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WSTĘP 

 

Polska jako członek Sojuszu Północnoatlantyckiego aktywnie uczestniczy w zbiorowym 

wysiłku państw NATO, którego jednym z celów jest zapewnienie moŜliwości sprawnego 

współdziałania poprzez osiągnięcie wymaganego poziomu standaryzacji we wszystkich 

dziedzinach związanych z działalnością sił zbrojnych. Wymiernym elementem tych działań jest 

implementacja przez Siły Zbrojne RP dokumentów standaryzacyjnych NATO. Wzbogacają one 

narodowe koncepcje oraz zapewniają osiągnięcie odpowiedniego poziomu interoperacyjności 

z siłami zbrojnymi państw sojuszu. 

Wydarzenia polityczne i gospodarcze przełomu XX i XXI w. przyniosły istotne zmiany 

w rozkładzie zagroŜeń globalnych. W nowych realiach inaczej określane są cele i zadania SZ 

RP. Choć konflikt mocarstw i wojna totalna nie są juŜ uwaŜane za prawdopodobny scenariusz 

kryzysu światowego, to ich miejsce zajęła walka z terroryzmem, konflikty regionalne 

i etniczne, destabilizujące sytuacje międzynarodową. Walka z nowymi zagroŜeniami wymaga 

nowych narzędzi i taktyki. Dla powodzenia operacji militarnych wręcz niezbędne staje się 

utrzymanie poprawnych relacji wojskowo-cywilnych. Często osiągnięcie celów wojskowych 

nie gwarantuje jeszcze dojścia do poŜądanego politycznie stanu końcowego. Przekazanie 

władzom cywilnym wszystkich funkcji, kompetencji i odpowiedzialności w rejonie konfliktu 

oraz wycofanie sił zbrojnych oznaczać będzie pełny sukces operacji wojskowej i osiągnięcie 

celów związanych z jej zakończeniem. Stąd teŜ bierze się zainteresowanie zagadnieniami 

współpracy cywilno-wojskowej, jako elementu wspierającego działania dowódcy na 

współczesnym teatrze działań. 

Choć stratedzy wojskowi nigdy nie lekcewaŜyli wpływu otoczenia cywilnego na 

powodzenie operacji, to jednak nigdy dotąd nie doszło do kompleksowego i sformalizowanego 

określenia roli i zadań komórek współpracy cywilno-wojskowej. Prace nad dokumentem 

doktrynalnym NATO rozpoczęto w 2001 roku, lecz dopiero we wrześniu 2003 r. wydano 

doktrynę współpracy cywilno-wojskowej - AJP-9. 

Niniejszy dokument stanowi narodowy odpowiednik publikacji NATO, który 

implementuje koncepcyjne podstawy współpracy cywilno-wojskowej z uwzględnieniem 

specyfiki SZ RP. Stanowi on tym samym podstawowy dokument do planowania, 

organizowania i realizacji współpracy cywilno-wojskowej w SZ RP. Przeznaczony jest dla 

szerokiego grona odbiorców, przede wszystkim z resortu obrony narodowej. Głównym 
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adresatem pozostają jednak dowódcy i sztaby szczebla strategicznego, operacyjnego oraz 

szkolnictwo wojskowe. 

Dokument ten z natury swej ma trwały charakter. Jednocześnie jest materiałem 

„Ŝywym”, podobnie jak materia, której dotyczy. Jego zapisy będą podlegały okresowej 

weryfikacji i uaktualnieniu, aby odzwierciedlały najnowszy dorobek koncepcyjny powstały na 

gruncie działań i ćwiczeń SZ RP. Wydanie dokumentu jest jedynie początkiem procesu 

implementacji. Prawdziwy sukces zostanie osiągnięty wówczas, gdy jego zapisy będą 

odzwierciedlone w dokumentach wykonawczych. Z uwagi na wzrastające znaczenie 

współpracy cywilno-wojskowej, dowódcy wszystkich szczebli powinni wspierać działania 

mające na celu wdroŜenie doktryny współpracy cywilno-wojskowej w Siłach Zbrojnych RP. 
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1. MIEJSCE WSPÓŁPRACY CYWILNO–WOJSKOWEJ W  OPERACJI 

1000.  „Doktryna współpracy cywilno-wojskowej w Siłach Zbrojnych RP” (DD/9) jest 

narodowym odpowiednikiem dokumentu Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO): 

„NATO Civil-Military Co-Operation (CIMIC) Doctrine – AJP-9”, z uwzględnieniem 

uwarunkowań narodowych Rzeczypospolitej Polskiej (RP). 

1001. Przedmiotem doktryny są relacje zachodzące pomiędzy środowiskiem cywilnym a siłami 

zbrojnymi. Relacje te nie są zjawiskiem nowym, lecz postrzegane były dotychczas 

w bardzo ograniczonym zakresie. 

1002. Jednym z komponentów szeroko pojmowanych relacji cywilno-wojskowych jest 

współpraca cywilno-wojskowa, określana pojęciem CIMIC (T: Civil Mi litary  

Co-operation – CIMIC).  

1003. Współpraca cywilno-wojskowa prowadzona jest w czasie pokoju, kryzysu i wojny na 

terenie kraju i poza jego granicami.  

1004. Dla potrzeb operacji prowadzonych z udziałem sił zbrojnych państw NATO zagadnienia 

te zostały uregulowane w dokumencie Komitetu Wojskowego NATO nr 411 (MC – 411) 

oraz porozumieniu standaryzacyjnym STANAG nr 2509 [AJOD (EDITION 1) - NATO 

CIVIL-MILITARY CO-OPERATION (CIMIC) DOCTRINE – AJP-9]. Doktryna DD/9 

pozostawia, poza zakresem swojej regulacji, pewne działania blisko spokrewnione 

z współpracą cywilno-wojskową i niekiedy kojarzone z CIMIC, do których naleŜą: 

1) pomoc wojskowa podczas operacji humanitarnych. Podczas prowadzenia tego 

typu operacji CIMIC powinien być rozpatrywany w kategoriach współpracy, a nie 

wsparcia władz cywilnych. W szczególnych sytuacjach, jakie mogą mieć miejsce 

podczas klęsk Ŝywiołowych, uŜycie narodowych, sojuszniczych lub wielonarodowych 

sił zbrojnych moŜe mieć miejsce, w celu wykonania określonych przez stosowne 

władze cywilne zadań na rzecz społeczności cywilnej; 

2) planowanie działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagroŜeń (T: Civil Emergency 

Planning – CEP). Rozpatrywane jest głównie w kontekście ochrony lub wsparcia 

ludności kraju, zwykle na wypadek klęski Ŝywiołowej lub wojny. Struktury 

odpowiedzialne za planowanie kryzysowe w swoich planach reagowania 

kryzysowego winny uwzględniać elementy planów obronnych. W Ŝadnym wypadku 
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nie przewiduje się, aby działania CIMIC koordynowane były przez struktury 

Cywilnego Planowania Kryzysowego; 

3) wsparcie operacji przez państwo-gospodarza (T: Host Nation Support - HNS). Jest 

to cywilna i wojskowa pomoc udzielana przez państwo-gospodarza (T: Host Nation - 

HN) w czasie pokoju, kryzysu i wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom, 

które są rozmieszczone, wykonują zadanie lub przemieszczają się przez terytorium 

państwa-gospodarza. Pomoc ta jest udzielana w postaci środków materiałowych, 

urządzeń i usług, włączając w to ochronę rejonu działań oraz wsparcie 

administracyjne. Podstawę pomocy cywilnej i wojskowej stanowią porozumienia, 

zawarte pomiędzy stosownymi władzami państwa-gospodarza i państwami 

wysyłającymi lub innymi organizacjami międzynarodowymi. 

1.1. Podstawowe pojęcia 

1005. Współpraca cywilno-wojskowa, zwana dalej CIMIC, jest to zespół przedsięwzięć 

obejmujący koordynację i współdziałanie pomiędzy dowódcą wojskowym 

a podmiotami cywilnymi, przez które rozumie się ludność cywilną, władze lokalne oraz 

organizacje międzynarodowe, rządowe i pozarządowe, działające w obszarach ich 

kompetencji i odpowiedzialności.  

1006. W wyniku takiego zdefiniowania CIMIC, przyjęto: 

1) CIMIC jest integralną częścią operacji. Oznacza to, Ŝe plan kaŜdej operacji obejmuje 

zagadnienia współpracy cywilno-wojskowej; 

2) CIMIC wspiera realizację zadań sił zbrojnych zmierzając do osiągnięcia załoŜonego 

celu operacji; 

3) komórki odpowiedzialne za współpracę cywilno-wojskową wchodzą w skład 

dowództw i sztabów, działają zgodnie z zatwierdzonym planem, współuczestnicząc 

w wykonaniu zadania postawionego dowódcy. Posiadają uprawnienia do 

koordynowania działalności w zakresie współpracy cywilno-wojskowej w rejonie 

prowadzenia działań, stosownie do kompetencji organów dowodzenia, w skład 

których wchodzą; 

4) siły zbrojne swoimi siłami i środkami mogą wspierać i zabezpieczać podmioty 

cywilne, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z wykonywanym zadaniem; 
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5) działania personelu CIMIC powinny mieć na względzie potrzebę jak 

najwcześniejszego przekazania funkcji cywilnych, czasowo przyjętych przez organy 

wojskowe, właściwym organom i organizacjom cywilnym. 

1.2. Cel współpracy cywilno-wojskowej 

1007. Współpraca cywilno-wojskowa realizowana jest we wszystkich operacjach 

prowadzonych przez Siły Zbrojne RP. Dowódca jest odpowiedzialny za uwzględnienie 

czynników socjalnych, politycznych, kulturowych, religijnych, ekonomicznych, 

środowiskowych i humanitarnych w planowaniu i prowadzeniu operacji. Ponadto 

powinien brać pod uwagę występowanie w rejonie działania organizacji 

międzynarodowych, rządowych i pozarządowych, kierujących się swoimi celami, 

posiadających własne metody działania i odmienne oceny sytuacji. Intensywność 

współpracy cywilno-wojskowej będzie wynikała z rodzaju operacji. W operacjach 

militarnych obszar zainteresowania CIMIC będzie węŜszy niŜ w operacjach reagowania 

kryzysowego. 

1008. Obecność przedstawicieli środków masowego przekazu w rejonie operacji oraz 

oczekiwania miejscowej społeczności i międzynarodowej opinii publicznej stanowią 

szczególne wyzwanie dla CIMIC. Z tego powodu poprawne i efektywne relacje 

pomiędzy organizacjami cywilnymi, społecznością lokalną, rządem oraz siłami 

zbrojnymi będą w przyszłości podstawą do rozwiązywania konfliktów. Relacje te mogą 

zawierać wspólne mechanizmy planowania na poziomie strategicznym, obejmując 

współpracę pomiędzy władzami centralnymi poszczególnych organizacji oraz 

dowództwami kierującymi działaniami. Utrzymywanie tych relacji naleŜy do zadań 

struktur CIMIC. 

1009. Celem, jaki naleŜy osiągać w pierwszej kolejności organizując współpracę cywilno-

wojskową, jest ustanowienie i utrzymywanie pełnej współpracy pomiędzy dowódcą 

wojskowym oraz władzami cywilnymi, organizacjami, a takŜe ludnością znajdującą się 

w obszarze odpowiedzialności dowódcy. Ustanowiona współpraca ma umoŜliwi ć lub 

ułatwić dowódcy wykonanie postawionych zadań. MoŜe ona obejmować niekiedy 

bezpośrednie wsparcie sektora cywilnego. 
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1010. Celem długofalowym CIMIC jest wspieranie tworzenia i ugruntowywania warunków 

słuŜących osiągnięciu zakładanych celów operacji, do których naleŜą zarówno cele 

wojskowe jak i polityczne.  

1011. Personel CIMIC dąŜąc do osiągnięcia powyŜszych celów powinien:  

1) utrzymywać kontakty z podmiotami cywilnymi; 

2) włączać na szczeblu strategicznym i operacyjnym stosowne podmioty cywilne do 

procesów planowania i prowadzenia operacji; 

3) monitorować lokalne środowiska cywilne w celu wykrycia obszarów nie objętych 

współpracą i w razie potrzeby określać sposoby jej nawiązywania; 

4) analizować działanie, jakie podejmują siły zbrojne w obszarze pozamilitarnym, 

włączając w to dostarczanie ekspertyz przez specjalistów CIMIC; 

5) dąŜyć do terminowego i stopniowego przekazania zadań cywilnych odpowiednim 

wedle kompetencji władzom cywilnym; 

6) współpracować z personelem wchodzącym w skład innych komórek organizacyjnych 

własnej struktury koordynując podejmowane w ramach CIMIC działania; 

7) opracowywać dla potrzeb dowódcy propozycje koncepcji działania w zakresie wyŜej 

wymienionych przedsięwzięć. 

1.3. Główne funkcje współpracy cywilno-wojskowej 

1012. Do głównych funkcji CIMIC naleŜą: 

1) wymiana informacji z podmiotami cywilnymi  stanowi fundamentalną część 

procesu planowania. Celem wymiany informacji jest umoŜliwienie dowódcy 

koordynacji działań, niezbędnej dla wspierania procesu planowania i prowadzenia 

operacji. Wymiana informacji we wstępnym okresie planowania oraz bezpośrednio po 

rozwinięciu wojsk umoŜliwi wypełnianie pozostałych funkcji CIMIC. Decydujące 

znaczenie dla wymiany informacji i wspólnego planowania na szczeblu dowództwa 

strategicznego ma ustanowienie kontaktów politycznych. Odpowiednia polityka 

informacyjna ma wspomagać kontakty z cywilnymi władzami i organizacjami. W tym 

celu niezbędne jest zapewnienie rzetelnego i terminowego rozpowszechniania 

informacji dotyczących współpracy cywilno-wojskowej oraz osiągnięć i postępów 

w tym zakresie. Przejrzysta polityka informacyjna pozwoli zdobyć zaufanie a przez to 

ułatwi uzyskanie wsparcia ludności, organizacji międzynarodowych i pozarządowych; 
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2) wsparcie środowiska cywilnego obejmuje szeroki zakres działań realizowanych 

w ramach współpracy cywilno-wojskowej. Nie moŜe ono odbywać się w sprzeczności 

z zadaniami wojskowymi i z reguły jest prowadzone pod kierownictwem władz 

wojskowych. MoŜe obejmować wykorzystanie takich środków i zasobów 

wojskowych jak: informacja, personel, środki materiałowe, sprzęt, środki 

komunikacji, doświadczenie specjalistyczne i szkolenie. Wsparcie będzie udzielane 

zazwyczaj w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wypełnienia misji 

wojskowej, gdy odpowiednie władze cywilne i inne agendy nie są w stanie 

wykonywać swoich zadań. Decyzje na temat wielkości wsparcia i czasu jego trwania 

powinny być podejmowane na odpowiednim szczeblu przy uwzględnieniu czynników 

politycznych i wojskowych; 

3) wsparcie sił zbrojnych. Dowódcy, zaleŜnie od sytuacji, będą potrzebować 

znaczącego wsparcia ze strony środowiska cywilnego w wyznaczonym rejonie 

operacyjnym. Od dostępu do cywilnych źródeł zaopatrywania i informacji zaleŜeć 

będzie zdolność do prowadzenia działań. W niektórych wypadkach, istotnym moŜe 

okazać się udzielenie „milczącego wsparcia” ze strony środowiska cywilnego dla 

działań podejmowanych przez wojsko.  

1.4. Czynniki warunkuj ące zdolności do współpracy cywilno-wojskowej 

1013. W celu realizacji funkcji CIMIC, konieczne jest posiadanie określonych zdolności. Do 

czynników warunkujących zdolności zalicza się: 

1) posiadanie w pełni określonych zasad postępowania, załoŜeń doktrynalnych 

i procedur działania; 

2) uwzględnianie zagadnień CIMIC w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego 

kadry; 

3) posiadanie moŜliwości fizycznych, rozumianych jako wyszkolony personel, 

utworzone i funkcjonujące w okresie pokoju jednostki oraz odpowiednie źródła 

zaopatrzenia. 

1014. Pierwszy z czynników, warunkujący zdolności CIMIC, odnosi się do polityki władz 

rządowych, obowiązujących w tym zakresie dokumentów doktrynalnych oraz procedur, 

jakie zostały opracowane i wdroŜone do realizacji podczas prowadzonych ćwiczeń, 

treningów i operacji. 
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1015. Drugi z czynników, warunkujący zdolności CIMIC, osiągany jest poprzez prowadzenie 

treningów, szkoleń, udział w ćwiczeniach (ujmowanie elementów CIMIC 

w scenariuszach ćwiczeń) oraz wyczulenie dowódców i obsady sztabów na zagadnienia 

dotyczące współpracy cywilno-wojskowej. Aspekt ten obejmuje ponadto prowadzenie 

specjalistycznych kursów, akcji informujących, konferencji i seminariów, a takŜe 

studiowanie i analizowanie uŜycia sił zbrojnych oraz współpracy cywilno-wojskowej we 

współczesnych konfliktach zbrojnych. Umiejętne wyciąganie wniosków 

i wykorzystywanie doświadczeń z ćwiczeń, bieŜącej działalności i współcześnie 

prowadzonych konfliktów jest bardzo istotne dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu 

zdolności CIMIC. 

1016. Trzeci z czynników, warunkujący zdolności CIMIC, obejmuje szereg zagadnień takich 

jak: wymóg posiadania wyszkolonego personelu CIMIC, konieczność powołania 

struktur organizacyjnych CIMIC oraz potrzebę wydzielenia środków materiałowych, 

które oddane do dyspozycji struktur CIMIC umoŜliwi ą ich działanie. Przyjmuje się, Ŝe 

dla osiągnięcia zdolności CIMIC niezbędne jest ustanowienie komórek organizacyjnych 

ds. współpracy cywilno-wojskowej w: dowództwie szczebla strategicznego Sił 

Zbrojnych RP, strukturach dowództw rodzajów sił zbrojnych oraz dowództwach 

okręgów wojskowych i związków taktycznych Wojsk Lądowych.  

1017. Podstawowym zadaniem personelu struktur CIMIC będzie wspieranie dowódcy, 

przygotowywanie i przedstawianie ocen i propozycji działania dotyczących współpracy 

cywilno-wojskowej, inicjowanie działań wspierających plan operacji oraz utrzymywanie 

niezbędnych relacji łącznikowych w rejonie prowadzonych działań. Personel CIMIC 

przygotowuje ocenę sytuacji w rejonie z punktu widzenia współpracy cywilno-

wojskowej, na podstawie której dowódcy stawiają zadania związane z CIMIC. Ocena 

taka moŜe stanowić podstawę wystąpienia z zapotrzebowaniem na rozwinięcie w rejonie 

prowadzonych działań dodatkowych sił CIMIC w celu realizacji zadań bezpośredniego 

wsparcia misji. Wszyscy Ŝołnierze biorący udział w operacji realizują w pewnym stopniu 

zadania w ramach współpracy cywilno-wojskowej.  

1018. WyróŜniamy dwa rodzaje sił realizujących zadania współpracy cywilno-wojskowej: 

1) zespoły CIMIC. Odpowiednio wyposaŜone zespoły, posiadające wyraźną strukturę 

organizacyjną, zaopatrywane stosownie do prowadzonych w ramach współpracy 

cywilno-wojskowej działań. Ich zasadniczym zadaniem jest wspieranie dowódcy 
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w realizacji zadania szczebla taktycznego. Wielkość zespołów i czas ich 

zaangaŜowania w rejonie misji uzaleŜniony jest od specyfiki wykonywanych zadań 

oraz od czasu, jaki będzie niezbędny do rozwinięcia w rejonie stosownych cywilnych 

struktur i organizacji; 

2) eksperci CIMIC . Specjaliści zatrudniani ze względu na ich fachową wiedzę, gdy na 

obszarze prowadzonych działań brakuje odpowiednio przygotowanego personelu 

wojskowego lub cywilnego. Specjaliści mogą wywodzić się z róŜnych środowisk i nie 

muszą naleŜeć do personelu wojskowego sił zbrojnych. Do ich zadań naleŜeć będzie 

udział w opracowywaniu ocen i analiz, a takŜe współuczestnictwo w procesie 

planowania lub wykonania zadań specjalistycznych powierzonych dowódcy. 
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2. ZASADY WSPÓŁPRACY CYWILNO-WOJSKOWEJ 

2000. Zasady dotyczące realizacji zadań w ramach CIMIC określają sposób prowadzenia 

działalności z zakresu współpracy cywilno-wojskowej podczas pokoju, kryzysu i wojny. 

Dzielą się one na dwie główne kategorie: 

1) zasady dotyczące działalności wojskowej realizowanej w ramach CIMIC; 

2) zasady dotyczące kontaktów cywilno-wojskowych. 

2.1. Zasady dotyczące działalności wojskowej realizowanej w ramach współpracy 

cywilno-wojskowej 

2001. Prymat misji . Zadania z obszaru współpracy cywilno-wojskowej realizowane są w celu 

wsparcia operacji. CIMIC pozwala dowódcy oddziaływać na otoczenie w rejonie 

operacji oraz włączać podmioty cywilne do procesu jej planowania. Podczas operacji 

reagowania kryzysowego prowadzonych spoza artykułu 51, siły zbrojne 

współuczestniczą lub są jedynym uczestnikiem wysiłku, jaki społeczność 

międzynarodowa podejmuje w celu likwidacji sytuacji kryzysowej. W takich wypadkach 

siły zbrojne muszą mieć jednoznaczny mandat do wspierania władz cywilnych na 

określonym obszarze objętym operacją. Tylko dowódca moŜe podejmować decyzje 

o angaŜowaniu źródeł zaopatrzenia wojsk do realizacji zadań w ramach CIMIC. 

Dodatkowe zadania w zakresie pomocy humanitarnej nie powinny być podejmowane 

bez uprzedniej i skoordynowanej z władzami cywilnymi oceny posiadanych zasobów. 

KaŜde zadanie CIMIC, planowane na niŜszych szczeblach, sprawdzane jest pod kątem 

jego spójności z długofalowymi celami zawartymi w planie operacji. 

2002. Kierowanie CIMIC poprzez system dowodzenia. Kierowanie wszelkimi 

przedsięwzięciami realizowanymi w ramach CIMIC jest obowiązkiem dowódców 

wszystkich szczebli. Do nich naleŜy wymóg zachowania jedności dowodzenia i wysiłku 

oraz integracja zadań CIMIC w ramach wysiłku głównego. Dowódcy muszą być 

świadomi wpływu działań militarnych na środowisko cywilne i odwrotnie. Dowódcy 

powinni nadać priorytet działaniom realizowanym w ramach CIMIC oraz spowodować 

utrzymanie skuteczności działań militarnych bez zbędnego pogarszania sytuacji lokalnej 

społeczności lub uniemoŜliwiania osiągnięcia przez nią jej własnych celów. 

                                                 
1 Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego 
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2003. Minimalizacja angaŜowania zasobów wojskowych w działaniach wynikających 

z współpracy cywilno-wojskowej. Dowódcy określą poziom niezbędnego wsparcia 

udzielanego w ramach współpracy cywilno-wojskowej na rzecz lokalnej społeczności. 

Muszą oni jednocześnie dąŜyć do minimalizacji uŜycia środków wojskowych 

w realizacji zadań pozamilitarnych. Zasoby wojskowe są wyraźnie określone 

(limitowane), dlatego teŜ powinno się ich uŜywać jedynie w minimalnym stopniu do 

wykonania uprzednio zatwierdzonego zadania, mającego na celu wsparcie ludności lub 

organizacji cywilnych. Dowódcy muszą uwaŜać, by nie tworzyć sytuacji długotrwałej 

zaleŜności ludności cywilnej, lokalnych władz, organizacji międzynarodowych 

i pozarządowych od zasobów wojskowych. Działania realizowane w ramach CIMIC 

prowadzone są wówczas, gdy ludność cywilna jest naraŜona na powaŜne utrudnienia 

spowodowane ograniczeniami w dostępie do niezbędnej lokalnej infrastruktury oraz 

występują problemy z dostawą podstawowych towarów i usług. W tej sytuacji, 

ograniczanie środków lub wycofanie się z ich dostarczania mogłoby prowadzić do 

wzrostu napięć i niepokojów społecznych oraz pogorszyć stosunki cywilno-wojskowe, 

a przez to opóźnić proces konstytuowania się miejscowych władz cywilnych 

i w konsekwencji osłabić zaufanie ludności cywilnej do sił zbrojnych.  

2004. Koncentracja wysiłku i środków oraz wybór priorytetów . Środki do realizacji zadań 

współpracy cywilno-wojskowej z reguły będą ograniczone. Dlatego naleŜy kierować je 

na realizację zadań oznaczonych najwyŜszym priorytetem. Zaletą koncentracji środków 

jest uzyskanie ze strony cywilnej lepszej oceny działania sił wojskowych oraz 

demonstracja determinacji wojska w sprzyjaniu interesom strony cywilnej. 

2005. Zobowiązania, odpowiedzialność prawna oraz względy humanitarne. Dowódcy 

ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie prawa międzynarodowego. Na wszystkich 

szczeblach podejmowania decyzji powinny zostać zorganizowane komórki zajmujące się 

obsługą prawną w zakresie wszelkich zdarzeń występujących w relacjach wojska ze 

środowiskiem cywilnym. Powinny teŜ zostać opracowane procedury umoŜliwiające 

uzyskanie stosownej opinii prawnej na temat podejmowanych decyzji. Powinno stać się 

praktyką opiniowanie przez radcę prawnego wniosków, z jakimi zwracają się 

organizacje cywilne. NaleŜy zdać sobie sprawę z posiadania przez organizacje cywilne 

stosownych komórek, które w sytuacji wykroczenia strony wojskowej poza swoje 

uprawnienia będą dochodzić swoich praw na drodze sądowej, a z pewnością fakt taki 
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nagłośnią dla osiągnięcia własnych korzyści. Dowódcy powinni dąŜyć do zmniejszania 

wpływu prowadzonej przez nich operacji wojskowej na osoby nie biorące udziału 

w działaniach zbrojnych. DąŜenie to jest podstawą utrwalenia legalności danej operacji 

zgodnie z posiadanym mandatem. Prawa człowieka i poszczególnych grup powinny być 

szanowane i chronione zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym dotyczącym 

konfliktów zbrojnych. 

2.2. Zasady dotyczące kontaktów cywilno-wojskowych 

2006. Na kontakty cywilno-wojskowe znaczący wpływ mają: 

1) świadomość róŜnorodności kulturowej . Dla powodzenia misji bardzo istotne jest 

zwracanie uwagi na zwyczaje miejscowe i sposób Ŝycia społeczeństwa. W draŜliwym 

politycznie środowisku nieuszanowanie prawa lub miejscowych zwyczajów moŜe 

doprowadzić do nieprzyjaznych reakcji w mediach i powaŜnego zmniejszenia szansy 

na osiągnięcie celu misji. Strona wojskowa powinna poznać i zaakceptować 

miejscowe prawa, zwyczaje i kulturę. Bardzo istotna jest w tym zakresie rola 

personelu CIMIC, który powinien w trakcie działań zwrócić uwagę na miejscowe 

zachowania i obyczaje; 

2) wspólne cele. Nawiązanie, utrzymanie i wzmocnienie kontaktów cywilno-

wojskowych jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu operacji. Pomimo 

tego, Ŝe podmioty działające w rejonie wspólnych działań mogą posiadać róŜne cele 

doraźne, naleŜy wszędzie gdzie jest to tylko moŜliwe, ustalić i przyjąć cele wspólne 

dla sił zbrojnych i organizacji cywilnych. KaŜda strona musi rozumieć zobowiązania 

polityczne i materialne, jakim podlegają jego partnerzy działający w tej samej 

przestrzeni operacyjnej. Podstawą współpracy są: wzajemne zrozumienie celów 

i zasad funkcjonowania oraz podejmowanie takich działań, które zmierzają do 

osiągnięcia zakładanego celu operacji; 

3) wspólne obowiązki. Wartości, jakimi kierują się poszczególne agendy i organizacje 

cywilne są bardzo zróŜnicowane. W duŜej mierze zaleŜne są od struktury 

organizacyjnej i sposobu prowadzenia działań. NiezaleŜnie od tego siły zbrojne 

muszą z nimi współpracować. Do uzgodnienia podziału obowiązków oraz w celu 

stworzenia i utrzymania trwałych, wzajemnie korzystnych kontaktów 

wykorzystywana jest analiza wspólnych celów. Personel CIMIC musi dąŜyć do 

stworzenia, w moŜliwie jak najkrótszym czasie, mechanizmów i opracowania 
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procedur współpracy z poszczególnymi organizacjami cywilnymi, mającymi na celu 

ustalenie ról i zakresu kompetencji uczestniczących stron oraz zapobieganie 

powstawaniu nieporozumień i konfliktów; 

4) porozumienie. NaleŜy podjąć wszelki moŜliwy wysiłek, aby działające w rejonie 

prowadzonej operacji organizacje cywilne chciały współpracować z siłami zbrojnymi. 

Zmuszanie partnerów do działania moŜe niekiedy prowadzić do współpracy, ale  

z reguły przynosi słabe efekty i na ogół nie jest trwałe. Napięcia pomiędzy 

czynnikami zaangaŜowanymi we współpracę cywilno-wojskową (politycznymi, 

wojskowymi i innymi) nieuchronnie prowadzą do powstania nieporozumień. Są one 

często powodowane przez polityczne uprzedzenia, nieścisłości zawarte w przekazach 

mediów oraz przeinaczenia powstałe podczas komunikowania się. Utrata 

porozumienia moŜe w takiej sytuacji nastąpić nagle i niekiedy z przyczyn banalnych, 

natomiast jego odbudowa jest procesem trudnym i długotrwałym. Brak porozumienia 

moŜe w ekstremalnych wypadkach doprowadzić do niepowodzenia całej operacji 

militarnej; 

5) jawność. Skuteczność CIMIC wymaga wzajemnego zaufania ze strony wszystkich 

zaangaŜowanych podmiotów. Prace realizowane w ramach CIMIC powinny być 

jawne, kompetentne oraz ukierunkowane na zdobycie szacunku i zaufania całego 

środowiska cywilnego. Przejrzystość zamiarów jest zatem podstawą zapobiegania 

i rozładowywania potencjalnych zagroŜeń oraz zwiększa wzajemne zaufanie 

i zrozumienie. Personel CIMIC powinien blisko współpracować z komórkami 

rozpoznawczymi w celu pozyskiwania aktualnych i sprawdzonych informacji, które 

przekazane na czas do organizacji cywilnych mogą przynieść duŜe korzyści 

i podnieść efektywność ich działań. Większość informacji np. o przemieszczaniu się 

uchodźców (przekazanych na czas do wiodących organizacji cywilnych) wspomaga 

prowadzenie operacji przez dowódcę. Pozwala to organizacjom cywilnym skutecznie 

przeciwdziałać zagroŜeniom, eliminując konieczność angaŜowania sił zbrojnych do 

tych działań. NaleŜy podkreślić, Ŝe niektóre informacje pozyskane przez personel 

CIMIC na zapotrzebowanie komórek rozpoznawczych nie powinny być 

przekazywane do organizacji cywilnych. Z tego powodu, stosowne procedury 

określające które informacje mogą być przekazane do organizacji cywilnych oraz 

kiedy i kto moŜe informacje ujawniać, powinny być wypracowane i wdroŜone do 

działalności słuŜbowej; 
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6) komunikacja. Efektywne komunikowanie się z władzami, organizacjami i ludnością 

cywilną jest podstawą utrzymywania porozumienia i współpracy. Większość 

organizacji cywilnych, z którymi siły zbrojne będą się kontaktować, realizuje własne 

zadania statutowe. Niektóre z nich mogą uznać, Ŝe współpraca z wojskiem 

i niezaleŜność organizacji wzajemnie się wykluczają. W celu uniknięcia 

potencjalnych napięć i nieporozumień naleŜy tworzyć, z wykorzystaniem ośrodków 

CIMIC, czytelne i skuteczne warunki do tworzenia kanałów komunikacyjnych 

z przedstawicielami organizacji cywilnych. Pojawiające się w rejonie działań nowe 

organizacje cywilne naleŜy zachęcać do współpracy i przystosowania się do 

ustalonego systemu działania. 

2007. Wykorzystanie CIMIC jako narzędzia gromadzenia danych na potrzeby wywiadu lub 

jako elementu dezinformacji spowoduje utratę zaufania do personelu CIMIC 

w środowisku cywilnym, uniemoŜliwiając realizację zadań w zakresie współpracy 

cywilno-wojskowej.  
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3. ŚRODOWISKO OPERACYJNE I U śYCIE STRUKTUR 
POWOŁANYCH DO WSPÓŁPRACY CYWILNO-WOJSKOWEJ 

3000. Relacje pomiędzy siłami zbrojnymi a organizacjami cywilnymi. Efektywne 

współdziałanie między siłami zbrojnymi i organizacjami cywilnymi, działającymi 

w jednym rejonie operacyjnym, wymaga ustanowienia efektywnych kontaktów 

pomiędzy nimi. Personel CIMIC sztabów jest narzędziem, jakie posiada dowódca do 

tworzenia takich kontaktów w rejonie swojej odpowiedzialności. Kontakty te będą 

wspierane przez stosowne relacje cywilno-wojskowe, ustanowione w obszarach 

politycznych, wojskowych i innych, stosownie do rozmiaru i znaczenia danej operacji. 

Pomimo istnienia zaleŜności instytucjonalnych pomiędzy szczeblami zwierzchnimi sił 

zbrojnych a kierownictwem organizacji cywilnych, ustanowione teŜ będą wzajemne 

relacje personelu niŜszych szczebli obu stron, bazujące na wiedzy i kontaktach 

nawiązanych podczas wspólnych ćwiczeń, treningów i szkoleń. To one często zapewnią 

zintegrowanie planowania na szczeblu strategicznym przed i podczas prowadzenia 

operacji w obszarze odpowiedzialności. Z tego względu dowódca nie powinien 

ograniczać interpersonalnych kontaktów i samodzielności podległego personelu CIMIC, 

traktując je jako element współdziałania cywilno-wojskowego.  

3001. Znaczenie CIMIC. CIMIC odgrywa waŜną rolę we wszystkich fazach konfliktu. 

Przyczynia się do tworzenia stabilnego środowiska, w obrębie którego realizacja zadań 

jest łatwiejsza. Siły zbrojne mogą liczyć, przynajmniej częściowo, na współpracę 

z ludnością i instytucjami cywilnymi. MoŜe to dotyczyć pozyskiwania środków, 

informacji, czy teŜ zapewnienia w niektórych rejonach bezpieczeństwa przez władze 

cywilne. Bez współpracy z władzami cywilnymi osiągnięcie pełnej swobody działania 

i przemieszczania sił zbrojnych moŜe być bardzo trudne. Personel CIMIC odgrywa 

waŜną rolę w przygotowywaniu oceny pilnych potrzeb ludności oraz moŜliwości 

działania władz lokalnych i organizacji cywilnych. Szacunki te są istotnym elementem 

planowania operacyjnego. Decydują o skuteczności w zaspokajaniu pilnych 

miejscowych potrzeb, a tym samym przyczyniają się do stabilizowania sytuacji w rejonie 

konfliktu. W ten sposób tworzone są warunki do stopniowego przekazywania władzy 

statutowym organom cywilnym. 
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3.1. Zadania realizowane w ramach współpracy cywilno-wojskowej 

3002. Głównymi zadaniami personelu CIMIC w czasie pokoju jest:  

1) zbieranie informacji i tworzenie baz danych o cywilnych organizacjach 

międzynarodowych i ich przedstawicielach z którymi moŜe być prowadzona 

współpraca podczas działań kryzysowych; 

2) monitorowanie kontaktów i potrzeb lokalnych społeczności i współdziałanie z nimi; 

3) organizowanie ćwiczeń i szkolenia w zakresie zadań CIMIC podczas operacji 

kryzysowych i wojny, realizowanych przez Jednostki Wojskowe SZ RP; 

4) szkolenie specjalistów i ekspertów CIMIC oraz organizowanie bazy danych 

ekspertów mogących realizować zadania doradcze podczas operacji; 

5) planowanie i przygotowywanie się do działania w czasie reagowania kryzysowego 

i działania w czasie zaistnienia klęski Ŝywiołowej; 

6) nawiązywanie kontaktów z cywilnymi organizacjami w celu propagowania wiedzy na 

temat działań wojskowych oraz pozyskiwanie informacji w celu poznania specyfiki 

działań tych organizacji. 

3003. Działalność realizowana w ramach CIMIC będzie się róŜnić w zaleŜności od rodzaju 

prowadzonej operacji. Dla wszystkich operacji istnieje jednak pewna liczba wspólnych 

zadań szczebla operacyjnego i taktycznego. Dzielą się one na trzy grupy przypisane do 

poszczególnych faz działania, tj.: fazy planowania (przed rozpoczęciem operacji), fazy 

prowadzenia operacji i fazy przejściowej – po osiągnięciu załoŜonych celów operacji 

wojskowej. 

3004. Faza planowania. Personel CIMIC we wstępnym etapie planowania włącza się do 

procesu i pomaga w przygotowaniu sił zbrojnych do działania w rejonie operacji. Proces 

ten obejmuje: 

1) planowanie. Personel CIMIC przygotowuje zapisy umieszczane w głównym planie 

operacji. Jednocześnie swoim udziałem w procesie planistycznym gwarantuje 

uwzględnienie w planach aspektów współpracy cywilno-wojskowej. Wkład CIMIC 

do planowania bazuje w miarę moŜliwości na rozpoznaniu i szczegółowych ocenach 

obszaru działania, obejmujących: 

a) historię polityczną, kulturową i religijną, 

b) stan władz lokalnych i państwowych, 
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c) administrację i słuŜby cywilne, 

d) potrzeby ludności cywilnej, 

e) przemieszczanie się ludności, 

f) obecność, mandat, moŜliwości i zamiary organizacji międzynarodowych 

i pozarządowych, 

g) infrastrukturę cywilną, 

h) ekonomię i handel, 

i) nastawienie ludności cywilnej; 

2) doradztwo na rzecz dowódcy. Personel CIMIC przygotowuje analizy i informacje 

dla potrzeb dowódcy oraz propozycje działań z zakresu współpracy cywilno-

wojskowej; 

3) edukację personelu. Kształcenie i szkolenie dowódców oraz personelu sztabowego, 

a takŜe wszystkich, którzy będą obejmować stanowiska związane z realizacją zadań 

w ramach CIMIC. 

3005. Faza prowadzenia operacji. Podstawowym zadaniem CIMIC w czasie operacji jest 

zapewnienie efektywnej współpracy cywilno-wojskowej wspierającej działania 

zmierzające do realizacji zadania głównego. Wymaga to nawiązania i utrzymywania 

kontaktów z wieloma organizacjami cywilnymi. Posiadanie sprawdzonych kontaktów 

z tymi organizacjami nie wyklucza zainteresowania nawiązaniem nowych efektywnych 

relacji z innymi. Współpraca w tej fazie realizacji zadań obejmuje następujące obszary: 

1) łączność (komunikowanie się, utrzymywanie relacji). Efektywna współpraca jest 

moŜliwa tylko wtedy, gdy istnieje ciągła komunikacja na wszystkich szczeblach. 

MoŜe okazać się ona trudna z powodu braku odpowiedniej infrastruktury lub sprzętu. 

Dowódca najprawdopodobniej będzie utrzymywał kontakty z miejscowymi 

przywódcami politycznymi oraz przewodniczącymi mandatowych organizacji 

międzynarodowych i pozarządowych. Kontakty z szefami tych organizacji wspierane 

mogą być teŜ przez oficerów łącznikowych. Kontakty stanowią platformę do 

oficjalnych uzgodnień i wymiany stanowisk. Z tego względu waŜne jest, aby  

w rejonie działań personel CIMIC aktywnie współdziałał ze swoimi odpowiednikami 

w wyŜej wymienionych organizacjach budując podstawy porozumienia na wyŜszych 

szczeblach; 

2) wymianę informacji . CIMIC funkcjonuje jako płaszczyzna wymiany informacji. 

Źródła cywilne będą często dostarczały informacji istotnych z operacyjnego punktu 
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widzenia. Przy zachowaniu względów bezpieczeństwa, przekazywanie informacji 

w obu kierunkach moŜe się okazać korzystne dla obu stron. Kontakty personelu 

CIMIC nie mogą być jednak wykorzystywane do działań dezinformacyjnych; 

3) koordynację działań. DuŜe zróŜnicowanie podmiotów cywilnych pod kątem 

posiadanych przez nie mandatów, podstaw kulturowych i punktów widzenia, wymaga 

ciągłej koordynacji działań w celu zapewnienia zgodności doraźnych przedsięwzięć 

z celami długoterminowymi. W rejonie działań moŜe zachodzić równocześnie 

potrzeba koordynacji współpracy cywilno-wojskowej w układzie narodowym; 

4) porozumienia na potrzeby współpracy cywilno-wojskowej. Personel CIMIC 

uczestniczy w procesie przygotowania i sporządzania projektów oficjalnych umów 

lub porozumień wstępnych, niezbędnych do prowadzenia współpracy cywilno-

wojskowej; 

5) działania wojsk na rzecz środowiska cywilnego. MoŜe zaistnieć potrzeba 

przeprowadzenia działań, mających na celu uzupełnienie braków występujących 

w infrastrukturze lub w słuŜbach działających w zakresie zaspokajania podstawowych 

i niezbędnych do Ŝycia potrzeb lokalnej ludności i/lub zapewnienia stabilności 

i długoterminowego wsparcia społeczeństwa w obszarze odpowiedzialności. Braki te 

z reguły wynikają z trudności wypełniania określonych zadań przez powołane do tego 

władze lokalne i wspólnotę międzynarodową. Wszystkie działania tego typu będą 

wykonywane w ramach posiadanych moŜliwości oraz przy występujących 

ograniczeniach. Działania te przeprowadzane będą z zamiarem ich późniejszego 

przekazania władzom lokalnym. MoŜe teŜ zaistnieć potrzeba znalezienia cywilnych 

dostawców dóbr i usług, którzy przejmą wykonanie tych zadań; 

6) ocenę sytuacji. PowyŜej wymienione zadania będą wykonywane w oparciu o ocenę 

sytuacji, dokonywaną przez personel CIMIC. W wyniku analiz powinny zostać 

określone skala i rodzaj niedoborów w zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludności 

lokalnej oraz zidentyfikowane sposoby ich likwidacji, włączając w to określenie 

organizacji zdolnej do przejęcia za to odpowiedzialności.  

3006. Faza przejściowa. W fazie przejściowej następuje przekazanie władzy cywilnym 

strukturom rządzącym stosownie do ich zakresu kompetencji i właściwości. Powinno 

ono następować stopniowo, w skoordynowany sposób. 
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3.2. Operacje obrony kolektywnej w ramach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego 

3007. Czynniki istotne dla CIMIC w operacjach obrony kolektywnej: 

1) ogólne. Polska jak wiele państw sojuszniczych reguluje stosunki pomiędzy siłami 

zbrojnymi a państwem-gospodarzem wykorzystując długoterminowe bilateralne lub 

multilateralne porozumienia, a w szczególności porozumienie o statusie sił zbrojnych 

stacjonujących na terenie innego państwa SOFA (T: Status of Forces Agreement). 

Większość państw sojuszniczych posiada właściwe procedury i struktury pozwalające 

im, w przypadku konfliktu zbrojnego, na podjęcie działań związanych z realizacją 

zadań CIMIC. Siły połączone Sojuszu na jego terenie mogą oczekiwać, Ŝe niektóre 

funkcje CIMIC zostaną przejęte przez państwo-gospodarza. Będzie ono np. 

odpowiedzialne za wsparcie ze strony środowiska cywilnego, a stosowne 

porozumienie określi jego ramy. Nawet w przypadku, gdy kraj zostanie powaŜnie 

zniszczony na skutek agresji zakłada się, Ŝe rząd wspierany przez organizacje 

międzynarodowe inne niŜ NATO będzie w stanie zorganizować i przeprowadzić 

odbudowę kraju. Działania realizowane w ramach CIMIC są tak samo waŜne dla 

dowódcy jak wszystkie inne działania sztabowe. Dzieje się tak, poniewaŜ 

w warunkach wysokiego ryzyka działają nie tylko Ŝołnierze, ale i ludność cywilna 

państwa sojuszniczego. Jest to ponadto wynikiem zmiany charakteru działań 

wojskowych w stosunku do przeszłości. Tempo nowego typu operacji jest tak duŜe, 

Ŝe ich konsekwencje mogą następować po sobie tak szybko, Ŝe planowanie  

i koordynacja działań CIMIC realizowane pod presją czasu będzie wymagało 

dodatkowego wzmocnienia organizacyjnego. Większy dostęp światowych mediów do 

informacji wymusza takŜe wzmocnienie zdolności CIMIC podczas działań na polu 

walki; 

2) przemieszczanie się ludności. Sytuacje kryzysowe, w tym wynikające z konfliktów 

zbrojnych, powodują określone niebezpieczeństwa dla ludności cywilnej. Są, tym 

samym, źródłem duŜych migracji uchodźców oraz osób wysiedlonych  

i ewakuowanych. Elementy te mogą towarzyszyć wszystkim rodzajom operacji,  

w których uczestniczą siły zbrojne. W procesie analizy czynników mających wpływ 

na prowadzenie operacji wynikających z artykułu 5, dowódcy powinni uwzględniać 

to, Ŝe grupa osób ewakuowanych moŜe być w szczególnym niebezpieczeństwie i Ŝe 

mogą one stanowić powaŜną przeszkodę w sprawnym prowadzeniu operacji. W tym 

wypadku kluczową rolę będą odgrywały, realizowane w ramach CIMIC, zadania 
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mające na celu usprawnienie przemieszczania tych osób. Zapewnienie 

uporządkowanego przemieszczania się i bezpieczeństwa duŜej liczby osób powinno 

być włączone do planowania działań realizowanych w ramach CIMIC juŜ na 

wczesnym jego etapie; 

3) organizacje międzynarodowe i pozarządowe. NaleŜy zakładać, Ŝe na obszarach na 

których występują konflikty o duŜym nasileniu, działać będzie niewiele organizacji 

międzynarodowych niosących pomoc strukturom cywilnym. Szczególnie w trakcie 

pierwszych etapów działań bojowych, pomoc ze strony sił zbrojnych, ujęta w formy 

współpracy cywilno-wojskowej, realizowana na rzecz wspomnianych organizacji lub 

środowiska cywilnego, będzie bardzo ograniczona. Agencje niosące pomoc 

międzynarodową będą miały utrudniony dostęp do stref działań, aŜ do czasu przejścia 

sił zbrojnych do kolejnych faz operacji. Mimo to, juŜ w tym czasie wspólnota 

międzynarodowa moŜe Ŝądać od dowódców, aby ci zaspokajali róŜnorodne potrzeby 

ludności cywilnej.  

3008. Zadania podczas operacji obrony kolektywnej w ramach artykułu 5 są róŜne dla 

poszczególnych faz działań. 

3009. Faza planowania. Faza ta obejmuje przedział czasowy od zainicjowania procesu 

generowania sił (zgodnie z procedurą NATO lub decyzją stosownych władz 

państwowych) do momentu ich zaangaŜowania operacyjnego. W fazie tej personel 

CIMIC realizuje zadania planistyczne i doradcze oraz szkolenie wojsk. W przypadku 

działań koalicyjnych na tym etapie tworzone będą jednostki CIMIC. Od zasięgu operacji 

zaleŜy stopień trudności tej fazy. KaŜda operacja objęta artykułem 5 lub odbywająca się 

na obszarze sąsiadującym z terytoriami państw NATO, będzie związana 

z przemieszczaniem się duŜej liczby Ŝołnierzy i osób cywilnych. Istnieje zatem potrzeba 

dokonania konkretnych uzgodnień co do współdziałania na szczeblu teatru działań 

wojennych i na szczeblu regionalnym. 

3010. Faza prowadzenia operacji. Do zadań CIMIC podczas tej fazy operacji będą naleŜały: 

1) kontakty cywilno-wojskowe: 

a) koordynowanie działań wspólnie z władzami i organizacjami cywilnymi, w tym 

wymiana informacji, ocena w zakresie potrzeb i efektywności działania, pomoc 

w tworzeniu formalnych relacji cywilno-wojskowych, 
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b) współpraca i współdziałanie z róŜnymi elementami reagowania kryzysowego 

w obszarze odpowiedzialności dowódcy; 

2) wsparcie środowiska cywilnego: 

a) koordynowanie planów dotyczących ewakuacji ludności cywilnej (tam gdzie jest 

to konieczne), 

b) zapewnienie pomocy humanitarnej, 

c) koordynowanie i pomoc w usprawnieniu istotnych elementów infrastruktury 

cywilnej, 

d) koordynowanie, wspólnie z wiodącymi organizacjami cywilnymi, działań 

w ramach planów dotyczących uchodźców, 

e) organizowanie, wspólnie z wiodącymi organizacjami cywilnymi, przyjęcia 

uchodźców; 

3) zabezpieczenie sił zbrojnych: 

a) pomoc w procesie uzgodnień, nawiązaniu współpracy i realizacji zadań 

wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, 

b) doradztwo w zakresie dotyczącym analizy celów wojskowych oraz konsekwencji 

dla środowiska cywilnego wynikających z przyjętego planu działania; 

4) przygotowanie planów związanych z działaniami CIMIC w fazie przejściowej. 

3011. Faza przejściowa. W miarę stabilizowania się sytuacji operacyjnej personel CIMIC 

intensyfikuje współpracę z państwem-gospodarzem w celu zintegrowania napływu 

cywilnej pomocy, w tym organizacji zajmujących się na danym terenie odbudową ze 

zniszczeń lokalnej infrastruktury. MoŜe wystąpić konieczność ustanowienia określonych 

warunków do zapewnienia bezpieczeństwa we współdziałaniu z jednostkami policji. 

Podstawowa infrastruktura i systemy niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa (takie 

jak dostawa wody czy energii) mogą ulec zniszczeniu podczas działań zbrojnych lub być 

w tak złym stanie technicznym, Ŝe będą wymagały natychmiastowej naprawy. 

Koordynacja działań realizowanych wspólnie z organizacjami międzynarodowymi 

i pozarządowymi, znajdującymi się juŜ na obszarze operacji oraz nowo przybywającymi, 

będzie wymagała gwałtownego zwiększania ilości elementów łącznikowych z agencjami 

wiodącymi. MoŜe takŜe wystąpić konieczność koordynacji w zakresie przyjmowania, 

przechowywania i dystrybucji duŜej ilości artykułów napływających w ramach pomocy 

humanitarnej. Zakres tych działań będzie bardziej przypominał działania realizowane 

w ramach CIMIC podczas operacji nie objętych artykułem 5. 
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3.3. Operacje reagowania kryzysowego realizowane poza artykułem 5 Traktatu 

Północnoatlantyckiego 

3012. Zmiany polityczne jakie dokonały się na przełomie XX i XXI wieku nie wpłynęły na 

przyczyny powstawania konfliktów wewnętrznych czy sporów międzynarodowych. 

Ewolucyjnej zmianie ulegają jedynie scenariusze ich przebiegu. Charakteryzują się 

róŜnorodnymi i często trudnymi do przewidzenia formami, takimi jak: katastrofy 

humanitarne, upadek instytucji państwowych, załamanie systemu prawa i porządku 

publicznego, wzrost przestępczości i chaosu oraz migracja części ludności. Działania 

społeczności międzynarodowej, mające na celu przywrócenie stabilizacji i spokoju, 

mogą w tej sytuacji polegać na podejmowaniu wysiłków politycznych, ekonomicznych, 

militarnych i pomocy humanitarnej. UŜycie informacji, jako środka mającego na celu 

promocję pojednania narodowego czy teŜ sprzyjającego ponownemu ustanowieniu 

efektywnego rządu, jest jedną z metod, jakie stosuje się w takiej sytuacji. Podstawą 

działania dowódcy w tak skomplikowanym środowisku jest posiadanie przez niego 

moŜliwości realizacji zadań w ramach CIMIC. 

3013. Czynniki istotne dla CIMIC w operacjach reagowania kryzysowego prowadzonych poza 

artykułem 5 Traktatu Północnoatlantyckiego: 

1) stopniowe reagowanie. RóŜnorodność moŜliwych wariantów rozwoju sytuacji 

wymaga utworzenia centralnego mechanizmu koordynowania działań, nad którym 

polityczne przywództwo sprawuje międzynarodowa instytucja posiadająca wymagany 

mandat (np. ONZ czy OBWE). Charakterystyczne dla środowiska operacyjnego 

będzie angaŜowanie się w niesienie pomocy ludności cywilnej przez organizacje 

regionalne i lokalne, rządowe, organizacje międzynarodowe i pozarządowe oraz 

róŜnorodne agencje. Aby osiągnąć zakładane cele polityczne, działania sił zbrojnych 

muszą nastąpić we właściwym czasie i być popierane przez zaangaŜowane strony; 

2) wspólnota celów cywilnych i wojskowych. Osiągnięcie celów typowo wojskowych 

moŜe nastąpić bardzo szybko, lecz zakończenie misji i wycofanie sił zwykle będzie 

uzaleŜnione od postępu stabilizacji na arenie międzynarodowej, na który dowódca 

operacji nie ma bezpośredniego wpływu. Dowódca operacji powinien kształtować 

sytuację w obszarze działania wykorzystując dostępne zasoby. Niektóre z warunków 

osiągnięcia celów wojskowych mogą być wypełnione poprzez synchronizację działań 

sił zbrojnych i organizacji cywilnych działających w obszarze odpowiedzialności 
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dowódcy. Działania te powinny zmierzać do eliminacji dublowania przedsięwzięć, 

efektywnego i racjonalnego korzystania z lokalnych moŜliwości gospodarczych, 

unikania nieporozumień i popierania wspólnych celów oraz minimalizowania uŜycia 

zasobów wojska w sytuacji, gdy dostępne są zasoby cywilne. Pomoc wojska 

w dziedzinach, za które zwykle ponoszą odpowiedzialność władze i organizacje 

cywilne, powinna być świadczona w miarę dostępnych środków i przez krótki, z góry 

ustalony okres. NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe za wszelkie niedobory w świadczonej 

pomocy obwiniane będą najprawdopodobniej siły zbrojne, a nie organa cywilnych 

struktur władzy, czy działające w rejonie konfliktu organizacje. 

3014. Zadania podczas operacji prowadzonych poza artykułem 5 są róŜne dla poszczególnych 

faz działań. 

3015. Faza planowania. Personel CIMIC na tym etapie jest zaangaŜowany w planowanie, 

kształcenie i szkolenie. Wykorzystuje posiadane kontakty z partnerami cywilnymi 

w celu rozpoczęcia planowania zintegrowanego. W tym samym czasie prowadzi 

współpracę ze wszystkimi komórkami planistycznymi sztabu. Koncepcja planowanych 

działań wojskowych powinna uwzględniać przygotowane przez personel CIMIC 

informacje dotyczące działania podmiotów cywilnych. W fazie tej jest czas na zebranie 

środków do realizacji zadań o priorytetowym znaczeniu, których nie będą w stanie 

wykonać międzynarodowe agencje i organizacje cywilne. Środki te powinny być 

dostępne z chwilą dyslokacji wojsk. Personel CIMIC będzie zaangaŜowany 

w przygotowanie sił zbrojnych do rozwiązywania problemów powstałych na styku ze 

środowiskiem cywilnym napotkanych w obszarze operacji. 

3016. Faza prowadzenia operacji: 

1) załoŜenia ogólne. Celem zadań realizowanych w ramach CIMIC jest zapewnienie 

efektywnej współpracy cywilno-wojskowej. Muszą zostać nawiązane i utrzymane 

kontakty formalne i nieformalne z istniejącymi podmiotami cywilnymi i ich 

personelem. Często bywa tak, Ŝe podmioty cywilne pracowały juŜ w rejonie 

wspólnych działań na długo przed przybyciem sił zbrojnych. Mając powyŜsze na 

uwadze personel CIMIC realizuje w tej fazie sześć podstawowych zadań. Są to: 

komunikacja, koordynacja, wymiana informacji, uzgadnianie porozumień, działania 

w ramach CIMIC i prowadzenie ocen sytuacji na potrzeby współpracy cywilno-

wojskowej. Ze względu na niestałą naturę operacji reagowania kryzysowego, ocena 
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moŜliwości organizacji cywilnych, potrzeb ludności i postępu w poszczególnych 

aspektach misji musi być prowadzona w sposób ciągły. Aby zapewnić skuteczny 

kontakt z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi, powinny zostać 

wyznaczone agencje wiodące; 

2) obowiązki szczegółowe. We wstępnej fazie operacji moŜe zaistnieć potrzeba 

wykonania przez wojsko zadań, normalnie realizowanych przez organizacje cywilne. 

MoŜe takŜe wystąpić konieczność zapobiegania sytuacjom, w których grupy lub 

frakcje o charakterze kryminalnym, wrogo nastawione czy odmawiające współpracy, 

przejmą kontrolę nad kluczowymi słuŜbami, obiektami, stanowiskami w administracji 

czy sektorami gospodarki, hamując w ten sposób zakończenie operacji (misji) 

i wycofywanie sił. Koordynacja działań w tym zakresie leŜy w kompetencjach 

personelu CIMIC. Wojsko moŜe teŜ potrzebować pomocy w obchodzeniu się z duŜą 

liczbą uchodźców i osób wysiedlonych. Personel CIMIC jest zobowiązany podjąć 

działania, zmierzające do uzyskania wsparcia kompetentnych w tym zakresie 

organizacji cywilnych. Oprócz specjalistów CIMIC i ekspertów przybyłych na 

miejsce wraz z organizacjami międzynarodowymi, wśród mieszkającej na danym 

terenie lub przesiedlonej ludności z całą pewnością będą znajdowały się osoby 

posiadające wiedzę lub umiejętności, które naleŜy włączyć do procesu normalizacji 

sytuacji w rejonie odpowiedzialności dowódcy. Stosowne czynności w tym zakresie 

winien inicjować personel CIMIC. Na tym etapie powinny zostać ukończone plany 

fazy przejściowej i zakończenia misji; 

3) zadania dodatkowe. Personel CIMIC powinien zachęcać międzynarodowe i lokalne 

agencje realizujące wsparcie cywilne do wzięcia odpowiedzialności za wdroŜenie 

przyjętych porozumień. NaleŜy zachęcać organizacje cywilne do przejmowania 

funkcji cywilnych oraz do stopniowego uniezaleŜniania się od wsparcia wojskowego. 

Nawiązane na tym etapie kontakty oraz prowadzenie na bieŜąco ocen osiąganego 

postępu są niezbędne do przygotowania płynnego przekazania obowiązków, 

a następnie wycofania sił. 

3017. Faza przejściowa. Głównym celem w fazie przejściowej jest pomoc mianowanym 

władzom cywilnym w funkcjonowaniu bez udziału sił zbrojnych. Kiedy liczba wojsk 

będzie się zmniejszała, malała teŜ będzie ilość realizowanych przez nie zadań. Personel 

CIMIC będzie w tej fazie koordynował przekazywanie obowiązków, czasowo 

wypełnianych przez siły zbrojne, upowaŜnionym agencjom i organizacjom, w sposób 
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stopniowy doprowadzając do stanu zaangaŜowania wojsk charakterystycznego dla czasu 

pokoju.  
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4. KOORDYNACJA I U śYCIE ZASOBÓW CYWILNYCH 

4000. Istotą zarządzania zasobami jest ich identyfikacja, planowanie moŜliwości ich 

wykorzystania oraz stwarzanie warunków niezbędnych do ich uruchomienia, stosownie 

do przewidywanych zagroŜeń. Proces koordynacji uŜycia zasobów powinien być 

realizowany przy pomocy określonych mechanizmów i procedur stosowanych przez 

właściwe instytucje, powiązane ze sobą w spójny system organizacyjno-funkcjonalny. 

4001. W zakresie koordynacji i uŜycia zasobów cywilnych zadania CIMIC polegają na 

stworzeniu wzajemnych relacji pomiędzy siłami zbrojnymi i państwem-gospodarzem, 

umoŜliwiających właściwe i skoordynowane uŜycie zasobów państwa-gospodarza 

w celu uzupełnienia organicznego wsparcia jednostek wojskowych.  

4002. W odniesieniu do koordynacji zasobów cywilnych CIMIC spełnia funkcje uzupełniające 

względem zadań wsparcia przez państwo-gospodarza.  

4003. Wsparcie przez państwo-gospodarza ułatwia wprowadzenie sił zbrojnych państw 

wysyłających do rejonów działań poprzez wsparcie ich przyjęcia na lądowych, 

powietrznych i morskich przejściach granicznych oraz zabezpieczeniu dalszego 

przegrupowania sił sojuszniczych do rejonów działań. 

4004. Rolą CIMIC w koordynacji uŜycia zasobów cywilnych jest wspieranie komórek 

logistycznych w działaniach na rzecz udostępnienia siłom zbrojnym zasobów cywilnych, 

tworzenia korzystnych warunków do planowania i realizacji wsparcia przez państwo-

gospodarza oraz pozyskania dostępu do cywilnych dostawców i usługodawców w celu 

otrzymania niezbędnych świadczeń. 

4005. W odniesieniu do pomocy humanitarnej, w miarę stabilizowania się sytuacji, rolą CIMIC 

jest udział w koordynowaniu przyjmowania, przechowywania i dystrybucji duŜej ilości 

zasobów dostarczanych w ramach pomocy humanitarnej. 

4006. W operacjach reagowania kryzysowego, podczas konfliktów wewnątrzpaństwowych, 

powodujących katastrofy humanitarne, kiedy instytucje państwowe przestają właściwie 

funkcjonować, a prawo przestaje być respektowane i egzekwowane, zadania CIMIC 

polegają na wspieraniu działań militarnych poprzez skoordynowanie działań 

wojskowych z działaniami organizacji pozamilitarnych. Koordynacja ta polega na 
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unikaniu dublowania wysiłków, pozyskiwaniu źródeł wsparcia logistycznego wojsk, 

minimalizowaniu wykorzystywania zasobów wojskowych w sytuacji, gdy są dostępne 

odpowiednie środki cywilne, a ponadto unikaniu prowadzenia gospodarki rabunkowej 

wobec zasobów lokalnych. 

4007. W prowadzonych operacjach CIMIC powinien zapewniać zrównowaŜenie uŜycia 

zasobów cywilnych przez siły zbrojne, ludność cywilną oraz organizacje 

międzynarodowe i pozarządowe. Działania te mają na celu uniknięcie zbędnych 

obciąŜeń ludności cywilnej i występują pod nazwą cywilno-wojskowej koordynacji 

zasobów (T: Civil – Military Resource Management – CMRC).  

4008. Cywilno-wojskowa koordynacja zasobów definiowana jest jako procedury 

i przedsięwzięcia wojskowe stosowane w czasie pokoju, kryzysu i wojny dla ułatwienia 

dostępu do zasobów cywilnych, niezbędnych do wsparcia sił zbrojnych, a takŜe 

zrównowaŜenia uŜycia tych zasobów przez wojsko, ludność miejscową oraz organizacje 

międzynarodowe i pozarządowe. 

4.1. Współpraca ze strukturami logistycznymi w odniesieniu do uŜycia zasobów 

cywilnych 

4009. Za zawieranie porozumień i kontraktów, mających na celu uzyskanie dostępu do 

cywilnych zasobów logistycznych, odpowiedzialny jest personel komórek logistycznych. 

Personel CIMIC powinien wspomagać ten proces poprzez: 

1) włączanie personelu komórek logistycznych w skład grup rekonesansowych 

organizowanych przez CIMIC i kierowanych do rejonu planowanej operacji w celu 

zebrania danych, wykonania wstępnej oceny stanu zasobów i infrastruktury oraz 

ustalenia mechanizmów koordynacji dalszych działań z przedstawicielami władz lub 

organizacji państwa-gospodarza; 

2) informowanie personelu komórek logistycznych o stanie i moŜliwościach: 

a) gospodarki państwa-gospodarza, 

b) infrastruktury, 

c) systemu opieki zdrowotnej, 

d) systemów łączności, spełniających operacyjne wymogi logistyczne; 

3) zabezpieczenie personelowi komórek logistycznych dostępu do odpowiedniego 

szczebla władz państwa-gospodarza; 
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4) doradzanie w zakresie prawnych aspektów uzyskania wsparcia ze strony państwa-

gospodarza. 

4010. Realizując cywilno-wojskową koordynację zasobów, personel CIMIC powinien: 

1) nawiązywać i utrzymywać kontakty z cywilnymi dostawcami usług i towarów; 

2) dąŜyć do zapewnienia racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów przez 

wojsko, ludność cywilną i organizacje cywilne, a zwłaszcza do eliminowania 

zjawiska rywalizacji o pozyskanie ograniczonych zasobów i minimalizowania 

utrudnień stwarzanych ludności cywilnej; 

3) oceniać dostępność zasobów cywilnych i przekazywać informację personelowi 

logistycznemu; 

4) współuczestniczyć w tworzeniu dokumentów, tj.: Głównych Porozumień Dowództwa 

Strategicznego (T: Strategic Command General Agreement), Porozumień ogólnych 

MOU (T: Memorandum of Understanding), Porozumień Technicznych TA  

(T: Technical Agreement), Zestawień Potrzeb SOR (T: Statement of Requirements) 

i kontraktów; 

5) działać jako forum koordynacyjne dla organizacji międzynarodowych, 

pozarządowych, personelu komórek logistycznych i/lub administracji państwa-

gospodarza. 

4011. Podczas trwania operacji międzynarodowych, płaszczyznę współpracy personelu CIMIC 

z personelem logistycznym stanowi Wielonarodowe Połączone Centrum Logistyczne 

(T: Multinational Joint Logistics Center - MJLC), którego zadaniem jest zabezpieczenie 

z ramienia dowódcy operacji efektywnej koordynacji przedsięwzięć logistycznych 

wszystkich państw, dowódców komponentów, organizacji międzynarodowych 

i pozarządowych biorących udział w operacji. Wewnątrz Wielonarodowego Połączonego 

Centrum Logistycznego centralnym punktem kontaktowym, koordynującym uŜycie 

zasobów cywilnych, jest Wydział Koordynacyjny wsparcia przez państwo gospodarza 

(T: Host Nation Support Coordination Cell – HNSCC).  

4.2. Zadania w zakresie koordynacji uŜycia zasobów cywilnych 

4012. DuŜa liczba wojsk stacjonujących w rejonie operacji moŜe powodować odczuwalne 

ograniczenia w dostępie ludności cywilnej do określonych zasobów. Taka sytuacja moŜe 

wystąpić takŜe na obszarach, gdzie nie doszło do kryzysu przed dyslokacją sił. Zadaniem 
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CIMIC jest pomoc komórkom logistycznym w dokonywaniu oceny zasobów cywilnych 

oraz w przygotowywaniu wytycznych, zmierzających do minimalizowania uciąŜliwości 

wynikających ze stacjonowania wojsk dla ludności cywilnej.  

4013. W celu uniknięcia szkód powstałych w wyniku błędnego uŜycia zasobów cywilnych 

i wojskowych, CIMIC, niezaleŜnie od komórek logistycznych, ocenia wpływ obecności 

wojsk na stan miejscowej gospodarki.  

4014. W celu skoordynowanego wykorzystania zasobów lokalnych, niezbędnych dla 

zaspokojenia potrzeb zarówno strony wojskowej jak i cywilnej, koniecznym jest 

uzyskanie wsparcia władz cywilnych państwa-gospodarza. W wyjątkowych sytuacjach, 

gdy ilość zasobów miejscowych niezbędnych do prowadzenia operacji wojskowej lub 

przetrwania miejscowej ludności jest niewystarczająca, moŜe okazać się konieczne 

zwrócenie się do władz cywilnych o ich reglamentację. W takim przypadku, zadaniem 

personelu CIMIC będzie udział w prowadzeniu negocjacji z władzami państwa-

gospodarza i nadzorowanie dystrybucji tych zasobów. 
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5. ORGANIZACJA, DOWODZENIE I KIEROWANIE W OBSZARZE 
WSPÓŁPRACY CYWILNO-WOJSKOWEJ 

5000. Kierowanie i dowodzenie w procesie współpracy cywilno-wojskowej jest moŜliwe, gdy 

istnieją w strukturze organizacyjnej sił zbrojnych odpowiednie komórki organizacyjne, 

realizujące przedsięwzięcia z zakresu współpracy cywilno-wojskowej w kraju i poza 

jego granicami. Muszą być one odpowiednio zorganizowane i stanowić integralną część 

struktury organów dowodzenia. Komórki organizacyjne odpowiedzialne za organizację 

współpracy cywilno-wojskowej tworzy się w dowództwie szczebla strategicznego, 

w dowództwach rodzajów sił zbrojnych, okręgach wojskowych i związkach taktycznych 

Wojsk Lądowych. 

5001. W przypadku działania Sił Zbrojnych RP poza granicami kraju, komórki CIMIC 

powinny wchodzić w skład dowództw kontyngentów i być zdolne do realizacji zadań 

wynikających z charakteru misji lub operacji. 

5002. W przypadku działania Sił Zbrojnych RP w ramach sił międzynarodowych, komórki 

CIMIC powinny być zdolne do wykonania zadań CIMIC realizowanych przez te siły 

oraz działać w ramach struktury organizacyjnej określonej dla tych sił. 

5.1. Dowodzenie i kierowanie 

5003. Przy organizacji kierowania i dowodzenia siłami wydzielonymi do współpracy cywilno-

wojskowej organy dowodzenia szczebla nadrzędnego powinny wspomagać niŜsze 

szczeble dowodzenia. 

5004. Aby moŜliwe było utrzymanie współpracy pomiędzy Siłami Zbrojnymi RP a sektorem 

cywilnym, konieczne jest utworzenie komórek organizacyjnych przeznaczonych do 

dowodzenia i kierowania siłami realizującymi przedsięwzięcia wynikające z potrzeby 

wspólnego działania.  

5005. Realizowanie zadań współpracy cywilno-wojskowej na rozległym obszarze 

i w skomplikowanych warunkach organizacyjnych wymaga środków łączności do ich 

realizacji. Tam gdzie jest to moŜliwe współpraca cywilno-wojskowa powinna być 

realizowana z wykorzystaniem środków łączności sektora publicznego. Łączność 

dowodzenia struktur CIMIC winna być realizowana w oparciu o organiczne środki 
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łączności jednostek, w których składzie komórki CIMIC funkcjonują. Udostępnienie 

wojskowych środków łączności władzom cywilnym jest moŜliwe w wyjątkowych 

sytuacjach za zgodą odpowiednich dowódców.  

5006. Do właściwego dowodzenia, kierowania i kontroli działalności sił wyznaczonych do 

realizacji współpracy cywilno-wojskowej niezbędny jest system łączności. Jego 

funkcjonowanie powinno być oparte na przestrzeganiu następujących zasad: 

1) z organami cywilnymi powinna być nawiązana szeroka współpraca w celu 

wykorzystania moŜliwości systemu telekomunikacyjnego państwa dla potrzeb SZ RP 

i systemu łączności organizowanego przez siły zbrojne do zabezpieczenia potrzeb 

sektora cywilnego; 

2) system wojskowej łączności telefonicznej i pocztowej powinien być tak 

zorganizowany, aby istniała moŜliwość wykorzystania go dla potrzeb ludności 

cywilnej oraz organów władzy państwowej w czasie pokoju, kryzysu lub wojny; 

3) systemy łączności sektora cywilnego powinny teŜ być monitorowane pod kątem 

moŜliwości ich wykorzystania dla potrzeb SZ RP w zaleŜności od potrzeb; 

4) władze lokalne i organizacje pozarządowe powinny być wspierane podczas 

koordynowania działań dotyczących utrzymania systemu łączności i moŜliwości jego 

wykorzystania dla potrzeb społeczeństwa i innych podmiotów gospodarczych 

państwa. 

5.2. Zasady działania struktur współpracy cywilno-wojskowej w SZ RP  

5007. Na szczeblu strategicznym Sił Zbrojnych RP powinna funkcjonować komórka 

organizacyjna posiadająca kompetencje do koordynowania działań realizowanych 

w ramach współpracy cywilno-wojskowej w czasie pokoju, kryzysu i wojny.  

5008. Personel CIMIC powinien mieć doświadczenie operacyjne, znać specyfikę działalności 

oraz procedury i zasady organizowania współpracy cywilno-wojskowej. Ponadto, 

posiadana wiedza i doświadczenie powinny być wykorzystywane do wyjaśniania 

organizacjom cywilnym wymagań sił zbrojnych i odwrotnie – potrzeb strony cywilnej 

stronie wojskowej. 
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5009. Ilość osób w komórkach zajmujących się organizacją współpracy cywilno-wojskowej na 

poszczególnych szczeblach organizacyjnych SZ RP naleŜy określać w zaleŜności od 

ilości realizowanych zadań i potrzeb wynikających z zakresu przewidywanych działań. 

5010. Dowódca będzie określał zadania, potrzeby i moŜliwości działania na rzecz sektora 

cywilnego. Kierowaniem współpracą cywilno-wojskową będą zajmowały się 

przeznaczone do tego celu komórki, które powinny dysponować w tym celu 

odpowiednimi siłami.  

5011. Komórki współpracy cywilno-wojskowej powinny realizować następujące zadania: 

1) w ramach działalności operacyjnej: 

a) nawiązywać kontakty z sektorem cywilnym, 

b) organizować miejsca w których nawiązywana będzie współpraca z działającymi 

w rejonie odpowiedzialności dowódcy cywilnymi organizacjami, 

c) udzielać informacji oraz przedstawiać potrzeby i oczekiwania dowódców operacji 

w stosunku do sektora cywilnego, na kaŜdym etapie ich działania w czasie pokoju 

kryzysu i wojny, 

d) udzielać informacji w zakresie moŜliwości pomocy jakiej siły zbrojne mogą 

udzielić podmiotom sektora cywilnego, 

e) tworzyć warunki do utrzymywania i poszerzenia współpracy, 

f) asystować i wspierać działania struktur sztabowych na styku ze środowiskiem 

cywilnym, 

g) gromadzić, analizować i udostępniać informacje istotne z punktu widzenia 

realizacji zadań współpracy cywilno-wojskowej, 

h) stosownie do kompetencji dowódcy opracowywać i wdraŜać standardowe 

procedury postępowania przy realizacji zadań na rzecz współpracy cywilno-

wojskowej, 

i) koordynować działalność oddziałów i pododdziałów wykonujących zadania na 

rzecz współpracy cywilno-wojskowej; 

2) W ramach działalności planistycznej: 

a) opracowywać plany działalności i szkolenia personelu CIMIC oraz uczestniczyć 

w procesie planowania działalności i szkolenia realizowanego przez dowódcę, 

b) uczestniczyć w procesach planowania długofalowego, odpowiednio do zadań 

dowódcy, 
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c) uczestniczyć w procesie planowania operacyjnego, wprowadzając informacje na 

temat działalności cywilnych podmiotów w rejonie operacji, 

d) wspierać działania środowiska cywilnego, zmierzające do opracowania planów, 

procedur, określenia zakresu i zasad współpracy z siłami zbrojnymi podczas 

pokoju, kryzysu i wojny, 

e) opracowywać plany wspierające działania wojskowe zmierzające do stabilizacji 

rejonu działania; 

3) w ramach działalności szkoleniowej: 

a) prowadzić analizy działalności bieŜącej w zakresie współpracy cywilno-wojskowej 

oraz na tej podstawie opracowywać wnioski do szkolenia w swoim zakresie 

kompetencji, 

b) uczestniczyć w planowaniu, organizacji i prowadzeniu ćwiczeń wojskowych, 

zapewniając objęcie szkoleniem takŜe elementów z zakresu współpracy cywilno-

wojskowej, 

c) szkolić stany osobowe w zakresie działań CIMIC oraz informować je na temat 

specyficznych elementów kultury lokalnej, mogących mieć wpływ na realizację 

zadań, 

d) propagować wiedzę na temat współpracy cywilno-wojskowej w środowisku 

cywilnym. 

5012. Komórki organizujące i kierujące przedsięwzięciami współpracy cywilno-wojskowej 

powinny znajdować się w miejscach dostępnych dla przedstawicieli organów cywilnych 

i wojskowych oraz być wyposaŜone w środki techniczne, pozwalające na utrzymywanie 

kontaktów ze środowiskiem cywilnym. W miarę moŜliwości powinny się one znajdować 

poza obszarem wojskowym, a gdy jest to niemoŜliwe lub niewskazane powinny być 

opracowane procedury, gwarantujące łatwy dostęp do nich reprezentantów środowiska 

cywilnego.  

5013. NaleŜy dąŜyć do formalizowania sposobu działania i ułatwić współpracę cywilno-

wojskową poprzez przygotowanie i stosowanie odpowiednich procedur działania.  

5014. Dokumenty potrzebne do organizacji kierowania i dowodzenia działaniami mającymi na 

celu utrzymywanie współpracy cywilno-wojskowej powinny być ujednolicone dla 

wszystkich rodzajów sił zbrojnych i wszystkich organów władzy cywilnej na obszarze 

kraju. Wzory dokumentów powinny być opracowane na szczeblu centralnym i wdroŜone 
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na wszystkich szczeblach organizacyjnych sił zbrojnych i propagowane w sektorze 

cywilnym. 
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6. WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA NA SZCZEBLACH 
ORGANIZACYJNYCH SZ RP 

6000. Współpraca pomiędzy jednostkami wojskowymi a organami władzy, organizacjami 

rządowymi i pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz z ludnością cywilną powinna być 

realizowana juŜ w czasie pokoju i rozwijana w czasie kryzysu i wojny. Zakres 

współpracy powinien uwzględniać rodzaj prowadzonych działań, ich zasięg terytorialny, 

potrzeby sił zbrojnych, potrzeby sektora cywilnego oraz moŜliwości organizacyjne obu 

stron.  

6001. W czasie pokoju, kryzysu i wojny potrzeby wojsk określają dowódcy, odpowiednio na 

wszystkich szczeblach dowodzenia. Potrzeby sektora cywilnego określają władze 

miejscowe, samorządowe oraz przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych 

działających na danym terenie.  Realizację współpracy w tym zakresie naleŜy powierzać 

odpowiednio przygotowanym dowódcom i podległemu im personelowi CIMIC. 

6002. Ilość osób w poszczególnych komórkach organizacyjnych powinna być dostosowana do 

potrzeb wynikających z zadań. W skład personelu mogą wchodzić oficerowie łącznikowi 

przydzieleni do organów samorządowych i organizacji cywilnych. NiezaleŜnie od 

miejsca komórki organizacyjnej CIMIC w strukturze organizacyjnej SZ RP zawsze 

podstawowym jej zadaniem będzie ułatwienie obustronnych kontaktów ze środowiskiem 

cywilnym. 

6.1. Szczebel strategiczny 

6003. Współpraca cywilno-wojskowa w siłach zbrojnych powinna być koordynowana przez 

organ dowodzenia lub odpowiednią komórkę organizacyjną na szczeblu strategicznym.  

6004. Do kompetencji tego organu powinno naleŜeć: 

1) koordynowanie współdziałania ze środowiskiem cywilnym na niŜszych szczeblach 

dowodzenia sił zbrojnych; 

2) określanie, we współpracy z administracją publiczną szczebla centralnego, ram 

współdziałania na niŜszych szczeblach organizacyjnych struktur wojskowych 

i cywilnych; 
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3) nawiązywanie kontaktów i zawieranie porozumień dotyczących ram współpracy 

z innymi organizacjami o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym; 

4) opracowywanie dokumentów normatywnych regulujących wojskowe procedury 

współpracy cywilno-wojskowej; 

5) określanie kierunków rozwoju współpracy cywilno-wojskowej w SZ RP oraz 

uczestniczenie w procesie planowania strategicznego SZ RP w swoim zakresie 

kompetencji; 

6) opracowywanie wytycznych do szkolenia personelu CIMIC w SZ RP. 

6005. Komórka organizacyjna CIMIC funkcjonująca w dowództwie szczebla strategicznego, 

w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej o zasięgu ogólnokrajowym lub 

uczestniczenia SZ RP w operacjach międzynarodowych, powinna być wzmacniana 

przedmiotowymi ekspertami w zaleŜności od potrzeb operacyjnych i realizować zadania 

z zakresu współpracy cywilno-wojskowej, wspierając szczebel strategiczny w miarę 

istniejących moŜliwości technicznych i organizacyjnych.  

6006. Wielkość i strukturę komórki naleŜy dostosowywać do potrzeb wynikających 

z charakteru realizowanych zadań oraz do oczekiwań, jakie sektor cywilny będzie miał 

w stosunku do sił zbrojnych w zakresie udzielanej mu pomocy.  

6.2. Szczebel operacyjny i taktyczny 

6007. Ramy współpracy cywilno-wojskowej są określane przez komórkę CIMIC szczebla 

strategicznego, posiadającą kompetencje w zakresie kierowania działalnością struktur 

CIMIC SZ RP. 

6008. Bezpośrednia współpraca cywilno-wojskowa jest realizowana na szczeblach niŜszych, 

do poziomu samodzielnego oddziału włącznie. Struktury CIMIC niŜszych szczebli 

dowodzenia realizują zadania wspierające działania dowódców odpowiednich szczebli, 

utrzymują kontakty ze środowiskiem cywilnym w ramach rejonu i zakresu 

odpowiedzialności właściwego dowódcy. Skład, wielkość i struktura sił powinna być 

określona na podstawie potrzeb i zadań realizowanych w czasie pokoju. Zakres 

obowiązków musi teŜ odzwierciedlać zadania, realizowane z mocy ustaw, wykonywane 

podczas zaistnienia sytuacji kryzysowych i klęsk Ŝywiołowych. 
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6009. Komórki organizacyjne struktur CIMIC kierujące siłami wydzielonymi do współpracy 

cywilno-wojskowej powinny być, stosownie do ich wielkości, rozbudowane 

i odpowiednio zorganizowane. Dowodzenie tymi siłami będzie miało inny charakter niŜ 

dowodzenie wojskami operacyjnymi, ze względu na róŜnorodny zakres i specyfikę 

realizowanych zadań. Znaczący wpływ na działanie będzie miało równieŜ miejsce 

wykonywania zadań oraz to, Ŝe będą one niejednokrotnie realizowane wspólnie 

z ludnością cywilną. 
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7. WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA W PROCESIE 
DECYZYJNYM 

7000. Generalną zasadą jest, Ŝe w zaleŜności od charakteru działania dowodzenie czy 

kierowanie realizuje strona, która wykonuje zadanie główne lub której siły i środki są 

w większym stopniu zaangaŜowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są 

odstępstwa od tej zasady. Jak określono w rozdziale piątym, wojskowy proces decyzyjny 

w określonych wypadkach obejmuje takŜe sektor cywilny i siły wydzielane przez organy 

państwowe.  

7.1. Współpraca cywilno-wojskowa w procesie planowania operacyjnego 

7001. Jeśli planowane działania mają charakter wojskowy, np. w przypadku wojny lub operacji 

w ramach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, to w procesie planistycznym 

muszą zostać uwzględnione przedsięwzięcia strony cywilnej. Dowódca w takich 

przypadkach spełnia rolę kierowniczą w stosunku do cywilnych organów władzy 

i innych elementów, funkcjonujących na teatrze działań. Przy prowadzeniu operacji 

reagowania kryzysowego i wsparcia działań humanitarnych główne zadania sił 

zbrojnych są skoncentrowane na pomocy w osiągnięciu celów politycznych lub pomocy 

ludności cywilnej. W takim przypadku dowodzenie siłami zbrojnymi jest realizowane  

z uwzględnieniem wytycznych cywilnych ośrodków władzy, które ponoszą 

odpowiedzialność za całość operacji. 

7002. W przypadku realizacji zadań wynikających z potrzeby reagowania w sytuacjach 

kryzysowych, najistotniejsze będzie przekazanie władzy organom cywilnym 

i pozostawienie tylko niezbędnych elementów dowodzenia czy kierowania w gestii 

organu wojskowego.  

7003. Dowódca szczebla nadrzędnego będzie określał potrzeby działań w zakresie CIMIC na 

podstawie konsultacji z odpowiednimi dowódcami niŜszych szczebli i z władzami 

cywilnymi. Dowódcy szczebli niŜszych mogą wnosić swoje propozycje, które powinny 

zostać zatwierdzone przez szczebel nadrzędny. NaleŜy dąŜyć do spełnienia 

następujących warunków: 

1) działania na niŜszych szczeblach organizacyjnych są skoordynowane z działaniami na 

szczeblach wyŜszych; 
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2) działania dowódcy niŜszego szczebla dowodzenia nie zakłócają działania dowódcy 

szczebla nadrzędnego. 

7004. Zadania realizowane w ramach współpracy cywilno-wojskowej będą pochodnymi zadań 

wojskowych. Współpracą cywilno-wojskową powinny zajmować się osoby 

doświadczone w organizacji procesu dowodzenia. Powinny posiadać umiejętności 

w zakresie stawiania zadań i przyjmowania wymagań określonych przez organizacje 

pozamilitarne, organy władzy publicznej i ludność cywilną. Wymagane równieŜ będzie 

od nich posiadanie właściwych cech osobowych i umiejętności w zakresie dowodzenia 

i kierowania procesem współpracy cywilno-wojskowej. Muszą one spełniać teŜ funkcję 

doradczą w stosunku do dowódcy w zakresie relacji cywilno-wojskowych. Realizacja tej 

funkcji wymaga odpowiedniego doświadczenia i umiejętności współpracy z innymi 

elementami sztabu w celu uwzględnienia czynników cywilnych we wszystkich 

opracowywanych planach wspólnych działań.  

7005. W czasie pokoju zadania będą się ograniczały do nawiązywania kontaktów z sektorem 

cywilnym, budowy bazy informacyjnej niezbędnej do prowadzenia przyszłych działań, 

opracowania planów i standardowych procedur operacyjnych oraz szkolenia z zakresu 

współpracy cywilno-wojskowej.  

7006. Zasady działania w procesie współpracy cywilno-wojskowej powinny być dostosowane 

do moŜliwości operacyjnego działania sił zbrojnych na rzecz sektora cywilnego 

i moŜliwości pomocy strony cywilnej organom sił zbrojnych. Szczególną uwagę naleŜy 

zwracać na określenie zasad współdziałania komórek odpowiedzialnych za nawiązanie 

i utrzymanie kontaktów oraz ich zaangaŜowanie w procesie planowania operacyjnego.  

7007. Jasno określony i przestrzegany przez obie strony (cywilną i wojskową) zakres 

kompetencji, a co za tym idzie, zasady kierowania i dowodzenia działaniem sił 

uczestniczących w operacji będą decydowały o sposobie i jakości realizowanych zadań.  
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8. ORGANIZACJE CYWILNE 

8000. Personel CIMIC utrzymuje kontakty i prowadzi współpracę z organizacjami cywilnymi 

realizującymi działania na rzecz społeczeństwa w zakresie pomocy humanitarnej, opieki 

medycznej, ochrony środowiska, edukacji, nauki i sztuki, zapewnienia przestrzegania 

praw człowieka oraz praw mniejszości, uchodźców i osób przesiedlonych, a takŜe 

wspomagania odbudowy oraz prowadzenia róŜnorodnych projektów wdroŜeniowych. Do 

głównych cywilnych partnerów współpracy cywilno-wojskowej CIMIC naleŜą 

organizacje rządowe, pozarządowe i międzynarodowe, miejscowa ludność i władze 

lokalne. W celu nawiązania efektywnych kontaktów personel CIMIC podejmuje 

działania słuŜące jak najpełniejszemu zrozumieniu, na czym polega mandat kaŜdego 

partnera, jaki jest zakres jego działania i struktura oraz jakimi zasadami się kieruje. 

8.1. Rodzaje organizacji, ich mandat i zakres działania 

8001. Dla potrzeb współpracy cywilno-wojskowej wyróŜnia się trzy główne rodzaje 

organizacji cywilnych: 

1) organizacje międzynarodowe (T: International Organisations – IO’s): 

a) organizacje międzynarodowe (IO’s) tworzone są na mocy porozumień 

międzynarodowych i działają na szczeblu międzynarodowym. Zaliczamy do nich 

między innymi Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) i jej agendy oraz 

Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i jej agendy, 

b) Międzynarodowy Komitet Czerwonego KrzyŜa (T: International Committee of the 

Red Cross - ICRC) powstał 22 sierpnia 1864 roku z inicjatywy pięciu osobistości 

prywatnych tworzących Międzynarodowy Komitet ds. Pomocy Rannym. Posiada 

on wyjątkowy status, realizuje zadania określone w traktatach międzynarodowych 

Konwencji Genewskiej z roku 1949 oraz Protokołach Dodatkowych do Konwencji 

z roku 1977, a takŜe przyjętych w roku 1986 statutach Międzynarodowego 

Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca. Jest to bezstronna, neutralna 

i niezaleŜna organizacja kierująca się wyłącznie względami humanitarnymi, której 

głównym celem jest ochrona Ŝycia i godności ofiar wojny lub niepokojów 

wewnętrznych oraz udzielanie tym ofiarom pomocy. Wykazuje aktywność takŜe 

w zakresie przeciwdziałania cierpieniom poprzez upowszechnianie znajomości 

i rozwijanie międzynarodowego prawa humanitarnego oraz promowanie 
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uniwersalnych zasad humanitarnych. Międzynarodowy Komitet Czerwonego 

KrzyŜa kieruje i koordynuje akcje prowadzone przez Czerwony KrzyŜ i Czerwony 

PółksięŜyc podczas konfliktów oraz po ich zakończeniu; 

2) organizacje pozarządowe (T: Non Governmental Organisations – NGOs). Organizacje 

te działają w oparciu o wolontariat i z załoŜenia finansowane są z innych źródeł niŜ 

budŜety rządowe oraz z reguły nie kierują się w swoich działaniach dąŜeniem do 

osiągnięcia zysku (tak zwane „non profit”). Są autorami własnych statutów 

i regulaminów oraz samodzielnie określają obszary swojej działalności. W praktyce 

często korzystają one z róŜnych form dofinansowania rządowego, szczególnie 

poprzez prowadzenie określonych programów inicjowanych, finansowanych  

i wspieranych przez rządy. Podkreślają swoją niezaleŜność od organizacji rządowych 

i międzynarodowych oraz środowisk biznesu. Liczba organizacji pozarządowych jest 

ogromna, a ich struktury bywają niekiedy bardzo złoŜone. MoŜna je spotkać na 

kaŜdym potencjalnym obszarze operacji. Zazwyczaj nie poddają się one kontroli 

politycznej, cenią zachowanie własnej niezaleŜności oraz skuteczność działania. 

Bezstronność tych organizacji jest niezwykle cenna, a niekiedy po załamaniu się  

w danym rejonie dialogu politycznego stanowi ona jedyną szansę ponownego 

nawiązania kontaktów i ich odbudowę. Organizacje Pozarządowe (NGOs) 

charakteryzują się profesjonalizmem działania, wysoką motywacją, a przez to zdolne 

są do podejmowania wyzwań w wyjątkowo cięŜkich, niekiedy wręcz ekstremalnych 

warunkach. W większości przypadków przed rozpoczęciem działalności w danym 

rejonie starają się one uzyskać akredytację państwa-gospodarza lub agencji wiodącej. 

Niektóre jednak nie posiadają takiej akredytacji, co niekiedy moŜe powodować pewne 

napięcia. Dla celów CIMIC przydatny jest podział tych organizacji na dwie kategorie: 

a) organizacje posiadające mandat - organizacje, które oficjalnie zostały uznane przez 

wiodące organizacje międzynarodowe oraz posiadają pozwolenie do działania na 

danym terytorium objętym konfliktem, 

b) organizacje nie posiadające mandatu - organizacje, które nie zostały oficjalnie 

uznane albo nie posiadają wymaganego pozwolenia. Działają one na własne 

ryzyko, niejako „prywatnie”. Z reguły wykonują drobne zadania, które zlecane są 

im przez organizacje międzynarodowe lub pozarządowe, albo działalność swoją 

finansują z pieniędzy otrzymywanych na ten cel od osób prywatnych i firm; 

3) organizacje rządowe ds. pomocy. Organizacje rządowe, zarówno międzynarodowe 

jak i narodowe, zajmujące się udzielaniem pomocy działają głównie w zakresie: 
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finansowania, monitorowania oraz opiniowania programów rozwojowych. Główne 

organizacje pomocowe to: amerykańska Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju 

Międzynarodowego (USAID) oraz Biuro Ludności, Uchodźców i Migracji 

Departamentu Stanu USA (PRM US State Department), brytyjski Departament 

Rozwoju Międzynarodowego Zjednoczonego Królestwa (DFID, UK), Kanadyjska 

Agencja Rozwoju Międzynarodowego (CIDA), Hiszpańska Agencja Współpracy 

Międzynarodowej (AECI), a takŜe Biuro Pomocy Humanitarnej Wspólnoty 

Europejskiej (ECHO).  

8002. W ramach przedstawionej powyŜej ogólnej klasyfikacji organizacji cywilnych moŜna 

jeszcze dokonać podziału pod względem dziedziny objętej ich działalnością. Taki 

podział przedstawia się następująco: 

1) agencje ds. rozwoju. W tej kategorii znajdują się organizacje cywilne, których 

głównym obszarem działania są szeroko pojęte: odbudowa i rozwój. Posiadają one 

mandat, na mocy którego zapewniają krajom rozwijającym się lub regionom 

określoną pomoc techniczną i technologiczną. Z tego powodu pozostają na danym 

obszarze takŜe po wycofaniu sił zbrojnych. Personel CIMIC, wspólnie z władzami 

miejscowymi i organizacjami wiodącymi, wstępnie określa potrzeby w zakresie 

odbudowy. Ocena ta umoŜliwia niezwłoczne rozpoczęcie prac oraz sprawne ich 

kontynuowanie. Agencje ds. odbudowy przydzielają środki na wszystkie fazy 

projektów, tj. na potrzeby planowania oraz opracowania i realizacji projektów 

odbudowy, kierując się przy tym faktycznymi potrzebami. Najwięcej programów 

w zakresie odbudowy i rozwoju prowadzi Program Rozwoju Narodów 

Zjednoczonych (T: United Nations Development Programme - UNDP); 

2) agencje ds. praw człowieka i rozwoju demokracji. Celem tych organizacji jest 

ochrona praw człowieka w państwach, gdzie prawa te są naruszane. DąŜą one do 

utrwalania wartości demokratycznych i rządów prawa na wszystkich szczeblach 

administracji rządowej i samorządowej. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 

w Europie (Organisation for Security and Co-operation in Europe - OSCE) posiada 

mandat do organizowania i nadzorowania wyborów oraz koordynowania programów 

mających na celu utrwalanie instytucjonalnych wartości demokratycznych. Głównymi 

organizacjami działającymi w tej sferze są: Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do 

spraw Uchodźców (OHCR) oraz działające na obszarze Europy Biuro ds. Instytucji 
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Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR) Organizacji Bezpieczeństwa 

i Współpracy w Europie.  

8.2. Organizacje wiodące 

8003. Ze względów praktycznych współpraca cywilno-wojskowa odbywa się z kilkoma 

największymi i najwaŜniejszymi organizacjami cywilnymi, które z kolei mogą 

angaŜować do wykonywania poszczególnych zadań inne mniejsze organizacje. Wiodącą 

organizacją moŜe być tylko taka, która posiada mandat społeczności międzynarodowej 

w zakresie inicjowania i koordynowania przedsięwzięć innych organizacji cywilnych 

dobrowolnie działających na obszarze operacji. Zazwyczaj organizacją wiodącą jest 

jedna z agend ONZ, np.: UNHCR, UNICEF, OCHA. Zadania organizacji wiodących 

polegają na: 

1) pełnieniu funkcji punktu kontaktowego dla innych organizacji i agencji, szczególnie 

w zakresie planowania oraz informowania; 

2) koordynowaniu działań podejmowanych na danym obszarze w celu uniknięcia 

dublowania wysiłków oraz marnotrawienia zasobów; 

3) pełnieniu funkcji elementu łącznikowego w kontaktach organizacji cywilnych  

i wojska, na szczeblu teatru działań. 

8004. Międzynarodowy Komitet Czerwonego KrzyŜa koordynuje działania prowadzone przez 

Czerwony PółksięŜyc w sytuacjach konfliktów i po ich zakończeniu. 

8005. Charakterystyka organizacji wiodących. Organizacje wiodące mogą wykorzystywać 

ośrodki terenowe innych organizacji lub agencji ONZ. Większość biur terenowych 

naleŜy do Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) lub Światowego 

Programu śywnościowego (WFP). Niekiedy rolę tę mogą pełnić ośrodki organizacji 

pozarządowych, jak np. biura organizacji „Ratujmy Dzieci” (Save the Children). 

Organizacje wiodące współpracują z wieloma organizacjami międzynarodowymi, 

rządowymi i pozarządowymi. Podejmują wspólne działania w zakresie wdraŜania 

programów zdrowotnych, Ŝywnościowych oraz w zakresie transportu i prowadzenia 

obozów dla uchodźców. Najczęściej organizacją wiodącą jest Międzynarodowa 

Organizacja ds. Migracji (IOM) lub Międzynarodowy Komitet Czerwonego KrzyŜa. 

W operacjach międzynarodowych z udziałem sił Sojuszu Północnoatlantyckiego bardzo 

waŜne są relacje zachodzące pomiędzy NATO a organizacją lub organizacjami 
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wiodącymi. Zawarcie porozumienia wstępnego pozwala na znaczne usprawnienie 

nawiązywania, a następnie utrzymywania właściwych i wzajemnie korzystnych 

kontaktów. 

8.3. Główne zasady udzielania pomocy humanitarnej 

8006. WaŜną rzeczą jest, aby personel CIMIC wykazywał się znajomością oraz stosował się do 

trzech fundamentalnych zasad niesienia pomocy humanitarnej, którymi kieruje się 

większość organizacji humanitarnych: 

1) humanitarność - zasada ta polega na poczuciu obowiązku niesienia ulgi w cierpieniu 

niezaleŜnie od miejsca w którym to cierpienie występuje, przy czym godność ludzka 

oraz prawa jednostki i grup społecznych podlegają bezwzględnej ochronie; 

2) bezstronność - pomoc niesiona jest kaŜdemu, kto jej potrzebuje bez względu na 

narodowość, poglądy polityczne i ideologiczne, przynaleŜność etniczną, płeć i kolor 

skóry. Jedynym warunkiem są potrzeby i ich pilność; 

3) neutralność - organizacjom i innym podmiotom niosącym pomoc humanitarną nie 

wolno opowiadać się po Ŝadnej ze stron konfliktu ani sympatyzować z którąś z tych 

stron, czy teŜ angaŜować się w rozwaŜania lub rozmowy na tematy polityczne, 

rasowe, religijne czy ideologiczne. 

8.4. Kontakty i relacje pomiędzy organizacjami cywilnymi, rządami i wojskiem 

8007. Podczas planowania i realizacji współpracy cywilno-wojskowej powinien być 

przestrzegany podział kompetencji. W dziedzinie zapewniania właściwych warunków 

socjalnych i humanitarnych, zdecydowanie największa odpowiedzialność spoczywa na 

rządzie państwa sprawującego suwerenną władzę na danym obszarze. Organizacje 

cywilne prowadząc określoną działalność na danym terenie utrzymują niezbędne dla ich 

działalności kontakty z właściwymi władzami państwowymi i samorządami lokalnymi. 

Personel CIMIC prowadzi ścisłą współpracę z organami administracji rządowej 

i samorządami lokalnymi oraz innymi organizacjami cywilnymi funkcjonującymi na 

danym obszarze, a których działalność jest istotna dla realizacji celów operacji. 

W zaleŜności od uwarunkowań personel CIMIC odgrywa rolę pomocniczą albo 

przejmuje odpowiedzialność za koordynowanie działań i nawiązywanie niezbędnych 

kontaktów oraz ich dalszy rozwój. Szczególnie waŜną rolę odgrywa współpraca 

cywilno-wojskowa CIMIC w przypadkach, gdy na danym terenie brakuje sprawnie 
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funkcjonującej władzy cywilnej, co jest częstym zjawiskiem podczas prowadzenia 

operacji reagowania kryzysowego (CRO). 

8008. Kultura działania organizacji . Mając na względzie to, Ŝe siły państw NATO, 

organizacje międzynarodowe i pozarządowe, biura rządowych programów pomocy oraz 

agendy ONZ posiadają własne procedury działania, personel CIMIC powinien je 

rozpoznać i rozumieć. NaleŜy przy tym szanować odrębność kultur narodowych oraz 

środowisk zawodowych i ram instytucjonalnych tych organizacji, realne warunki 

działania, a takŜe stopień zaangaŜowania poszczególnych podmiotów w organizację 

Ŝycia społecznego, dziedziny i zakresy ich wpływów, intensywność i wszechstronność 

kontaktów oraz ich główne kierunki. NaleŜy teŜ brać pod uwagę moŜliwość pojawienia 

się utrudnień w realizacji współpracy oraz osiąganiu zgodności w określaniu celów 

i sposobów ich realizacji. Dobierać partnerów do współpracy z uwzględnieniem 

kompetencji organizacji oraz odpowiedniego szczebla w hierarchii organizacji. Kontakty 

powinny być utrzymywane na trzech róŜnych szczeblach: taktycznym, operacyjnym 

(kontakty z elementami struktury państwa, rządem-gospodarzem lub upowaŜnionym 

ciałem rządowym) oraz strategicznym (kontakty ze społecznością międzynarodową 

i darczyńcami). 

8009. Państwa stabilne i niestabilne. W przypadku państw stabilnych, tj. gdy funkcjonuje 

rząd państwa-gospodarza, zazwyczaj jeszcze przed rozpoczęciem działalności na 

terytorium danego państwa organizacje pozarządowe zawierają oficjalne porozumienia 

zgodnie z prawem wewnętrznym danego państwa i prawem międzynarodowym. 

Porozumienia te często przybierają formę oficjalnego dokumentu, zawartego 

z właściwym ministrem. Wiele organizacji pozarządowych powiązanych jest z agendami 

ONZ i posiada z nimi odpowiednie porozumienia, co w praktyce oznacza, Ŝe działają we 

współpracy z agendami ONZ i na podstawie ich mandatu lub dzięki funduszom tych 

agencji. 

8010. Państwa bez struktur władzy. W przypadkach gdy państwo przestaje istnieć jako 

zorganizowana i zinstytucjonalizowana struktura polityczna oraz nie posiada rządu, 

który byłby stroną porozumienia, organizacje pozarządowe działają na podstawie 

kontraktów i porozumień zawartych z agendami ONZ albo jako niezaleŜne organizacje, 

które prowadzą swoje własne programy pomocy humanitarnej. Wtedy mogą pojawić się 

trudności z przestrzeganiem przez te organizacje uzgodnionych porozumień dotyczących 
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bezpieczeństwa oraz ustanowionych struktur koordynacyjnych na danym teatrze działań. 

W przypadkach jawnego niestosowania się tych organizacji do uzgodnień w zakresie 

bezpieczeństwa, ochrona tych organizacji przed atakami ze strony sił paramilitarnych 

i grup bandyckich działających na danym obszarze moŜe okazać się niemoŜliwa. 

8011. Szkolenie i kształcenie. Celem nawiązania i rozwijania kontaktów z organizacjami 

cywilnymi ustanawiane są właściwie struktury CIMIC jeszcze przed rozmieszczeniem 

sił na obszarze operacji. Efektywnym sposobem przyswojenia przez cały personel 

wchodzących sił wiadomości odnośnie celów i moŜliwości cywilnych organizacji 

międzynarodowych i pozarządowych, ich kwalifikacji oraz wiedzy i motywacji są 

szkolenia pracowników organizacji cywilnych w systemie szkół wojskowych, 

organizowanie kursów i ćwiczeń obejmujących szkolenie zintegrowane, w którym 

uczestniczą osoby cywilne i wojskowi. Wspólne szkolenia dają moŜliwość poznania 

działalności organizacji cywilnych oraz nawiązania bardzo istotnych kontaktów 

interpersonalnych na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. 
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Załącznik A 

POTENCJALNE ZADANIA ZESPOŁÓW WSPÓŁPRACY CYWILNO-
WOJSKOWEJ 

1. Zadania ogólne: 

a) zapewnienie wsparcia elementów CIMIC dla dowództw podległych dowódcy Wojsk 

Lądowych; 

b) zapewnienie wsparcia ekspertów CIMIC; 

c) ustanowienie Centrów CIMIC jako miejsc nawiązywania współpracy cywilno-

wojskowej; 

d) realizowanie planów dowódcy w zakresie CIMIC poprzez prowadzenie współpracy 

cywilno-wojskowej. 

2. Zadania szczegółowe: 

a) faza planowania: 

- wsparcie podczas prowadzenia ocen i wyprzedzającego planowania operacyjnego, 
- przedstawianie wniosków na temat warunków środowiska cywilnego oraz wpływu 

jaki wywrze operacja wojskowa na ludność cywilną oraz oddziaływania ludności na 
operację, 

- przygotowanie materiałów edukacyjnych dla wojsk na temat środowiska cywilnego 
oraz informowanie bieŜące sztabu, 

- prowadzenie rekonesansów; 

b) faza prowadzenia operacji: 

- kontynuowanie zadań fazy planowania, 
- ułatwianie wymiany informacji jawnych, 
- wspieranie sztabu poprzez uczestnictwo w zawieraniu wstępnych kontraktów 

i osiąganie porozumień (w ścisłym kontakcie z komórkami logistyki), 
- prowadzenie ocen w zakresie potrzeb środowiska cywilnego, 
- prowadzenie przedsięwzięć współpracy cywilno – wojskowej, 
- tworzenie i prowadzenie działalności centrów CIMIC; 

c) faza przejściowa: 

- kontynuowanie zadań fazy operacyjnej, 
- koordynowanie planów przekazania odpowiedzialności i sprawowanych funkcji 

stosownym władzom i instytucjom cywilnym, 
- koordynowanie wojskowej działalności związanej z wyŜej wymienionym 

przekazaniem, 
- wspieranie sztabu podczas rozwiązywania zawartych uprzednio porozumień i umów, 
- analizowanie i ocena niezaspokojonych potrzeb środowiska cywilnego, 
- zamykanie działalności centrów CIMIC, 
- przekazanie zadań stosownym władzom i organom cywilnym. 
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 Załącznik B 

SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI 
 
 

Słownik zawiera polskie tłumaczenia definicji i terminów uŜytych w STANAG nr 2509 AJOD 

(EDITION 1) - NATO CIVIL-MILITARY CO-OPERATION (CIMIC) DOCTRINE – AJP-9. 

Znaczenie pojęć zgodne jest z publikacją pt.: „Słownik Terminów i Definicji NATO AAP-6”. 

Zadaniem słownika jest podanie wykładni pojęć stosowanych w publikacjach NATO. 

Termin Znaczenie 

Cel / objective Fizyczny cel podjęcia działań: na przykład dokładnie określony 
obiekt taktyczny, którego zdobycie i / lub utrzymanie ma 
istotne znaczenie w planie dowódcy 

Dowodzenie pełne / full 
command 

Władza wojskowa i odpowiedzialność przełoŜonego za 
wydawanie rozkazów podwładnym. Dowodzenie takie 
obejmuje wszystkie aspekty działań wojskowych 
i administracyjnych i występuje jedynie w ramach sił 
narodowych. Termin dowodzenie, uŜywany międzynarodowo, 
oznacza niŜszy stopień władzy niŜ, kiedy uŜywany jest 
w czysto narodowych sensie. Oznacza to, Ŝe Ŝaden dowódca 
NATO nie ma pełnej władzy w stosunku do sił 
sprzymierzonych. Jest to spowodowane tym, Ŝe państwo 
wydzielające swoje siły do NATO, przekazuje je jedynie pod 
dowództwo operacyjne lub kierowanie operacyjne 

Dowodzenie, komenda 
(rozkaz), kierować, 
dowództwo / command 

1. Władza nadana osobie (dowódcy) wyznaczonej spośród 
stanu osobowego sił zbrojnych w celu kierowania, 
koordynacji i dowodzenia siłami zbrojnymi. 

2. Rozkaz wydany przez dowódcę: tj. wola dowódcy 
wyraŜona w celu spowodowania określonych działań. 

3. Jednostka, lub jednostki, organizacja lub obszar znajdujący 
się pod dowództwem jednej osoby. 

4. Kierować w dziedzinie środków ogniowych lub z racji 
zajmowanego stanowiska zwierzchnika. 

5. Pełnienie dowodzenia 

Dowództwo funkcjonalne / 
functional command 

Dowództwo, w organizacji którego bierze się pod uwagę 
bardziej funkcje wojskowe niŜ rejony geograficzne 

Dowództwo narodowe / 
national command 

Dowództwo zorganizowane i podlegające władzom 
określonego państwa. MoŜe podlegać lub nie podlegać 
dowództwu NATO 

Dowodzenie operacyjne / 
operational Command 

Władza przyznana dowódcy do stawiania zadań podległym 
dowódcom, do rozwijania jednostek do działań, do ponownego 
przydzielania sił oraz do zatrzymywania sobie lub 
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przekazywania komuś innemu kontroli operacyjnej i / lub 
taktycznej jeśli uzna to za niezbędne. Władza ta nie obejmuje 
odpowiedzialności za administrację czy logistykę; moŜe być 
rozciągnięta równieŜ na siły przydzielone temu dowódcy 

Dowodzenie taktyczne / 
tactical command 

Władza przyznana dowódcy do stawiania zadań siłom będącym 
pod jego dowództwem w celu wykonania zadań postawionych 
przez wyŜsze dowództwo 

Element narodowy / national 
component 

Wszelkie narodowe siły, jednego lub wielu rodzajów sił 
zbrojnych, pod dowództwem jednego dowódcy państwa 
członkowskiego, podporządkowane dowódcy NATO 
dowolnego szczebla 

Kierowanie operacyjne / 
operational control 

Zakres władzy przyznany dowódcy do kierowania 
przydzielonymi mu siłami zbrojnymi tak, aby mógł on wykonać 
określone zadania, ograniczone zwykle jeśli chodzi o funkcje, 
czas lub połoŜenie,  do rozwijania tych jednostek do działań 
oraz do zatrzymywania sobie lub przekazywania komuś innemu 
kontroli taktycznej nad tymi jednostkami. Władza ta nie 
obejmuje moŜliwości wyznaczania oddzielnych zadań dla 
części tych sił; nie obejmuje teŜ kontroli administracyjnej ani 
logistycznej 

Kontrola taktyczna / tactical 
control 

Szczegółowe, zwykle lokalne kierowanie i kontrola ruchu 
wojsk i manewrów niezbędnych do wykonania przydzielonych 
zadań 

Operacja / operation Działanie wojskowe lub wykonywanie strategicznych, 
taktycznych, szkoleniowych lub administracyjnych zadań 
wojskowych; proces prowadzenia walki, włącznie 
z przerzutem, dostawami zaopatrzenia, natarciem, obroną 
i manewrem potrzebnymi do osiągnięcia celów bitwy lub 
kampanii 

Operacyjny szczebel 
działania / operational level 
of war 

Szczebel działań, na którym są planowane i prowadzone 
kampanie i główne operacje w celu osiągnięcia celów 
strategicznych na teatrze lub w rejonach działań operacyjnych 

Personel CIMIC/ CIMIC 
personnel  

śołnierze i osoby cywilne zajmujące stanowiska w strukturach 
sztabów, grup CIMIC, zespołów CIMIC oraz eksperci CIMIC 
wysłani w rejon operacji, zajmujący się realizacją zadań 
obejmujących współpracę cywilno – wojskową zgodnie 
z przyjętą w rozdziale 1 definicją 

Plan operacji / operational 
plan 

Plan równoczesnego lub kolejnego prowadzenia jednej albo 
kilku operacji połączonych. Zazwyczaj oparty jest na 
ustalonych załoŜeniach, występuje w formie wytycznych władz 
wyŜszych, co pozwala podległym dowódcom na przygotowanie 
uzupełniających planów i rozkazów. Określenie: „plan” jest 
zazwyczaj uŜywane zamiast określenia „rozkaz” podczas 
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wczesnego przygotowywania się do operacji. Plan operacji 
moŜe zostać wprowadzony w Ŝycie w oznaczonym czasie lub 
na sygnał i wówczas staje się rozkazem operacyjnym 

Podporządkowanie, 
wyznaczenie / attachment 

1. Określenie oznaczające okresowe podporządkowanie 
jednostek lub osób danej organizacji, względem których 
dowódca tej formacji, jednostki lub organizacji sprawuje 
dowodzenie w takim samym stopniu jak w stosunku do 
jednostek  i osób organicznie przydzielonych pod jego 
dowództwo, z ograniczeniami określonymi rozkazem 
o podporządkowaniu. Sprawy personalne (przemieszczenia, 
awanse, itp.) pozostają w kompetencji macierzystej 
formacji, jednostki lub organizacji. 

2. Określenie oznaczające wyznaczenie osób do wykonania 
określonych funkcji, które są drugorzędne lub wykonywane 
raczej okresowo, np. przydział na kwaterę i zaopatrzenie, 
wyznaczenie do pełnienia zadań lotniczych, etc. 

Przydzielenie, wyznaczenie / 
assignment 

1. Rozmieszczenie jednostek lub osób w organizacji, w której 
takie rozmieszczenie jest względnie stałe / ciągłe i / lub 
gdzie taka organizacja kontroluje / sprawuje kontrolę 
i zarządza tymi jednostkami lub osobami w celu wykonania 
funkcji zasadniczych lub większej części tych funkcji, 
jednostek lub osób. 

2. Wyznaczenie osób do wykonywania określonych zadań lub 
pełnienia określonych funkcji, gdzie takie zadania lub 
funkcje mają charakter zasadniczy i / lub względnie stały / 
ciągły 

Rejon działania / obszar 
operacji / area of operation 

Część obszaru działań bojowych, niezbędna do prowadzenia 
operacji wojskowych i administracyjnego zarządzania 
operacjami wojskowymi 

Siły zbrojne wydzielone na 
potrzeby NATO / NATO 
assigned forces 

Siły zbrojne, które państwa członkowskie godzą się przekazać 
pod dowództwo operacyjne lub kontrolę operacyjną dowództw 
NATO, w ramach określonych systemów alarmowania lub 
w sytuacjach przewidzianych specjalnymi porozumieniami 

Strategiczny szczebel działań 
wojennych / strategic level of 
war 

Szczebel działań wojennych, na którym państwo lub grupa 
państw wyznacza cele w zakresie bezpieczeństwa narodowego 
lub wielonarodowego, oraz wykorzystuje krajowe, w tym 
wojskowe, zasoby w celu ich osiągnięcia 

Taktyczny szczebel działań 
bojowych / tactical level of 
war 

Szczebel działań bojowych, na którym planuje się i prowadzi 
działania w celu osiągnięcia celów wojskowych przydzielonych 
formacjom i jednostkom taktycznym 

Uprawnienia do koordynacji / 
co-ordinating authority 

Władza przyznana dowódcy lub innej osobie oznaczająca 
przypisaną mu odpowiedzialność za koordynację określonych 
funkcji lub działań angaŜujących siły dwóch lub więcej państw 
lub dowództw lub więcej rodzajów sił zbrojnych. Posiada on 
prawo do Ŝądania konsultacji zaangaŜowanych agencji lub ich 
przedstawicieli, ale nie posiada władzy do wymuszania ich 
zgody. W przypadku rozbieŜności zdań występujących 
pomiędzy zaangaŜowanymi agencjami, powinien podjąć próby 
uzyskania ostatecznej zgody drogą negocjacji. W przypadku 
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niemoŜliwości uzyskania takiej zgody powinien przedstawić 
sprawę właściwym władzom 

Wielonarodowe / 
multinational 

Przymiotnik uŜywany do określenia działalności, operacji 
i organizacji, w której uczestniczą elementy więcej niŜ jednej 
narodowości 

Wsparcie / support Działanie sił lub ich części, które pomagają, zabezpieczają, 
uzupełniają lub wspierają działania kaŜdego innego rodzaju sił 

Wsparcie kraju gospodarza / 
host nation support 

Cywilna i wojskowa pomoc udzielana przez państwo 
gospodarza w czasie pokoju, kryzysu i wojny siłom 
sprzymierzonym i strukturom NATO, które są rozlokowane na 
jego terytorium lub przemieszczają się przez nie tranzytem. 
Podstawa takiej pomocy są zobowiązania sojusznicze NATO 
lub dwustronne albo wielostronne miedzy państwem 
gospodarzem, strukturami NATO i państwem (państwami), 
których siły prowadza działania na terytorium państwa 
gospodarza 

Wspólne, połączone / joint Oznacza działania, operacje lub struktury organizacyjne 
funkcjonujące/prowadzone przez jednego dowódcę, w których 
uczestniczą jednostki/elementy więcej niŜ jednego rodzaju sił 
zbrojnych 

Współpraca cywilno-
wojskowa (CIMIC) - civil - 
military co-operation 
(CIMIC) 

Współpraca cywilno-wojskowa, jest to zespół przedsięwzięć, 
obejmujący koordynację i współdziałanie pomiędzy dowódcą 
wojskowym, a podmiotami cywilnymi, przez które rozumie się 
ludność cywilną, władze lokalne oraz organizacje 
międzynarodowe, rządowe i pozarządowe, działające 
w obszarach ich kompetencji i odpowiedzialności 

Zadanie / mission Jasne i zwięzłe podanie zadań i celów dowództwa 

Doktryna / doctrine Podstawowe zasady, według których siły zbrojne prowadzą 
swoją działalność realizując określone cele. Spełniają 
nadrzędną rolę, ale wymagają oceny odnośnie ich stosowania 

Zdolność do działania / 
sustainability 

Zdolność sił zbrojnych do zachowania niezbędnego poziomu 
siły bojowej w czasie potrzebnym do osiągnięcia zamierzonych 
celów 
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 Załącznik C 

AGENDY ONZ ZAJMUJ ĄCE SIĘ POMOCĄ HUMANITARN Ą 
 
 
 
 
 

1. Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR). 

2. Agencja ONZ ds. Koordynacji Działań Humanitarnych (OCHA). 

3. Światowy Program śywnościowy (WFP). 

4. Wysoki Komisarz ONZ do spraw Praw Człowieka (UNHCHR).  

5. Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF). 

6. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM). 

 


