
* Dr Je rzy Staƒ czyk – kie row nik Za kła du Sto sun ków Mi´ dzy na ro do wych, In sty tut
Na uk Spo łecz nych Aka de mii Pod la skiej w Sie dl cach.

1 Pa ra fo wa ny zo stał w Ma astricht 10.12.1991 r., pod pi sa ny 7.02.1992 r., a wszedł
w ˝y cie 1.11.1993 r. Do ko na no w nim m.in. zmia ny na zwy Eu ro pej skiej Wspól no ty Go -
spo dar czej na Wspól no t´ Eu ro pej skà, a tak ̋ e wpro wa dzo no trój fi la ro wà struk tu r´ two -
rzo nej Unii, wy od r´b nia jàc: I fi lar − wspól no to wy o cha rak te rze go spo dar czym (Wspól -
no ta Eu ro pej ska, Eu ro pej ska Wspól no ta W´ gla i Sta li oraz Eu ra tom) i dwa fi la ry
mi´ dzy rzà do we o cha rak te rze po li tycz nym (II: Wspól na Po li ty ka Za gra nicz na i Bez pie -
czeƒ stwa, III: Wy miar Spra wie dli wo Êci i Spraw We wn´trz nych).
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Je rzy Staƒ czyk*

Gru py Bo jo we ja ko in stru ment po li ty ki 
re ago wa nia kry zy so we go Unii Eu ro pej skiej

Pro ces for mo wa nia Grup Bo jo wych Unii Eu ro pej skiej za czàł od gry -
waç istot nà ro l´ w two rze niu Eu ro pej skiej Po li ty ki Bez pie czeƒ stwa
i Obro ny, czy li zdol no Êci woj sko wych i an ty kry zy so wych UE. Ze wzgl´ -
du na zdy na mi zo wa nie te go przed si´ wzi´ cia i ro snà ce je go zna cze nie
trze ba po Êwi´ ciç mu na le ̋ y tà uwa g´, zwłasz cza ˝e an ga ̋ u je si´ w nie
bar dzo licz na i wpły wo wa gru pa paƒstw. Ini cja ty wa ta po win na słu ̋ yç
umac nia niu to˝ sa mo Êci eu ro pej skiej, a tak ̋ e po zy cji Unii ja ko zna czà -
ce go uczest ni ka sto sun ków mi´ dzy na ro do wych, ma jà ce go aspi ra cje glo -
bal ne go od dzia ły wa nia.

Ge ne za kon cep cji

Przed sta wia jàc ge ne z´ oma wia ne go pro ce su, na le ̋ y na wià zaç do fak -
tu przy j´ cia Trak ta tu o Unii Eu ro pej skie j1 w 1991 r., w któ rym m.in. usta -
no wio no Wspól nà Po li ty k´ Za gra nicz nà i Bez pie czeƒ stwa. Ma ona w za -
ło ̋ e niu (art. 17, ust. 1 trak ta tu) obej mo waç „wszel kie spra wy do ty czà ce
bez pie czeƒ stwa Unii, w tym stop nio we okre Êla nie wspól nej po li ty ki obron -
nej, któ ra mo gła by do pro wa dziç do wspól nej obro ny, je Êli Ra da Eu ro pej -
ska tak za de cy du je”. Na te spra wy skła da jà si´ prze wi dzia ne w trak ta cie



2 W pro jek cie Trak ta tu o UE oraz w re for mu jà cym Trak ta cie Li zboƒ skim (gru dzieƒ
2007 r.) wpro wa dzo na zo sta ła na zwa: Wspól na Po li ty ka Bez pie czeƒ stwa i Obro ny. Nie mo˝ -
na jej jed nak u˝yç, za nim trak tat w wy ni ku ra ty fi ka cji nie wej dzie w ˝y cie. Sze rzej: S.Pa -
rzy mies, Wspól na Eu ro pej ska Po li ty ka Bez pie czeƒ stwa i Obro ny, „Sto sun ki Mi´ dzy na rodo -
we” nr 1−2/2000, s. 12−15; R.Zi´ ba, Kon cep cja bez pie czeƒ stwa Unii Eu ro pej skiej w:
Bez pie czeƒ stwo mi´ dzy na ro do we po zim nej woj nie, red. R.Zi´ ba, War sza wa 2008, s. 156.

3 Sze rzej: R.Zi´ ba, Wspól na Po li ty ka Za gra nicz na i Bez pie czeƒ stwa Unii Eu ro pej skiej,
War sza wa 2005; R.Zi´ ba, Eu ro pej ska Po li ty ka Bez pie czeƒ stwa i Obro ny, War sza wa 2005.

4 Jak wia do mo, przez bli sko 40 lat paƒ stwa two rzà ce Wspól no t´ Eu ro pej skà nie po -
tra fi ły si´ po ro zu mieç w kwe stii wspól nej obro ny. Jak kol wiek Trak tat Bruk sel ski z 1948 r.
mo cà swe go art. 5 da wał sy gna ta riu szom pi sem ne gwa ran cje wza jem ne go udzie la nia
so bie po mo cy zbroj nej, to po wsta ła na je go mo cy Unia Za chod nia, prze kształ co na na -
st´p nie w 1954 r. w Uni´ Za chod nio eu ro pej skà, mia ła mar gi nal ne zna cze nie wÊród struk -
tur eu ro pej skich.
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(art. 17, ust. 2) „mi sje hu ma ni tar ne i ra tun ko we, mi sje utrzy ma nia po -
ko ju oraz mi sje zbroj ne słu ̋ à ce za rzà dza niu kry zy sa mi, w tym przy wra -
ca niu po ko ju”. Jed nak usta no wio ne w czerw cu 1992 r. tzw. mi sje pe ters -
ber skie (ope ra cje hu ma ni tar ne, ra tow ni cze, po ko jo wo -roz jem cze,
opa no wy wa nia sy tu acji kry zy so wych i przy wra ca nia po ko ju), za któ re od -
po wia daç mia ła Unia Za chod nio eu ro pej ska (UZE), nie wpro wa dza ły po -
˝à da nych zmian struk tu ral nych i funk cjo nal nych w WPZiB. Zwra ca ła
uwa g´ nie efek tyw noÊç dy plo ma cji unij nej w re ago wa niu na kon flik ty bał -
kaƒ skie (Bo Ênia i Her ce go wi na 1992−1995 oraz Ko so wo 1999 r.). Wy ni -
ka ła ona głów nie z bra ku ade kwat nych do po trzeb sił i Êrod ków nie zb´d -
nych do pro wa dze nia ope ra cji woj sko wych. Dla te go od chwi li pod j´ cia
ini cja ty wy two rze nia po li ty ki re ago wa nia kry zy so we go UE po szu ki wa no dla
niej wspar cia ze stro ny So ju szu Pół noc no atlan tyc kie go (North Atlan tic Tre -
aty Or ga ni za tion, NA TO). W re zul ta cie za war tych z nim po ro zu mieƒ z po -
czàt kiem 1993 r. UE pod j´ ła si´ pierw szych ope ra cji za rzà dza nia kry zy -
so we go w po sta ci mi sji po li cyj nej w Bo Êni i Her ce go wi nie.

3−4 czerw ca 1999 r. na szczy cie UE w Ko lo nii za de cy do wa no o po -
wo ła niu Wspól nej Eu ro pej skiej Po li ty ki Bez pie czeƒ stwa i Obro ny,2 ma jà -
cej w za ło ̋ e niu za pew niç Unii zdol noÊç mi li tar nà. W póê niej szych do ku -
men tach na zy wa na jest Eu ro pej skà Po li ty kà Bez pie czeƒ stwa i Obro ny.
Sta no wi na rz´ dzie wy ko naw cze WPZiB, umiej sco wio nej w II fi la rze Unii.
Ce lem EP BiO sta ło si´ wspar cie WPZiB przez prze nie sie nie ope ra cyj nej
cz´ Êci Unii Za chod nio eu ro pej skiej do UE, stwo rze nie no wych or ga nów
do spraw EP BiO oraz bu do w´ eu ro pej skich sił szyb kie go re ago wa nia i sił
po li cyj nych zdol nych do sku tecz ne go pro wa dze nia mi sji pe ters ber skich.3

Był to do wód zna cze nia, ja kie od po ło wy lat 90. XX w. za cz´ to nada waç
po trze bie wzmoc nie nia bez pie czeƒ stwa paƒstw UE dzi´ ki wła snym sta -
ra niom, a nie tyl ko dzi´ ki dzia ła niom So ju szu Pół noc no atlan tyc kie go.4



5 „Two rze niu sił szyb kie go re ago wa nia UE przy Êwie cał cel, ˝e by Unia by ła zdol na do
roz miesz cze nia z da la od swo je go te ry to rium do 60 ty si´ cy ˝oł nie rzy w cià gu 60 dni
i utrzy ma nia ich tam przez rok. Ozna cza to przy go to wa nie do te go po nad 120 ty si´ -
cy ˝oł nie rzy, ˝e by za pew niç ro ta cj´ przy naj mniej co pół ro ku”, UE/Mi ni stro wie ogło -
szà go to woÊç sił szyb kie go re ago wa nia Unii, De pe sza PAP (Bruk se la) z 18.05.2003 r.,
http://www.cie.gov.pl/fu tu rum.nsf/0/03956DE 1798C B73A C1256D2F0028A E51.

6 Dec la ra tion on Streng the ning Eu ro pe an Co -ope ra tion in Se cu ri ty and De fen ce, Le
To uqu et, 4.02.2003 r.
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W kon se kwen cji pod j´ tych kro ków, w grud niu 1999 r. w po sta no -
wie niach Ko mi sji Eu ro pej skiej z jej ob rad w Hel sin kach w pro gra mie
Eu ro pej ski Cel Ope ra cyj ny (Hel sin ki Eu ro pe an He adli ne Go al 2003)
zna lazł si´ po stu lat utwo rze nia przez Uni´ Eu ro pej skà w ra mach roz -
wo ju EP BiO wła snych sił szyb kie go re ago wa nia, zdol nych do sa mo -
dzielne go dzia ła nia. Za po wie dzia no wy dzie le nie przez paƒ stwa człon -
kow skie UE 15 bry gad na po trze by unij nych ope ra cji re ago wa nia
kry zy so we go. Słu ̋ yç by mia ły za po bie ga niu kon flik tom, przy wra ca niu
po ko ju, sta bi li zo wa niu bez pie czeƒ stwa, a tak ̋ e utrzy my wa niu po rzàd -
ku pu blicz ne go po za koƒ cze niu kon flik tu. Ide´ t´ uzna je si´ za in no -
wa cyj ne po dej Êcie do roz wià zy wa nia kon flik tów na Êwie cie. Pro jekt osta -
tecz nie za twier dzo no na szczy cie w Ni cei w 2000 r., w ce lu wspar cia
re ali za cji mi sji pe ters ber skich. Eu ro pej skie Si ły Szyb kie go Re ago wa nia
(Eu ro pe an Ra pid Re ac tion For ce – ERRF) od 2003 r. mia ły uzy skaç
zdol noÊç ope ra cyj ne go dzia ła nia w opar ciu o po ten cjał oko ło 100 tys.
˝oł nie rzy i mo˝ li wo Êci ich prze rzu ca nia w re jon po ten cjal ne go kon flik -
tu oko ło 400 sa mo lo ta mi i 100 okr´ ta mi.5 Po nad to od 2001 r. funk cjo -
nu jà w struk tu rach unij nych sta łe in sty tu cje zwià za ne ze sfe rà bez pie -
czeƒ stwa i obro ny: Ko mi tet Po li tycz ny i Bez pie czeƒ stwa, Ko mi tet
Woj sko wy UE i Sztab Woj sko wy UE.

Zdy na mi zo wa nie dzia łaƒ na rzecz utwo rze nia unij nych zdol no Êci
woj sko wych na stà pi ło po ata ku ter ro ry stycz nym na Sta ny Zjed no cze -
nie z 11 wrze Ênia 2001 r. Do pie ro jed nak kon flikt w Ira ku w 2003 r.
wy zwo lił w paƒ stwach UE sil ny im puls do za pew nie nia Unii wi´k szych
zdol no Êci ope ra cyj no -mi li tar nych. Zwró co no uwa g´ na ko niecz noÊç
przy spie sze nia me cha ni zmów re ago wa nia kry zy so we go (na wzór Wie -
lo na ro do wej Bry ga dy Szyb kie go Roz wi ni´ cia do Ope ra cji ONZ i Sił Od -
po wie dzi NA TO). Po mysł stwo rze nia ma łych eu ro pej skich zwiàz ków tak -
tycz no -bo jo wych, mo bil nych, zdol nych do szyb kie go roz wià zy wa nia
sy tu acji kry zy so wych, prze ja wiał si´ w bi la te ral nych roz mo wach mi´dzy
Fran cjà, Niem ca mi i Wiel kà Bry ta nià, a osta tecz nie zo stał przed sta wio -
ny na szczy cie bry tyj sko -fran cu skim w Le To uqu et, w lu tym 2003 r.6



7 Dec la ra tion on Streng the ning Eu ro pe an Co -ope ra tion in Se cu ri ty and De fen ce, Lon -
don, 24.11.2003 r.

8 Ge ne ral Af fa irs and Exter nal Co un cil Conc lu sions, Brus sels, 8−9.12.2003 r.
9 A se cu re Eu ro pe in a bet ter world: Eu ro pe an Se cu ri ty Stra te gy, Brus sels, 12.12.

2003 r.
10 Obej mu je ono w szcze gól no Êci za pew nie nie UE do st´ pu do Êrod ków pla no wa nia

ope ra cyj ne go NA TO, je go za so bów i zdol no Êci do po dej mo wa nia in ter wen cji zbroj nej,
udo st´p nia nie Êrod ków do wo dze nia NA TO na po trze by unij nych ope ra cji oraz ada pta -
cj´ sys te mu pla no wa nia obron ne go NA TO, uwzgl´d nia jà ce go do st´p noÊç sił na po trze -
by ope ra cji Unii. Za ło ̋ e niem jest uni ka nie zb´d nej du pli ka cji sił i Êrod ków woj sko wych
mi´ dzy obu or ga ni za cja mi. Sze rzej: w koƒ co wych po sta no wie niach Ra dy Eu ro pej skiej
z Ko pen ha gi, 12−13.12.2002 r., 2487th Co un cil Me eting. Exter nal Re la tions, Brus sels,
24.02.2003 r., s. II.
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Je go skon kre ty zo wa nie na stà pi ło na spo tka niu w Lon dy nie 24 li sto pa da
2003 r.7 Kon cep cja ta jest wy ra zem wa˝ ne go kom pro mi su mi´ dzy wspo -
mnia ny mi trze ma naj wi´k szy mi paƒ stwa mi UE, mo˝ li we go dzi´ ki zmia -
nie do tych cza so we go scep tycz ne go na sta wie nia do tych ini cja tyw unij nych
Wiel kiej Bry ta nii. Pod kre Êliç na le ̋ y, ˝e tzw. Gru py Bo jo we (Bat tle gro ups
− BG) trze ba od ró˝ niaç od Eu ro pej skich Sił Szyb kie go Re ago wa nia
(ERRF), dla roz wo ju któ rych ta no wa ini cja ty wa ma wiel kie zna cze nie.

Wspar ciem dla Kon cep cji Grup Bo jo wych Unii Eu ro pej skiej (Eu ro pe -
an Union Bat tle gro ups Con cept)8 by ło przy j´ cie Eu ro pej skiej Stra te gii Bez -
pie czeƒ stwa (na szczy cie w Bruk se li w grud niu 2003 r.)9 oraz pod pi sa nie
w mar cu 2003 r. po ro zu mie nia z NA TO − Ber lin -plus, okre Êla jà ce go za -
sa dy współ pra cy mi´ dzy ty mi or ga ni za cja mi i po zwa la jà ce go UE na korzy -
sta nie ze zdol no Êci stra te gicz nych i za so bów lo gi stycz nych NA TO.10 Po ro -
zu mie nie to umo˝ li wi ło UE prze pro wa dze nie w 2003 r. ope ra cji mi li tar nej
„Con cor dia” w by łej Ju go sło wiaƒ skiej Re pu bli ce Ma ce do nii z udzia łem ̋ oł -
nie rzy (ok. 450) z 13 paƒstw ów cze snej UE oraz z 14 in nych. Sta no wi ła
ona kon ty nu acj´ ope ra cji NA TO „Al lied Har mo ny” i by ła pierw szà ope -
ra cjà mi li tar nà Unii Eu ro pej skiej. Wio snà 2003 r. UE roz po cz´ ła au to no -
micz nie pierw szà ope ra cj´ po za Eu ro pà, a mia no wi cie „Ar te mis” − w De -
mo kra tycz nej Re pu bli ce Kon ga. Wzi´ ło w niej udział 1800 ˝oł nie rzy
z 17 paƒstw, tak ̋ e spo za Unii. Do daç jed nak na le ̋ y, ̋ e zo sta ła pra wie cał -
ko wi cie przy go to wa na i zre ali zo wa na przez Fran cj´, któ ra wy sła ła tam
1700 ˝oł nie rzy. W 2004, po ro ku przy go to waƒ, UE prze j´ ła od NA TO za -
da nie sta bi li zo wa nia sy tu acji w Bo Êni i Her ce go wi nie. W miej sce do tych -
cza so wych na tow skich od dzia łów SFOR (Sta bi li za tion For ces) Ra da Eu -
ro pej ska w ra mach EP BiO utwo rzy ła tam mi sj´ EU FOR (Eu ro pe an
For ces) o kryp to ni mie „Al thea”. To pierw sza mi sja woj sko wa UE na tak
du ̋ à ska l´, bo obej mu jà ca oko ło 7000 osób per so ne lu woj sko we go.



11 „War to od no to waç, ˝e dzia ło si´ to rów no le gle z re ali zo wa niem przez Uni´ Eu ro -
pej skà za twier dzo ne go w grud niu 2001 r. (na szczy cie w La eken) Pla nu Dzia ła nia na
rzecz Eu ro pej skich Zdol no Êci Obron nych (ang. Eu ro pe an Ca pa bi li ties Ac tion Plan –
ECAP) i pra ca mi nad Kon cep cjà Szyb kiej Od po wie dzi Mi li tar nej UE (ang. EU Mi li ta -
ry Ra pid Re spon se Con cept)”, R.Zi´ ba, Pol ska po li ty ka bez pie czeƒ stwa mi´ dzy atlan ty -
zmem i eu ro pe izmem, http://www.uclm.es/la mu sa/ver_ar ti cu lo.asp?ar ti cu lo=147&
lengua=pl.

12 UK/Fran ce/Ger ma ny Fo od for Tho ught Pa per, „The Bat tle gro ups Con cept”, Brus -
sels, 10.02.2004 r.

13 Sze rzej: Ha me link, The bat tle gro ups con cept: a ver sa ti le for ce pac ka ge, „Bul le tin
of the Eu ro pe an Union Mi li ta ry Staff”, Spring/Sum mer 2006.

14 He adli ne Go al 2010, ap pro ved by Ge ne ral Af fa irs and Exter nal Re la tions Co un cil
on 17 May 2004 en dor sed by the Eu ro pe an Co un cil of 17 and 18 Ju ne 2004, 
http://www.ue.eu.int/uedocs/cmsU plo ad/2010%20He adli ne%20Go al.pdf.

15 Dec la ra tion on Eu ro pe an Mi li ta ry Ca pa bi li ties. EU Mi li ta ry Ca pa bi li ty Com mit -
ments Con fe ren ce, Brus sels, 22.11.2004 r.
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Z uwa gi na pro ble my z re ali za cjà pro jek tu ERRF oraz fakt, ˝e
w 2002 r. NA TO zde cy do wa ło o utwo rze niu sił szyb kie go re ago wa nia liczà -
cych 21 tys. ˝oł nie rzy (Si ły Od po wie dzi NA TO – NA TO Re spon se For -
ce, NRF),11 w lu tym 2004 r. z ini cja ty wy Fran cji, Nie miec i Wiel kiej Bry -
ta nii w for mie do ku men tu fo od -for -tho ugh t12 przed sta wio ny zo stał za rys
kon cep cji Grup Bo jo wych UE. Prze wi dy wa no po wo ła nie od sied miu do
dzie wi´ ciu Grup Bo jo wych w si le oko ło 1,5 tys. ˝oł nie rzy ka˝ da, go to -
wych do pod j´ cia dzia łaƒ w cià gu 48 go dzin i pro wa dze nia ich przez
10−15 dni.13 Na to miast w ma ju 2004 r. mi ni stro wie obro ny UE po sta -
no wi li o zmia nie Eu ro pej skie go Ce lu Ope ra cyj ne go, za kła da jàc ko niecz -
noÊç wpro wa dze nia mniej szych i bar dziej mo bil nych od dzia łów bo jo wych
oraz wy zna cza jàc za kła da nym ce lom ho ry zont cza so wy – Eu ro pej ski Cel
Ope ra cyj ny 2010 (Eu ro pe an He adli ne Go al 2010, EGH 2010).14 Kon -
kret ne zo bo wià za nia paƒstw UE do ty czà ce two rze nia Grup Bo jo wych
UE zo sta ły pod j´ te na kon fe ren cji w spra wie zdol no Êci woj sko wych (Mi -
li ta ry Ca pa bi li ties Com mit ment Con fe ren ce) 22 li sto pa da 2004 r.15 Wte -
dy te˝ mi ni stro wie obro ny UE ofi cjal nie za apro bo wa li utwo rze nie na po -
czà tek 13 Grup Bo jo wych. Pro jekt zo stał osta tecz nie za twier dzo ny
w grud niu 2004 r. przez Ra d´ Eu ro pej skà. Za ło ̋ o no, ˝e wst´p nà go to -
woÊç ope ra cyj nà gru py osià gnà w 2005 r., peł nà zaÊ dwa la ta póê niej.

Pod su mo wu jàc, mo˝ na wy mie niç na st´ pu jà ce prze słan ki, któ re da ły
im puls do two rze nia Grup Bo jo wych UE: 1) do Êwiad cze nia z nie zdol no -
Êci UE do za po bie ga nia kon flik tom bał kaƒ skim w la tach 90. XX w. i roz -
wià zy wa nia ich, 2) ko niecz noÊç zwi´k sze nia zdol no Êci re ago wa nia na kry -
zy sy po ja wia jà ce si´ na prze ło mie XX i XXI w., ja ko no we wy zwa nia
i za gro ̋ e nia dla bez pie czeƒ stwa mi´ dzy na ro do we go (ter ro ryzm mi´ dzy -



16 Sze rzej: B.Gór ka -Win ter, Mi sja Unii Eu ro pej skiej w De mo kra tycz nej Re pu bli ce Kon -
ga (EU FOR RD Con go), Pol ski In sty tut Spraw Mi´ dzy na ro do wych, „Biu le tyn” nr 44
(384)/2006; M.Ba na sik, Mi sja unij nych grup bo jo wych, „Bel lo na” nr 2/2007, s. 56−57.

17 „W skład gru py bo jo wej wcho dzi ba ta lion pie cho ty zme cha ni zo wa nej, obej mu jà cy
kom pa ni´ do wo dze nia, 3−4 kom pa nie pie cho ty zmo to ry zo wa nej i kom pa ni´ lo gi stycz -
nà. Dwa ko lej ne ele men ty gru py obej mu jà jed nost ki od po wie dzial ne za za pew nie nie
wspar cia bo jo we go, lo gi stycz ne go i me dycz ne go. Gru pa mu si byç po wià za na z do wódz -
twem sił oraz wy dzie lo ny mi przed roz po cz´ ciem ope ra cji ele men ta mi umo˝ li wia jà cy mi
pro wa dze nie dzia łaƒ (trans port, lo gi sty ka, ewa ku acja me dycz na, roz po zna nie wy wia -
dow cze, jed nost ki spe cjal ne)”, M.Ka wa łow ski, Za an ga ̋ o wa nie Pol ski w Gru pach Bo jo -
wych Unii Eu ro pej skiej, „Ze szy ty Na uko we AON” nr 3(68)/2007, s. 56.
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na ro do wy, umi´ dzy na ro do wia nie si´ kon flik tów we wn´trz nych, de sta bi li -
za cja wy wo ły wa na w kon se kwen cji upad ku paƒstw i in ne), 3) po trze ba
wzmoc nie nia mi´ dzy na ro do wej po zy cji UE ja ko „Êwia to we go gra cza” (mo -
car stwo go spo dar cze, lecz ka rzeł mi li tar ny, za le˝ ny od USA), 4) od po wiedê
na wy zwa nia, ja kie po sta wi ła de ba ta nad tre Êcià in ten cji za war tych w pro -
jek cie Trak ta tu Kon sty tu cyj ne go, 5) uzy ska nie zdol no Êci an ty kry zy so wych
i ope ra cyj nych po zwa la jà cych na unie za le˝ nie nie od za so bów NA TO, 6)
po trze ba przej mo wa nia od po wie dzial no Êci za wła sny ob szar bez pie czeƒ -
stwa (co do ty czy te˝ ob sza rów oÊcien nych) z za ło ̋ e niem or ga ni zo wa nia
sku tecz ne go sys te mu bez pie czeƒ stwa eu ro pej skie go, a na wet za là˝ ków eu -
ro pej skiej ar mii (bar dzo per spek ty wicz nie).

Za pierw szy prak tycz ny przy kład u˝y cia przez Uni´ Eu ro pej skà wła -
snych Grup Bo jo wych nie kie dy uzna je si´ ope ra cj´ za bez pie cze nia prze -
bie gu wy bo rów pre zy denc kich i par la men tar nych w De mo kra tycz nej Re -
pu bli ce Kon ga w 2006 r. (EU FOR DR Con go). Zo sta ła prze pro wa dzo na
si ła mi nie miec ko -fran cu skiej Gru py Bo jo wej i na stà pi ła na proÊ b´ Or ga -
ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych wy sto so wa nà do UE. Po nie wa˝ Gru py Bo -
jo we by ły jesz cze wów czas w po czàt ko wej fa zie for mo wa nia, ope ra cj´
wspar ły woj ska z in nych paƒstw Unii (w su mie z 21) oraz spo za niej (m.in.
Tur cja i Szwaj ca ria).16 Od był si´ przy tym ca ły cykl stan dar do we go pla no -
wa nia unij ne go. Tym sa mym stwier dziç na le ̋ y, ˝e nie by ła to ope ra cja sił
na tych mia sto we go re ago wa nia w peł nym te go ter mi nu zna cze niu.

Isto ta kon cep cji

W myÊl przy j´ tej kon cep cji Grup Bo jo wych UE ma jà to byç od dzia -
ły w po sta ci zme cha ni zo wa ne go ba ta lio nu pie cho ty w si le oko ło 1500 ˝oł -
nie rzy, z ele men ta mi wspar cia bo jo we go (w tym po wietrz ne go i mor skie -
go) oraz lo gi stycz ne go.17 Zgło sze nie przez paƒ stwa człon kow skie
˝oł nie rzy do Grup Bo jo wych jest do bro wol ne. De kla ru jà one two rze nie



18 A.Ko na rzew ska, Gru py Bo jo we UE. Za czà tek eu ro ar mii?, „Bez pie czeƒ stwo Na ro -
do we” nr 3−4/2007, s. 156.

19 R.Zi´ ba, Wspól na Po li ty ka Za gra nicz na..., op.cit, s. 106.
20 Sze rzej: J.J.An ders son, Ar med and re ady? The EU bat tle gro ups con cept and the

nor dic bat tle gro up, Stoc kholm 2006, s. 24−25.
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gru py na okres pół rocz ny (tzw. dy ̋ ur bo jo wy). W tym okre sie gru pa mo -
˝e zo staç skie ro wa na do pro wa dze nia ope ra cji re ago wa nia kry zy so we go.
Sta no wiç ma ugru po wa nie tak tycz ne szyb kie go re ago wa nia, czy li po win -
na po sia daç go to woÊç do ope ra cyj ne go u˝y cia w cià gu 48 go dzin. Jej za -
si´g te ry to rial ny si´ gaç ma 6000 km od Bruk se li. Gru py Bo jo we po win -
ny byç zdol ne do dzia ła nia w dwóch jed no cze Ênie prze pro wa dza nych
ope ra cjach mi li tar nych. Ka˝ da ma byç go to wa do prze pro wa dze nia ope -
ra cji trwa jà cej 30 dni, a w przy pad ku wzmoc nie nia − do 120 dni (po -
tem ro l´ UE mia ły by przej mo waç tzw. bł´ kit ne heł my ONZ). Prze wi -
dzia no, ˝e gru py, ja ko jed nost ki tak tycz ne, nie b´ dà w sta nie pro wa dziç
dłu go trwa łych dzia łaƒ sta bi li za cyj nych. W ka˝ dym pół ro czu dy ̋ ur ma -
jà peł niç dwie gru py. De cy zje o ich u˝y ciu po dej mo waç b´ dzie jed no -
myÊl nie Ra da UE (do dat ko wo ta ka de cy zja jest za twier dza na zgod nie
z kra jo wy mi pro ce du ra mi wy sy ła jà cych woj ska paƒstw). W pi´ç dni po
pod j´ ciu de cy zji gru pa mu si byç go to wa do roz miesz cze nia, a w dzie si´ç
dni − roz lo ko wa na w prze wi dzia nym re jo nie.

Za kres dzia ła nia eu ro pej skich Grup Bo jo wych okre Êla jà: 1) wy tycz ne
Trak ta tu o Unii Eu ro pej skiej od no Ênie do pro wa dze nia mi sji pe ters ber -
skich (zwłasz cza art. 17 ust. 2), 2) Eu ro pej ska Stra te gia Bez pie czeƒ stwa,
3) Eu ro pej ski Cel Ope ra cyj ny 2010. Ma jà to wi´c byç przede wszyst kim
dzia ła nia pre wen cyj ne, ak cje hu ma ni tar ne i ra tow ni cze, przy wra ca nia
i utrzy my wa nia po ko ju oraz za rzà dza nia kry zy so we go, zgod ne z za ło ̋ e -
nia mi mi sji pe ters ber skich. Po nad to za kła da si´ w szer szym kon tek Êcie
Eu ro pej skiej Stra te gii Bez pie czeƒ stwa rów nie˝ wspól ne dzia ła nia roz bro -
je nio we, mi sje wspar cia woj sko we go dla paƒstw trze cich w wal ce z ter ro -
ry zmem mi´ dzy na ro do wym i po moc w re ali za cji pro gra mów re for mo wa -
nia sek to ra obron ne go w paƒ stwach trze cich.18 Z ca łà pew no Êcià nie ma
wÊród tych dzia łaƒ za daƒ z za kre su obro ny ko lek tyw nej, te ry to rial nej (co
do któ rej kom pe ten cje po sia da NA TO). Gru py sà na to miast po wo ła ne do
te go, by w ra mach EP BiO na wet sto sun ko wo nie wiel ki mi si ła mi po dej -
mo waç na tych mia sto we i zde cy do wa ne dzia ła nia an ty kry zy so we i to po -
za gra ni ca mi ze wn´trz ny mi UE.19 Dla te go dys po no waç ma jà ra czej lek -
kim sprz´ tem, ła twym do prze wo ̋ e nia. Ich dzia ła nia mo gà jed nak mieç
cha rak ter tzw. pierw sze go rzu tu w ra mach ak cji pro wa dzo nych na wi´k -
szà ska l´.20 Ope ra cje pro wa dzo ne przez Gru py Bo jo we UE po win ny uzy -
skaç man dat ONZ, na mo cy roz dzia łu VII Kar ty Na ro dów Zjed no czo nych.



21 Fran cu sko -nie miec ka Gru pa Bo jo wa za cz´ ła funk cjo no waç ju˝ na po czàt ku 2005 r.
22 B.Gór ka -Win ter, Gru py bo jo we Unii Eu ro pej skiej – kon cep cja, pro ces for mo wa nia,

per spek ty wy, „Biu le tyn” nr 69(409)/2006.
23 K.Misz czak, Bat tle Gro ups. Gru py Bo jo we – Eu ro pej skie Si ły Szyb kie go Re ago wa -

nia, „Prze glàd Ârod ko wo eu ro pej ski”, http://www.cen tra leu ro pe an re view.pl/nu me r40/
3.htm.
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Za kła da si´, ˝e mo gà dzia łaç na wet na proÊ b´ ONZ. W 2005 r. Gru py Bo -
jo we mia ły osià gnàç wst´p nà zdol noÊç ope ra cyj nà (In i tial Ope ra tio nal Ca -
pa bi li ty, IOC), a w 2007 r. peł nà (Full Ope ra tio nal Ca pa bi li ty, FOC).21

Na pod sta wie do tych cza so we go za an ga ̋ o wa nia ope ra cyj ne go UE oraz
ze wzgl´ du na ko lo nial nà prze szłoÊç nie któ rych jej człon ków od po czàt -
ku za kła da no, ˝e stre fa mi geo gra ficz ne go za in te re so wa nia Grup Bo jo -
wych b´ dà nie sta bil ne paƒ stwa afry kaƒ skie i re gio nu Bli skie go Wscho -
du.22 To wła Ênie z po wo du na si le nia si´ pro ble mów z tzw. paƒ stwa mi
upa dły mi (fa iled sta tes) czy upa da jà cy mi (fal ling sta tes), szcze gól nie
w Afry ce, sfor mu ło wa no po stu lat nada nia UE zdol no Êci do pro wa dze -
nia mi li tar nych ope ra cji w re gio nach ob j´ tych kry zy sa mi. Do ku men ty
unij ne jed nak nie pre cy zu jà te ry to rial nych ob sza rów dzia ła nia Grup Bo -
jo wych. Po czàt ko wo Fran cja, Niem cy i Wiel ka Bry ta nia pro po no wa ły, aby
ob sza rem ich dzia ła nia był kon ty nent afry kaƒ ski, jed nak po zo sta li człon -
ko wie UE zde cy do wa li o nie sto so wa niu ogra ni czeƒ geo gra ficz nych. Zgod -
nie z Eu ro pej skim Ce lem Ope ra cyj nym 2010 prze wi du je si´ osià gni´ -
cie przez UE peł nej zdol no Êci do pro wa dze nia ope ra cji z za kre su
za rzà dza nia kry zy so we go w ró˝ nych re gio nach Êwia ta, tak ̋ e w wa run -
kach eks tre mal nych (pu sty nia, d˝un gla, te re ny wy so ko gór skie) oraz na
te re nach aglo me ra cji miej skich, w por tach lot ni czych i mor skich.

Mo˝ li we jest ko rzy sta nie przez Gru py Bo jo we z za so bów ope ra cyj -
nych i zdol no Êci woj sko wych NA TO. Po moc ne w tym po win no byç za -
kła da ne w Eu ro pej skim Ce lu Ope ra cyj nym 2010 usta no wie nie przy na -
tow skim do wódz twie SHA PE (Su pre me He adqu ar ters Al lied Po wers
Eu ro pe) unij nej ko mór ki pla no wa nia ope ra cyj ne go. Za kła da si´ po nad -
to zwi´k sze nie zdol no Êci ope ra cyj nych Eu ro pej skiej Agen cji Obro ny,
wpro wa dze nie Pro gra mu Ko or dy na cji Wspól nych Dzia łaƒ Stra te gicz nych
(na là dzie, w po wie trzu i na mo rzu) oraz utwo rze nie Eu ro pej skie go Do -
wódz twa Po wietrz ne go.

Roz pa tru jàc kon cep cj´ Grup Bo jo wych UE, na le ̋ y zda waç so bie spra -
w´, ˝e ma my w prak ty ce do czy nie nia z trze ma eu ro pej ski mi kon cep cja -
mi sił szyb kie go re ago wa nia (rys. 1.): NA TO Re spon se For ce (NRF), Eu -
ro pe an Ra pid Re ac tion For ce i Bat tle gro ups. Choç od r´b ne, sà Êci Êle ze
so bà sko re lo wa ne, kom ple men tar ne i wza jem nie si´ prze ni ka jà.23 Gru py



Bo jo we UE two rzo ne sà w ra mach Eu ro pej skich Sił Szyb kie go Re ago wa -
nia, z za ło ̋ e niem, ˝e sta no wiç b´ dà ich trzon i re ali zo waç za da nia wy ni -
ka jà ce z Eu ro pej skiej Stra te gii Bez pie czeƒ stwa. Ma jà to byç dzia ła nia an -
ty kry zy so we, zbie˝ ne z do tych cza so wy mi za da nia mi pe ters ber ski mi, ty le
˝e sku tecz niej sze. B´ dà bo wiem mia ły cha rak ter eks pe dy cyj ny i wy łàcz -
nie au to no micz nych ope ra cji woj sko wych. A za ra zem nie ma jà za daƒ z za -
kre su ko lek tyw nej obro ny (jak Si ły Od po wie dzi NA TO) i ja ko jed nost ki
tak tycz ne nie sà w sta nie pro wa dziç dłu go trwa łych dzia łaƒ sta bi li za cyj -
nych. Mo gà jed nak ko rzy staç ze wspar cia NA TO. Za uwa ̋ yç po nad to na -
le ̋ y, ˝e w wie lu przy pad kach na ro do we si ły wy dzie lo ne do dys po zy cji za -
rów no UE, jak i NA TO sta no wià te sa me jed nost ki woj sko we.

Rys. 1. Trzy kon cep cje sił szyb kie go re ago wa nia w Eu ro pie

èró dło: Opra co wa nie wła sne.

Trze ba do daç, ̋ e dla unij nych Grup Bo jo wych okre Êla si´ je dy nie czas
peł nie nia dy ̋ u rów. Na to miast w NA TO przed ka˝ dà zmia nà po zy sku je
si´ kon kret ne si ły do jed no stek peł nià cych dy ̋ u ry bo jo we. Po nie wa˝ wi´k -
szoÊç paƒstw człon kow skich wy dzie la na po trze by obu struk tur jed no li -
ty ze staw sił, na sku tek ró˝ nic w pro ce sie for mo wa nia jed no stek NRF

24 Sze rzej: M.Ka wa łow ski, Re ali za cja kon cep cji grup bo jo wych Unii Eu ro pej skiej,
„Bel lo na” nr 2/2007, s. 45−46.
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i BG har mo ni zo wa nie okre sów przy go to waƒ i funk cjo no wa nia tych sił
na po ty ka licz ne trud no Êci.24 Sztab Woj sko wy UE zo bo wià za ny jest in -
for mo waç na tow skie do wódz two SHA PE o wiel ko Êci sił i cza sie ich za -
an ga ̋ o wa nia na rzecz Unii. Nie prze wi du je si´ jed nak wy ko rzy sty wa nia
jed no stek unij nych przez Si ły Od po wie dzi NA TO. Przy po mnieç te˝ na -
le ̋ y do bro wol noÊç udzia łu w Gru pach Bo jo wych UE.

Pro ces for mo wa nia Grup Bo jo wych UE jest dłu go trwa ły i zo stał po -
dzie lo ny na trzy fa zy, we dług Êci Êle za pla no wa ne go har mo no gra mu
(rys. 2.). W pierw szej fa zie (do czerw ca 2005 r.) prio ry te tem by ło opra -
co wa nie ka ta lo gu wy mo gów pre cy zu jà cych ce le ope ra cyj ne. Opra co wa no
pi´ç sce na riu szy dzia ła nia w po ten cjal nych ope ra cjach UE (tab. 1.):
1.– roz dzie la nie wal czà cych stron przy u˝y ciu si ły (dzia ła nia z dzie dzi ny za -
rzà dza nia kry zy so we go, de mon stra cja si ły i na wet bez po Êred nie dzia łania
bo jo we); 2. – sta bi li za cja i re kon struk cja (kon wen cjo nal ne mi sje poko jo -
we, ochro na po rzàd ku pu blicz ne go, do radz two woj sko we, wspar cie reform
na rzecz bez pie czeƒ stwa); 3. – za po bie ga nie kon flik tom (za an ga˝o wa nie
pre wen cyj ne, roz bro je nie, em bar ga, prze ciw dzia ła nie pro li fe racji bro ni);
4. – ope ra cje ewa ku acyj ne w nie bez piecz nym Êro do wi sku (ewaku acja per -
so ne lu cy wil ne go); 5. – wspar cie dla ope ra cji hu ma ni tar nych (ochro na
pra cow ni ków or ga ni za cji hu ma ni tar nych, ich ma ga zy nów, obo zów uchodê -
ców oraz za po bie ga nie ma so wym zbrod niom prze ciw ludz ko Êci).

Rys. 2. Fa zy for mo wa nia Grup Bo jo wych UE

Zakończenie procesu formowania grup powinno nastąpić do końca 2010 r.

èró dło: Opra co wa nie wła sne.

Trzy fazy formowania Grup Bojowych UE

(do czerwca 2005)
opracowanie katalogu wymogów
precyzujących cele operacyjne

(do końca 2005)
opracowanie katalogu sił

(od początku 2006)
skatalogowanie postępu w tworzeniu grup
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25 A.Ko na rzew ska, op.cit., s. 156−157.
26 M.Ba na sik, Mi sja..., op.cit., s. 54.
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Ta be la 1. Sce na riu sze dzia ła nia Grup Bo jo wych UE

W dru giej fa zie pro ce su for mo wa nia Grup Bo jo wych UE (do koƒ ca
2005 r.) opra co wa no ka ta log sił. W tym ce lu ze bra ne zo sta ły zgło sze nia
na ro do wych kon tyn gen tów, któ re za in te re so wa ne paƒ stwa przed sta wi ły
w kwe stio na riu szu ce lu ope ra cyj ne go (na wzór sto so wa ne go przez NATO).
Przy j´ to, ˝e de cy du jà ce zna cze nie ma nie kry te rium ilo Êcio we, lecz ja ko -
Êcio we, obej mu jà ce: zdol no Êci bo jo we, in te ro pe ra cyj noÊç i mo bil noÊç.

W trze ciej fa zie (od po czàt ku 2006 r.) do ko na no ska ta lo go wa nia post´ -
pu w two rze niu grup w za kre sie ich sku tecz no Êci bo jo wej i go to wo Êci ope -
ra cyj nej. W tym ce lu prze pro wa dzo no oce n´ ich mo˝ li wo Êci i nie do stat ków.
Fa za ta obej mu je rów nie˝ od by cie wspól nych szko leƒ i çwi czeƒ oraz opra -
co wa nie wspól nych dok tryn ope ra cyj nych i pro ce du ry pro wa dze nia dzia -
łaƒ na pod sta wie Pla nu Eu ro pej skich Zdol no Êci Woj sko wych (Eu ro pe an
Ca pa bi li ty Ac tion Plan, ECAP). Od by waç si´ to ma we współ pra cy z NA -
TO.25 Za mkni´ cie pro ce su for mo wa nia grup po win no na stà piç do koƒ ca
2010 r.

Po czàt ko wo za kła da no, ˝e Gru p´ Bo jo wà b´ dzie two rzyç jed no paƒ -
stwo, za czym prze ma wia ły spój noÊç i efek tyw noÊç ope ra cyj na. Aby umo˝ -
li wiç jed nak udział w tym przed si´ wzi´ ciu paƒ stwom nie dy spo nu jà cym
wy star cza jà cy mi si ła mi i za so ba mi, szyb ko przy j´ to tak ̋ e kry te rium wie -
lo na ro do wo Êci.26 Gru py ce chu je zło ̋ o noÊç skła du z uwa gi na ko niecz noÊç

Scenariusz 1 Scenariusz 2 Scenariusz 3 Scenariusz 4 Scenariusz 5

Rozdzielanie Stabilizacja, Zapobieganie Operacje ewakuacyjne Wsparcie dla operacji 
walczących stron rekonstrukcja konfliktom w niebezpiecznym humanitarnych
(przy użyciu siły) środowisku

• zadania w dziedzinie
zarządzania
kryzysowego;

• zaprowadzanie pokoju;
• zabezpieczanie linii

komunikacyjnych
i innych obiektów
narodowej
infrastruktury
krytycznej;

• tradycyjne operacje
utrzymywania pokoju;

• zapewnianie pokoju 
i bezpieczeństwa
(m.in. nadzór nad
zawie sze niem broni
i wycofa niem sił);

• nadzorowanie
wyborów;

• pomoc w budowie
instytucji
demokratycznych;

• reforma sektora wy -
miaru sprawiedliwości;

• zaangażowanie
prewencyjne, w tym
prewencyjne
rozmieszczenie
oddziałów
wojskowych;

• wspólne operacje
rozbrojeniowe;

• wprowadzanie w życie
postanowień o nało że -
niu embarga na broń;

• przeciwdziałanie
proliferacji sprzętu
wojskowego;

• operacje ewakuacyjne
z obszarów objętych
konfliktem 
(ewakuacja personelu
cywilnego);

• zapobieganie
masowym 
zbrodniom przeciw
ludzkości;

• udzielanie pomocy
pracownikom 
organizacji
humanitarnych;

èródło: J.J.Andersson, Armed and Ready? The EU Battlegroup Concept and the Nordic
Battlegroup. Swedish Institute for European Policy Studies. Stockholm 2006, s. 34-35.
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za cho wa nia stan dar dów nie zb´d nych dla osià gni´ cia wy so kiej go to wo Êci
bo jo wej.27 Dla te go ak cep tu je si´ du ̋ à swo bo d´ − paƒ stwa ela stycz nie,
zgod nie z wła sny mi mo˝ li wo Êcia mi, uczest ni czà w two rze niu grup i in dy -
wi du al nie okre Êla jà li czeb noÊç prze zna cza nych sił i Êrod ków oraz do bór
kom po nen tów. Tym spo so bem na wet naj mniej sze i mniej bo ga te kra je mo -
gà przy czy niç si´ do ich po wsta nia. Kosz ty wy sta wie nia Grup Bo jo wych
UE b´ dà bo wiem w cz´ Êci po kry wa ne przez two rzà ce je kra je (w cz´ Êci
zaÊ z unij ne go pro gra mu „Ate na”). W ka˝ dej gru pie ma byç tzw. paƒ stwo
wio dà ce, ina czej ra mo we (fra me work na tion), spra wu jà ce do wódz two ope -
ra cyj ne.28 Jed no cze Ênie mo ̋ e za pew ne od po wia daç za pla no wa nie i wspar -
cie lo gi stycz ne. Jest to za zwy czaj paƒ stwo two rzà ce gru p´.

Ist nie jà trzy spo so by two rze nia Grup Bo jo wych UE:
1) przez po wo ła nie gru py na ro do wej. Ta kie gru py two rzà du ̋ e paƒ -

stwa człon kow skie: Fran cja, Wiel ka Bry ta nia, Wło chy i Hisz pa nia;
2) przez po wo ła nie gru py wie lo na ro do wej pod kie row nic twem jed -

ne go z paƒstw, tzw. wio dà ce go, któ re jest od po wie dzial ne za two -
rze nie i funk cjo no wa nie gru py;

3) przez utwo rze nie gru py w ra mach wie lo na ro do wej ko ali cji. Jej
cha rak ter wie lo na ro do wy jest wów czas szcze gól nie eks po no wa -
ny (do wo dze nie jest ro ta cyj ne).

W gro nie paƒstw bo gat szych, wy sta wia jà cych gru py na ro do we, za bra -
kło Nie miec oraz Pol ski. Niem cy po sta wi ły na współ pra c´ z mniej szy mi
kra ja mi UE, w efek cie cze go sà człon ka mi a˝ czte rech z dzie wi´ ciu grup
wie lo na ro do wych. Z ko lei Pol ska uspra wie dli wia si´ fak tem, ˝e uczest ni -
czy w mi sjach woj sko wych na Bał ka nach, w Ira ku i w Afga ni sta nie. Z te -
go wzgl´ du na si ˝oł nie rze wcho dzà w skład tyl ko jed nej gru py, pod wła -
snym do wódz twem. Po rów ny wa na z Pol skà Hisz pa nia wy sta wi ła na to miast
˝oł nie rzy do trzech grup (w tym jed nej sa mo dziel nej – na ro do wej).

W su mie po wsta ło 15 grup, dzi´ ki cze mu UE dys po no waç b´ dzie 19
tys. ˝oł nie rzy.29 Two rzy je 24 z do tych cza so wych 27 człon ków UE (nie
uczest ni czà w tych dzia ła niach Da nia i Ir lan dia ze wzgl´ dów praw nych,
zwià za nych z pro wa dzo nà po li ty kà neu tral no Êci, oraz Mal ta – gdy˝ nie po -
sia da sił zbroj nych). Bie rze na to miast udział w two rze niu grup nie na le -
˝à ca do UE, lecz b´ dà ca człon kiem NA TO, Nor we gia (czło nek Eu ro pe -

27 Sze rzej: G.Lind strom, En ter the EU Bat tle gro ups, „Cha il lot Pa per” no. 97/Fe bru -
ary 2007.

28 Sze rzej: M.Ka wa łow ski, Gru py bo jo we Unii Eu ro pej skiej, „Bel lo na” nr 1/2007,
s. 49−50.

29 M.Kert tu nen, T.Ko ivu la, T. Jep ps son, EU Bat tle gro ups. The ory and de ve lop ment
in the li ght of fin nish -swe dish co -ope ra tion, Se ries 2, Re se arch Re ports no. 30, De part -
ment of Stra te gic and De fen ce Stu dies. Na tio nal De fen ce Col le ge, Hel sin ki 2005, s. 34.



an Free Tra de Agre ement, EFTA). Wy sta wi ła 200-oso bo wy od dział ˝oł -
nie rzy. Ak ces zgło si ła rów nie˝ Tur cja. Cz´Êç paƒstw skie ru je do Grup Bo -
jo wych jed nost ki, któ re sta no wiç b´ dà kom po nen ty do za daƒ szcze gól nych:
Fran cja – mo bil nà kwa te r´, Fin lan dia – jed nost ki do zwal cza nia za gro ̋ eƒ
che micz nych i bio lo gicz nych, Gre cja – Cen trum Ko or dy na cyj ne Trans -
por tu Mor skie go (Athe nes Se alift Co or di na tion Cen tre), Cypr – gru p´ sa -
ni tar nà, a Li twa – gru p´ uzdat nia nia wo dy pit nej. Ich prze zna cze niem
nie jest ˝ad na z gó ry okre Êlo na Gru pa Bo jo wa, gdy˝ ma jà byç do st´p ne
w ra zie po trze by dla wszyst kich. Za ry so wu je si´ tym sa mym mo du ło wa
bu do wa grup, nie kie dy efek tyw niej sza od zin te gro wa nej struk tu ry. Po nad -
to mo˝ li wa sta je si´ spe cja li za cja na wet w od nie sie niu do wa run ków geo -
gra ficz nych czy kli ma tycz nych (przy kła dem gru py: mor ska, nor dyc ka i bał -
kaƒ ska). W zwiàz ku z tym roz wa ̋ a ne jest ju˝ opra co wa nie swe go ro dza ju
ka ta lo gu sił (For ce Ca ta lo gue), po zwa la jà ce go le piej wy ko rzy sty waç po sia -
da ne zdol no Êci i unik nàç du blo wa nia dzia łaƒ.30

Paƒ stwa Unii Eu ro pej skiej i jej Gru py Bo jo we.

èró dło: Opra co wa nie wła sne.

30 G.Lind storm, Ap pro aching EU Bat tle Gro ups full ope ra tio nal ca pa bi li ty – sta te of
play and way ahe ad. ESDP Se mi nar or ga ni sed by the EU Pre si denc,. Hel sin ki,
19−20.10.2006 r., In sti tu te for Se cu ri ty Stu dies, IE SUE/SEM(06)19, Pa ris, 24.10.2006 r.

J. Staƒczyk, Gru py Bo jo we ja ko in stru ment po li ty ki...

45



31 Sze rzej: P.Gaw li czek, The Bat tle Gro up con cept as the way to wards the ar med for -
ces spe cia li sa tion – po lish expe rien ces, War sza wa 2005.
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Nie wy klu czo ne jest człon ko stwo w Gru pach Bo jo wych ̋ oł nie rzy Danii
i Ir lan dii, mi mo ˝e sà to kra je pro wa dzà ce po li ty k´ neu tral no Êci. Ir lan -
dia ju˝ roz wa ̋ a ła przy stà pie nie do nor dyc kiej Gru py Bo jo wej, lecz jej do -
tych cza so we ob wa ro wa nia praw ne sta n´ ły te mu na prze szko dzie. Wie -
le do my Êle nia da je jed nak przy kład Au strii, któ ra ju˝ 18 li sto pa da 2004 r.
za pro po no wa ła Niem com i Cze chom utwo rze nie wspól nej Gru py Bo jo -
wej. Po dob na jest sy tu acja tra dy cyj nie pro wa dzà cych po li ty k´ neu tral -
no Êci Szwe cji i Fin lan dii, któ re two rzà nor dyc kà Gru p´ Bo jo wà. Wzo -
rem Nor we gii tak ̋ e in ni eu ro pej scy człon ko wie NA TO (nie na le ̋ à cy do
UE) mo gà zgło siç ch´ç uczest nic twa w ini cja ty wie. Ocze ku je si´ te go
rów nie˝ od kan dy da tów do człon ko stwa w UE (przy po mnieç na le ̋ y, ˝e
Ru mu nia i Buł ga ria uczy ni ły to jesz cze przed ak ce sjà). Za po wia da ne jest
tak ̋ e two rze nie no wych grup przez paƒ stwa, któ re przy czy ni ły si´ do
po wsta nia ju˝ ist nie jà cych. Na przy kład Pol ska 31 za pro po no wa ła utwo -
rze nie gru py zło ̋ o nej z ˝oł nie rzy paƒstw Trój kà ta We imar skie go (naj -
wcze Êniej w 2013 r.) oraz Gru py Wy szeh radz kiej (w 2015 r.). W lip cu
2009 r. tak ̋ e Cze chy (współ two rzà ce ju˝ gru p´ ze Sło wa cjà) za po wie -
dzia ły po wo ła nie w 2012 r. gru py z Niem ca mi, Au strià, Chor wa cjà i Ma -
ce do nià. Licz ba grup mo ̋ e si´ za tem zwi´k szaç.

Z po czàt kiem 2007 r. gru py osià gn´ ły peł nà zdol noÊç ope ra cyj nà
i w ka˝ dym pół ro czu UE dys po nu je dwie ma. W pierw szym pół ro czu 2007
„dy ̋ ur” peł ni ły gru py: nie miec ko -ho len der sko -fiƒ ska oraz fran cu sko -bel -
gij ska.

Pro ble my i per spek ty wy

For mu łu jàc naj wa˝ niej sze pro ble my zwià za ne z two rze niem Grup Bo -
jo wych UE, za uwa ̋ a si´ ju˝ na wst´ pie, ˝e na le ̋ y do nich wza jem na
koor dy na cja dzia łaƒ paƒstw w nich uczest ni czà cych, zwià za na m.in. ze:
1) stan da ry za cjà sprz´ tu i uzbro je nia (w ce lu osià gni´ cia nie zb´d nej kon -
wer gen cji), 2) ujed no li ce niem za rów no pro ce dur szko le nio wych, jak
i pro ce dur funk cjo no wa nia, 3) osià gni´ ciem mo˝ li wie naj wy˝ sze go
stopnia in te ro pe ra cyj no Êci (in te ro pe ra bi li ty), ja ko zdol no Êci do współ -
dzia ła nia, tak ̋ e z or ga ni za cja mi mi´ dzy na ro do wy mi: NA TO, ONZ, Or -
ga ni za cjà Bez pie czeƒ stwa i Współ pra cy w Eu ro pie (OB WE) i Unià Afry -
kaƒ skà, 4) opty mal nym roz miesz cze niem (de ploy abi li ty) per so ne lu



32 M.Kert tu nen, T.Ko ivu la, T. Jep ps son, op.cit., s. 43−45.
33 Sze rzej: R.Wla zło, Eu ro pej ska Agen cja Obro ny ja ko in stru ment roz wo ju zdol no -

Êci UE w la tach 2003−2006, War sza wa 2006.
34 „Człon ko wie Unii pro wa dzà nie wie le wspól nych eu ro pej skich pro gra mów bu do wy

no wo cze sne go sprz´ tu woj sko we go. Ta kie pro jek ty re ali zu je obec nie wie le paƒstw sa -
mo dziel nie lub we współ pra cy za le d wie z kil ko ma part ne ra mi, co po wo du je ich nie po -
trzeb ne du blo wa nie, opóê nie nia w re ali za cji i po dwo je nie kosz tów. Obec nie ist nie jà a˝
22 pro gra my bu do wy eu ro pej skie go trans por te ra opan ce rzo ne go, 6 – bu do wy sa mo lo -
tów bez za ło go wych i 3 – my Êliw ców wie lo za da nio wych”, A.Ko na rzew ska, op.cit., s. 169.

35 „Człon ko wie UE wy da jà na ce le woj sko we Êred nio 1,9 pro cent bu d˝e tu, a wi´c dwa
ra zy mniej ni˝ Ame ry ka nie, mi mo ˝e w Eu ro pie słu ̋ y dwa ra zy wi´ cej ˝oł nie rzy ni˝
w USA. Po za tym 25 pro cent bu d˝e tu woj sko we go Bia ły Dom prze zna cza na mo der ni -
za cj´ ar mii. W Eu ro pie udział na kła dów na uno wo cze Ênia nie wojsk jest dwa ra zy mniej -
szy”, Ł.Wój cik, Daç ar mi´ Eu ro pie, „Prze krój”, http://www.prze kroj.pl/in de x2.php?option
=com_con tent&task=view&id=2902&Ite mid=61.
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i sprz´ tu woj sko we go, 5) wy pra co wa niem za sad sku tecz ne go wza jem -
ne go wspar cia lo gi stycz ne go mi´ dzy od dzia ła mi (su sta ina bi li ty), 6) osià -
gni´ ciem wspar cia dla sił woj sko wych ze stro ny sek to ra zbro je nio we go
oraz na uko wo -tech no lo gicz ne go. Zwra ca si´ rów nie˝ uwa g´ na dłu go -
trwa łoÊç po li tycz ne go pro ce su po dej mo wa nia de cy zji w UE. Pod no szo -
ny jest przy tym po stu lat usta no wie nia sta łe go ope ra cyj ne go sta no wi ska
do wo dze nia dla ope ra cji unij ny ch32 (do tàd bra ku je w Unii sta łych woj -
sko wych struk tur do wo dze nia, a wy ko rzy sty wa ne sà ad hoc na po trze by
UE na ro do we do wódz twa Fran cji, Nie miec, Gre cji, Włoch i Wiel kiej Bry -
ta nii). Umo˝ li wia ło by ono przy tym peł niej sze wy ko rzy sty wa nie do Êwiad -
czeƒ z po przed nich ope ra cji dla lep sze go pla no wa nia ko lej nych. Jed nak
nie wszyst kie paƒ stwa UE go dzà si´ na ta kie roz wià za nie z oba wy przed
osła bie niem zdol no Êci NA TO w za kre sie re ago wa nia kry zy so we go.

W kon tek Êcie two rze nia Grup Bo jo wych wska zu je si´ ro l´ Eu ro pej -
skiej Agen cji Obro ny (Eu ro pe an De fen ce Agen cy, EDA), po wo ła nej do
˝y cia przez Ra d´ UE w lip cu 2004 r.33 Po win na wspo ma gaç roz wój eu -
ro pej skiej po li ty ki w dzie dzi nie uzbro je nia, wspie raç ba da nia w tym za -
kre sie oraz wpły waç ini cju jà co na bu do wa nie współ pra cy mi´ dzy prze -
my sła mi obron ny mi paƒstw człon kow skich, m.in. w ta ki spo sób, aby
uni kaç du blo wa nia przed si´ wzi´ç.34 W prze ciw nym ra zie ini cja ty wy eu -
ro pej skie po zo sta waç b´ dà je dy nie kon cep cja mi wir tu al ny mi. Na prze -
szko dzie re ali za cji tych za daƒ sta nàç jed nak mo ̋ e nie do sta tek Êrod ków
fi nan so wych (wy dat ki EU na obron noÊç nie tyl ko sà ni˝ sze od wy dat -
ków USA, lecz ma le jà).35 Tym cza sem ró˝ ni ce kon cep cyj no -pla ni stycz ne
mi´ dzy two rzà cy mi gru py paƒ stwa mi, nie do stat ki Êrod ków no wo cze snej
ko mu ni ka cji, łàcz no Êci oraz roz po zna nia, w tym brak wła sne go zwia du
sa te li tar ne go (w za ło ̋ e niu sys tem Ga li leo miał osià gnàç zdol noÊç ope -



36 Sze rzej: M.Flo ur noy, J.Smith, G.Ben -Ari, K.McIn nis, D.Scruggs, Eu ro pe an defense
in te gra tion: brid ging gap be twe en stra te gy and ca pa bi li ties, Cen ter for Stra te gic In ter -
na tio nal Stu dies, Wa shing ton, Octo ber 2005, s. 87−88.

37 Sze rzej: G.Lind strom, op.cit.
38 Je go za le tà jest na to miast mo˝ li woÊç wy ko rzy sty wa nia krót szych i nie utwar dzo nych

pa sów star to wych. Sze rzej: B.Gło wac ki, G.Sob czak, A400M – dłu g i roz bieg, „Pol ska
Zbroj na”, http://www.obro na -cy wil na.pl/ar ty kul.html?id_ar ty kul=603.
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ra cyj nà do pie ro w 2008 r.), osła bia jà zdol no Êci sił unij nych i ska zu jà na
Êci słà współ pra c´ z USA i NA TO (zgod nie z po ro zu mie niem Ber lin -
-plus).36

Po wa˝ nym utrud nie niem w roz wo ju unij nych Grup Bo jo wych po zo -
sta jà sła be zdol no Êci trans por tu stra te gicz ne go, ma jà ce go klu czo we zna -
cze nie w ope ra cjach ty pu eks pe dy cyj ne go (w tym tan ko wa nia w po wie -
trzu). Pro ble my w tym za kre sie mo gà wy stà piç ju˝ w pierw szej fa zie
ope ra cji (in i tial de ploy ment) po szcze gól nych grup. Wi´k szoÊç paƒstw
UE nie dys po nu je ta ki mi zdol no Êcia mi.37 Do prze trans por to wa nia gru -
py (˝oł nie rzy i sprz´ tu woj sko we go) po trze ba oko ło 200 lo tów sa mo lo -
ta mi trans por to wy mi Her ku les C -130 lub 30 lo tów Bo ein ga mi C -17 Glob -
ma ster. Ta ki mi ma szy na mi dys po nu je tyl ko Wiel ka Bry ta nia. Za kła da no,
˝e sy tu acj´ roz wià ̋ e ini cja ty wa Glo bal Ap pro ach an De ploy abi li ty.
W 2008 r. miał wejÊç do u˝yt ku eu ro pej ski sa mo lot trans por to wy Air bus
A400M. Za pla no wa no wy pro du ko wa nie do 2020 r. 80 − 100 ta kich jed -
no stek. Choç wi´k sze od obec nie u˝y wa nych eu ro pej skich sa mo lo tów
trans por to wych, b´ dà jed nak zdol ne do prze wo zu o po ło w´ mniej sze go
ła dun ku ni˝ Bo eing C -17 Glob ma ster III (84 to ny) i po nad trzy krot nie
mniej sze go ni˝ udo st´p nia ny przez Ukra in´ An -124 Ru słan (130 ton).38

Do tàd wi´k szoÊç kra jów Unii czar te ru je te sa mo lo ty na mo cy tym cza so -
we go po ro zu mie nia SA LIS (Stra te gic Air lift In te rim So lu tion) za war te -
go mi´ dzy NA TO i UE a Ukra inà w grud niu 2005 r. Nie w peł ni wy star -
cza jà cy jest rów nie˝ trans port mor ski (do pie ro ro dzà si´ kon cep cje
sfor mo wa nia ze sta wu sił mor skich UE). Tym sa mym Unia wcià˝ po zo -
sta je za le˝ na od do brej wo li paƒstw spo za Unii udo st´p nia jà cych ten
sprz´t. To oczy wi Êcie osła bia zdol no Êci szyb kiej re ak cji. In ny pro blem
mógł by po wstaç, gdy by nie któ re paƒ stwa, z po wo du wi´k sze go ob cià ̋ e -
nia, sta ły si´ mniej skłon ne do po dej mo wa nia ko lej nych ini cja tyw.

W kon tek Êcie za ry so wa nych pro ble mów do strze ga si´, ˝e UE naj wy -
raê niej po sta wi ła na roz wój Grup Bo jo wych ze wzgl´ du na trud no Êci
w bu do wa niu wi´k szych Eu ro pej skich Sił Szyb kie go Re ago wa nia
(ERRF). Za kła da si´, ˝e Gru py Bo jo we ma jà byç ich trzo nem. Co praw -
da ska la wy zwa nia jest mniej sza, lecz trze ba ja sno stwier dziç, ˝e w prak -
ty ce to przed si´ wzi´ cie wy ma ga do dat ko wych Êrod ków, m.in. za pew nie -



39 „Po nie wa˝ kom po nent là do wy b´ dzie skła dał si´ z pi´ ciu mniej szych grup, z któ -
rych trzy b´ dà gru pa mi po wietrz no de san to wy mi al bo spa do chro no wy mi, wspie ra ny mi
przez za sad ni czy kom po nent po wietrz ny, wi´c Si ły Od po wie dzi NA TO b´ dà mo gły an -
ga ̋ o waç si´ w ope ra cje eks pe dy cyj ne z u˝y ciem si ły, jak rów nie˝ ogra ni czo ne ope ra cje
przy wra ca nia i utrzy my wa nia po ko ju”, A.Ko na rzew ska, op.cit., s. 171.

40 B.Gór ka -Win ter, Gru py bo jo we Unii Eu ro pej skiej..., op.cit.
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nia nie zb´d nych re zerw – za rów no na po zio mie tak tycz nym, jak i stra -
te gicz nym. Du ̋ y za si´g ope ro wa nia Grup Bo jo wych UE nie wàt pli wie b´ -
dzie pod wy˝ szaç kosz ty. Na le ̋ a ło by wi´c do ko naç re for my idà cej w kie -
run ku po sze rze nia za kre su wspól ne go fi nan so wa nia unij nych ope ra cji
woj sko wych, by umo˝ li wiç zwi´k sze nie w nich udzia łu paƒstw, któ rych
nie staç na po no sze nie ogrom nych wy dat ków na trans port.

Tym sa mym trud no ocze ki waç, ˝e Gru py Bo jo we UE mo gły by ode -
graç na ty le po wa˝ nà ro l´, by staç si´ kon ku ren cjà dla Sił Od po wie dzi
NA TO czy prze jàç za da nia two rzo nych Eu ro pej skich Sił Szyb kie go Re -
ago wa nia. Po zo sta nà ra czej ich na miast kà, ze wzgl´ du na swà ma łà
liczeb noÊç (na wet, gdy za ło ̋ y my rów no cze sne u˝y cie dwóch grup dy ̋ u -
ru jà cych) oraz brak wy star cza jà cych zdol no Êci do sa mo dziel ne go pod -
trzy ma nia dzia łaƒ w wi´k szej od le gło Êci od Eu ro py. Tym cza sem Si ły Od -
po wie dzi NA TO ma jà li czyç na wet 25 tys. ˝oł nie rzy i skła daç si´ z: sił
là do wych, kom po nen tu mor skie go (lot ni skow co wej gru py ude rze nio wej),
de san to wej gru py spe cjal nej, okr´ to wej gru py ude rze nio wej i kom po nen -
tu po wietrz ne go zdol ne go do 200 lo tów bo jo wych dzien nie. Po nad to Si -
ły Od po wie dzi NA TO przy go to wa ne zo sta nà do pro wa dze nia wszyst kich
ope ra cji z dzie dzi ny za rzà dza nia kry zy so we go, łàcz nie z zo bo wià za -
niami wy ni ka jà cy mi z art. 5 Trak ta tu Wa szyng toƒ skie go.39 Dla te go sà -
dziç na le ̋ y, ˝e Gru py Bo jo we UE b´ dà pro wa dziç ope ra cje w ogra ni czo -
nej ska li (w za kre sie za daƒ, cza su ope ra cji i jej ob sza ru), czy li dzia ła nia
tak tycz ne. „Przy dat noÊç grup bo jo wych w kla sycz nych ope ra cjach ty -
pu pe ace ke eping (np. mi sja EU FOR w Bo Êni) jest ogra ni czo na, na to -
miast w przy pad ku ope ra cji przy wra ca nia po ko ju i prze ciw par ty zanc -
kich mo gà sta no wiç od wód ope ra cyj ny go to wy do u˝y cia w ra zie
na t´ ̋ e nia walk”.40

Jed nym z za sad ni czych pro ble mów jest unik ni´ cie du blo wa nia za -
daƒ i kom pe ten cji mi´ dzy Gru pa mi Bo jo wy mi UE a po szcze gól ny mi paƒ -
stwa mi i or ga ni za cja mi mi´ dzy na ro do wy mi (głów nie NA TO i je go Si ła -
mi Od po wie dzi). Za rów no Gru py Bo jo we UE, jak i Si ły Od po wie dzi
NA TO ma jà kom pe ten cje do pro wa dze nia dzia łaƒ po za ob sza rem trak -
ta to wej od po wie dzial no Êci. Gdy by do wspo mnia ne go du blo wa nia do szło,
mo gła by wy stà piç ko li zja in te re sów. Nie bez pie czeƒ stwo jest re al ne, gdy˝



41 Por.: P.˚u raw ski vel Gra jew ski, Eu ro pej ska po li ty ka bez pie czeƒ stwa i in ter wen cji:
stan, per spek ty wy, in te re sy Pol ski, „No wa Eu ro pa” nr 2/2005, s. 95−96.

42 Sze rzej: G.Lind storm, op.cit.
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si ły szyb kie go re ago wa nia obu or ga ni za cji two rzo ne sà w wi´k szo Êci przez
te sa me jed nost ki paƒstw, któ re na le ̋ à za rów no do UE, jak i do NA TO
(tzw. sin gle set of for ces). Tym cza sem wa run kiem sku tecz ne go dzia ła -
nia tych for ma cji jest, by by ły w jak naj wi´k szym stop niu kom pa ty bil ne
i zdol ne do współ dzia ła nia. Wy ma ga to m.in. ujed no li ce nia stan dar dów
i prze pro wa dza nia wspól nych szko leƒ oraz çwi czeƒ. W tym ce lu po wo -
ła no Gru p´ Zdol no Êci UE – NA TO (EU – NA TO Ca pa bi li ty Gro up). Jed -
nak brak sta łe go do wódz twa ope ra cyj ne go UE utrud nia na wet szyb ki do -
st´p do nie któ rych Êrod ków NA TO, gwa ran to wa nych do wy ko rzy sta nia
mo cà po ro zu mie nia Ber lin -plus.

Po za tym przed si´ wzi´ cie two rze nia Grup Bo jo wych UE wy ma ga
kom pro mi sów i bra nia so li dar nie od po wie dzial no Êci za bez pie czeƒ stwo
mi´ dzy na ro do we.41 Nad mie niç przy tym na le ̋ y, ˝e kom pro mis w roz wo -
ju zdol no Êci re ago wa nia kry zy so we go UE, ja kim sta ła si´ kon cep cja jej
Grup Bo jo wych, nie jest au to ma tycz nie to˝ sa my z peł nà zgo dà wszyst -
kich paƒstw Unii co do kie run ków roz wo ju EP BiO. Zró˝ ni co wa ne mo -
ty wy oraz kwe stie re ali za cji od r´b nych na ro do wych in te re sów w ra mach
uczest nic twa we wspól nych ope ra cjach mo gà ob ni ̋ aç ich efek tyw noÊç
za rów no na płasz czyê nie woj sko wej, jak i po li tycz nej. Zwłasz cza ̋ e wià˝e
si´ to z ko lej nym pro ble mem, a mia no wi cie ko niecz no Êcià uprosz cze nia
pro ce dur de cy zyj nych, by si ły te rze czy wi Êcie mo gły byç in stru men tem
szyb kie go re ago wa nia. Tym cza sem li czyç si´ trze ba z trud no Êcia mi w za -
kre sie osià ga nia jed no myÊl no Êci z uwa gi na mo˝ li wà nie ch´ç paƒstw do
prak tycz ne go wy ko rzy sta nia grup pod czas da ne go dy ̋ u ru bo jo we go
(choç by w okre sie na prze ło mie tych dy ̋ u rów).

Za błàd na le ̋ a ło by uznaç nad mier ne wy ko rzy sty wa nie Grup Bo jo -
wych do wszyst kich ope ra cji re ago wa nia kry zy so we go UE tyl ko dla te go,
˝e ma jà byç do sko na le wy szko lo ne i wy po sa ̋ o ne. Nie by ło by za sad ne
u˝y cie jed no stek bo jo wych, wy spe cja li zo wa nych w na tych mia sto wym re -
ago wa niu, do czu wa nia nad pra wi dło wym prze bie giem wy bo rów lub
w dłu go trwa łych dzia ła niach sta bi li za cyj nych.42 Tu wzmoc nie nia wy ma -
ga w do dat ku ko or dy na cja cy wil no -woj sko wa, m.in. z dzia ła nia mi jed -
no stek po li cyj nych i or ga ni za cji po za rzà do wych w ce lu zwi´k sza nia efek -
tyw no Êci cy wil nych kom po nen tów re ago wa nia kry zy so we go oraz
wy pra co wy wa nia zin te gro wa ne go po dej Êcia do roz wià zy wa nia sy tu acji
kry zy so wych.



43 Sze rzej: Ch.Grant, Wskrze sze nie eu ro pej skiej współ pra cy w dzie dzi nie obro ny,
„NATO Re view” nr 4/2003, http://www.na to.int/do cu/re view/2003/is su e4/po lish/ar t2.html.

44 R.Kem pin, Fran kre ich und die EU Bat tle gro up, „Dis skus sion pa pier”, Deut sches
In sti tut für In ter na tio nal Po li tik und Si cher he it, Ber lin, Mai 2004.

45 Por.: R.Go wan, The Bat tle gro ups: a con cept in se arch of a stra te gy? w: E Plu ri bus
Unum? Mi li ta ry In te gra tion in the Eu ro pe an Union, ed. S.ven Bi scop, Brus sels 2005,
s. 14.
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Do strze ga ne jest te˝ nie bez pie czeƒ stwo wy stà pie nia zja wi ska nie po -
trzeb nej kon ku ren cyj no Êci mi´ dzy jed nost ka mi UE i NA TO w dà ̋ e niu
do pod wy˝ sza nia swe go zna cze nia. Mo ̋ e ono za ist nieç w ra zie ch´ ci po -
dej mo wa nia si´ bar dziej am bit nych dzia łaƒ w trud niej szych kon flik tach
lub sy tu acjach kry zy so wych. Na st´ po wa ła by wów czas gra da cja ich wa˝ -
no Êci. W kon se kwen cji nie mniej istot ny był by pro blem kon ku ren cyj no -
Êci w za kre sie stan dar dów wy po sa ̋ e nia i uzbro je nia jed no stek sił szyb -
kie go re ago wa nia, rzu tu jà cy na kwe stie in te ro pe ra cyj no Êci mi´ dzy
kon tyn gen ta mi UE i NA TO.43 Tak za ry so wa ne wy zwa nia sà re al ne,
wziàw szy w do dat ku pod uwa g´ mo car stwo we am bi cje Fran cji dà ̋ à cej
do roz wo ju EP BiO z my Êlà na wet o usta no wie niu w przy szło Êci eu ro pej -
skiej ar mii i umoc nie niu ro li UE w za kre sie ochro ny bez pie czeƒ stwa
kosz tem NA TO.44

Do strze gaç na le ̋ y i in ne wy zwa nia. Mo˝ li woÊç sta bi li zo wa nia sy tu -
acji w ró˝ nych, cz´ sto wa˝ nych re gio nach Êwia ta stwa rza po wszech ne
ocze ki wa nie, ˝e ta no wa ini cja ty wa przy czy ni si´ do umac nia nia mi´ -
dzy na ro do we go po ko ju i bez pie czeƒ stwa. Tu jed nak nie wy star czy do -
sko na łe wy szko le nie i wy po sa ̋ e nie wojsk czy pla ni stycz ne przy go to wa -
nie ope ra cji. De cy du jà ce zna cze nie b´ dà mia ły har mo ni za cja in te re sów,
za rów no jej uczest ni ków, jak i stron kry zy su czy kon flik tu, oraz prze wi -
dy wa nie da le ko si´˝ nych skut ków ope ra cji, ma jà ce na ce lu rze czy wi ste
roz wià za nie pro ble mów.45 Nie zb´d ne jest te˝ uwzgl´d nia nie wio dà cej od -
po wie dzial no Êci ONZ, a zwłasz cza jej Ra dy Bez pie czeƒ stwa, za utrzy -
ma nie po ko ju i bez pie czeƒ stwa.

Prze ciw ni cy po wo ła nia Grup Bo jo wych UE i w ogó le ini cja ty wy two -
rze nia zdol no Êci obron nych Unii uwa ̋ a jà, ˝e nie jest to do bry spo sób
za bez pie cza nia unij nych in te re sów. Sà zwo len ni ka mi wzmac nia nia cy -
wil nych kom po nen tów bez pie czeƒ stwa mi´ dzy na ro do we go Êrod ka mi po -
ko jo wy mi i przez współ pra c´ (soft se cu ri ty). To ty po we zwłasz cza dla
nur tu neo li be ral ne go w na uce o sto sun kach mi´ dzy na ro do wych i my -
Êle nia o bez pie czeƒ stwie po za koƒ cze niu zim nej woj ny. UE mia ła by tu
sil ne Êrod ki od dzia ły wa nia − po li ty ki wspól no to we, wspól ne ryn ki (w tym
Jed no li ty Ry nek ze swo bo dà prze pły wu to wa rów, usług, pra cow ni ków i ka -



pi ta łu), stre fy wol ne go han dlu z paƒ stwa mi nie na le ̋ à cy mi do niej, po -
moc fi nan so wà paƒ stwom roz wi ja jà cym si´. Mo gła by za tem, wy ko rzy -
stu jàc eko no mi´ i han del, pro mo wa nie za sad de mo kra tycz nych i roz -
sze rza jà cà si´ współ pra c´ mi´ dzy na ro do wà, sku tecz niej ni˝ przez
mi li ta ry za cj´ re ali zo waç ce le zwià za ne z za pew nie niem bez pie czeƒ stwa.
I to zde cy do wa nie od ró˝ nia ło by dzia ła nia UE w za kre sie bez pie czeƒ stwa
mi´ dzy na ro do we go od dzia łaƒ USA.46

Kon klu zja

Unia Eu ro pej ska co raz bar dziej włà cza si´ w za rzà dza nie kry zy sa mi
i bie rze co raz wi´k szà od po wie dzial noÊç za bez pie czeƒ stwo mi´ dzy na -
ro do we. Sfe ra jej dzia łal no Êci jest nie zwy kle roz le gła, obej mu je mi sje:
woj sko we, po li cyj ne, zwià za ne z re for mà wy mia ru spra wie dli wo Êci, mo -
ni to ru jà ce re ali za cj´ po ro zu mieƒ po ko jo wych i nad zo ru nad gra ni ca mi.
Do tych cza so we unij ne mi sje i ope ra cje nie by ły jed nak skom pli ko wa ne
i dłu gie. Wy ni ka ło to zresz tà z pro ble mów fi nan so wych oraz bra ku nie -
zb´d nych zdol no Êci i za so bów. Jed nak ta sfe ra dzia łal no Êci UE jest sys -
te ma tycz nie po sze rza na, m.in. na sku tek za wià za nych po ro zu mieƒ
z NATO, ONZ i OB WE. Ope ra cje unij ne wy kro czy ły ju˝ po za kon ty nent,
co Êwiad czy o aspi ra cjach do od gry wa nia przez Uni´ ro li ak tyw ne go gra -
cza o Êwia to wym za si´ gu od dzia ły wa nia.

Gru py Bo jo we UE sà jej naj wa˝ niej szà w ostat nich la tach ini cja ty wà
mi li tar nà. Do 2010 r. mia ło by ich po wstaç, we dług naj Êmiel szych prze -
wi dy waƒ, na wet 20. Uwa ̋ a ne sà za ko lej ny krok w kie run ku two rze nia
eu ro pej skich zdol no Êci woj sko wych i an ty kry zy so wych. Ta kon cep cja
w spo sób rze czy wi sty do star cza UE in stru men tów re ago wa nia an ty kry -
zy so we go, umo˝ li wia jàc po dej mo wa nie trud nych ope ra cji na wet w od -
le głych re gio nach. W po rów na niu z Eu ro pej ski mi Si ła mi Szyb kie go Re -
ago wa nia za kres dzia ła nia grup b´ dzie ogra ni czo ny, lecz w od ró˝ nie niu
od ERRF ich idea jest ju˝ prak tycz nie wdra ̋ a na (ta be le 2. i 3.). Two -
rze nie grup ma za pew niç UE zdol noÊç do szyb kie go re ago wa nia na kry -
zy sy po za jej te ry to rium. Si ły te mo gà istot nie przy czy niç si´ do wzro stu
unij nych zdol no Êci bo jo wych. W prak ty ce mo ̋ e to byç roz wi ni´ cie (jeÊli
nie za stà pie nie) do tych cza so wej kon cep cji Eu ro pej skich Sił Szyb kie go
Re ago wa nia.
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46 Por.: J.Clar ke, The Uni ted Sta tes, Eu ro pe, and ho me land se cu ri ty: se eing soft se -
cu ri ty con cerns thro ugh a co un ter ter ro rist lens, „Eu ro pe an Se cu ri ty” no. 1−2/Spring/
Sum mer 2004, vol. 13, s. 117−138.



Ta be la 2. Ter mi ny osià gni´ cia peł nej zdol no Êci ope ra cyj nej
Grup Bo jo wych Unii Eu ro pej skiej.

Po cząt ko wa go to wość bo jo wa

2005–2006 I/2005 II/2005 I/2006 II/2006
Wiel ka Fran cja Wło chy Niem cy Fran cja Hisz pa nia
Bry ta nia Fran cja Wło chy Niemcy

Gre cja Belgia
Por tu ga lia

Koń co wa go to wość bo jo wa

2007–2008 I/2007 II/2007 I/2008 II/2008
Ho lan dia Fran cja Wło chy Gre cja Szwe cja Hiszpania Niemcy Wiel ka 
Fin lan dia Bel gia Węgry Ru mu nia Fin lan dia Niemcy Francja Bry ta nia
Niem cy Słowenia Bułgaria Estonia Francja Belgia

Cypr Nor we gia Luk sem burg
Hisz pa nia

2009–2010 I/2009 II/2009 I/2010 II/2010
Wło chy Cze chy Fran cja Pol ska Wiel ka Wło chy
Hisz pa nia Sło wa cja Belgia Niemcy Bry ta nia Rumunia
Gre cja Li twa Holandia Turcja
Por tu ga lia Łotwa

Sło wa cja

Stan z 15.11.2005 r.

èró dło: Opra co wa nie na pod sta wie: http://www.gfw -sek tion -ber lin.de/ber lin/vor tra ege/
Eu ro pe an Col lo qu iu m2006/Eu ro Co 106_Vor trag_Mar tin.pdf.

Ta be la 3. Cykl dy ̋ u rów Grup Bo jo wych UE.
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2007

• Fran cja, Belgia
• Niemcy, Holandia,

Finlandia

• Włochy, Węgry,
Słowenia;

• Grecja, Bułgaria,
Rumunia, Cypr

2008

• Szwecja, Finlandia,
Estonia, Rumunia;

• Hiszpania, Francja,
Luksemburg, Belgia 

• Wielka Brytania;
• Niemcy, Francja,

Włochy,
Luksemburg, Belgia

2009

• Fran cja;
• Hiszpania, 

Grecja, 
Portugalia

• Francja, Belgia

2010

• Polska, Niemcy
Łotwa, Litwa,
Słowacja;

• Holandia, 
Wielka Brytania

• Włochy, Turcja,
Rumunia

Pierwsza
połowa
roku

Druga
połowa
roku

èró dło: Mirosław Banasik, Misja unijnych grup bojowych, Bellona 2007, nr 2, s. 55



47 A. Jó rasz, Kon flik ty te˝ si´ do sko na là – wy wiad z prof. Ry szar dem Zi´ bà, http://www.
psz.pl/con tent/view/10425.
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W dys ku sjach nad two rze niem Grup Bo jo wych UE sys te ma tycz nie
prze wi ja si´ wà tek po ten cjal ne go spo ru o za kres od po wie dzial no Êci za
bez pie czeƒ stwo eu ro pej skie mi´ dzy UE a NA TO. Dla te go z na ci skiem
pod kre Êla si´ ko niecz noÊç kom ple men tar no Êci sił obu or ga ni za cji, mo˝ -
li wo Êci ich efek tyw ne go współ dzia ła nia, aby zwi´k sza nie zdol no Êci woj -
sko wych UE re al nie wzmac nia ło eu ro pej ski wkład w NA TO. Jed nak na -
le ̋ y w tym kon tek Êcie przy po mnieç, ˝e Gru py Bo jo we ma jà sta no wiç,
w myÊl za ło ̋ eƒ, swe go ro dza ju od dzia ły dy ̋ ur ne, b´ dà ce in stru men tem
po li ty ki re ago wa nia kry zy so we go Unii. Ich kon cep cja nie wcho dzi w za -
kres po li ty ki obron nej w zna cze niu obro ny te ry to rial nej i prze wi dzia ne
sà do u˝y cia wów czas, gdy NA TO ja ko ca łoÊç nie b´ dzie za an ga ̋ o wa ne.

Wcià˝ jed nak za da wa ne sà py ta nia o za sad noÊç roz wi ja nia przez UE
zdol no Êci woj sko wych. Czy nie le piej by ło by, gdy by Unia spe cja li zo wa ła
si´ wy łàcz nie w mi sjach cy wil nych, po zo sta wia jàc NA TO za da nia woj -
sko we? A mo ̋ e w funk cje re ago wa nia kry zy so we go bar dziej po win na si´
an ga ̋ o waç OB WE, któ ra sku pia prze cie˝ wszyst kie paƒ stwa eu ro pej skie
i w któ rej ge stii le ̋ y sta no wie nie norm. Dla cze go nie wzmoc niç ro li ONZ,
ma jà cej naj wi´k sze kom pe ten cje w za kre sie ochro ny bez pie czeƒ stwa,
zwłasz cza ˝e od wie lu lat sta wia ne sà po stu la ty re for my tej or ga ni za cji
i wy po sa ̋ e nia jej we wspól ne si ły re ago wa nia kry zy so we go. Czy wi´c nie
ma my do czy nie nia z prze ro stem am bi cji UE w za kre sie woj sko wym?
Po Êród tych gło sów kry ty ki for mu ło wa ne sà opi nie, by UE sku pia ła si´
na do tych cza so wych spra wach spo łecz no -eko no micz nych i naj wy ̋ ej po -
dej mo wa ła dzia ła nia pre wen cyj ne zwià za ne z po ko jo wà dy plo ma cjà.
Spra wy woj sko we po zo sta wio ne mia ły by byç NA TO, wy po sa ̋ o ne mu
w „twar dà” si ł´ mi li tar nà. Jed nak pa mi´ taç na le ̋ y, ˝e NA TO po wo ła ne
zo sta ło do ko lek tyw nej obro ny przed za gro ̋ e nia mi z ze wnàtrz i wy peł -
nia funk cje zbio ro wej obro ny te ry to rium paƒstw człon kow skich. W do -
dat ku do tych cza so we unij ne mi sje re ago wa nia kry zy so we go po strze ga -
ne by ły le piej przez miej sco wà lud noÊç ni˝ mi sje na tow skie (NA TO
uwa ̋ a ne jest za bar dziej stron ni cze, pod czas gdy UE ma opi ni´ bar dziej
roz jem czej).47 Dla speł nie nia ta kich za daƒ nie po trze ba wi´c Unii wiel -
kich sił, lecz mo bil nych, do brze wy po sa ̋ o nych i wy szko lo nych.

Do ko ny wa ny roz wój EP BiO, przez wy po sa ̋ e nie jej w Gru py Bo jo we,
po wi nien zwi´k szaç mo˝ li wo Êci unij nej dy plo ma cji, a tak ̋ e wzmac niaç
pro wa dzo ne przez UE dzia ła nia po li tycz ne i w kon se kwen cji pro wa dziç
do za bez pie cza nia jej in te re sów eko no micz nych. Wdra ̋ a na ini cja ty wa
wy da je si´ ko niecz na dla umoc nie nia po zy cji UE w sto sun kach mi´ dzy -



48 Sze rzej: D.Mil cza rek, Po zy cja i ro la Unii Eu ro pej skiej w sto sun kach mi´ dzy na ro -
do wych. Wy bra ne aspek ty teo re tycz ne, War sza wa 2003.

49 NA TO i si ły eu ro pej skie, http://www.abc net.com.pl/?q=no de/1804.
50 J.Cza pu to wicz, Sys tem czy nie ład? Bez pie czeƒ stwo eu ro pej skie u pro gu XXI wie -

ku, War sza wa 1998, s. 71.
51 Por.: O.Osi ca, Ar mia eu ro pej ska czy eu ro pej skie zdol no Êci woj sko we?, „Ko men ta -

rze Na to liƒ skie” nr 4 (14)/2007.
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na ro do wych.48 Słu ̋ yç to po win no wszyst kim paƒ stwom unij nym, a nie
tyl ko par ty ku lar nym in te re som naj sil niej szych.

Roz wój for ma cji Grup Bo jo wych z pew no Êcià b´ dzie wpły waç na sto -
sun ki UE − NA TO. Pa mi´ taç na le ̋ y, ˝e kra je człon kow skie NA TO spo -
za UE (zwłasz cza USA i Tur cja) ju˝ na eta pie two rze nia Eu ro pej skich
Sił Szyb kie go Re ago wa nia by ły za nie po ko jo ne per spek ty wà, ˝e osła bià
one So jusz Pół noc no atlan tyc ki. Wy ni ka ło to z fak tu, ˝e nie któ re kra je
eu ro pej skie chcia ły prze zna czyç do tych sił swo je od dzia ły ju˝ za de kla -
ro wa ne do u˝y cia przez NA TO. Po nad to skon ster no wa na by ła Tur cja,
któ ra uzna ła, ˝e jej pro po zy cja wkła du do sił unij nych zo sta ła wów czas
zi gno ro wa na i tym sa mym sy tu acja zmie rza do wy klu cze nia te go paƒ -
stwa z pro ce sów in te gra cji eu ro pej skiej.49 Wy da je si´, ˝e współ cze Ênie
przy two rze niu Grup Bo jo wych UE ta kie bł´ dy ju˝ nie zo sta nà po peł -
nio ne. Jed nak pew nym pro ble mem, ja ki ry su je si´ w tej kon klu zji, jest
kwe stia re la cji UE z USA. Wszel kich za dra˝ nieƒ w tych sto sun kach na -
le ̋ a ło by uni kaç, zwłasz cza ˝e si ły zbroj ne USA wcià˝ sà ko niecz ne dla
obro ny Eu ro py. Ist nie je wi´c ˝y wot na po trze ba pod trzy my wa nia wi´ zi
trans atlan tyc kiej. W tej sy tu acji roz wa ̋ yç mo˝ na wa riant, w któ rym
NATO po zo sta wa ło by do tych cza so wym na rz´ dziem ko lek tyw nej obro ny
przed za gro ̋ e nia mi z ze wnàtrz (na za sa dzie zbio ro wej obro ny), na to -
miast we wnàtrz roz wi ja ny był by w Eu ro pie sys tem bez pie czeƒ stwa zbio -
ro we go opar ty na wła snych si łach. W ten spo sób zo sta ła by zre ali zo wa -
na kon cep cja hy bry dal ne go bez pie czeƒ stwa zbio ro we go.50 Wów czas
za sad ne by ło by ist nie nie mniej szych od dzia łów, któ re umo˝ li wia ły by Eu -
ro pie sa mo dziel ne ra dze nie so bie w sy tu acjach kry zy so wych o ska li lo -
kal nej i re gio nal nej.

Dys ku to wa na jest jed nak i idea two rze nia eu ro pej skiej ar mii. Jak kol -
wiek po tocz nie i w pu bli cy sty ce for mo wa nie Grup Bo jo wych UE trak to -
wa ne by wa ja ko krok w tym kie run ku, to jed nak tak nie jest.51 Wspól na
ar mia po zo sta je wcià˝ bar dzo od le głà i mgli stà ideà, zwa ̋ yw szy choç by
na fakt wszyst kich do tych cza so wych nie po wo dzeƒ z pró ba mi two rze nia
jej na miast ki (w la tach 50. XX w. Plan Ple ve na i Eu ro pej ska Wspól no -
ta Obron na, a współ cze Ênie − Eu ro pej skie Si ły Szyb kie go Re ago wa nia).
Tak ̋ e Eu ro kor pus nie mie Êci si´ w tej de fi ni cji. Trud no wcià˝ wy obra -



ziç so bie wie lo na ro do we si ły zbroj ne pod le ga jà ce po nadna ro do we mu do -
wódz twu, a przy tym nie za le˝ ne w sen sie sa mo wy star czal no Êci od USA.
Prak tycz nie UE nie aspi ru je do two rze nia wła snych zin te gro wa nych sił
zbroj nych (po le ga jàc na zdol no Êciach NA TO, ja ko so ju szu po li tycz no -
-woj sko wym, któ rym sa ma nie jest), lecz do zbu do wa nia wła snych sił
an ty kry zy so wych, two rzo nych z kon tyn gen tów do bro wol nie udo st´p nia -
nych przez paƒ stwa -kon try bu to rów. Py ta nie o ar mi´ eu ro pej skà po zo -
sta nie jed nak otwar te, gdy˝ by ła by atry bu tem tak sil nie kształ tu jà cym
eu ro pej skà to˝ sa moÊç, jak np. wspól na wa lu ta – eu ro. Ar mia by ła by te˝
speł nie niem snów tych, któ rzy my Êlà wcià˝ o nada niu UE praw dzi wie
paƒ stwo we go, a na wet mo car stwo we go cha rak te ru.

Jed nak uwzgl´d niç trze ba zmia n´ ro dza ju współ cze snych za gro ̋ eƒ.
To nie jest ju˝ groê ba na pa Êci zbroj nej, walk o te ry to ria i oku pa cji. Ewen -
tu al ne nie bez pie czeƒ stwa wià ̋ à si´ z mo˝ li wo Êcià na pa du elek tro nicz -
ne go, za blo ko wa nia do staw su row ców, ata ków ter ro ry stycz nych. Ob ser -
wu je my te˝ na si le nie walk o to˝ sa moÊç, za miast o te ry to ria, cze go
przy kła dem sà kon flik ty et nicz ne. Kla sycz ne woj ska nie spraw dza jà si´
w re ago wa niu na ta kie kry zy sy. Nie obro nià te˝ przed ter ro ry zmem sie -
ci or ga ni za cji po za paƒ stwo wych. Do tych czas ar mie bro ni ły te ry to riów,
mu sia ły wi´c byç kom plek so we, du ̋ e. Tym cza sem spek trum współ cze -
snych wy zwaƒ i za gro ̋ eƒ dla bez pie czeƒ stwa po wo du je, ˝e tzw. ci´˝ kie
si ły, opar te na struk tu rze dy wi zji czy puł ku, oka zu jà si´ ma ło przy dat -
ne. Po trze ba mo bil nych, ela stycz nie kon stru owa nych z po trzeb nych mo -
du łów, no wo cze Ênie wy po sa ̋ o nych sił, opar tych na struk tu rze bry ga dy.
Wy ma ga to wy so kiej pro fe sjo na li za cji, za rów no w za kre sie uzbro je nia,
jak i wy szko le nia oraz uza wo do wie nia. W tym aspek cie Gru py Bo jo we
UE ma jà przy szłoÊç i za pew ne to one, a nie po mysł two rze nia ar mii,
zdo mi nu jà za in te re so wa nia UE w za kre sie wzmac nia nia jej zdol no Êci
woj sko wych.

Roz wi ja na jest wi´c po li ty ka re ago wa nia kry zy so we go, w któ rej in -
stru men ty woj sko we ma jà wzmac niaç zdol no Êci po li tycz ne i dy plo ma -
cj´ w ce lu lep sze go ra dze nia so bie z kry zy sa mi lo kal ny mi i re gio nal ny -
mi. W przy pad ku woj ny te si ły nie po ra dzi ły by so bie. Po dej mo wa ne
dzia ła nia ma jà wi´c ra czej cha rak ter po li cyj ny, z ewen tu al nà per spek -
ty wà ope ro wa nia na ob sza rach oÊcien nych UE. W ska li lo kal nej i re gio -
nal nej ta ka kon cep cja mo ̋ e si´ spraw dzaç, lecz nie sta no wi jesz cze per -
spek ty wy two rze nia wspól nej ar mii. Nie bez za sad ne jest zresz tà py ta nie,
czy Eu ro pie po trzeb na by ła by wspól na ar mia, czy mo ̋ e wła Ênie bar dziej
swe go ro dza ju po li cja, dys po nu jà ca zdol no Êcia mi woj sko wy mi.

* * *
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Pod su mo wu jàc, stwier dziç na le ̋ y, ˝e pro blem bez pie czeƒ stwa le ̋ y
w je go za gro ̋ e niach. Od te go, ja kie one sà, za le ̋ y po li ty ka bez pie czeƒ -
stwa oraz ade kwat ny do bór me tod i Êrod ków jej pro wa dze nia. W sy tu -
acji na si le nia lo kal nych i re gio nal nych kry zy sów czy kon flik tów na stà pił
wzrost zna cze nia wcze sne go i na tych mia sto we go re ago wa nia. Wła Ênie
tym wy zwa niom wy cho dzi na prze ciw ini cja ty wa po wo ła nia Grup Bo jo -
wych UE. Do strze gaç przy tym trze ba ich ro l´ w szer szym kon tek Êcie,
gdy˝ two rze nie zdol no Êci na tych mia sto we go re ago wa nia (ra pid re ac tion),
to tak ̋ e zwi´k sza nie spój no Êci ca łej UE, mo ty wo wa nie jej ak tyw no Êci do
dzia łaƒ, w tym − do za cie Ênia nia współ pra cy i roz wi ja nia zdol no Êci woj -
sko wych (wÊród któ rych wy ró˝ niç na le ̋ y po trze b´ osià gni´ cia zdol no Êci
prze rzu tu stra te gicz ne go sił oraz po sia da nia sta łych ope ra cyj nych struk -
tur do wo dze nia). Ini cja ty wa przy czy nia si´ tak ̋ e do roz wo ju zdol no Êci
woj sko wych po szcze gól nych paƒstw (ta kich jak trans for ma cja sił zbroj -
nych i osià gni´ cie od po wied nich zdol no Êci eks pe dy cyj nych).

Pod kre Êliç na le ̋ y wi´c du ̋ e zna cze nie po li tycz ne i woj sko we kon cep -
cji Grup Bo jo wych UE. Mo˝ na stwier dziç, ˝e wy zna cza ona kie run ki per -
spek ty wicz ne ca łej EP BiO. Âwiad czy o tym za uwa ̋ al na de ter mi na cja
w szyb kim roz wo ju prac w tym za kre sie. Po win no to wzmac niaç dzia ła -
nia po li tycz ne i eko no micz ne Unii w Êwie cie oraz przy czy niaç si´ do sta -
bi li za cji w re gio nach po za eu ro pej skich, wa˝ nych z punk tu wi dze nia UE.
Dla osià gni´ cia suk ce su, Gru py Bo jo we mu szà jed nak od gry waç re al nà
ro l´, sta jàc si´ efek tyw nà re zer wà stra te gicz nà UE. Za uwa ̋ yç na le ̋ y te˝
po trze b´ du ̋ ej so li dar no Êci w dzia ła niach Unii, gdy˝ ze wzgl´ du na ró˝ -
ni ce sta no wisk po szcze gól nych paƒstw wcià˝ brak rze czy wi Êcie zin te gro -
wa nej EP BiO. Tym cza sem ˝y cie sta wia przed UE wcià˝ no we wy zwa nia
(cze go przy kła dem roz wój sy tu acji w Gru zji i Afga ni sta nie).

Abs tract

Bat tle gro ups as the cri sis re spon se po li cy in stru ment 
of the Eu ro pe an Union

The pro cess of for ming the Eu ro pe an Union Bat tle gro ups has be -
co me an im por tant fac tor in de ve lo ping the Eu ro pe an Se cu ri ty and De -
fen ce Po li cy (ESDP). The cre ation of im me dia te re ac tion ca pa ci ty in
the EU’ mi li ta ry and an ti -cri sis ac tions con so li da tes co he sion thro ugho -
ut the EU. It al so acts as a strong in cen ti ve to in ten si fy other ef forts se -
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cu ri ty -wi se, such as de ve lop ment of ca pa ci ty of stra te gic mi li ta ry trans -
fer or fo un da tion of re gu lar ope ra tio nal com mand struc tu res. Po li ti cal
ro le of the fu tu re Eu ro pe an Union’s Bat tle gro ups is worth men tio ning
as they co uld pro vi de new per spec ti ves thro ugho ut the ESDP. This pro -
ject wo uld se rve to streng then the Eu ro pe an iden ti ty as well as in cre -
ase the si gni fi can ce of the Eu ro pe an Union on the in ter na tio nal/glo bal
po li ti cal sce ne. Ho we ver, in or der to pro ve suc cess ful in be co ming the
EU’s ef fec ti ve stra te gic re se rve, the Bat tle gro ups sho uld be re al ly ac ti -
ve and used pro per ly. To en su re that, the EU ne eds mo re so li da ri ty as
re gards con cepts and ac tions (the ESDP still lacks in te gra tion due to
na tio nal dif fe ren ces). Me an whi le, the EU fa ces new chal len ges (e.g. si -
tu ation in Geo r gia and Afgha ni stan).


