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Integracja europejska była od samego początku projektem o charakterze polityczno- 
gospodarczym. Z czasem jednak zaczęto budować zręby obecnej polityki bezpieczeństwa i obro-
ny. Przełomowa data miała miejsce wraz z wejściem w Ŝycie Traktatu z Maastricht w 1993 roku, 
w którego ramach powołano II filar – czyli Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa.    
W zasadzie od tego momentu moŜna mówić o skondensowanym rozwoju regulacji w zakresie 
reagowania kryzysowego. Podstawowe przepisy z tego obszaru umieszczono w samym traktacie, 
i w kolejnych traktatach reformujących, a takŜe w przepisach wspólnotowego prawa wtórnego.  

W szczególności dobitnie uregulowano funkcjonowanie systemu reagowania kryzyso-
wego w Traktacie Amsterdamskim, który zaczął obowiązywać od 1 maja 1999 roku. Po tym 
okresie Unia Europejska zaczęła prowadzić pierwsze operacje cywilne, które miały urzeczy-
wistnić fakt implementowania na dobre regulacji z zakresu zarządzania kryzysowego.  

Od tego momentu przeprowadzano coraz liczebniejsze misje cywilne, poprzez które 
kształtował się model reagowania kryzysowego. Model ten z czasem zaczął charakteryzować się 
tendencją do łączenia działań politycznych, środków wojskowych i policyjnych oraz pomocy 
ekonomicznej. Wraz z kolejnymi zmianami prawnymi, jakie miały miejsce w Unii Europejskiej – 
przyjęcie Traktatu Lizbońskiego, zwiększa się potencjał reagowania kryzysowego. Unia Euro-
pejska juŜ obecnie angaŜuje się w coraz trudniejsze misje, dzięki którym wypracowuje spójną 
doktrynę bezpieczeństwa na Starym Kontynencie. 
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WPROWADZENIE  

Integracja europejska w sferze bezpieczeństwa, tak w przeszłości, jak i obecnie 
koncentruje się wokół przezwycięŜania zagroŜeń, likwidowania niebezpieczeństw,        
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a takŜe sprostania pewnym wyzwaniom oraz ograniczania ryzyka. Ten ostatni aspekt jest 
obecnie szczególnie waŜny, bowiem na tle powstających róŜnorodnych zagroŜeń kryzy-
sowych gotowość Unii Europejskiej do podjęcia określonych czynności zaradczych na 
Starym Kontynencie jest niebagatelna. 

MoŜna przyjąć, Ŝe praktycznie od początku lat 90. zagadnienia zarządzania kryzy-
sowego w Unii Europejskiej zaczęto traktować bardziej kompleksowo. Zaczęto wówczas 
je rozbudowywać w róŜnych obszarach aktywności tej organizacji, co przejawiało się 
między innymi w tworzeniu nowych polityk czy instytucji, a takŜe prawa regulującego tę 
problematykę. Ukształtował się swoisty system reagowania kryzysowego, którym obec-
nie moŜe dysponować Unia Europejska. System ten stanowi integralną część układu za-
rządzania bezpieczeństwem poszczególnych państw, w tym całej Unii Europejskiej. Jest 
takŜe strukturą dynamicznych układów sprawowania władzy między róŜnymi jej orga-
nami. Są one określone metodami, procedurami i działaniami zmierzającymi do obniŜenia 
stopnia ryzyka i funkcjonowania całej organizacji. W tym celu podejmowane są róŜno-
rodne zabiegi minimalizujące wpływ i skutki powstałych sytuacji kryzysowych. Aby jed-
nak przedmiotowy system mógł funkcjonować w miarę stabilnie  i zarazem odpowiadać 
skutecznie na wybrane zagroŜenia, wymaga ciągłego tworzenia odpowiednich ram i me-
chanizmów działania w sytuacjach czy stanach nadzwyczajnych.  

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie istoty zarządzania kryzysowego 
w Unii Europejskiej, a takŜe wskazanie podstawowych regulacji prawnych, tak traktato-
wych, jak i prawa wtórnego, na których opiera się system bezpieczeństwa Wspólnot Eu-
ropejskich, w szczególności z uwzględnieniem aktów prawnych konstytuujących budo-
wanie zdolności reagowania kryzysowego w obszarach stanowiących punkty zapalne 
potencjalnych konfliktów czy innych zagroŜeń w sferze bezpieczeństwa.  

1. POJĘCIE KRYZYSU, SYTUACJI KRYZYSOWEJ ORAZ ZARZ ĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO  

Pojęcia kryzysu, sytuacji kryzysowej oraz zarządzania kryzysowego definiowa-
ne są róŜnie. Wszystko zaleŜy od dziedziny czy dyscypliny naukowej, która podejmuje tę 
tematykę. Inaczej do pojęć tych podchodzą specjaliści z zakresu nauk politycznych, zu-
pełnie odmiennie prawnicy, a jeszcze w inny sposób są te pojęcia definiowane przez na-
uki wojskowe. Wszyscy są jednak zgodni, co do tego, Ŝe kryzys oznacza pewien punkt 
zwrotny, przełomowy; moment rozstrzygający; jakościową zmianę układu lub w ukła-
dzie1.  

Encyklopedia PWN definiuje kryzys jako przesilenie, moment rozstrzygający, 
okres przełomu, załamanie się dotychczasowej linii rozwoju2. Podobnie jest on formuło-
wany przez Słownik Języka Polskiego3. Kryzys, jak piszą W. Kitler i J. Gryz, jest identy-
fikowany z wieloma dziedzinami działalności praktycznej i naukowej. Odnosi się głów-
nie, do zagroŜeń i wyzwań systemów politycznych, integralności terytorialnej, stabilności 
ekonomicznej, Ŝycia i zdrowia ludzi, dóbr i środowiska. WiąŜe się go równieŜ z proble-
mami natury społecznej, religijnej, etnicznej i narodowościowej4. 

                                                 
1  System reagowania kryzysowego, pod red. W. Kitler, J. Gryz, Toruń 2007, s. 10.   
2  Encyklopedia PWN, T. II, Warszawa 2008, s. 455. 
3  Uniwersalny Słownik Języka polskiego, pod red. J. Dubisz, Warszawa 2003, t. 2, s. 332.  
4  System..., op. cit., s. 11. 
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W czasie kryzysu mamy do czynienia z bardzo krótkim czasem podejmowania 
decyzji, niewielkimi moŜliwościami przewidywalności zdarzeń, występuje wysoki sto-
pień niepewności. Do źródeł kryzysu zalicza się między innymi:  

− czynniki losowe; 

− problemy techniczne; 

− błędy ludzkie; 

− błędne decyzje kierownictwa5.  

Oprócz pojęcia „kryzys” w literaturze i praktyce Ŝycia codziennego uŜywa się 
terminu „sytuacja kryzysowa”. Przyjmuje się, Ŝe jeŜeli kryzys jest zerwaniem istniejące-
go układu (stanu rzeczy, systemu, porządku) prowadzącym do zmiany jego struktury, to 
zjawisko owego zerwania6 określa się mianem sytuacji kryzysowej7. 

MoŜna przyjąć Ŝe jako sytuację kryzysową naleŜy rozumieć zespół okoliczności 
zewnętrznych i wewnętrznych, które wpływają  na dany układ (system) w ten sposób, iŜ 
zaczyna się w nim i jest kontynuowany proces zmienny, w rezultacie dochodzi do za-
chwiania równowagi, a następnie jej przywrócenia, dzięki podjętym środkom regulacji 
(nadzwyczajne działania)8.  Sytuacja kryzysowa jest zazwyczaj następstwem nagłych 
nieprzewidywalnych zdarzeń w sferze natury lub techniki. 

W literaturze moŜna spotkać się równieŜ z pojęciem „zarządzania kryzysowe-
go”. Termin ten jest niewątpliwie skrótem od poprawniejszego „zarządzania w sytu-
acjach kryzysowych”. Słownik AON podaje, Ŝe zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 
to reagowanie na nadciągający lub trwający kryzys i usuwanie jego skutków w cyklu 
zdarzeń i czynności, od przewidywania i planowania antykryzysowego wraz z reago-
waniem na codzienne zdarzenia aŜ po zakończenie odbudowy ze zniszczeń9.  

Termin zarządzania kryzysowego był i jest takŜe przedmiotem zainteresowania 
naszego ustawodawcy. W projektach ustaw o bezpieczeństwie obywatelskim z dnia 28 
kwietnia oraz 27 maja 2003 roku zaproponowano, by zarządzanie kryzysowe rozumieć 
jako (…) uporządkowaną działalność polegającą na zapobieganiu sytuacjom kryzyso-
wym lub przejmowaniu nad nimi kontroli i kształtowania ich przebiegu w drodze zapla-
nowanych działań oraz na odtworzeniu zasobów lub przywróceniu im ich pierwotnego 
charakteru10.  

Obecnie obowiązująca ustawa o zarządzaniu kryzysowym przyjmuje, Ŝe zarzą-
dzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem 
kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kry-
zysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych 
                                                 
5  A. Kurkiewicz, Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w polskim systemie prawnym, [w:] Zarządzanie 

kryzysowe w Polsce, pod red. M. Jabłonowski, L. Smolak, Pułtusk 2007, s. 152. 
6  Trwające w czasie, rozpoczynające się od stanu równowagi poprzez niestabilność (zakłócanie podsta-

wowych cech systemowych) do stabilności w nowej sytuacji (jakościowo innej – zazwyczaj) 
7  W. Kitler, Wybrane aspekty kierowania państwem w sytuacjach kryzysowych w obronie narodowej 

RP wobec wyzwań i zagroŜeń współczesność”, Warszawa 1999, s. 71. 
8  R. Wróblewski, Zarys teorii kryzysu. Zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami (Crisis preven-

tion, crisis management), Warszawa 1996, s. 10. 
9  Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, [w:] „My śl Wojskowa” nr 6/2002, s. 166.   
10  System..., op.cit., s. 31. 
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działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich 
skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej11.  

2. ROZWÓJ I EWOLUCJA PRAWNYCH ASPEKTÓW REAGOWANIA 
KRYZYSOWEGO W DOKUMENTACH UNII EUROPEJSKIEJ  

Reagowanie kryzysowe we Wspólnotach ma dwa wymiary: wewnętrzny i ze-
wnętrzny. W przypadku wymiaru wewnętrznego zadania ochrony ludności pozostają    
w sferze kompetencji poszczególnych państw członkowskich. To państwa posiadają 
własne zasoby i moŜliwości, aby kierować poszczególnymi sytuacjami kryzysowymi,         
a Unia Europejska tylko koordynuje i wspiera działania narodowe. W wymiarze ze-
wnętrznym działania organizacji przewidziane są w Instrumencie Finansowym Ochrony 
Ludności. Podkreślić naleŜy, Ŝe działania Unii Europejskiej w zakresie reagowania kry-
zysowego przybierają postać działań militarnych i niemilitarnych.  

Działania niemilitarne to przede wszystkim pomoc humanitarna, z kolei działa-
nia militarne to akcje humanitarne, ratunkowe, utrzymania pokoju, zbrojne słuŜące za-
rządzaniu kryzysowemu12. Działania te wiąŜą się z realizacją celów Wspólnej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony. Obecnie obowiązujące dokumenty i akty prawne w zakresie 
reagowania kryzysowego wynikają ze splotu wydarzeń historycznych, które miały miej-
sce, kiedy jeszcze tak intensywnie nie myślano o budowaniu systemu reagowania kry-
zysowego.  

7 lutego 1992 roku w holenderskiej miejscowości Maastricht dwanaście państw 
członkowskich WE podpisało Traktat o Unii Europejskiej13. Dokument powoływał do 
Ŝycia Unię Europejską14. Traktat z Maastricht (TUE) wprowadził podstawy prawne 
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB). Podstawy te zostały zapi-
sane w dwóch częściach Traktatu „Postanowieniach Wspólnych” (Tytuł I) oraz „Posta-
nowieniach dotyczących Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa” (Tytuł V), 
obejmujący art. „J” składający się z 11 artykułów15.  

W kwestii budowy wspólnej obrony Traktat nie był precyzyjny16. Artykuł J.4 
stanowił bowiem, Ŝe wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa obejmuje wszystkie 
kwestie związane z bezpieczeństwem Unii Europejskiej, włącznie z ewentualnym okre-
śleniem wspólnej polityki obronnej, która z czasem moŜe doprowadzić do wspólnej 
obronności17. Taki zapis umoŜliwiał wypracowanie wspólnej polityki obronnej, nie wy-
kluczając, Ŝe w przyszłości doprowadzi do ustanowienia wspólnej obrony18. 

                                                 
11  Art. 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007, Nr 89, poz. 590. 
12  W tym chodzi o przywracanie pokoju.  
13  D. Milczarek, Europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa [w:] Europeistyka w zarysie, pod red.     

A. Z. Nowak, D. Milczarek, Warszawa 2006, s. 389. 
14  R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 42-45.  
15  B. Chmiel, Instytucjonalizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, Toruń 2002, s. 30.   
16  Por. Franco-German Proposals of Political Union: Security Policy Cooperation in the Framework of 

the Common Foreign and Security Policy of Political Union, Agence Europe; Europe Document’s no. 
1690, 21 February 1991.  

17  Ibidem.  
18  Por. R. Zięba, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony; Geneza i załoŜenia, [w:] „Przegląd 

Europejski”, nr 1/2003, s. 23.  
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Był to wynik kompromisu, jaki udało się wypracować między przeciwnikami,      
a zwolennikami podwaŜania istoty i współpracy Unii Europejskiej w sferze bezpieczeń-
stwa z Sojuszem Północnoatlantyckim19. Na mocy postanowień Traktatu z Maastricht 
opracowanie i realizację decyzji oraz działań Unii Europejskiej, które miały odnosić się 
do kwestii obronności powierzono, Unii Zachodnioeuropejskiej20. Stwierdzono, Ŝe UZE 
stanowi integralną część Unii Europejskiej oraz na podstawie art. J.4 dopuszczono całko-
wite wchłonięcie UZE przez powstałą nową strukturę integracyjną, jaką była Unia Euro-
pejska21. Traktat o Unii Europejskiej stworzył z UZE „ramię” UE w kwestiach obronno-
ści. Z punktu widzenia formalnoprawnego mimo zapisów Traktatowych UZE dalej pozo-
stawała autonomiczną organizacją zbiorowej samoobrony, która mogła samodzielnie po-
dejmować i realizować swoje działania w zakresie bezpieczeństwa22. 

W wyniku sukcesywnego wzrostu roli Unii Europejskiej w sferze bezpieczeństwa 
przywódcy państw członkowskich zdecydowali o reformie II filaru23. WaŜnych modyfi-
kacji prawnych we WPZiB, które miały wpływ dla reagowania kryzysowego Unii Euro-
pejskiej, dokonał Traktat z Amsterdamu. W ustępie 2 artykułu 17 stwierdzono, Ŝe Unia 
Europejska będzie prowadzić misje humanitarne, ratunkowe, utrzymania pokoju oraz 
zadania zbrojne, słuŜące zarządzaniu kryzysowemu, w tym przywracaniu pokoju24. Od 
chwili obowiązywania Traktatu Amsterdamskiego25, Unia Europejska mogła prowadzić 
misje wojskowe zarządzania kryzysowego. Traktat ten zatem stworzył podwaliny prawne 
reagowania kryzysowego26.  

Zwiększenie kompetencji Unii Europejskiej w zakresie zarządzania kryzysowego 
miało miejsce w oficjalnie proklamowanej Europejskiej Polityce Bezpieczeństwa i Obro-
ny, które nastąpiło na szczycie w Helsinkach w dniach 10-11 grudnia 1999 roku27.  

Określono tam tzw. Europejski Cel Operacyjny/Zasadniczy28, który zakładał 
utworzenie do 2003 roku sił zbrojnych w rozmiarze 50-60 tysięcy Ŝołnierzy zdolnych 

                                                 
19  B. Chmiel, Instytucjonalizacja…, op. cit., s. 30-31.   
20  Szerzej: J. J. Holst, Changing Europe; security challenges of the 1990’s Occasional Papers 35, Polish 

Institute of International Affairs, Warsaw 1993; R. H. Ginsberg, Foreign policy actions of the Euro-
pean Community. The politics of scale Lynne Renner Publishers, London 1989; P. de Schouheete de 
Terverant; The creation of the Common Foreign and Security Policy [w:] Foreign Policy of the Euro-
pean Union. From EPC to CSFP and beyond, pod red. E. Regelsberger, P. de Schouheete de Terve-
rant, W. Wessels, London 1997. 

21  J. Starzyk, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2003, s. 144.  
22  Por. B. Chmiel, Instytucjonalizacja…, op. cit., s. 34. 
23  Chodziło o Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa.   
24  Art. 17 ust 2 Traktatu Z Amsterdamu Zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty Ustanawia-

jące Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty, [online] [dostęp: 17.08.2010]. Dostępny 
w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/11997D/word/11997D.doc.  

25  Traktat Amsterdamski zaczął obowiązywać od 1 maja 1999 roku. Zob. Europeistyka w zarysie, pod 
red. A. Z. Milczarek, D, Nowak, Warszawa 2006, s. 37.   

26  A. G. Kinits, The UE’s foreign Policy and the war In former Yugoslavia [w:] Common Foreign and 
Security Policy. The records and reforms, pod red. M. Holland, London and Washington 1997, s. 148-
173, N. Gnesotto, Lessons of Yugoslavia, UE – ISS Chaillot Paper 14 March 1994, H. Seidt, Lessons 
learnt from the crisis in the Balkans, European Security, vol. 5, no 1, Spring 1996, s. 65-70.       

27  R. Zięba, Wspólna Polityka…, op. cit., s. 87, J. Barcik, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. 
Aspekty prawne i polityczne, Bydgoszcz- Katowice 2008, s. 101-103.  

28  Ibidem, s. 88.  
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do rozmieszczenia w ciągu 60 dni i prowadzenia wszelkich operacji typu misje peters-
berskie w przeciągu co najmniej 1 roku. Siły te miały takŜe posiadać komponenty lot-
nictwa i marynarki wojennej. Postanowiono równieŜ rozwijać wspólne systemy dowo-
dzenia, kontroli, wywiadu i transportu strategicznego oraz współpracę w zakresie uzbro-
jenia i zaopatrzenia armii w sprzęt wojskowy29. Zgodzono się takŜe wykorzystywać 
istniejące procedury planowania obronnego, w tym procedury NATO i Partnerstwa dla 
Pokoju. Uzupełnieniem przygotowań UE do wykonywania działań petersberskich było 
utworzenie Komitetu Aspektów Zarządzania Kryzysowego mającego kompetencje cy-
wilne30. Rosnące aspiracje Unii Europejskiej w sferze reagowania kryzysowego zostały 
potwierdzone w dokumencie Bezpieczna Europa w lepszym świecie. Europejska Strate-
gia Bezpieczeństwa31. Strategia była odpowiedzią na nowe zagroŜenia związane z mię-
dzynarodowym terroryzmem, konfliktem w Afganistanie czy w Iraku32. Dokument zo-
stał podzielony na kilka części Ŝe reagowaniu kryzysowemu poświęcono część trzecią33.  

Strategia została zrewidowana w 2008 roku34. W nowym dokumencie większą 
uwagę skoncentrowano na zwalczanie nowych zagroŜeń takich, jak: rozprzestrzenianie 
broni masowego raŜenia, terroryzm międzynarodowy oraz przestępczość zorganizowa-
na. Strategia z 2008 roku jest dokumentem bardziej szczegółowym niŜ jej poprzednicz-
ka, wykazuje konkretne przypadki reagowania Unii Europejskiej na kryzysy35. Sukcesy 
misji reagowania kryzysowego Unii Europejskiej36 pociągnęły za sobą dalsze zmiany 
prawne w tej dziedzinie.  

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa przywódcy 
państw postanowili na nowo unormować kwestie reagowania kryzysowego w Traktacie 
Konstytucyjnym. Dokument potwierdzał kompetencje UE w kształtowaniu bezpieczeń-
stwa międzynarodowego oraz potwierdzał jej toŜsamość na arenie międzynarodowej. 
WaŜnym osiągnięciem było włączenie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, 
którą przemianowano na Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) do 
Traktatu Konstytucyjnego. W systemie reagowania kryzysowego Unii Europejskiej 
waŜna stała się wprowadzona klauzula solidarności, która mówiła, Ŝe Unia i jej państwa 
członkowskie powinny współdziałać w duchu solidarności i naleŜy udzielić pomocy, 
jeŜeli państwo członkowskie stało się ofiarą ataku terrorystycznego lub teŜ naturalnej 

                                                 
29  R. Zięba, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony; Geneza i załoŜenia [w:] „Przegląd Europej-

ski” nr 1(6)/2003, s. 40.  
30  R. Zięba, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Warszawa 2005, s. 49. 
31  [online] [dostęp: 18.08.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.ukie.gov.pl/hlp/mointintgr.nsf/ 0/ 

122ECE1168BF95B1C1256E7500562E67/$file/ME7012.pdf?Open 
32  Był on takŜe reakcją na Narodową Strategię Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.  
33   From Copenhagen to Brussels, European Defence, pod red. A. Missiroli, chore documents, Volume 

IV, Chaillot Paper 67, Paris, s. 324, W. Wallace, A security Strategy for the UE? [w:] „CFSP Forum”, 
vol 1, Issue 2, September 203, s. 4.      

34  Szerzej: R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Ekspertyza 
wykonana dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, [online] [dostęp: 18.08.2010]. Do-
stępny w Internecie: http://www.ec.europa.ue/polska/news/ opinie/09415_wspolna _polityka_ zagra-
niczna_pl.html 

35  System reagowania kryzysowego w Unii Europejskiej. Struktura- charakter –obszary, pod red. J. Gryz, 
Toruń 2009, s. 133.   

36  Szerzej. T. Hoffmann, Operacje reagowania kryzysowego Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo Naro-
dowe, Łódź 2009, s. 15-30.   
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albo spowodowanej klęski Ŝywiołowej37. Zapisy dokonane w Traktacie Konstytucyj-
nym potwierdzały, Ŝe reagowanie kryzysowe staje się jednym z najwaŜniejszych fila-
rów działania Wspólnot Europejskich. 

Niestety w wyniku negatywnych referendów w Holandii i Francji, Traktat Kon-
stytucyjny został odrzucony. Blisko dwa lata trwały dyskusje w Unii Europejskiej,       
w jaki sposób wprowadzić na jego miejsce nowy akt prawny, który kompleksowo ure-
guluje dalsze funkcjonowanie Wspólnoty. Wreszcie po wielu debatach, 13 grudnia 2007 
roku, dwadzieścia siedem państw UE podpisało Traktat Reformujący zwany Lizboń-
skim38. W sferze reagowania kryzysowego nie zmienił on wiele z postanowień Traktatu 
Konstytucyjnego. Dokonał jedynie pewnych korekt w zakresie Wspólnej Polityki Za-
granicznej i Bezpieczeństwa, które wydawały się najbardziej kontrowersyjne39. Rozsze-
rzony został katalog misji reagowania kryzysowego, w których ramach znalazły się 
wspólne działania rozbrojeniowe, misje humanitarne i ratunkowe, misje wojskowego 
doradztwa i wsparcia, misje zbrojne słuŜące zarządzaniu kryzysowemu, w tym misje 
przywracania pokoju i operacje stabilizacji sytuacji po zakończeniu konfliktu40.  

Zapisy traktatowe systemu reagowania kryzysowego Unii Europejskiej zostały 
uzupełnione o prawo wtórne, w szczególności rozporządzenia, decyzje itp. Na mocy 
rozporządzenia Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 
2006 roku utworzono Instrument na rzecz Stabilności. W rozporządzeniu przyjęto, Ŝe    
w sytuacji kryzysu lub początku kryzysu, zadaniem Instrumentu na Rzecz Stabilności 
będzie przyczynianie się do zapewnienia stabilności poprzez skuteczną reakcję mającą 
na celu pomoc w ustanowieniu lub przywróceniu warunków niezbędnych do właściwej 
realizacji wspólnotowych polityk rozwoju i współpracy, a takŜe niesienie pomocy        
w budowaniu potencjału w zakresie przeciwdziałania szczególnym zagroŜeniom glo-
balnym i ponadregionalnym powodującym destabilizację, oraz zapewnienie gotowości 
reakcji na sytuacje przedkryzysowe i pokryzysowe41. 

Kolejną decyzją Rady, z dnia 5 marca 2007 roku, ustanowiono Instrument Fi-
nansowy Ochrony Ludności dla sytuacji nadzwyczajnych. Celem przedmiotowego in-
strumentu jest wspieranie i uzupełnianie wysiłków państw członkowskich mających na 
celu głównie ochronę ludzi, ale takŜe ochronę środowiska i mienia, w tym dziedzictwa 
kulturowego, w przypadku wystąpienia klęsk Ŝywiołowych i katastrof spowodowanych 
przez człowieka, aktów terroryzmu oraz katastrof technicznych, radiologicznych i eko-
logicznych oraz ułatwianie wzmocnionej współpracy między państwami członkowskimi 
w dziedzinie ochrony ludności42. 

                                                 
37  System..., op. cit.,  s. 136.   
38  J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz 

teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008, s. 45. 
39  Odstąpiono od propozycji utworzenia Ministra Spraw Zagranicznych.  
40  System..., op. cit, s. 138. 
41  Art. 1 ust 1 a i b Rozporządzenia (WE) nr 1717/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listo-

pada 2006 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Stabilności, Dziennik Urzędowy L 327 , 24/11/2006 
P. 0001 - 0011 

42  Art. 1 ust 1 Decyzji Rady z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiającej Instrument Finansowy Ochrony Lud-
ności, Dziennik Urzędowy L 071 , 10/03/2007 P. 0009 – 0017. 
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Unia Europejska wypracowała takŜe szereg podsystemów wczesnego ostrzega-
nia, nadając im odpowiednie podstawy prawne. NaleŜą do nich między innymi:  

− RAS-BICHAT – system wczesnego ostrzegania przed biologiczno-
chemicznymi zagroŜeniami, który umoŜliwia integrację wielu grup ludzi i in-
stytucji działających w sferze bezpieczeństwa, tak aby mogli zneutralizować 
zagroŜenia związane z atakiem środków biologicznych bądź chemicznych43; 

− RAPEX – system wczesnego ostrzegania w sprawie przeciwdziałania poja-
wieniu się na rynku europejskim wadliwych produktów44;  

− RASFF – system ostrzegania dotyczący szybkiej informacji o niebezpiecz-
nych produktach Ŝywnościowych;  

− TARCES – zintegrowany i skomputeryzowany system weterynaryjny, które-
go celem jest informowanie państw członkowskich UE o ryzyku związanym 
z transportem zwierząt i produktów zwierzęcych do rynków wewnętrznych 
Unii Europejskiej i poza nią45; 

− EWRS – system wczesnego ostrzegania i alarmowania46, którego celem jest 
informowanie poszczególnych państw członkowskich o zagroŜeniach epide-
miologicznych47;  

− ECURIE – system wczesnego powiadamiania i wymiany informacji o zagro-
Ŝeniach radiologicznych bądź nuklearnych48. System został opracowany po 
katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku. Jego zadaniem jest informowanie od-
powiednich władz państw Unii Europejskich, Chorwacji i Szwajcarii o zaj-
ściach w obiektach nuklearnych. System umoŜliwia państwom szybkie re-
agowanie i w razie potrzeby podejmowanie działań mających chronić lud-
ność. Z kolei państwa uczestniczące w tym systemie są obowiązane przeka-
zać do Unii Europejskiej informacje o pomiarach promieniowania49.  

WaŜny element systemu reagowania kryzysowego Unii Europejskiej to takŜe 
system wczesnego ostrzegania i informowania o sytuacjach nadzwyczajnych. Do naj-
waŜniejszych decyzji Komisji w tej dziedzinie moŜna zaliczyć decyzję nr 2006/25/EC    
z dnia 5 kwietnia 2006 roku, która pomogła w stworzeniu systemu wczesnego ostrzega-
niu ARGUS. System został ustanowiony w celu zwiększenia moŜliwości Komisji Euro-
pejskiej w zakresie szybkiego, skutecznego i spójnego reagowania w sytuacji kryzyso-
wej o charakterze wielosektorowym, bez względu na jej przyczynę, obejmującą kilka 
dziedzin polityki i wymagającą działania na szczeblu wspólnotowym. System składa się 

                                                 
43  [online] [dostęp: 18.08.2010]. Dostępny w Internecie: https://webgate.ec.europa.eu/ras-bichat/.  
44  Podstawę prawnych tego systemu stanowią dyrektywa Rady nr 92/59/EC z dnia 29 czerwca 1992 

roku w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz Dyrektywa Rady nr 2001/95/EC z dnia 3 
grudnia 2001 roku w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.  

45  System..., op. cit., s. 140. 
46  [online] [dostęp: 19.08.2010]. Dostępny w Internecie: https://ewrs.ecdc.europa.eu/.  
47  Zob. Early warning and response in Europe, Eurosolveillance, nr 11, December 2006, s. 208. 
48  Podstawę prawną stanowi decyzja Komisji Europejskiej nr 87/600/89/618 Euratom.   
49  [online] [dostęp: 19.08.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_ 

agencyjne/pap/artykul/unijny;system;ostrzegania;ecurie,175,0,346799.html.  
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z sieci komunikacji wewnętrznej50 w której ramach funkcjonuje specjalna procedura 
koordynacyjna, uruchamiana w przypadku powaŜnej sytuacji kryzysowej o charakterze 
wielosektorowym.  

Unia Europejska, szczególnie w ostatnim czasie, rozbudowała system prawny     
i instytucjonalny w zakresie reagowania kryzysowego. Było to spowodowane po części 
faktem, iŜ jako organizacja międzynarodowa zaczęła dość solidnie się angaŜować         
w róŜnego rodzaju operacje cywilne, których zasadniczym celem było przywracanie 
zdolności w zakresie prowadzenia misji reagowania kryzysowego. O ile jeszcze kilka 
lat temu Unia Europejska nie była zdolna do prowadzenia tego typu operacji samodziel-
nie, o tyle od 2003 roku w wyniku intensywnych reform w obszarze Wspólnej Europej-
skiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony utworzyła się nowa konstelacja prawno – orga-
nizacyjna, która umoŜliwiła podjęcie pierwszych misji zarządzania kryzysowego. 

ZAKO ŃCZENIE  

Wydaje się, Ŝe transformacja instytucjonalno – prawna zarządzania kryzysowe-
go Unii Europejskiej zaleŜała i dalej zaleŜy od wielu czynników. Unia od samego po-
czątku istnienia musiała określić, na ile pragnie angaŜować się w kształtowanie bezpie-
czeństwa międzynarodowego. Wydarzenia i konflikty, które miały miejsce w latach 90. 
XX wieku, sprawiły, Ŝe sama Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa51 nie 
wystarcza, aby przeciwdziałać zagroŜeniom kreowanym przez rzeczywistość. 

Zaczęto tworzyć Europejską Politykę Bezpieczeństwa i Obrony, której jednym   
z zasadniczych celów było zapobieganie konfliktom poprzez reagowanie kryzysowe. 
Nowa inicjatywa Unii Europejskiej wywołała pewne spory między zwolennikami 
utrzymania i funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. W szczególności opono-
wali sami przedstawiciele Waszyngtonu, którzy uwaŜali, Ŝe Stary Kontynent buduje 
niezaleŜny system obrony, mogący w przyszłości stanowić konkurencję w stosunku do 
NATO. 

Mimo tych zarzutów Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony nie miała     
i nie ma umniejszać roli Sojuszu w procesie kształtowania bezpieczeństwa międzynaro-
dowego. Praktycznie od momentu powstania EPBiO, Unia Europejska angaŜuje się      
w operacje zarządzania kryzysowego, których głównym celem jest przeciwdziałanie 
powstałym i zagraŜającym poszczególnym państwom destabilizacjom w ich porządkach 
prawnych i społecznych.  

Ewolucja dokumentów, podstaw prawnych, a takŜe sfery instytucjonalnej w tej 
kwestii jest bardzo długa i zawiła. To z kolei ukazuje, Ŝe aktywne prowadzenie operacji 
zarządzania kryzysowego przez Unię Europejską nie było zadaniem prostym i wymaga-
ło zbudowania pewnych zdolności instytucjonalnych oraz prawnych, co stało się moŜ-
liwe w momencie utworzenia Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, która     
w obecnie obowiązującym Traktacie Lizbońskim została przemianowana na Wspólną 

                                                 
50  Sieć komunikacji wewnętrznej stanowi stałe forum umoŜliwiające dyrekcjom generalnym i słuŜbom 

Komisji wymianę – w czasie rzeczywistym – istotnych informacji o występujących sytuacjach kryzy-
sowych o charakterze wielosektorowym, lub teŜ o przewidywanej bądź nieuchronnej groźbie ich wy-
stąpienia, a takŜe pozwalające na koordynację odpowiednich środków zaradczych w zakresie kompe-
tencji Komisji. 

51  Która tworzyła II filar Unii Europejskiej na mocy Traktatu z Maastricht.     
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Politykę Bezpieczeństwa i Obrony. ZałoŜenia tej polityki potwierdzają rosnące zaanga-
Ŝowanie Unii Europejskiej w prowadzenie misji reagowania kryzysowego, jednak do 
dziś nie udało się wynieść tej sfery działalności na poziom wspólnotowy52.  

Misje reagowania kryzysowego prowadzone przez Unię Europejską są przykła-
dem realizacji fundamentalnego dla Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa pojęcia, ja-
kim jest „efektywny multilateralizm”. Sukces przyszłych operacji reagowania kryzyso-
wego uzaleŜniony jest od wypracowania zdolności wojskowych i cywilnych, które po-
zwoliłyby Unii na samodzielne podejmowanie większych misji – bez udziału NATO. 
WiąŜe się to z kolei z koniecznością zacieśnienia między państwami członkowskimi 
współpracy w dziedzinie budowania i doskonalenia przyszłych systemów zarządzania 
kryzysowego. O ile pewne kwestie udaje się rozwiązać na poziomie wspólnotowym,     
o tyle budowa zaawansowanych technologicznie systemów, które mają wspomagać 
prowadzenie operacji zarządzania kryzysowego, nie jest satysfakcjonująca. Stąd duŜe 
nadzieje pokłada się w przyszłości Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, 
która ma stanowić główny rdzeń przeciwdziałania wszelkich zagroŜeniom tak cywil-
nym, jak i wojskowym. 
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CRISIS RESPONSE SYSTEM IN EUROPEAN UNION REGULATIONS 

 

Summary 

European integration by means of security is now concentrated on overcoming threats, as it 
used to in the past. Moreover, it is concentrated on eliminating threats, managing different 
challenges and, finally, restricting the risk. The aspect mentioned as the last one is especially 
significant. In comparison with various critical threats, the readiness of the European Union to 
take precautions on the Old Continent is considerable. 

One must assume that the issues of crisis management have been treated more and 
more extensively in the European Union since the beginning of the 1990s. Then, these issues 
were being extended in various areas of activity concerning the organization. It was shown, for 
example, in forming new politics, institutions or even the law covering this issue. Under this 
law, a unique crisis response system was formed. At present, it is at the European Union’s dis-
posal. 

The system is the integral part of security management in individual countries, includ-
ing the European Union. It is also a structure of dynamic systems which concern authority 
among its different organs. They are determined by methods, procedures and actions that tend 
to lower the level of risk and functioning of the whole organization. 

The purpose of this paper is to present the fact of crisis management in the European 
Union. Furthermore, it indicates basic legal regulations, both the treaty and the secondary law. 
The security system of European communities, including statutes that establish the ability of 
crisis response, are based on the treaty and the secondary law. 
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