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Wstęp

Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku pod nazwą  Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) powołano forum dialogu
i negocjacji  między  państwami  Europy  Wschodniej  i  Zachodniej,  a
następnie 1 sierpnia 1975 r. w Helsinkach podpisano Dokument Końcowy
Konferencji  Bezpieczeństwa  i  Współpracy  w  Europie. Przyjęto  w  nim
podstawowe zasady stosunków między państwami – sygnatariuszami oraz
między rządami a ich obywatelami1.  W celu nadania działalności KBWE
nowej dynamiki politycznej w 1995 roku na jej bazie powstała Organizacja
Bezpieczeństwa  i Współpracy  w  Europie  (OBWE)2,  która  nie  posiada
statutu i nie jest sensu stricto organizacją międzynarodową. To polityczna
zinstytucjonalizowana  forma  współpracy  między  państwami,
charakteryzująca się cechami organizacji międzynarodowej: ma określone
cele  i  zasady  działania,  siedzibę,  organy,  prawo  legacji  oraz  środki
finansowe3.

Głównym  zadaniem  OBWE  jest  podejmowanie  działań  na  rzecz
budowy  zaufania  oraz  rozszerzania  konsultacji  i  współpracy  państw
członkowskich  w  dziedzinie  bezpieczeństwa4,  kontroli  zbrojeń,
przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie reform demokratycznych w

1 J. Gajewski, K. Szczepanik, Vademecum organizacji europejskich (angielsko-polskie), 

Wydawnictwo ASKON, Warszawa, 2000, s. 191. 

2 Zob. E. Cziomer, Bezpieczeństwo i współpraca w Europie, [w:] E. Cziomer, L. 

Zyblikiewicz (red.), Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa, 
2006, s. 417.

3 B. Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa, 2013, s. 115.
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państwach Europy Środkowej i  Wschodniej5.  Celem niniejszego artykułu
jest  zidentyfikowanie i  przybliżenie zadań i  funkcji,  jakie pełni  OBWE w
kształtowaniu  szeroko  pojmowanego  bezpieczeństwa.  Mimo  że  OBWE
funkcjonuje w Europie, to jednak jej znaczenie, funkcje i podstawa prawna
działania są mało znane. Stąd sformułowano problemy badawcze opisane
w określonych częściach merytorycznych artykułu:

 W jakim celu utworzona została OBWE?
 Jakie  zadania  spełnia OBWE i  jakie dokumenty regulują  jej  działalność

dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego? 
 Jakie są ostatnie efekty działania i obszary przyszłej działalności OBWE?

W pierwszej  części  niniejszego artykułu  opisano genezę OBWE. W
drugiej  części  artykułu  przedstawiono  najważniejsze  dokumenty,  które
określają kompetencje KBWE, a od 1995 r. OBWE oraz zadania i strukturę
OBWE  po  1995  r.  W  ostatniej  części  pracy  zaprezentowano  efekty
działania OBWE i kwestie, którymi powinna zająć się w najbliższym czasie.

Geneza Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie (OBWE)

Sytuacja Europy po II wojnie światowej doprowadziła do pojawienia się
idei  Konferencji  Bezpieczeństwa i  Współpracy w Europie  (KBWE), która
miała być próbą budowy ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa. 

Dyplomacja  radziecka  w  1954  r.  zaproponowała  utworzenie
zbiorowego systemu bezpieczeństwa w Europie, zakładającego wzajemne
zobowiązanie stron do nieagresji. Prawną podstawą porozumienia miał być
VIII  rozdział  Karty Narodów Zjednoczonych6 o  układach i  organizacjach
regionalnych. Niemniej jednak plan nie spotkał się z pozytywnymi opiniami
ze strony państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, ponieważ
ich  zdaniem  był  próbą  niedopuszczenia  do  rozszerzenia  Paktu
Północnoatlantyckiego o RFN7. 

4 H. Binkowski (red.), OBWE w procesie umacniania bezpieczeństwa europejskiego, AON, 

Warszawa, 2003, s. 38.

5 B. Kuźniar, M. Marcinko, Organizacje....

6 Karta Narodów Zjednoczonych, rozdz. VIII, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/ txt/onz/1945.html 

[dostęp: 18.05.2016].

7 A. Florczak, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, [w:] T. Łoś-Nowak 

(red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – 
zasięg, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1999, s. 91.
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Co  prawda  w  kolejnych  latach  przedstawiano  wiele  planów
odnoszących  się  do  zmniejszenia  napięcia  w  stosunkach  Wschód  –
Zachód,  ale  bezpośrednia  propozycja  zwołania  ogólnoeuropejskiej
konferencji bezpieczeństwa i współpracy została zgłoszona dopiero 14 XII
1964  r.  przez  Adama  Rapackiego  (polskiego  ministra  spraw
zagranicznych) na XIX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ8.

Głównym  tematem  obrad  miały  być  zagadnienia  związane  z
bezpieczeństwem  Europy.  W  1969  r.  Komitet  Polityczny  Organizacji
Układu Warszawskiego zaapelował o podjęcie negocjacji wielostronnych,
które  miały  być  przygotowaniem  do  zwołania  konferencji  (Apel
Budapeszteński).  Jednakże  państwa  Europy  Zachodniej  niechętnie
przystały  na  propozycję  zwołania  konferencji,  ponieważ  potraktowały  ją
jako  przejaw  dążenia  Związku  Socjalistycznych  Republik  Radzieckich
(ZSRR)  do  usankcjonowania  pozycji  ZSRR  w  Europie  Środkowo-
Wschodniej  oraz zahamowania procesów integracyjnych Państw Europy
Zachodniej.  W  związku  z  tym  udział  państw  Europy  Zachodniej  w
konferencji uzależniony był od:

 uregulowania problemu Niemiec i statusu Berlina;
 włączenia do obrad konferencji zagadnień związanych z przestrzeganiem

praw człowieka i ochrony środowiska naturalnego9.
Na spotkaniu NATO 30-31 V 1972 r. uznano za celowe rozpoczęcie

rozmów na temat przygotowania KBWE. Warto dodać, że na odrębnym
forum  negocjacyjnym  miał  być  rozpatrywany  problem  redukcji  zbrojeń
(rokowania  na  temat  Wzajemnej  Redukcji  Sił  Zbrojnych  i  Środków
Towarzyszących w Europie Środkowej w Wiedniu – 1973 r.).

Wielostronne rozmowy przygotowawcze w Helsinkach rozpoczęły się
22 XI 1972 r. Wzięli w nich udział przedstawiciele: 32 państw europejskich
(z wyjątkiem Albanii),  Kanady i  Stanów Zjednoczonych (USA).  Podczas
konsultacji  uzgadniano  kwestie  organizacyjne  i  proceduralne  oraz
zagadnienia,  które  miały  być  przedmiotem  dyskusji  na  Konferencji.
Przełomowym  momentem  stał  się  dzień  8  VI  1973  r.,  kiedy  to
przedstawiciele państw przyjęli „zalecenia końcowe konsultacji helsińskich”
(tzw.  Błękitna  Księga).  Wymieniony  dokument  zawierał  plan  konferencji
oraz określał jej zakres i zasady funkcjonowania. Należy w tym miejscu
dodać, że ustalono, iż spotkania w ramach KBWE będą odbywać się poza
sojuszami wojskowymi, co więcej, uczestnikami Konferencji będą państwa
suwerenne i niepodległe. 

Zgodnie z zaleceniami końcowymi KBWE przebiegała w trzech fazach:

8 Tamże.

9 W. Malendowski, Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, [w:] W. 

Malendowski, C. Mojsiewicz (red.), Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Poznań, 1996, s. 
245.
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1. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych – 3-7 VII 1973 r. w Helsinkach. 
2. Negocjacje na szczeblu ekspertów – 18 IX 1973-21 VII 1973 r. w Genewie.
3. Spotkanie Szefów Państw i Rządów – 30 VII-1 VIII 1975r. w Helsinkach. 

Przyjęcie Aktu Końcowego KBWE10 (1 VIII 1975 r.) dawało nadzieję na
stworzenie  europejskiego  systemu  bezpieczeństwa  (w  tym  poprawę
stosunków pomiędzy państwami Europy Zachodniej a tymi należącymi do
Bloku Wschodniego).  Akt Końcowy regulował  różne obszary współpracy
międzynarodowej: działania w zakresie gospodarki, nauki, techniki, handlu,
środowiska  naturalnego  oraz  kwestii  humanitarnych.  Konsekwencją
współdziałania dwóch bloków było wypracowanie nowych zasad, norm i
reguł  pokojowego  funkcjonowania  na  kontynencie  europejskim  oraz
tworzenie sieci instytucjonalnych, które w latach dziewięćdziesiątych XX w.
pozwoliły przekształcić KBWE w OBWE11.  Nie można pominąć faktu, że
mechanizm KBWE został zbudowany na idei „koszyków” (rys. 1.). 

Instytucjonalizacja  Konferencji  Bezpieczeństwa  i  Współpracy  w
Europie (KBWE) rozpoczęła się na konferencji paryskiej w listopadzie 1990
r. Końcowym dokumentem spotkania w Paryżu była Paryska Karta Nowej
Europy,  która  zawierała  oświadczenia  państw,  że  zakończono  okres
podziału  i  konfrontacji  w  Europie.  Zapisano  w  niej,  że  odtąd  stosunki
między krajami będą opierać się na współpracy i szacunku. Jednocześnie
celem  sygnatariuszy  stało  się  umacnianie  demokracji  jako  jedynego
systemu  rządów12.  Decyzje  o  zwiększeniu  instytucjonalizacji  KBWE
podjęto na szczycie w Helsinkach (24 III-18 VII 1992 r.). Państwa, które
brały  udział  w  konferencji  uznały  KBWE  za  porozumienie  regionalne
(zgodne  z  VIII  rozdziałem  Karty  Narodów  Zjednoczonych)13.  Ważnym
wydarzeniem szczytu  była  implementacja  Traktatu  o  Konwencjonalnych
Siłach  Zbrojnych  w  Europie  (ang.  Treaty  on  Conventional  Forces  in
Europe – CFE), która rozpoczęła się 17 VII 1992 roku. W Traktacie został
określony  40-miesięczny  okres  na  osiągnięcie  (przez  państwa
sygnatariuszy)  pułapów liczbowych  uzbrojenia  w trzech  etapach,  czego
konsekwencją miała być redukcja uzbrojenia14. 

10 Zob. A. Bloed, Dwadzieścia lat procesu KBWE: od konfrontacji do współpracy, 

Wydawnictwo Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, 1995.

11 A. Florczak, Organizacja..., s. 93.

12 Paryska Karta Nowej Europy, Warszawa, 1991. 

13 A. Florczak, Organizacja..., s. 96.

14 C. Marcinkowski (red.), OBWE wobec wybranych problemów bezpieczeństwa 

europejskiego, Wydawnictwo M. M., Pruszków, 2013, s. 16-17.
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W ostatniej dekadzie XX w. Europa Wschodnia kontynuowała proces
przemian  polityczno-militarnych  i  społeczno-politycznych.  W  niektórych
państwach  rozwijała  się  demokracja  i  wolny  rynek,  np.  w  Czechach,
Estonii, Polsce czy na Węgrzech, natomiast w innych dostrzec można było
odwrotność  tych  procesów,  np.  na  Ukrainie.  Ponadto  w  niektórych
państwach  doszło  do  wojen  na  tle  społeczno-terytorialnym  (Gruzja  –
Osetia  Południowa 1991-1992;  1992-1993  Abchazja;  Mołdawia  –  1992)
czy też etniczno-religijnym (1991-1995 rozpad byłej Jugosławii; 1996-1999
wojna  domowa  w  Kosowie).  Równocześnie  Europa  Zachodnia
poszukiwała  metod  wspierania  nowo  powstałych  demokracji  na
Wschodzie.  Przejawem  działań  w  tym  zakresie  były  dążenia  do
rozszerzenia  Sojuszu  Północnoatlantyckiego  (NATO)  i  Unii  Europejskiej
(UE).  Na  uwagę  zasługuje  fakt,  że  Europa  Zachodnia  powróciła  do
koncepcji  własnej  tożsamości  obronnej  (ang.European  Security  and
Defence Identity – ESDI). W takiej sytuacji KBWE, a od 1995 r. OBWE,
stanęła przed nowymi wyzwaniami15.

15 C. Marcinkowski (red.), OBWE…, s. 11. 
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Źródło: opracowanie  na  podst.  A.  Florczak,  Organizacja  Bezpieczeństwa  i  Współpracy
w Europie, [w:] T. Łoś-Nowak (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota –
mechanizmy  działania  –  zasięg,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Wrocławskiego,  Wrocław,
1999, s. 93-94.

Rys. 1. Idea „koszyków” – podstawa funkcjonowania KBWE

Konferencja przeglądowa w Budapeszcie odbywająca się w dniach 10
X-6 XII 1994 roku i jej postanowienia były odzwierciedleniem bezradności
KBWE wobec toczących się na terytorium Europy konfliktów zbrojnych16.
Dokument  końcowy  spotkania  w  Budapeszcie  Ku prawdziwemu
partnerstwu w nowej erze17 określił KBWE jako „strukturę bezpieczeństwa”
odgrywającą  podstawową  rolę  w  budowaniu  stabilnej,  niepodzielnej  i
wolnej wspólnoty. Podczas konferencji podjęto decyzję o zmianie nazwy z
KBWE na OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie)18.

16 Np. wojna dziesięciodniowa (Słowenia-Jugosławia, 27 VI-7 VII 1991 r.), wojna 

w Chorwacji (1991-1995 r.), wojna w Bośni (1992-1995 r.).

17 KBWE. Dokument Budapeszteński 1994. Ku prawdziwemu partnerstwu w nowej erze, 

Warszawa, 1995.
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Zadania i struktura OBWE od 1995 roku

Charakterystyczną  cechą  funkcjonowania  OBWE  jest  współpraca
państw  na  wielu  płaszczyznach  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa
międzynarodowego.  Organizacja  przeciwdziała  naruszaniu  pokoju,
bezpieczeństwa  i praw człowieka.  To odróżnia  OBWE od sojuszów czy
systemu  typu  zbiorowego.  W  ostatnich  latach  priorytetową  sprawą  dla
OBWE  było  doskonalenie  mechanizmu  zapobiegania  i  rozwiązywania
konfliktów.  Znalazło  to  odzwierciedlenie  w  dokumentach  przyjętych  w
czasie szczytów, spotkań i konferencji19. 

Jednym z ważniejszych dokumentów regulujących działalność OBWE
jest  Deklaracja  Lizbońska w  sprawie  powszechnego  i  pełnego  modelu
bezpieczeństwa w Europie XXI wieku, która została przyjęta na szczycie w
Lizbonie w 1996 r.

Do Deklaracji zostały dołączone dwa dokumenty nakreślające kierunki
dalszej działalności Forum Współpracy:  Podbudowa dla kontroli  zbrojeń
(połączenie  obecnych  i  przyszłych  porozumień  i  wysiłków  w  zakresie
kontroli  zbrojeń w jedną spójną strukturę)  oraz  Rozszerzenie programu
działania Forum Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa (implementacja
porozumień  o  kontroli  zbrojeń,  rozwój  środków  pozwalających  na
zapobieganie regionalnym kryzysom, rozwój sieci porozumień dotyczących
kontroli  zbrojeń,  doprowadzenie  do  zawierania  nowych  porozumień
zwiększających stabilność i bezpieczeństwo w obszarze OBWE)20.

Następnym  istotnym  dokumentem  jest  Karta  Bezpieczeństwa
Europejskiego,  którą 17 VII  1997 r.  przedstawili  Rosjanie,  natomiast  na
początku 1998 r. przystąpiono na forum OBWE do decydującej fazy prac
nad  jej  ostateczną  wersją.  Dokument  składa  się  ze  wstępu  oraz  VI
rozdziałów21.  Wstęp  zawiera  adnotację  dotyczącą  potrzeby  rozwijania
zdolności OBWE do opanowywania kryzysów i przeciwdziałania im w celu
stworzenia wspólnego i niepodzielnego obrazu bezpieczeństwa. Rozdział I
mówi  o  zagrożeniach  bezpieczeństwa  europejskiego  oraz  wyzwaniach,
przed  którymi  stoją  państwa  OBWE  a  w  tym,  że  pomimo  współpracy
zastępującej dążenie konfrontacyjne w Europie istnieje groźba wybuchu
konfliktu  między  państwami.  Zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  mogą
stwarzać  konflikty  wewnętrzne  i  zewnętrzne,  a  także  międzynarodowy

18 A. Florczak, Organizacja…, s. 97.

19 Tamże, s. 27.

20 H. Binkowski (red.), OBWE..., s. 40-41.

21 Zob. C. Marcinkowski (red.), OBWE..., s. 41.
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terroryzm, ekstremizm, zorganizowana przestępczość. Rozdział II określa
podwaliny  systemu  bezpieczeństwa  europejskiego.  Rozdział  III  zawiera
zapis,  który dotyczy obszarów wspólnej  odpowiedzialności  społeczności
OBWE. Kolejny zaś zawiera opis instrumentów działania OBWE i informuje
o planowanym zintensyfikowaniu dialogu na temat wszystkich aspektów
bezpieczeństwa  w  strefie  OBWE  oraz  utworzeniu  systemu  szybkiego
reagowania.  Rozdział  V  mówi  o  współpracy  pomiędzy  państwami
członkowskimi,  natomiast  ostatni  –  VI  jest  podsumowaniem  rozważań
podejmowanych w poprzednich pięciu rozdziałach22. 

W  tym  miejscu  należy  zaznaczyć,  że  Karta  Bezpieczeństwa
Europejskiego to  swoista  forma  podsumowująca  dyskusję  na  temat
paneuropejskiej  działalności  pokojowej.  Karta dokonuje  przeglądu
zagrożeń  dla  bezpieczeństwa  na  kontynencie  europejskim  w
pozimnowojennym środowisku strategicznym23.

Omawiając  OBWE,  nie  można  pominąć  najważniejszych  organów i
instytucji zdolnych do realizacji nowych zadań. Pierwszą grupą są organy
polityczne,  do których  zalicza się:  Spotkania  Szefów Państw i  Rządów
(tzw.  szczyty),  Konferencje  Przeglądowe,  Radę  Ministerialną,  Wysoką
Radę,  Stałą  Radę oraz  Urzędującego  Przewodniczącego.  Spotkania
Szefów Państw i Rządów (tzw. szczyty) odbywają się co dwa lata w celu
ustalenia  kierunków  działania  organizacji.  Konferencje  przeglądowe
dokonują  przeglądu  realizacji  aktów  przyjętych  przez  OBWE  oraz
opracowują  dokumenty  o  charakterze  decyzyjnym,  które  w  dalszej
kolejności  są  przyjmowane  przez  Spotkanie  Szefów  Państw  i  Rządów.
Rada Ministerialna, która zbiera się przynajmniej raz do roku na szczeblu
ministrów  spraw  zagranicznych,  jest  głównym  organem  decyzyjnym
odpowiedzialnym  także  za  przygotowanie  Spotkań  Szefów  Państw  i
Rządów.  Natomiast  Wysoka  Rada (dawniej  Komitet  Wysokich
Przedstawicieli), która jest organem zarządzającym, zbiera się na szczeblu
dyrektorów politycznych ministerstw spraw zagranicznych co najmniej dwa
razy  do  roku  i  określa  najważniejsze  kierunki  politycznego  działania
organizacji.  Stała Rada odpowiedzialna za koordynację prac organizacji
pomiędzy  sesjami  Wysokiej  Rady podejmuje  decyzje  związane  z
wykonywaniem bieżących funkcji organizacji.  Urzędujący Przewodniczący
jest odpowiedzialny przede wszystkim za koordynację działań organizacji.
Wymieniona  funkcja  pełniona  jest  rotacyjnie  przez  jeden  rok,  następna
przez  ministrów  spraw  zagranicznych  poszczególnych  państw
członkowskich OBWE24.

22 Tamże, s. 41.

23 Tamże, s. 42.

24 A. Florczak, Organizacja..., s. 99.
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Drugą grupą instytucji są organy administracyjne, a więc: Sekretariat,
Sekretarz  Generalny  oraz  Biuro  Instytucji  Demokratycznych  i  Praw
Człowieka.  Sekretariat  z  siedzibą  w  Wiedniu  pełni  funkcje  usługowo-
techniczne.  Warto  dodać,  że  jednym  z  ważniejszych  departamentów
Sekretariatu jest  Centrum Zapobiegania Konfliktom.  Ponadto  Sekretariat
posiada filię (w Pradze – Czechy),  która spełnia funkcje archiwum oraz
zajmuje się rozpowszechnianiem informacji dotyczących OBWE. Sekretarz
Generalny  jako  najwyższy  urzędnik  w  strukturach  administracyjnych
nadzoruje  i  organizuje  ich  pracę.  Kolejna  instytucja  –  Biuro  Instytucji
Demokratycznych i  Praw Człowieka –  odpowiedzialna jest  za realizację
prac  w  zakresie  ludzkiego  wymiaru  OBWE.  Nadzoruje  ono
przeprowadzenie  wolnych  wyborów  w  państwach  nowych  demokracji,
organizuje spotkania implementacyjne i seminaria25. 

Następne  są  organy  parlamentarne,  do  których  zalicza  się  przede
wszystkim  Zgromadzenie  Parlamentarne.  Składa  się  ono  z
parlamentarzystów  państw  członkowskim  OBWE,  a  swe  posiedzenia
odbywa  raz  w  roku  w  stolicy  jednego  z  państw wchodzących  w  skład
OBWE. Należy zaznaczyć, że  Zgromadzenie omawia sprawy związane z
funkcjonowaniem oraz realizacją podstawowych celów organizacji26.

Do  autonomicznych  organów  OBWE  należy  Forum  do  spraw
Współpracy  w  Dziedzinie  Bezpieczeństwa zajmujące  się  problemami
kontroli zbrojeń, rozbrojenia, budową środków zaufania i bezpieczeństwa,
dialogiem i zapobieganiem konfliktom. Trzeba podkreślić, że jest to jedyna
instytucja w Europie o takim charakterze27.

Kolejny  organ  –  Wysoki  Komisarz  OBWE  do  spraw  Mniejszości
Narodowych –  jest  instytucją  wyspecjalizowaną,  odpowiedzialną  za
wczesne ostrzeganie i  reagowanie.  Jest to zatem instrument służący do
zapobiegania konfliktom w jak najwcześniejszej fazie.

Ostatnie, ale nie mniej ważne, są instytucje powoływane  ad hoc, np.
Grupa Mińska czy misje długoterminowe28.

Jak  wynika  z  powyższego  opisu  struktury OBWE są rozbudowane.
Największą wadą organizacji jest nieczytelny podział zadań pomiędzy jej
organami. Można domniemywać, że jest to związane z trwającym nadal
procesem ewolucyjnym organizacji i jej instytucji. 

25 Tamże, s. 100. 

26 Tamże. 

27 Tamże.

28 Tamże, s. 101. 
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Zadania OBWE (a do 1995 r. KBWE) należałoby rozpatrywać w pięciu
głównych obszarach jej  aktywności29.  Ze względu na temat  pracy autor
zdecydował się na charakterystykę obszarów bezpośrednio nawiązujących
do  działalności  KBWE,  a  od  1995  r.  OBWE  na  rzecz  zapewnienia
bezpieczeństwa30.  Pierwszym  obszarem  działań  są  problemy
bezpieczeństwa europejskiego. Abstrahując od sukcesów i dorobku KBWE
w pierwszych latach jej funkcjonowania, warto skupić się na działalności
KBWE,  a  od  1995  roku  OBWE,  poczynając  od  lat  90.  XX  w.,  kiedy
działalność ta zaczęła być szczególnie widoczna w dziedzinie dyplomacji
prewencyjnej  i  w  rozwiązywaniu  konfliktów.  Decyzje,  które  dotyczyły
powoływania  misji  wyjaśniających,  sprawozdawczych  oraz  operacji
pokojowych  OBWE,  zapadły  podczas  szczytu  w  Helsinkach  w  1992  r.
(dokument  Helsiński).  Charakter  konfliktów  spowodował,  że  misje
długoterminowe znacznie różniły się od siebie pod względem profilu zadań
i  funkcji  oraz  składu  osobowego.  Cechą  wspólną  wszystkich  misji
pokojowych  OBWE  jest  ich  dobrowolny  charakter,  co  oznacza,  że
konieczne  jest  wyrażenie  zgody  na  ustanowienie  misji  przez  wszystkie
zainteresowane  strony.  Zgodnie  z  III  rozdziałem  Decyzji  helsińskich
podczas operacji pokojowych nie można użyć sił zbrojnych. Natomiast przy
ustanawianiu  misji  OBWE  może  powoływać  się  na  ustanowione
mechanizmy (np. mechanizm ludzkiego wymiaru)31. 

Analizując  dotychczasową  działalność  organizacji  w  zakresie
zapewnienia  międzynarodowego  bezpieczeństwa  i  pokoju,  można
dostrzec, że specjalnością OBWE stała się dyplomacja prewencyjna oraz
reagowanie  na  wczesne  fazy  sytuacji  kryzysowych.  Również  uległy
rozszerzeniu  funkcje  o charakterze  mediacyjnym  i  informacyjnym.
Wszystkie decyzje i przedsięwzięcia podejmowane były przez OBWE pod
wpływem  powstających  zagrożeń  i  zmieniającej  się  sytuacji
międzynarodowej.

Kolejnym  obszarem  aktywności  OBWE  są  działania  na  rzecz
pokojowego rozstrzygania sporów (nad którymi debatowano już podczas
spotkania KBWE w La Vallette w 1991 r.). Mechanizm wypracowany w La
Vallette zakłada możliwość powoływania niezależnych komisji  ekspertów
zajmujących  się  określonym  konfliktem.  Decyzje  komisji  to  jedynie
zalecenia,  które dany kraj  może zastosować w celu rozwiązania sporu.
Warto  jednak  nadmienić,  że  mechanizm  ten  ma  swoje  słabe  strony,

29 Zob. A. Florczak, Organizacja..., s. 101-108.

30 Poza zawartymi w pracy obszarami funkcjonowania OBWE wymienia się również: 

działalność na rzecz ochrony praw człowieka, współpracę w dziedzinie gospodarczej, 
naukowej i ochrony środowiska oraz kwestie regionu śródziemnomorskiego.

31 Tamże.
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ponieważ istnieją klauzule wyłączające, zgodnie z którymi procedura nie
ma zastosowania w odniesieniu do sporów związanych z integralnością
terytorialną, obroną narodową, suwerennością i roszczeniami należącymi
do jurysdykcji wewnętrznej. Mankament ten sprawił, że praktycznie nigdy z
powyższych  procedur  nie  skorzystano.  Mechanizm  z  La  Valletty  został
rozbudowany  w  trakcie  genewskiego  spotkania  ekspertów  w  1992  r.,
podczas którego wprowadzono procedurę „przymusowej koncyliacji” oraz
uchwalono tekst Konwencji o arbitrażu i koncyliacji. Należy podkreślić, że
konwencja  jest  pierwszym  w  historii  KBWE,  a  od  1995  r.  OBWE,
dokumentem  prawnie  wiążącym.  Niemniej  jednak  część  państw
członkowskich32 otwarcie  krytykowało  ten  dokument.  Głównym
argumentem negatywnych opinii było to, że istnieją już instrumenty służące
do  pokojowego  rozstrzygania  sporów  w  innych  organizacjach,  a
powoływanie  ich  w  KBWE,  a  od  1995  r.  w  OBWE,  doprowadzi  do
zwiększenia  funkcji  biurokratycznej  organizacji.  Faktem  jest  jednak,  że
państwa  chętnie  odwołują  się  do  politycznych  instrumentów
antykryzysowych OBWE33. 

Efekty działań OBWE i prognoza zmian
kierunków działania

Ostatnie  zdarzenia  w  Europie  Zachodniej  (związane  z  atakami
terrorystycznymi) determinują potrzebę przedstawienia działalności OBWE
w zakresie zwalczania terroryzmu.  Kwestie terroryzmu stały się jednym z
istotniejszych elementów działalności OBWE po 11 września 2001 r. Na
sesji Rady Ministerialnej w 2001 r. przyjęto Bukareszteński Plan Działania
na  Rzecz  Walki  z  Terroryzmem34 (The  Bucharest  Plan  of  Action  for
Combating  Terrorism).  Następnym  krokiem  OBWE było  przyjęcie  Karty
poświęconej zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu35 – The OSCE Charter
on  Preventing  and  Combating  Terrorism. (2002  r.,  Porto  –  podczas  X
posiedzenia  Rady  Ministerialnej).  Warto  zauważyć,  że  OBWE  nie
dysponuje  odpowiednimi  mechanizmami  mogącymi  przyczynić  się  do
zwalczania  terroryzmu.  W związku  z  tym  przy  realizacji  programów

32 M.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Turcja, Holandia.

33 A. Florczak, Organizacja..., s. 105.

34 Zob. The Bucharest Plan of Action For Combating Terrorism, http://www.osce.org/ 

atu/42524?download=true [dostęp: 26.05. 2016].

35 Zob. The Role of Civil Society in Preventing Terrorism http://www.osce.org/ 

odihr/25142?download=true [dostęp: 26.05.2016].
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poświęconych walce z terroryzmem współpracuje z Organizacją Narodów
Zjednoczonych (ONZ), Unią Europejską (UE) i Radą Europy oraz z innymi
regionalnymi  organizacjami.  Ponadto  poświęca  dużo  uwagi  problemom
walki  z  przestępczością  finansową,  finansowaniem  terroryzmu  i
cyberbezpieczeństwa.  W  ramach  Sekretariatu  OBWE  zaczęła
funkcjonować pod koniec 2002 roku komórka, która zajmuje się walką z
terroryzmem.  Jest  to  Zespół  ds.  Działań  Przeciwko  Terroryzmowi  (The
Action  against  Terrorism  Unit –  ATU).  Działalność  ATU  służy  przede
wszystkim  utrzymaniu  skutecznej  roli  OBWE  w  zwalczaniu  terroryzmu,
poszerzaniu  możliwości  pomocy  dla  państwa  członkowskich  oraz
polepszaniu koordynacji działań instytucji krajowych i międzynarodowych
dotyczących  przeciwdziałania  i  zwalczania  terroryzmu.  W  2012  roku
utworzono nowy departament – Transnational Threats Department (TTD),
którego  celem  jest  wzmacnianie  działań  programowych  OBWE  w
dziedzinie zagrożeń transnarodowych. Aktywność TTD koncentruje się na
zagrożeniach  ze  strony  terroryzmu,  przestępczości  zorganizowanej,
nielegalnego  handlu  narkotykami  oraz  niebezpieczeństwa  dla
cyberprzestrzeni36. 

Trzeba  w  tym  miejscu  nadmienić,  że  pod  koniec  2015  roku  Rada
Ministerialna  OBWE  przyjęła  deklarację  zwalczania  terroryzmu,
zainicjowaną  przez  Rosję.  Stały  przedstawiciel  Rosji  przy  OBWE
Aleksander Łukaszewicz podczas konferencji  ministerialnej w Belgradzie
podkreślił,  że  ministrowie  potwierdzili  konieczność  odłożenia  na  bok
wszystkiego, co nie dotyczy walki z terroryzmem37.

Obecnie  OBWE  umożliwia  wszystkim  uczestnikom  podejmowanie
stosownych inicjatyw, które ukierunkowane są na rozszerzenie konkretnej
sfery  bezpieczeństwa  europejskiego.  Jest  to  możliwe  dzięki  nowemu
typowi  międzynarodowych  stosunków politycznych,  opierających  się  na
podmiotowości politycznej każdego państwa. W całej działalności OBWE,
która  obejmuje  sferę  militarną,  sukcesem  jest  powstanie  tzw.  sieci
porozumień rozbrojeniowych (wspomnianych we wcześniejszych treściach
opracowania) oraz środków budowy zaufania i  bezpieczeństwa38.  Środki
budowy zaufania (ang.  Confidence Building Measures – CBMS) stały się
ważnym elementem, który weryfikuje istniejący system bezpieczeństwa w
sferze  militarnej  i  jest  ważną  formą  dialogu  międzynarodowego  na  tej

36 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 

https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/zwalczanie_terror
yzmu_miedzynarodowego/zapobieganie_i_zwalczanie_terroryzmu [dostęp: 26.05.2016].

37 https://pl.sputniknews.com/swiat/201512051588363-obwe-terroryzm-rosja/ [dostęp: 

15.10.2016].

38 C. Marcinkowski (red.), OBWE..., s. 45.
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płaszczyźnie.  Środki  budowy zaufania  mają  przede  wszystkim:  usuwać
przyczyny napięcia między państwami (a tym samym przyczyniać się do
umacniania  pokoju  i  bezpieczeństwa  w  Europie),  umacniać  wzajemne
zaufanie  (a  tym  samym  stabilność  i  bezpieczeństwo  w  Europie),
powstrzymywać  od  groźby  użycia  siły  albo  użycia  siły  przeciwko
integralności  terytorialnej  czy  niepodległości  politycznej  któregokolwiek
państwa, zmniejszać niebezpieczeństwo konfliktu zbrojnego i zapobiegać
niewłaściwemu zrozumieniu lub błędnej ocenie działalności militarnej oraz
wspierać wysiłki na rzecz zmniejszenia napięcia i popierania rozbrojenia39.

Porozumienia  wyżej  wymienione  łączą  się  i  obejmują  wszystkie
państwa wpisane w procesie OBWE, a dzięki odpowiedniemu systemowi
weryfikacji zapewniają kontrolę ich wypełniania. 

Warto  w  tym  miejscu  zapytać  o  przyszłą  działalność  OBWE.  Na
pierwsze miejsce wysuwa się kwestia Brexitu i jej konsekwencji polityczno-
finansowych  w  Europie,  która  nie  pozostanie  bez  wpływu  na
bezpieczeństwo ekonomiczne kontynentu. 

Kolejnym ważnym zadaniem, z którym będzie musiała zmierzyć się
w najbliższych latach OBWE, są zmiany polityczne w Afryce Północnej i na
Bliskim Wschodzie, które nie pozostają bez wpływu na Europę. Już dzisiaj
spotykamy się z problemami dotyczącymi tzw. kwestii uchodźców. Jednak
znacznie  ważniejsze  zadania  będą  dotyczyć  finansowych  następstw
powyższych problemów, do których rozwiązania OBWE nie jest obecnie
przygotowana. 

Wnioski

Omawiając  postawione  we  wstępie  w  formie  pytań  problemy
badawcze, należy stwierdzić, że:

 OBWE została stworzona w celu budowy zaufania oraz współpracy państw
członkowskich  w  dziedzinie  bezpieczeństwa,  kontroli  zbrojeń,
przestrzegania  praw  człowieka  oraz  wspierania  demokracji  w  Europie
Środkowo-Wschodniej.

 Najważniejszymi dokumentami regulującymi działalność KBWE, a od 1995 r.
OBWE, są:  Akt Końcowy KBWE  (1975 r.), Paryska Karta Nowej Europy
(1990  r.), Deklaracja  lizbońska  (1996  r.) oraz Karta  Bezpieczeństwa
Europejskiego  (1998  r.).  OBWE  ma  do  spełnienia  istotne  zadania  w
zakresie wczesnego ostrzegania, zapobiegania kryzysom i rozwiązywania
konfliktów.  Do  wypełnienia  tej  misji  dysponuje  szeregiem  procedur  i
mechanizmów zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego, jak i tzw.
„ludzkiego wymiaru”. 

39 Tamże, s. 94.
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 Ostatnie  efekty  działalności  OBWE to  umożliwienie  krajom  członkowskim
podejmowania  stosownych  inicjatyw  ukierunkowanych  na  rozwinięcie
konkretnej sfery bezpieczeństwa oraz powstanie podmiotów zajmujących
się  walką  z  terroryzmem,  który  w  ostatnim  czasie  jest  jednym  z
największych  problemów  w  Europie.  Natomiast  przyszła  działalność
OBWE powinna się skupiać na Wielkiej Brytanii (Brexit) oraz na zmianach
politycznych  w  Afryce  Północnej  i  na  Bliskim  Wschodzie,  które  mają
ogromny wpływ na Europę. 

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) zajmuje
się przede wszystkim konfliktami o podłożu wewnętrznym. Sankcje, jakimi
dysponuje  organizacja,  mają  wymiar  jedynie  polityczny.  Są  to:  presja
polityczno-moralna,  protest  dyplomatyczny,  krytyka,  potępienie,
zawieszenie  lub  wykluczenie  z  organizacji40.  Warto  się  zastanowić  nad
zwiększeniem  działalności  OBWE  w  obszarze  bezpieczeństwa
finansowego.

Udział  OBWE  w  rozwiązywaniu  europejskich  konfliktów  oraz  w
formułowaniu  instrumentarium  antykryzysowego  należy  postrzegać  jako
pragmatyczne  podejście  do  wyzwań  współczesności.  Misje  OBWE  w
rejonach  konfliktów  nie  doprowadziły  praktycznie  do  rozwiązania
jakiegokolwiek  konfliktu,  ale  przyczyniały  się  do  nawiązywania  dialogu,
osłabiania  i  rozładowania  napięcia  oraz  promowania  demokratycznych
standardów i idei OBWE.
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THE FUNCTIONS OF THE ORGANIZATION
FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE

IN BUILDING UP SECURITY

Abstract:  This author  discusses the activity of  The Organization  for
Security and Cooperation in Europe (OSCE). The main aim of this paper is
to present the main functions of the OSCE in the building up of generally
understood security.

The first part of the paper is about the origin of the OSCE. The second
part discusses the main documents regulating the tasks of the OSCE as
well as the principal functions that the organization fulfils in the main areas
of its activity. The last part presents the results of the OSCE’s work and
possible areas in which the organization could work in the future.
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