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ROLA I ZNACZENIE CIMIC WE WSPÓŁCZESNYCH 
OPERACJACH 

 
 

Uwarunkowania prowadzenia współczesnych operacji  
wojskowych 

 
Zmiana układu polityczno-militarnego na świecie oraz dynamiczny 

rozwój uzbrojenia i wyposażenia sił zbrojnych sprawiły, że współczesne 

operacje wojskowe diametralnie różnią się od tych z okresu drugiej wojny 

światowej i lat powojennych. Wraz ze zmianą układu polityczno-militarnego 

zmniejszyło się prawdopodobieństwo wybuchu konfliktu zbrojnego na sze-

roką skalę, ale jednocześnie pojawiły się nowe rodzaje zagrożeń destabili-

zujących bezpieczeństwo w świecie1. 

Większość współczesnych kryzysów wiąże się z problemami humani-

tarnymi, terroryzmem, zdobywaniem bogactw naturalnych, bezpieczeń-

stwem obywateli oraz stabilnością niezbędną do utrzymania demokratycz-

nych rządów. Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo światowe i wy-

maga odpowiedniego reagowania na kryzysy. Rosną wymagania wobec 

działań prowadzonych ad hoc, które szczególnie wpływają na zapewnienie 

bezpieczeństwa2. 

Operacje wielonarodowe można zdefiniować jako operacje sojuszni-

cze oraz operacje, w których występują również komponenty wojskowe 

państw niebędących członkami sojuszu i są one organizowane na podsta-

wie mandatu Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej lub 

Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Są to operacje, 

w których uczestniczą kontyngenty wojskowe różnych państw charaktery-

zujące się coraz częściej cywilno-wojskową strukturą. Zasadne jest więc 

uznanie, że operacje wielonarodowe to reakcja społeczności międzynaro-

dowej na zagrożenia i sytuacje kryzysowe występujące we współczesnym 

świecie3. 

Podczas przygotowania i prowadzenia operacji wielonarodowej ważne 

jest określenie jej celu. Obecnie zmiany we współczesnym świecie i prefe-

rowane sposoby rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów i sytuacji kry-

                                                           
1
 Por., L. Elak, Komponent cywilno-wojskowy w operacjach reagowania kryzysowego, 

AON, Warszawa 2011, s. 13. 
2
 Por., tamże, s. 11. 

3
 Por., tamże, s. 13. 
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zysowych wymagają nowego modelu operacji wraz z metodami użycia 

w niej sił zbrojnych. Zmiany w sposobie i formach używania sił zbrojnych 

wynikają z działalności politycznej kraju na arenie międzynarodowej oraz 

z innego charakteru zagrożeń bezpieczeństwa. Implikuje to nowy cel mili-

tarny operacji, której ideą nie jest już używanie sił zbrojnych poza granica-

mi kraju w celu zdobywania terytorium, rynków zbytu czy surowców, lecz 

aktywne uczestnictwo w kreowaniu międzynarodowego pokoju i bezpie-

czeństwa. Celem politycznym powinno być wymuszanie oczekiwanych 

zachowań pokojowych na arenie międzynarodowej4.  

Cel współczesnych operacji zdeterminowany jest przede wszystkim 

potencjalnymi zagrożeniami i wyzwaniami, sytuacją geopolityczną i militar-

ną w rejonie operacji, uwarunkowaniami legislacyjnymi, prawem międzyna-

rodowym oraz obowiązującym doktrynami. Co więcej, będzie on zależał 

także od stopnia narastania konfliktu, bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego, jakości funkcjonowania organów władzy centralnej i lokalnej, a także 

wydolności infrastruktury i stanu służb publicznych5. 

Analiza sytuacji geopolitycznej oraz militarnej może doprowadzić do 

sformułowania następujących celów operacji wielonarodowych:  

 przywracanie i umacnianie pokoju; 

 zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności w rejonie działań; 

 zapobieganie agresji; 

 zachowanie integralności; 

 stworzenie podstaw struktur nowej władzy; 

 pomoc w odbudowie struktur sił bezpieczeństwa6. 

Biorąc pod uwagę potencjalne zagrożenia w rejonie prowadzenia ope-

racji, a głównie ich charakter, stopień nasilenia, walkę kultur i religii, terro-

ryzm oraz katastrofy ekologiczne, cel operacji może obejmować: 

 likwidowanie zagrożeń ze strony państw sąsiednich; 

 umacnianie tożsamości narodowej; 

 odbudowę infrastruktury gospodarczej; 

 polepszanie warunków życia ludności lokalnej; 

 walkę ze zorganizowaną przestępczością i terroryzmem; 

 poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego7. 

Wnioski z analizy sformułowanych celów współczesnych operacji 

wskazują, że w każdym konflikcie, obok celu militarnego i politycznego, 

można wyróżnić także cel społeczny, który jest skierowany na człowieka, 

na wyzwalanie w lokalnej ludności postaw propaństwowych i prospołecz-

nych. Do trwałego osiągnięcia celu operacji nie wystarcza zatem usunięcie 

                                                           
4
 Por., A. Czupryński, J. Trembecki, Uwarunkowania współpracy cywilno-wojskowej 

w rejonie działania współpracy, AON, Warszawa 2008, s. 17. 
5
 Por., L. Elak, Komponent…, wyd. cyt., s. 16. 

6
 Por., tamże.  

7
 Por., tamże. 
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przeszkody w drodze do politycznego porozumienia, ale wymagane są 

takie działania, by po pokonaniu przeciwnika stworzyć lokalnej ludności 

warunki do rozwoju i współpracy we własnym państwie oraz na arenie 

międzynarodowej. Taki cel można osiągnąć poprzez pomaganie danej 

populacji w organizacji życia społecznego, politycznego i gospodarczego 

na wyższym poziomie niż przed konfliktem. Wskazuje to na zasadniczą 

ewolucję celów operacji i oczekiwanych innych metod działania kontyngen-

tów sił zbrojnych niż dotychczas. Działania prowadzone innymi metodami 

niż walka zbrojna przynoszą większy skutek w długofalowym i trwałym 

osiąganiu celu konfliktu. Stąd pojawiło się pojęcie kinetycznych i niekine-

tycznych metod osiągania celu, gdzie za metody kinetyczne można uznać 

walkę zbrojną niepowodującą trwałych zmian w społeczeństwie, a za me-

tody niekinetyczne cały zestaw skierowany na rozwój i współpracę powo-

dujący pozytywne i trwałe zmiany w środowisku i mentalności ludzi8. 

Celem operacji wielonarodowej może być zapewnienie bezpieczeń-

stwa, wspieranie tworzenia i funkcjonowania struktur władzy lokalnej i rzą-

dowej, odbudowa infrastruktury, poprawa warunków materialnych ludności 

oraz wspieranie rozwoju gospodarczego. W ujęciu doktrynalnym operacje 

wielonarodowe w trakcie działań militarnych mają na celu oddziaływanie 

i wpływanie na strony konfliktu w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania 

się, a także zapewnienie pomocy i bezpieczeństwa ludności cywilnej 

w niestabilnych regionach. Po zakończeniu działań wojska mogą prowa-

dzić operacje mające na celu zapewnienie bezpiecznego środowiska, nie-

zbędnego dla władz cywilnych realizujących proces pojednania, odbudowy 

zniszczonej infrastruktury i przywrócenia funkcjonowania służb publicz-

nych9. 

Przez wzgląd na fakt, że współczesne operacje zarówno na etapie 

planowania, jak i na etapie ich realizacji, wymagają uwzględnienia czynni-

ków politycznych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych, środowisko-

wych oraz humanitarnych coraz większego znaczenia nabiera współpraca 

cywilno-wojskowa (CIMIC10), która odzwierciedla szerokie podejście kom-

ponentów wojskowych do spraw bezpieczeństwa środowiska cywilnego11. 

W przeważającej większości współczesnych operacji konieczne jest 

uwzględnienie wzajemnie oddziałujących na siebie trzech podstawowych 

elementów: 

 wojsk sojuszniczych, 

 ludności i instytucji cywilnych (rządowych i pozarządowych), 

                                                           
8
 Por., A. Czupryński, J. Trembecki, Uwarunkowania…, wyd. cyt., s. 4. 

9
 FM 3-07, Stability Operations and Support Operations, Headquarters, Department of 

the Army, Washington DC, February 2003, s. 1-3, za: L. Elak, Komponent…, wyd. cyt., 
s. 16 

10
 CIMIC – [ang. Civil Military Cooperation] – współpraca cywilno-wojskowa.  

11
 Por., L. Elak, Komponent…, wyd. cyt., s. 11. 
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 miejscowych sił zbrojnych. 

Określenie wspólnych celów i metod współdziałania z ludnością cywil-

ną oraz organizacjami i władzami na danym terenie może zapewnić suk-

ces wojskowy bez konieczności użycia potencjału militarnego. Stąd wła-

śnie tak istotne znaczenie ma współpraca cywilno-wojskowa i zasada ko-

ordynacji wspólnego wysiłku w oddzielnej realizacji zadań, ale wspólnym 

osiąganiu celów. W sytuacjach, kiedy współdziałanie obu stron jest trudne 

lub niemożliwe, CIMIC staje się kluczowym elementem w planowaniu 

i racjonalnym korzystaniu z lokalnych zasobów przez siły militarne. Spraw-

nie funkcjonujący CIMIC tworzy fachowe połączenie pomiędzy wojskami 

sojuszniczymi a władzami i organizacjami cywilnymi, tworząc warunki dla 

osiągnięcia właściwej skuteczności prowadzonych operacji12.  

Współczesne realia środowiska międzynarodowego mają ogromny 

wpływ na operacje wojskowe. Prowadzone działania kinetyczne często 

powodują straty wśród ludności cywilnej, sprawiając, iż sukces taktyczny 

jest często porażką strategiczną13. Siły zbrojne muszą więc zmierzyć się 

z nowymi wyzwaniami, które często nie mają natury wojskowej. Przekłada 

się to bezpośrednio na wzrost roli współpracy pomiędzy stroną cywilną 

a wojskową, wymuszając konieczność uwzględniania szerokiego spektrum 

czynników cywilnych w planowaniu wojskowym. 

 

 

Istota, cele oraz zasady funkcjonowania CIMIC 
 

Współpraca cywilno-wojskowa była obecna na teatrze działań od po-

czątku historii wojen. W ciągu wieków przybierała różne formy i miała od-

mienny charakter. Przechodziła swoiste metamorfozy, zaczynając od cy-

wilnego wsparcia w przygotowaniach do kampanii wojennej, a kończąc na 

udziale wojska w odbudowie infrastruktury ekonomicznej i zapewnieniu 

bezpieczeństwa w zniszczonym wojną kraju. Przez lata pojęcie oraz ob-

szar działalności CIMIC ewoluowały, a w ostatnich latach osiągnęły nową 

jakość i skonsolidowały się w znaną obecnie formę. 

Współczesne uwarunkowania środowiska bezpieczeństwa oraz cha-

rakter prowadzonych operacji pokojowych egzekwują wypracowanie cało-

ściowego podejścia w celu efektywnego dążenia do osiągnięcia zamierzo-

nego efektu końcowego. Obecnie czynnikiem wpływającym na efektyw-

ność i skuteczność operacji jest nie tyle siła ognia, co działania niekine-

tyczne realizowane przez operatorów CIMIC, które ukierunkowane są na 

                                                           
12

 M. Cieślarczyk, M. Chojnacki, A. Radomyski, Współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) 
w Siłach Zbrojnych (SP) RP (CIVIL-MILITARY COOPERATION), AON, Warszawa 2003, 
s. 6-7. 

13
 David H. Petreus, Combatant Commander’s Perspective, Zeszyty Naukowe AON, 

nr 1 (78) 2010, s. 19. 
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pozyskanie przychylności społeczeństwa w obszarze odpowiedzialności. 

Strategiczne zmiany, które zaszły w Sojuszu Północnoatlantyckim, dosto-

sowały go do nowych wyzwań i wzmocniły jego zdolność do rozwiązywa-

nia kompleksowych sytuacji kryzysowych. Newralgicznym elementem, 

który stanowi podstawę funkcjonowania tego systemu, jest dążenie do 

optymalnego wykorzystania zasobów i środków wojskowych w prowadzo-

nych działaniach. Oznacza to, że najbardziej pożądanym jest najoszczęd-

niejszy sposób realizacji zadania przy minimalnym zaangażowaniu sił 

zbrojnych. W tym aspekcie kluczowe znaczenie dla powodzenia operacji 

oraz sprawnej realizacji jej celów ma współpraca cywilno-wojskowa pro-

wadzona ze wszystkimi kluczowymi partnerami w rejonie operacji. 

Współpraca cywilno-wojskowa jest integralną częścią procesu szkole-

nia, planowania oraz operacji na teatrze działań. Termin ten wywodzi się 

od angielskiego akronimu CIMIC. Na uwagę zasługuje fakt, iż brak jest 

jednoznacznej, precyzyjnej i wspólnej dla wszystkich organizacji definicji 

określającej współpracę cywilno-wojskową, albowiem jej zakres i charakter 

działań zależy od uwarunkowań danej operacji. Ma na to wpływ charakter 

misji, jaką prowadzą poszczególne organizacje i fakt, że każda na swój 

użytek określa cele i zadania CIMIC. 

W literaturze przedmiotu, w zależności od zastosowanego podejścia, 

spotyka się różne definicje CIMIC. Na konferencji naukowej zorganizowa-

nej w Departamencie Społeczno-Wychowawczym MON w dniu 23.03.1999 

r. zaprezentowano poglądy, zgodnie z którymi treścią CIMIC są wszelkie 

relacje pomiędzy władzami wojskowymi wojsk NATO i władzami narodo-

wymi, w zakresie cywilnym i wojskowym podejmowane w czasie pokoju, 

kryzysu i wojny, które dotyczą wzajemnych stosunków pomiędzy wojskami 

sojuszniczymi a rządami państw i ludnością cywilną w obszarach, gdzie 

wojska sojusznicze działają14. 

Współpraca cywilno-wojskowa realizowana w ramach NATO obejmuje 

szerokie spektrum relacji pomiędzy siłami Sojuszu a cywilnymi organami, 

ludnością, organizacjami i agencjami. CIMIC ma charakter powiązany: 

z jednej strony obserwuje się wzrost zapotrzebowanie na wsparcie z wyko-

rzystaniem środków wojskowych w celu zwiększenia efektywności funkcjo-

nowania władz cywilnych, a z drugiej – wzrasta znaczenie wsparcia udzie-

lonego operacji wojskowej ze strony cywilnej. W związku z tym niezbędne 

stało się uregulowanie tej współpracy właściwymi dokumentami normatyw-

nymi. Należy podkreślić, że oprócz NATO żadne inne organizacje (ONZ, 

UE, OBWE) nie wydały stosownych aktów prawnych, w których znalazłyby 

się regulacje zasad współpracy cywilno-wojskowej. Ich działalność skupia 

                                                           
14

 M. Cieślarczyk, M. Chojnacki, A. Radomyski, Współpraca…, wyd. cyt., s. 7. 
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się głównie na zasadach określonych w dokumentach sojuszniczych, po-

dobnie jak współpraca wojskowo-cywilna w wojsku polskim15.  

Najważniejszymi dokumentami regulującymi działalność CIMIC 

w NATO są: 

 NATO Strategic Concept16; 

 MC 411/1: NATO Military Policy on Civil-Military Cooperation17; 

 AJP-09: NATO Civil-Military Cooperation18. 

W Koncepcji Strategicznej NATO z 1999 roku zawarto stwierdzenie, że 

relacje zachodzące pomiędzy wojskami Sojuszu a cywilnym otoczeniem 

(zarówno rządowe, jak i pozarządowe) mają kluczowe znaczenie dla suk-

cesu operacji. Współpraca cywilno-wojskowa jest wzajemnie zależna: 

środki wojskowe wspomagają władze cywilne; w tym samym czasie cywil-

ne wsparcie operacji wojskowych ma duże znaczenie dla pomocy me-

dycznej, komunikacji, logistyki oraz spraw publicznych19. 

Rozwinięcie tej sentencji znalazło się w dokumencie MC 411/1 z 9 lip-

ca 2001 roku, przygotowanym na potrzeby KFOR20 i SFOR21. Stwierdzono 

w nim, że CIMIC to obszar wzajemnego współdziałania pomiędzy organa-

mi cywilnymi a militarnymi i musi być uwzględniany zarówno w operacjach 

wspólnej obrony22, jak i w operacjach spoza artykułu 5 Traktatu Waszyng-

tońskiego23. CIMIC jest kluczowym elementem (łącznikiem, swoistym inter-

fejsem) całości planu operacyjnego a nie częścią działań24. 

W myśl doktryny MC 411/1 współpraca cywilno-wojskowa nie oznacza 

wojskowego nadzoru nad organizacjami i agencjami cywilnymi, ani też na 

odwrót. Zastosowanie CIMIC następuje wtedy, gdy:25 

 siły wojskowe będą odpowiedzialne jedynie za zadania związane 

z bezpieczeństwem oraz za wsparcie odpowiednich organów cywilnych – 

w ramach środków i zdolności – w celu realizacji zadań cywilnych, wtedy, 

gdy zostanie to uzgodnione przez właściwego dowódcę wojskowego 

zgodnie z planem operacji oraz uprawnionymi organami cywilnymi, gdy 

zajdzie taka potrzeba; 

                                                           
15

 Por., L. Elak, Komponent…, wyd. cyt., s. 48. 
16

 Koncepcja strategiczna NATO, Lizbona 2010. 
17

 Polityka wojskowa NATO w zakresie współpracy cywilno-wojskowej. 
18

 Współpraca cywilno-wojskowa w NATO (CIMIC). 
19

 L. Elak, Komponent…, wyd. cyt., s. 48. 
20

 KFOR – Kosovo Forces. 
21

 SFOR – NATO's Stabilisation Force. 
22

 Ang. Collective Defence Operations – CDOs. 
23

 Ang. Crisis Response Operations – CROs. 
24

 Por., L. Elak, Komponent…, wyd. cyt., Warszawa 2011, s. 48. 
25

 Por., L. Elak, Doświadczenia z misji w aspekcie wyzwań i zagrożeń komponentu 
cywilno-wojskowego, [w:] M. Wrzosek i inni, Wielonarodowe komponenty wojskowo-cywilne 
w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego, wydanie pokonferencyjne, 
Wielonarodowa Brygada Lublin, AON, (wydawnictwo w przygotowaniu, materiał przekazany 
ze zbiorów autora). 
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 będą wymagane (w wyjątkowych okolicznościach) od wojska zada-

nia, za które normalnie odpowiedzialne są cywilne organy mandatowe, 

organizacje lub agencje. Zadania te będą podejmowane tylko wtedy, gdy 

nie będzie właściwego ciała cywilnego, nie będzie ono zdolne do wypeł-

niania swoich mandatowych zadań oraz niepodjęcie tych zadań mogłoby 

doprowadzić do niepożądanych skutków. Wojsko powinno być przygoto-

wane, aby na wniosek właściwych organów cywilnych po akceptacji przez 

NATO podjąć konieczne zadania do czasu, gdy cywilne mandatowe orga-

ny, organizacje lub agencje nie będą przygotowane do ich przejęcia; 

 odpowiedzialność za zadania cywilne będzie przekazywana wła-

ściwym organom cywilnym, organizacjom lub agencjom. Proces ten powi-

nien przebiegać w możliwie najkrótszym terminie i w jak najbardziej łagod-

ny sposób; 

 wojsko będzie potrzebowało zwiększonego dostępu do cywilnych 

zasobów. W takiej sytuacji zostaną podjęte wszelkie starania w celu unik-

nięcia negatywnego wpływu na ludność miejscową, gospodarkę, środowi-

sko, infrastrukturę i pracę organizacji humanitarnych; 

 zostaną podjęte wszelkie możliwe środki w celu zachowania neu-

tralności i bezstronności organizacji humanitarnych. 

Definicja współpracy cywilno-wojskowej według doktryny AJP-09 

obejmuje koordynację i współpracę o charakterze wspierającym misje, 

prowadzoną pomiędzy dowódcą NATO i ludnością, łącznie z władzami 

krajowymi i lokalnymi, jak również organizacjami i ośrodkami międzynaro-

dowymi, krajowymi i pozarządowymi26. Powyższa doktryna wypełniła lukę 

normatywną, która uwzględnia specyfikę funkcjonowania wojsk Sojuszu 

w operacjach reagowania kryzysowego. Umożliwiła ponadto organizację 

pakietu szkoleń oraz ćwiczeń w fazie planowania z zakresu prawa humani-

tarnego, uwarunkowań kulturowych, społeczno-politycznych i historycz-

nych. Podkreśliła tym samym rolę i aspekty wsparcia cywilnego w osiąga-

niu przez dowódców poszczególnych szczebli zamierzonego celu opera-

cji27. 

W polskiej doktrynie DD-9 CIMIC został scharakteryzowany, jako (…) 

zespół przedsięwzięć obejmujący koordynację i współdziałanie pomiędzy 

dowódcą wojskowym a podmiotami cywilnymi, przez które rozumie się 

ludność cywilną, władze lokalne oraz organizacje międzynarodowe, rzą-

dowe i pozarządowe, działające w obszarach ich kompetencji i odpowie-

dzialności28. CIMIC zatem nawiązuje i utrzymuje tę współpracę w celu 

stworzenia dowódcy danego szczebla dowodzenia podczas operacji wa-

                                                           
26

 NATO Civil-Military Co-operation (CIMIC) Doctrine AJP-9, 2003.  
27

 Por., P. Chabielski, Współpraca cywilno-wojskowa, Przegląd Wojsk Lądowych, nr 9, 
Warszawa 2009. 

28
 Doktryna współpracy cywilno-wojskowej Sił Zbrojnych RP – DD/9, Warszawa 2004, 

s. 8. 
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runków cywilno-wojskowych, które dałyby mu największe korzyści moral-

ne, materialne i taktyczne. CIMIC stanowi swego rodzaju punkt styczności 

z władzami lokalnymi. Jego długoterminowym zadaniem jest natomiast 

pomoc w stworzeniu trwałych rozwiązań w sytuacjach kryzysowych29.  

Po analizie treści poszczególnych dokumentów normatywnych nasuwa 

się wniosek, że istotą funkcjonowania CIMIC są wszelkie działania i prze-

znaczone na nie środki, które mają na celu wsparcie współpracy pomiędzy 

władzami wojskowymi operacji a władzami cywilnymi, ludnością i organi-

zacjami na obszarze odpowiedzialności30. Oczywiste wydaje się, iż nad-

rzędnym celem współpracy cywilno-wojskowej jest wsparcie dowódcy oraz 

jego linii postępowania zmierzającej do realizacji mandatowych celów ope-

racji. Cele współpracy-cywilno wojskowej można podzielić na dwie pod-

stawowe kategorie: 

 cel krótkofalowy – ustanowienie i utrzymanie szerokiej współpracy 

środowisk społecznych, organizacji i instytucji w rejonie odpowiedzialności, 

aby stworzyć takie relacje cywilno-wojskowe, które przyniosą największe 

korzyści moralne, materialne, taktyczne i operacyjne; 

 cel długofalowy – stworzenie i utrzymanie warunków pomocnych 

w osiąganiu trwałych rozwiązań w sytuacjach kryzysowych31. 

Zasady realizacji zadań w ramach współpracy cywilno-wojskowej sta-

nowią syntetyczne podstawy podczas planowania, organizacji oraz reali-

zacji poszczególnych faz operacji. Zasady CIMIC są ogólnymi regułami 

mającymi wpływ na prowadzoną działalność CIMIC w czasie całego spek-

trum konfliktu. Dzielą się one na dwa ogólne rodzaje32: 

 zasady dotyczące militarnej sfery działalności CIMIC odnoszące się 

do całokształtu wewnętrznych wojskowych procesów, umożliwiających 

rozwój i powstanie planu współpracy cywilno-wojskowej i regulację jego 

wykonania. 

 zasady dotyczące kontaktów cywilno-wojskowych odnoszące się do 

ustanawiania i utrzymywania efektywnej więzi cywilno-wojskowej z cywil-

nymi władzami, agencjami, organizacjami i ludnością cywilną. 

Do zasad CIMIC dotyczących aspektu militarnego zalicza się33: 

 prymat misji – zadanie militarne posiada bezwzględny prymat, nie 

mogą być zatem podejmowane żadne działania, które nie przyczyniają się 

do realizacji głównego zadania obszaru wojskowego; 

                                                           
29

 Por., L. Elak, Komponent…, wyd. cyt., s. 49. 
30

 Por., A. Antczak, L. Elak, Żołnierze CIMIC i oficerowie prasowi w operacjach mię-
dzynarodowych – wybrane aspekty, AON, Warszawa 2009, s. 49. 

31
 Por., L. Zakrzewski, A. Rozbicki, Wybrane zagadnienia współpracy cywilno-

wojskowej (CIMIC), kompendium, Dowództwo Wojsk Lądowych, Warszawa 2010, s. 7. 
32

 Por., tamże, s. 8. 
33

 Por., A. Antczak, L. Elak, Żołnierze…, wyd. cyt., s. 49-50. 
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 ukierunkowanie – wszelka działalność CIMIC skoncentrowana jest 

na osiągnięciu głównego celu, przy czym dowódca musi być świadomy 

wzajemnego oddziaływania środowisk cywilnych i wojskowych; 

 ekonomiczność – minimalizacja użycia środków militarnych na 

rzecz cywilnych, co oznacza, że CIMIC musi unikać sytuacji uzależnienia 

funkcjonowania instytucji, władz, organizacji cywilnych i ludności od zaso-

bów wojskowych; 

 koncentracja – skupienie się na tych zadaniach, które mają naj-

większą szansę powodzenia i przyczyniają się do osiągnięcia celu misji; 

 zobowiązania humanitarne – prawna odpowiedzialność dowódców 

za przestrzeganie prawa międzynarodowego (w tym międzynarodowego 

prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych) oraz przedsięwzięcia na rzecz 

zredukowania negatywnych skutków działań wojennych. 

Do zasad dotyczących aspektu cywilno-wojskowego należą34: 

 świadomość kulturowa – znajomość, zrozumienie i poszanowanie 

dla miejscowej historii, tradycji, kultury, zwyczajów oraz prawa, ponadto 

żołnierze CIMIC prowadzą szkolenia w tym zakresie dla pozostałych 

uczestników misji; 

 wspólny cel – utrzymanie i ustawiczne polepszanie nawiązanej 

współpracy, doradzanie dowódcy co do sposobów realizacji celów misji za 

pomocą współpracy cywilno-wojskowej; 

 podzielona odpowiedzialność – jasno wytyczony zakres współpracy 

ze stroną cywilną, który uwzględnia obszary odpowiedzialności i role po-

szczególnych stron; 

 korzyści cywilne – stworzenie atrakcyjnej oferty współpracy cywil-

no-wojskowej na podstawie zdefiniowanych potrzeb strony cywilnej 

w stosunku do wojska (zazwyczaj w obszarze logistyki i łączności); 

 zgoda (wzajemny consensus) – działania mające na celu porozu-

mienie ze stroną cywilną; 

 przejrzystość – atmosfera zaufania poprzez prowadzenie przejrzy-

stej działalności; 

 skuteczna łączność – utrzymywanie stałych, otwartych i bezpo-

średnich kontaktów. 

CIMIC, jako integralna część operacji, stanowi narzędzie w rękach 

dowódcy umożliwiające łatwiejszą realizację powierzonego zadania, a tym 

samym osiągnięcie celu operacji. Aby kontakty nawiązane z komponentem 

cywilnym okazały się skuteczne, personel CIMIC zobligowany jest kiero-

wać się w swoich działaniach wyżej opisanymi zasadami, gdyż tylko wtedy 

partnerzy cywilni zaakceptują rozpoczętą współpracę. Oczywisty jest fakt, 

że czasem zbudowanie odpowiednich relacji może być związane z wypra-
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 Por., tamże, s. 50. 
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cowaniem rozwiązań kompromisowych, które są możliwe tylko przy za-

chowaniu określonych zasad postępowania. 

 

 

Rola i znaczenie CIMIC we współczesnych operacjach na 
przykładzie operacji w Bośni i Hercegowinie oraz 

w Afganistanie 
 

Formalnie można przyjąć, że problemy współpracy cywilno-wojskowej 

zostały zapoczątkowane w operacji IFOR35 i SFOR36. Układ z Dayton 

w sprawie wojskowych aspektów ustanowienia pokoju na terenie Bośni 

i Hercegowiny posiadał, oprócz wojskowych, cywilne założenia, które nie 

zostały zrealizowane w czasie trwania misji. Mandat IFOR kończył się 

20 grudnia 1996 r., dlatego 12 grudnia 1996 r. rezolucją nr 1088 misja zo-

stała przedłużona37. 

Wprowadzanie w życie Układu z Dayton, ścisła współpraca NATO, 

UNHCR38, OBWE39, Międzynarodowego Trybunału ds. Zbrodni Wojennych 

i innych organizacji spowodowało, że współpraca cywilno-wojskowa stała 

się jedną z podstawowych części operacji SFOR i jednym z ważniejszych 

pojęć NATO. Ze względu na wyodrębniający się w operacjach podział na 

dwa aspekty wojskowy i cywilny zadania były realizowane przez różne 

instytucje. Działania wojskowe realizowane były przez koalicję państw pod 

kierunkiem USA z wykorzystaniem struktury NATO (IFOR), natomiast se-

kwencja działań cywilnych leżała w zakresie OBWE. Analizując treści 

Układu wywnioskowano, że rozwiązania humanitarne i społeczno-

ekonomiczne będące konsekwencją konfliktu zostają powierzone organi-

zacjom międzynarodowym. Zjawiskiem łączącym obydwa te aspekty zo-

stała współpraca cywilno-wojskowa, która odgrywała coraz większe zna-

czenie i wysuwała się zdecydowanie na prowadzenie w aspekcie imple-

mentacji porozumień pokojowych. Szczególna aktywność komórek CIMIC 

przejawiała się w badaniu nastrojów społecznych, zabezpieczaniu podsta-

wowych potrzeb materialnych, prowadzeniu rozminowania oraz odbudowy 

                                                           
35

 IFOR (Implementation Force) – operacja NATO prowadzona w okresie od 

20.12.1995 r. do 20.12.1996 r. w Bośni i Hercegowinie. W skład sił spoza NATO wchodziły 
pododdziały państw uczestniczących w programie Partnerstwo dla Pokoju, państw nieeuro-
pejskich (Egipt, Malezja, Pakistan) oraz Rosja. 

36
 SFOR (Stabilisation Force – Siły Stabilizacyjne NATO) – wojskowa grupa międzyna-

rodowa w Bośni i Hercegowinie pod przewodnictwem NATO. Celem było utrzymanie poro-
zumienia z Dayton z 21.11.1995 r. SFOR działało w ramach operacji Operation Joint Guard 
(21.12.1996 – 19.06.1998) i Operation Joint Forge (20.06.1998 – 02.12.2004). 

37
 Por., L. Elak, Doświadczenia…, wyd. cyt. 

38
 UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) – Wysoki Komisarz ONZ 

ds. Uchodźców. 
39

 OBWE (Organization for Security and Co-operation in Europe) – Organizacja Bez-
pieczeństwa i Współpracy w Europie. 



Agata Krzemińska 

64 
 

infrastruktury. Wymienione zadania w sposób szczególny rzutowały na 

funkcjonowanie CIMIC oraz powodowały przedstawianie go w korzystnym 

świetle opinii publicznej40. 

Oficjalnie dowódcy NATO, którzy byli niechętni udzielania wsparcia or-

ganizacjom cywilnym, zmienili swoje postawy w tej sprawie po prośbie 

przedstawionej NATO przez Carla Bildta (Specjalnego Reprezentanta od-

powiedzialnego za implementację cywilnych aspektów Układu z Dayton). 

Zwrócił się on o zabezpieczenie działalności biura m.in. w środki łączności 

i transportowe. Brak odpowiedniego wyposażenia i personelu w sytuacji, 

gdy IFOR nimi dysponował, powodował, że lista jego potrzeb nie była za-

skoczeniem dla NATO. Rada Sojuszu pozytywnie rozpatrzyła jego prośbę 

i wiosną 1996 roku wydała polityczną dyrektywę dla sił Sojuszu w IFOR, 

w której zobowiązała dowódców do zapewnienia określonego wsparcia 

organizacjom cywilnym. Wojskowi rozpoczęli bliską współpracę z OBWE 

podczas wrześniowych wyborów 1996 roku i kolejnych organizowanych 

w Bośni i Hercegowinie41. 

Działania zmierzające do rozwoju CIMIC widoczne są m.in. w bryga-

dzie, która powstała w celu szybszego reagowania ONZ na sytuacje kryzy-

sowe Standby High Readiness Brigade – SHIRBRIG. Rozwój tej idei po-

zwalał – oprócz podstawowych potrzeb operacji wojskowej – również okre-

ślić czynniki wskazujące na konieczność powiązań pomiędzy wojskowymi 

organami a organizacjami cywilnymi. Było to asumptem powołania w szta-

bie brygady komórki G-5. Jej zadaniem stało się zapewnienie dowódcy 

brygady kontaktów ze środowiskiem cywilnym. Działania CIMIC 

w SHIRBRIG skupione są wokół trzech głównych zagadnień42: 

1. Wsparcie zadań operacyjnych. Kontrola ludności i zasobów w celu 

zapewnienia zarówno brygadzie, jak i ludności cywilnej środków zabezpie-

czenia przed skutkami działań zbrojnych, może zawierać m.in. krótkoter-

minową pomoc władzom cywilnym w odbudowie infrastruktury niezbędnej 

do normalnego funkcjonowania usług i zaopatrywania ludności cywilnej; 

przegrupowanie ludności cywilnej z terenów zagrożonych, gdzie ich obec-

ność może utrudniać operację lub narażać na akty wrogości stron konfliktu. 

2. Wsparcie na rzecz środowiska cywilnego, infrastruktury i opieka 

nad ludnością cywilną. Działania te obejmują wszystkie działania CIMIC 

odnoszące się do pomocy społeczności cywilnej, przez które rozumie się 

m.in. pomoc administracji cywilnej z włączeniem w to działań umożliwiają-

cych dowódcy wypełnienie zobowiązań wobec społeczności cywilnej 

zgodnie z prawem międzynarodowym, traktatami i porozumieniami; pomoc 

humanitarna (wspieranie działań rządowych i pozarządowych organizacji 

humanitarnych łagodzących skutki wojny, czy też klęsk żywiołowych). 
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 Por., A. Czupryński, J. Trembecki, Uwarunkowania…, wyd. cyt., s. 82. 
41

 Por., tamże, s. 83. 
42

 Por., tamże, s. 84-86. 
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3. Szeroko pojęta działalność łącznikowa. Działalność ta wymaga za-

angażowania oficerów łącznikowych o bardzo różnych specjalnościach 

(np. inżynieryjnej, medycznej itp.) i może być podzielona na działalność 

łącznikową zewnętrzną (oficerowie łącznikowi pracują przy różnych lokal-

nych i humanitarnych organizacjach. Składają meldunki o planach i działa-

niach oraz przekazują prośby o pomoc, której organizacje te potrzebują) 

oraz specjalistyczną (rolą ich jest działanie w charakterze specjalistów 

w danej specjalności/dziedzinie i bycie swoistym filtrem zapotrzebowań 

płynących z różnych organizacji). 

Do zadań Nordycko-Polskiej Grupy Bojowej w Siłach Stabilizujących 

w Bośni i Hercegowinie, która odpowiedzialna jest za realizację zadań 

CIMIC w Grupie Bojowej (sekcja G-5) należy43: 

 manifestowanie militarnej obecności żołnierzy – członków misji; 

 zapobieganie i usuwanie wrogości pomiędzy poszczególnymi spo-

łecznościami; 

 kształtowanie bezpiecznego oraz stabilnego otoczenia; 

 wprowadzenie w życie postanowień Układu z Dayton; 

 utrzymywanie łączności z organizacjami rządowymi i pozarządo-

wymi, lokalnymi władzami oraz miejscową ludnością w budowaniu reali-

stycznego obrazu sytuacji zawierającej powtórne osiedlanie, repatriację, 

demokratyzację życia oraz potrzebę pomocy we własnej strefie odpowie-

dzialności (AOR); 

 koordynowanie wysiłków w celu powrotu ludności oraz odbudowy 

zniszczeń; 

 używanie specjalistów CIMIC w rozwoju przyszłych projektów po-

mocy oraz odbudowy; 

 używanie pododdziałów CIMIC do gromadzenia informacji oraz 

monitorowanie cywilnej aktywności w AOR; 

 używanie zespołów CIMIC, jako specjalistów do wykonywania za-

dań specyficznych.  

Powyższe zadania dokładnie odzwierciedlają szeroki zakres aktywno-

ści współpracy cywilno-wojskowej od ochrony zagrożonego życia zaczyna-

jąc, a na odbudowie struktur rządowych i pozarządowych kończąc. 

Do głównych zadań mandatowych sekcji CIMIC, które wypełniają ob-

szary jej działalności, można zaliczyć44: 

 nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z władzami lokalnymi; 

 ograniczenie wpływu spraw cywilnych na operacje wojskowe; 

 prowadzenie spotkań z lokalnymi organizacjami humanitarnymi 

w celu udzielania pomocy społeczności lokalnej oraz udzielanie pomocy 

organizacjom humanitarnym w zakresie swobodnego poruszania się; 
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 rozpoznawanie aktualnej sytuacji socjalnej i stanu infrastruktury; 

 przyjmowanie od ludności zażaleń i skarg na działanie żołnierzy 

SFOR; 

 organizowanie i udział w „patrolach humanitarnych” w celu zbiera-

nia informacji o sytuacji ludności cywilnej; 

 sporządzanie dziennych i tygodniowych raportów oraz meldunków 

sytuacyjnych. 

Duże znaczenie w prowadzeniu współpracy cywilno-wojskowej ma ba-

za danych, która ze względu na znajdujące się w niej zbiory informacyjne 

odgrywa istotną rolę w powodzeniu operacji. Informacje w niej zawarte 

dotyczą m.in.45: 

 wykazów władz gminy: samorządowych, administracyjnych i policji; 

 stosunku lokalnych władz do realizacji Porozumienia Pokojowego 

z Dayton; 

 zjawisk polityczno-społecznych mogących wpływać na poziom bez-

pieczeństwa żołnierzy SFOR; 

 działalności lokalnych partii politycznych; 

 obsady kierowniczych stanowisk w głównych zakładach pracy poło-

żonych w strefie odpowiedzialności; 

 działalności lokalnych organizacji humanitarnych; 

 ekonomiki miast i gmin, poziomu życia lokalnych społeczności; 

 procesów powrotu uchodźców i osób przesiedlonych; 

 działalności lokalnego szkolnictwa, służby zdrowia, liczba szkół, 

przychodni, szpitali itp.; 

 planowania i realizacji projektów w obszarze odpowiedzialności. 

Zakładanym efektem końcowym operacji SFOR jest uzyskanie pożą-

danego stanu bezpieczeństwa. Jego osiągnięcie jest możliwe w głównej 

mierze właśnie dzięki zbieraniu wyżej wymienionych informacji. Ułatwia to, 

bowiem w znacznym stopniu określanie i wskazywanie środków ciężkości 

na każdym szczeblu i prowadzi do harmonijnej współpracy cywilno-

wojskowej, na którą składają się odpowiednie działania, oddziaływania, 

współzależności i transfery46. 

W ramach współpracy cywilno-wojskowej, oprócz zadań utrzymania 

stabilnej sytuacji w rejonie odpowiedzialności, śledzenia ruchów Sił Zbroj-

nych Federacji Bośniacko-Chorwackiej, czuwania nad przebiegiem proce-

su rozminowania, monitorowania przemieszczania się jednostek na terenie 

Federacji i Republiki Serbskiej oraz lustrowania składów uzbrojenia, waż-

nym zadaniem jest rozpoznawanie potrzeb ludności zamieszkującej tę 

strefę i wspieranie działających tam organizacji humanitarnych. Wiele za-

dań wykonywanych jest na rzecz CIMIC i przy jego pomocy. Oddziałują 
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one niejako propagandowo, ponieważ mają budować pozytywny wizerunek 

SFOR w strefie jego odpowiedzialności47. 

Innowacją w prowadzeniu patroli operacyjnych było wprowadzenie pa-

troli badających sytuację socjalną miejscowej ludności. Zjawiskiem co-

dziennym stały się konwoje z pomocą socjalną, podczas których rozdawa-

no paczki z żywnością, ciepłą odzieżą, czy zabawkami dla dzieci. Dzięki 

częstym kontaktom z mieszkańcami, wizytom w ich domach, szczerym 

przyjacielskim rozmowom poznawano nastroje i potrzeby, a także ustalano 

szczegóły ewentualnej pomocy. Notatki sporządzane podczas rozmów 

z lokalną ludnością umożliwiły analizę nastrojów wśród społeczeństwa 

oraz zlokalizowanie punktów zapalnych i incydentalnych naruszeń prawa48. 

Podczas operacji SFOR współpraca cywilno-wojskowa była jeszcze 

w fazie początkowej. Pomimo tak dużego wachlarza wykonywanych zadań 

mających ogromne znaczenie w operacji, wiele spraw wymagało dopraco-

wania i rozwiązania. Jednak długofalowe działania, ścisła współpraca, 

sprawna koordynacja i rozwijane oddziaływania, współzależności i transfe-

ry skutkują coraz lepszymi rokowaniami na przyszłość, co okazało się wi-

doczne w kolejnych operacjach z udziałem CIMIC, m.in. w operacji wspar-

cia pokoju ISAF (ang. International Security Assistance Force) w Afgani-

stanie. 

Siły ISAF utworzone zostały na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeń-

stwa ONZ nr 1386 z 20 grudnia 2001 r. Ich głównym zadaniem było 

wsparcie Rządu Tymczasowego w Afganistanie oraz pomoc w zapewnie-

niu bezpieczeństwa w Kabulu i okolicach, tworzenie i szkolenie afgańskich 

struktur rządowych oraz nowych sił bezpieczeństwa, a także pomoc w od-

budowie infrastruktury cywilnej. Operacja ISAF początkowo obejmowała 

swoim obszarem jedynie stolicę Afganistanu – Kabul, jednak mandat ONZ 

został rozszerzony na podstawie Rezolucji RB ONZ nr 1510 z 13.10.2003 

roku. Stopniowo siły ISAF przejęły odpowiedzialność za obszar całego 

kraju49. 

Operacja ISAF potwierdza tezę, że we współczesnych operacjach nie 

wystarcza pokonać siłę zbrojną przeciwnika, ale należy na danym obsza-

rze zaprowadzić określony porządek społeczny. Nie jest jednak możliwe 

wprowadzenie go bez udzielenia wsparcia dotychczas pokonanym. Osią-

gnięcie sukcesu w Afganistanie wymaga zatem czegoś więcej niż osią-

gnięcie militarnego celu operacji. Potrzebne jest bowiem wsparcie kreują-

cych pozytywne zmiany w społeczeństwie i afgańskie poczucie własności. 

Współpraca cywilno-wojskowa okazała się najbardziej odpowiednim na-
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rzędziem dowódcy w realizacji świadomego wpływu na środowisko cywilne 

dla osiągnięcia wytyczonych celów50.  

Rozwiązania CIMIC sprawdzone we wcześniejszych operacjach oka-

zały się nieadekwatne w stosunku do wyzwań w Afganistanie. Każda pro-

wincja, rejon czy wioska charakteryzuje się bowiem innymi uwarunkowa-

niami ekonomicznymi, religijnymi, powiązaniami politycznymi, więziami 

społeczno-kulturowymi. Stało się to podstawą do powstania zespołów od-

budowy każdej z prowincji zniszczonego kraju. PRT (ang. Provincial Re-

construction Team) – zespoły odbudowy prowincji, jako nowe narzędzie 

wspomagające działania wojskowe początkowo tworzone były pod kierow-

nictwem USA w ramach działań koalicyjnych. W związku z tym, że z cza-

sem były tworzone i finansowane przez poszczególne państwa – nabierały 

różnych kształtów i różniły się specyfiką. Wszystkie jednak posiadają 

wspólne cechy, a mianowicie są złożone ze specjalistów cywilnych i woj-

skowych wspomagających wiedzą ekspercką władzę na szczeblu lokalnym 

w tworzeniu warunków odbudowy i rozwoju każdej prowincji. PRT ma za 

zadanie prowadzenie działalności ukierunkowanej na rozszerzenie 

i wzmocnienie władzy Islamskiej Republiki Afganistanu na szczeblu pro-

wincji w celu umożliwienia rozwoju oraz tworzenia stabilnego i bezpiecz-

nego środowiska w obszarze prowadzonej operacji51. 

W niniejszym artykule do analizy działań CIMIC i PRT w Afganistanie 

przyjęto współpracę cywilno-wojskową prowadzoną przez Polski Kontyn-

gent Wojskowy. Stanowi to doskonały przykład wykorzystania współpracy 

cywilno-wojskowej na współczesnym polu walki. Niezależnie od rodzaju 

wykonywanych przez dowódców zadań jest ona wszechobecna w kontak-

tach z ludnością cywilną i organizacjami funkcjonującymi w prowincji Gha-

zni. Stanowi jedyny sposób koordynacji działań związanych z osiąganiem 

założonych celów w odniesieniu do środowiska cywilnego. Kreowanie po-

zytywnego wizerunku Polskich Sił Zadaniowych, nawiązanie dobrych rela-

cji ze środowiskiem cywilnym oraz – w końcowym etapie – możliwość po-

mocy w rekonstrukcji i odbudowie infrastruktury oraz struktur lokalnej ad-

ministracji – to tylko mały wycinek współpracy cywilno-wojskowej. Jedynie 

zrozumienie specyfiki działania i umiejętne wykorzystanie elementów 

CIMIC może przynieść wymierne efekty, które pozwolą na urzeczywistnie-

nie celów operacji52. 

Polskie Siły Zadaniowe przejęły odpowiedzialność za prowincję Gha-

zni w dniu 01.11.2008 roku. W trakcie administrowania prowincją zespoły 

CIMIC napotkały na wiele problemów, m.in.: brak wykwalifikowanego per-

                                                           
50
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sonelu, nieznajomość i niestosowanie się do prawa, korupcja oraz nieprzy-

jacielskie działania przeciwko urzędnikom państwowym53.  

W celu prowadzenia efektywnej współpracy cywilno-wojskowej należy 

ustalić podstawy oraz zasady współdziałania ze wszystkimi partnerami 

w rejonie prowadzonej operacji. Oficerowie CIMIC wraz z zespołami PRT 

tworzą odpowiednie kanały komunikacji, oszacowują potrzeby ludności 

cywilnej oraz dostęp do podstawowych zasobów i usług. Ocenie podlega 

również poziom funkcjonowania infrastruktury krytycznej oraz instytucji54. 

Zespoły PRT wraz z partnerami cywilnymi przy wsparciu CIMIC reali-

zują szereg programów pomocowych skupiających się na zaspokajaniu 

potrzeb lokalnej społeczności w zakresie zatrudnienia, szkoleń, treningów 

umotywowanych na poprawę warunków socjalno-bytowych, a tym samym 

wzroście poziomu zadowolenia wśród ludności cywilnej.  

Grupa PRT realizuje przedsięwzięcia mające na celu wsparcie władz 

Islamskiej Republiki Afganistanu w odbudowie struktur państwa. Stabiliza-

cja i bezpieczeństwo to obszary priorytetowe dla działalności PRT, które 

posiadając struktury cywilno-wojskowe, mogą łączyć zdolności do dyplo-

matycznego, wojskowego i ekonomicznego oddziaływania. Pozwala to na 

skuteczne wspieranie władz afgańskich w odbudowie instytucji państwo-

wych i efektywnym administrowaniu w niestabilnych i niebezpiecznych 

rejonach kraju. Przedstawiciele PRT w porozumieniu z organami władzy 

terytorialnej przygotowują projekty, które są włączane do centralnej listy 

projektów rządowych, a po ich zatwierdzeniu przez władze rządowe orga-

nizują ich realizację. Do głównych obszarów działalności PRT należy: 

wzmocnienie struktur państwa i społeczeństwa obywatelskiego, rozbudo-

wa infrastruktury drogowej i systemów energetycznych, edukacja, ochrona 

zdrowia, zwiększenie dostępu do wody pitnej55. Do zadań realizowanych 

przez PRT w Afganistanie zalicza się56: 

 ustanowienie i utrzymywanie pełnej współpracy pomiędzy dowódcą 

wojskowym a legalnymi przedstawicielami władz państwowych, Radą Pro-

wincji, Komitetem ds. Rozwoju Prowincji, innymi organizacjami rządowymi 

i pozarządowymi, a także środowiskiem cywilnym oraz koordynacja tych 

działań w obszarze odpowiedzialności PKW Afganistan, jak również wspie-

ranie wytworzenia i ugruntowywania warunków służących osiągnięciu za-

kładanych celów operacji; 
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 maksymalne wsparcie zadań realizowanych przez dowódcę PKW 

w osiąganiu założonego stanu końcowego, głównie w sferze rozwoju go-

spodarczego i ekonomicznego prowincji Ghazni; 

 zbieranie informacji w celu aktualizacji sytuacji; 

 rozwój i promocję współpracy w celu stworzenia przyjaznego śro-

dowiska operacji i zwiększenia możliwości realizacji zadań wojsk wła-

snych; 

 koordynację wsparcia dla władz lokalnych; 

 koordynację pomocy miejscowej ludności w odbudowie infrastruktu-

ry cywilnej w rejonie odpowiedzialności; 

 monitorowanie stosunku ludności lokalnej do sił koalicyjnych; 

 przeprowadzanie oceny sytuacji ludności w rejonie odpowiedzial-

ności w zakresie zaspokajania ich podstawowych potrzeb bytowych; 

 promowanie przedstawicieli organów władzy lokalnej w społeczeń-

stwie. 

Grupa Wsparcia CIMIC, wraz z zespołami PRT oraz sekcją S-5 Sztabu 

PSZ57, tworząc odrębne struktury stanowią wspólny organizm pełniący 

funkcję współpracy cywilno-wojskowej. Działalność IV zmiany PKW po-

zwala wnioskować, że Grupa Wsparcia CIMIC jest przeznaczona do koor-

dynowania działań oraz wsparcia dowódcy w zakresie współpracy cywilno-

wojskowej. Głównym jej zadaniem jest spowodowanie nawiązania i utrzy-

manie współpracy między dowódcami poszczególnych szczebli dowodze-

nia a środowiskiem cywilnym oraz koordynacja działań w obszarze odpo-

wiedzialności poszczególnych elementów PSZ, a także tworzenie warun-

ków służących osiąganiu zakładanych celów PKW. Jest to możliwe dzięki 

pełnieniu przez CIMIC trzech podstawowych funkcji58: 

1. Wymiany informacji z podmiotami cywilnymi (funkcja łącznikowa), 

obejmującej m.in. ustanowienie i utrzymywanie pozytywnych relacji ze śro-

dowiskiem cywilnym (z uwzględnieniem struktur plemiennych) oraz organi-

zowanie i uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami lokalnych 

władz, liderami lokalnych społeczności oraz przedstawicielami organizacji 

humanitarnych. 

2. Wsparcia środowiska cywilnego, a w jego ramach m. in. koordyna-

cja i dystrybucja pomocy humanitarnej oraz koordynacja wsparcia organi-

zacji pozarządowych w obszarze operacji. 

3. Wsparcia realizacji zadań przez dowódców poszczególnych szcze-

bli, w tym m.in.: rozwój i promocja współpracy w celu utworzenia przyjaz-

nego operacji środowiska oraz zwiększenia możliwości wykonywania za-

dań przez wojska własne oraz monitorowanie stanu bezpieczeństwa pu-
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blicznego i infrastruktury gospodarczej, a także warunków życia ludności 

cywilnej. 

Głównym przeznaczeniem sekcji S-5 Sztabu PSZ jest koordynacja 

działań oraz wsparcie szefa sztabu w planowaniu działań PSZ związanych 

z realizacją zadań mandatowych w środowisku cywilnym. Zasadnicze za-

dania spoczywające na oficerach sekcji to m.in.59: 

 uzgadnianie z Grupą Wsparcia CIMIC oraz PRT działań w ramach 

współpracy cywilno-wojskowej oraz operacyjnych; 

 prowadzenie bieżących lub doraźnych analiz i ocen sytuacji środo-

wiska cywilnego; 

 utrzymanie łączności z organizacjami międzynarodowymi i poza-

rządowymi oraz agencjami cywilnymi prowadzącymi działalność w obsza-

rze odpowiedzialności PKW oraz z władzami cywilnymi. 

Na przykładzie IV zmiany PKW w Afganistanie widać, że elementy 

współpracy cywilno-wojskowej, mimo różnych struktur, przy zbliżonym 

sposobie działania oraz wspólnym celu realizują zadania CIMIC, tworząc 

swoistego rodzaju most komunikacyjny między środowiskiem wojskowym 

a cywilnym. Pomost ten ułatwia ocenę problemów pojawiających się 

w miarę upływu czasu i realizacji zadań w zmiennej sytuacji bezpieczeń-

stwa oraz w warunkach pojawiających się nowych potrzeb ludności w ob-

szarze operacji60. 

Podstawowym kryterium powodzenia działań w operacji w Afganista-

nie są działania stabilizacyjne, które sprawiają, iż siły zbrojne stają się od-

powiedzialne za realizację zadań normalnie realizowanych przez kompo-

nent cywilny. Taki stan rzeczy wymaga wszechstronnego podejścia do 

odbudowy, modernizacji oraz wsparcia struktur rządowych oraz lokalnych. 

Nie jest to możliwe do osiągnięcia bez odpowiedniej współpracy cywilno-

wojskowej oraz realizacji projektów pomocowych na rzecz środowiska cy-

wilnego. Mandat operacji uwzględnia osiągnięcie pożądanego stanu koń-

cowego, jednak zwycięstwo może być osiągnięte jedynie, gdy zdobędzie 

się serca i umysły ludzi, gdyż zwyciężyć mają Afgańczycy, a nie siły wielo-

narodowe61, których rola ogranicza się do wspierania wysiłków państwa 

afgańskiego dążącego do normalności, stabilizacji i bezpieczeństwa po 

długich latach konfliktów62. 

Doświadczenia współpracy cywilno-wojskowej w operacjach w Bośni 

i Hercegowinie oraz Afganistanie wyraźnie pokazują ewolucję funkcjono-

wania CIMIC. Wraz z rozwijaniem się obszarów działań i efektywności 

współpracy cywilno-wojskowej wzrasta też jej rola i znaczenie we współ-
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czesnych operacjach. Analizując scharakteryzowaną w niniejszym artykule 

działalność CIMIC w operacjach, można stwierdzić, że cele i zadania przez 

nią realizowane są nieodłącznym elementem osiągnięcia pożądanego sta-

nu końcowego operacji, a w przypadku przejścia operacji z fazy utrzyma-

nia pokoju do fazy budowania pokoju są elementem decydującym o powo-

dzeniu operacji63. 

Współcześnie współpraca cywilno-wojskowa jest realizowana we 

wszystkich rodzajach operacji prowadzonych pod auspicjami NATO. Zmia-

ny uwarunkowań w środowisku bezpieczeństwa wskazują, iż rola, jaką 

odgrywa CIMIC będzie systematycznie rosnąć, ponieważ jej priorytetowym 

zadaniem jest wsparcie dowódcy w realizacji postawionych zadań. Co wię-

cej, analiza mandatowych celów politycznych operacji ISAF pozwala na 

stwierdzenie, iż zostały one określone w sposób umożliwiający ich realiza-

cję wyłącznie poprzez zaangażowanie sektora cywilnego stanowiącego 

jednocześnie środek ciężkości działań rekonstrukcyjnych i stabilizacyjnych. 

Zarówno komponent cywilny, jak i wojskowy, dążą w pierwszej kolejności 

do zapewnienia bezpieczeństwa, a następnie stabilizacji umożliwiającej 

niezachwiany rozwój społeczny, ekonomiczny oraz gospodarczy. Współ-

praca cywilno-wojskowa powinna stanowić jeden z ważniejszych elemen-

tów działania dowódców każdego szczebla realizujących zadania w trakcie 

konfliktu zbrojnego. 

Problem współpracy cywilno-wojskowej nabiera coraz większego zna-

czenia w osiąganiu długofalowych i trwałych celów operacji wojskowej. 

W dzisiejszych operacjach bez realizacji zadań współpracy cywilno-

wojskowej nie można efektywnie osiągać jej celów. Współpraca cywilno-

wojskowa stanowi skomplikowane narzędzie w rękach dowódcy, ale jej 

znacznie wynika z roli, jaką odgrywa w odbudowie państwa po konflikcie. 

W podsumowaniu roli i znaczenie CIMIC we współczesnych opera-

cjach trafne będzie przytoczenie słów admirała Leightona Smitha (dowód-

ca IFOR, kwiecień 1998 r.): W listopadzie 1995 r. nigdy nie słyszeliśmy 

o CIMIC, my nie mieliśmy pojęcia, co robicie... Teraz my nie możemy żyć 

bez was64. 
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ABSTRACT 
ROLE AND IMPORTANCE OF CIMIC IN 

CONTEMPORARY OPERATIONS 
 

 

Current operations combine integrated undertakings during which both 

military and non-military tasks are performed. Due to the fact that each 

operation leads to a contact between the military and civilian population, 

non-military tasks include actions aimed at rebuilding the country after 

a military conflict and they are extremely important. Thus it is not possible 

to achieve effectively the aims of operations only using armed forces 

whose abilities are not satisfactory in this respect. Neither civilian organiza-

tions nor armed forces are able to accomplish the desired final state of 

operation single-handedly. This results in more and more common military 

cooperation with the civilian environment. The article features the role and 
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importance of civil military cooperation in contemporary operations. It is 

stressed that civil military operations based on the will of a given country to 

introduce positive changes are the precondition of ending contemporary 

conflicts. CIMIC leading role to pursue the goals of operation is presented 

on the example of operations conducted in Bosnia-Herzegovina and Af-

ghanistan. 


