkretnej rasy bardziej nadają się do służby, a cechy, które posiadają ułatwiają im przy-
swajanie wiedzy. Według artykułu najważniejszymi atrybutami psa służbowego jest więc: umie-
jętność szybkiego uczenia się i przyswajania komend, odporność na stres, zdolności obronne oraz 
posłuszeństwo, które z perspektywy przewodnika wydaje się być najbardziej istotne. Umiejętności 
zwierząt sprawdza się za pomocą testów, które nadzorują specjalne komisje- jest to dobry sposób 
na wczesną ocenę psiego kandydata i jego przydatności do służby. 

Sama tresura nie wystarczy, aby pies dobrze wykonywał swoje obowiązki. Każde zwierzę 
ma jeszcze wrodzony temperament, który dość silnie wpływa na jego funkcjonowanie i motywację 
do pracy. Predyspozycje są ważnym elementem zwierzęcego charakteru z perspektywy służby 
mundurowej, gdyż nie każdy pies nadaje się do wszelkiego rodzaju pracy. Jeden osobnik sprawdzi 
się bardziej jako pies domowy, drugi- z uwagi na swój energiczny charakter jako pies pracujący. 
Wydaje się, że formacje mundurowe szanują naturalne uwarunkowania psiego charakteru i dzięki 
temu skupiają się na szkoleniu odpowiednich kandydatów. 
 

 
247 M.Prokopczyk, Centralny Dobór Psów do Policji, „Kwartalnik Policyjny” 2013, nr. 4, s. 46-48. 
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DOG’S CAREER IN UNIFORMED SERVICES 

Abstract: The paper discusses the characteristics of dogs’ career in uniformed services and 
emphasizes the differences of their job in a specific units. The paper is divided into thre parts. 
The first part includes the brief description of the selected services and animals which serve there. 
The chart and graph based on the statisctics of 2018 show the number of dogs working in a 
uniformed services. The second part presents characteristics of thr selected breeds of dogs, their 
weaknesses and vulnerability to genetically conditions health problems. The last part focuses on 
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the aptitude of dogs to perform the job (temper,urge) and tests and procedures to assess dogs’ 
usefulness. 
The discussion is based on the analysis of literature, statistics, training materials and normative 
acts. 
Keywords: Police, The Armed Forces, Border Guard, Customs Service, Prison Service, breed, 
temper, aptitude. 
 

 

Wiktoria Szubert – członkini Stowarzyszenia „Psiomocni”, które pomaga bezdomnym zwierzę-
tom; https://spis.ngo.pl/342994-stowarzyszenie-zwykle-psiomocni. w kręgu zainteresowań badaw-
czych autorki pozostaje bezpieczeństwo publiczne, socjologia, biologia, a w szczególności kynolo-
gia. Autorka artykułów poruszających temat kynologii służbowej, publikacji „Historia psów w Pol-
skich służbach mundurowych” oraz „Praca psów w polskich służbach mundurowych”. 

 

  



 
92 

 


