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TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA POLICYJNAJAKO CZYNNIK STABILIZUJĄCY OBSZAR WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
Do niewątpliwych osiągnięć dotychczasowego procesu integracji europejskiej należy 
zaliczyć utworzenie w ramach Unii Europejskiej (UE) obszaru wolności, bezpieczeń
stwa i sprawiedliwości. Cel ten, zdefiniowany w Traktacie amsterdamskim1, warunkował 
współpracę państw członkowskich w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw we
wnętrznych, wyznaczając nowe kierunki rozwoju polityki bezpieczeństwa wewnętrznego 
UE. Zapewnienie obywatelom UE wysokiego poziomu bezpieczeństwa2 wymagało pod
jęcia przez państwa członkowskie wspólnych działań w zakresie współpracy policyjnej. 

1 W katalogu celów Unii Europejskiej umieszczonym w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 
wymieniono „utrzymanie i rozwijanie Unii jako obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
na którym swobodny przepływ osób jest zapewniony w powiązaniu z właściwymi środkami dotyczący
mi zewnętrznej kontroli granic, azylu, imigracji oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości”. Zob. 
Traktat o Unii Europejskiej [w: ] Prawo Unii Europejskiej, Bielsko-Biała 2004, s. 180. 

2 Art. 29 TUE stanowi, iż „celem Unii jest zapewnienie obywatelom wysokiego poziomu bezpie
czeństwa w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”. Zob. Traktat o Unii Europejskiej.... 
op. cit., s. 194. 

3 Art. 2 ust. 1 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z 1990 roku (KWUS) stanowi, iż 
„Granice wewnętrzne mogą być przekraczane w każdym miejscu, bez poddawania przekraczających je 
osób jakiejkolwiek kontroli”. Zob. Prawo Unii Europejskiej. Wybór dokumentów i aktów prawnych, vol. 
1 - Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, wybór i opracowanie J. Barcz i I. Kolowca, 
Warszawa 2006, s. 94. Art. 20 Kodeksu granicznego Schengen z 15 marca 2006 roku wprowadza nieco 
zmienione sformułowanie tej podstawowej dla funkcjonowania strefy Schengen zasady: „Granice we
wnętrzne mogą być przekraczane w każdym miejscu bez dokonywania odprawy granicznej osób nieza
leżnie od ich obywatelstwa”. Zob. Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 15 marca 2006 roku ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez 
granice (Kodeks graniczny Schengen), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (dalej jako: Dz. U. UE) 
nr L 105, 13 kwietnia 2006 roku, s. 11. 

Europeizacja współpracy na podstawie acquis Schengen, dokonana na mocy proto
kołu schengeńskiego do Traktatu amsterdamskiego, nie tylko pozwoliła urzeczywistnić 
swobodę przepływu osób przez zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych3, ale tak
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że wprowadziła do polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii nowe instytucje współ
pracy transgranicznej. „Schengenizacja” obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawied
liwości Unii Europejskiej oznaczała nie tylko oparcie wielu środków kompensacyjnych4 
na rozwiązaniach stosowanych na obszarze Schengen. Wiązała się również z wprowa
dzaniem do istniejących, lub zawieraniem nowych, dwu- lub wielostronnych porozu
mień o współpracy transgranicznej pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europej
skiej form i mechanizmów współpracy określonych w dorobku prawnym Schengen. 

4 Środki kompensacyjne, określane także jako warunki brzegowe lub uregulowania flankowe (flan
king measures, compensatory measures'), to środki przyjmowane przez państwa członkowskie w celu 
zapewnienia funkcjonowania wspólnego rynku oraz unii politycznej na podstawie podstawowych swo
bód integracji europejskiej. 

Przekształcenie Unii Europejskiej w obszar swobodnego przepływu osób na podsta
wie acquis Schengen wymusiło wprowadzenie do modelu zarządzania bezpieczeństwem 
wewnętrznym UE transgranicznych form współpracy policyjnej oraz współpracy sądo
wej w sprawach karnych. Acquis Schengen, środki prawne przyjmowane na gruncie po
stanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu o Unii Europej
skiej, a także zasady współpracy określone w dwu- i wielostronnych porozumieniach 
o „węższej” współpracy transgranicznej, zawieranych przez państwa członkowskie UE 
poza ramami prawno-instytucjonalnymi Unii, składają się na zbiór norm prawnych i re
guł działania stabilizujących funkcjonowanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i spra
wiedliwości Unii Europejskiej. Zapewniają urzeczywistnienie zasady swobodnego prze
pływu osób bez kontroli na granicach wewnętrznych, a także umożliwiają zapobieganie, 
przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państw człon
kowskich przez zastosowanie instrumentów i metod współpracy policyjnej i kamo-są- 
dowej. Dzięki wprowadzeniu zaawansowanych form współpracy administracyjnej, 
techniczno-szkoleniowej, informacyjnej i operacyjnej na obszarach przygranicznych 
pojawiły się elastyczne, sprawne i skuteczne mechanizmy stabilizowania stref granicz
nych przez multilateralne inicjatywy i przedsięwzięcia, co przyczynia się do realizowa
nia podstawowych celów polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. 

Sprzężenia zwrotne w zarządzaniu bezpieczeństwem 
wewnętrznym UE
Zagrożenia asymetryczne, takie jak terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowego raże
nia, międzynarodowa przestępczość zorganizowana, przestępczość w cyberprzestrzeni 
czy niekontrolowane migracje, są postrzegane jako poważne wyzwanie dla Unii Euro
pejskiej w kontekście jej bezpieczeństwa wewnętrznego. Procesy transnarodowe, w któ
rych Unia od dziesięcioleci odgrywa wiodącą i twórczą rolę, wywarły znaczący wpływ 
na tradycyjny model stosunków międzynarodowych oparty na paradygmacie suwerenno
ści. Przekroczenie przez służby bezpieczeństwa granic ich narodowych terytoriów i po
stępy europejskiej współpracy policyjnej przyczyniły się do szczególnego „rozszerze
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nia” (spillover), w którym decyzje i działania ułatwiające współpracę ponadnarodową, 
integrację gospodarczą i swobodny przepływ osób przyspieszyły uruchomienie nowych 
działań i środków politycznych służących wzmocnieniu swobód obywatelskich i zmniej
szeniu ryzyka5. 

5 Zob. A. Gruszczak, Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Unii Europejskiej w warunkach 
póżnowestfalskiego ładu międzynarodowego [w: ] Póżnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś 
i K. Marzęda, Lublin 2008, s. 317-320; A. Gruszczak, Networked Security Governance: Reflections on 
the E. U. s Counterterrorism Approach, „Journal of Global Change and Governance” 2008, nr 1 (3); 
J. Mather, Securing the European Superstate, „European Political Science” 2007, nr 6 (4), s. 391-392. 

6 Angielskiemu terminowi homeland bardziej odpowiada w języku polskim słowo „ojczysty”, lub 
„ojczyźniany”, niemniej semantyka polityki wskazuje na większą adekwatność terminu „krajowy”. 

7 M. K. Davis Cross, An EU Homeland Security? Sovereignty vs. Supranational Order, „European 
Security” 2007, nr 16 (1), s. 93-95; J. L. Clarke, European Homeland Security: Promises, Progress and 
Pitfalls [w: ] Securing the European Homeland: The EU, Terrorism and Homeland Security, Bertelsmann 
Stiftung, Gutersloh, August 2005, s. 26; http: //www. bertelsmann-stiftung. de/cps/rde/xbcr/SID-0A000F 
14-F8E8A055/bst_engl/Gesamt_homeland. pdf

8 H. Borchert, Homeland Security and Transformation: Why It Is Essential to Bring Together 
Both Agendas [w: j Transforming Homeland Security. U. S. and European Approaches, red. E. Brimmer, 
Washington 2006, s. 4-5. 

9 A. Gruszczak, Networked Security Governance..., op. cit. ', F. S. Berenskoetter, Mapping the Mind 
Gap: A Comparison of US and European Security Strategies, „Security Dialogue” 2005, nr 36 (1), 
s. 80-81. 

Nowa, stymulowana wydarzeniami 11 września 2001 roku, refleksja nad globalnym 
wymiarem bezpieczeństwa wewnętrznego przyczyniła się do upowszechnienia terminu 
„bezpieczeństwa krajowego”6. Syndrom deficytu bezpieczeństwa w USA doprowadził 
do projekcji narodowego interesu Stanów Zjednoczonych na obszar polityki bezpieczeń
stwa Unii Europejskiej. Koncepcja bezpieczeństwa krajowego stała się punktem odnie
sienia w kontekście zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym UE7. 

Bezpieczeństwo krajowe to skoordynowane wysiłki rządowe angażujące wszystkie 
dostępne prywatne i publiczne zdolności w zakresie bezpieczeństwa w celu: 

- zapobiegania pojawianiu się ryzyka symetrycznego i asymetrycznego, 
- ochrony osób, instytucji demokratycznych, ważnej infrastruktury i podstawowych 

usług oraz służb bezpieczeństwa (to znaczy sił zbrojnych, służb ratowniczych i innych), 
- przeciwdziałania skutkom katastrof, likwidowania ich następstw, odbudowy i uła

twienia powrotu do warunków sprzed kryzysu8. 
Europejskie bezpieczeństwo krajowe zakłada traktowanie Unii jako jednolitego tery

torium, na którym funkcjonują różnorodne reżimy bezpieczeństwa9. Jest to wynikiem 
hybrydowej natury Unii Europejskiej, wielopoziomowego zarządzania procesami inte
gracyjnymi w obrębie Unii, a także złożonych, krzyżowych relacji pomiędzy państwami 
członkowskimi a organami UE i instytucjami wspólnotowymi. Bezpieczeństwo krajowe 
UE to skoordynowane wielowektorowe działania angażujące różne kategorie uczestni
ków publicznych w wymiarze wewnętrznym oraz różnych aktorów międzynarodowych, 
w wyniku czego powstają funkcjonalne sprzężenia zwrotne poprawiające mechanizmy 
wzmacniające bezpieczeństwo wewnętrzne oraz stymulujące zachowania sprzyjające 
zaprowadzeniu i utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-0A000F
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Zarządzanie bezpieczeństwem to zdolność instytucji władzy państwowej do reali
zacji podstawowych interesów społecznych w zakresie bezpieczeństwa. Obejmuje takie 
działania, jak: 

- wprowadzanie systemowych rozwiązań skutecznego przeciwdziałania zagroże
niom bezpieczeństwa, 

- organizowanie sfery publicznej w celu przestrzegania ustalonych konsensualnie 
lub narzuconych reguł gry, 

- utrzymanie przez władze państwowe stabilnych warunków funkcjonowania sfery 
publicznej. 

Koncepcja zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym Unii Europejskiej zakłada 
stałe zacieśnianie współpracy państw członkowskich na gruncie prawa unijnego w prze
konaniu, iż istnieją stałe lub potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa Unii, ale dzięki od
powiednim rozwiązaniom systemowym możliwość zakłócenia stanu bezpieczeństwa 
przez czynniki destabilizujące jest ograniczana do minimum10 *. Wprowadzanie syste
mowych rozwiązań skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa na po
ziom współpracy w ramach III filaru UE stało się zasadniczym elementem zarządzania 
bezpieczeństwem wewnętrznym w ramach prawno-instytucjonalnych zdefiniowanych 
w Traktacie z Maastricht. Zmiany wprowadzone do prawa traktatowego mocą Trakta
tu amsterdamskiego wzmocniły znaczenie instytucji wspólnotowych oraz instrumentów 
acquis communautaire, chociaż utrzymanie międzyrządowego charakteru współpracy 
policyjnej i sądowo-kamej wzmocniło tradycyjne formy współdziałania organów po
rządku publicznego, także w zakresie wykraczającym poza ramy Unii Europejskiej". 

10 Zob. J. Storbeck, M. Toussaint, Outline ofa Balanced and Effective Internal Security Strategy for 
the European Union, „European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice” 2004, nr 12(1), 
s. 7-11. 

1' Zob. E. J. Kirchner, The Challenge ofEuropean Union Security Governance, „Journal of Common 
Market Studies” 2006, nr 44 (5), s. 948; F. Kemic, European Security After 9/11, „European Political 
Science” 2007, nr 6 (4), s. 378-381. 

12 Zob. J. P. Aus, Supranational Governance [w: ] An „Area of Freedom, Security and Justice": 
Eurodac and the Politics of Biometric Control, SEI Working Paper No 72, Sussex European Institute, 
December 2003, http: //www. sei. ac. uk/wp72. pdf

13 Zob. D. Lyon, Surveillance, Security, and Social Sorting: Emerging Research Priorities, 
„International Criminal Justice Review” 2007, nr 17 (3), s. 164-168; D. Breeders, The New Digital 

Wydarzenia z 11 września 2001 roku spowodowały zwrot ku nowemu modelowi za
rządzania bezpieczeństwem wewnętrznym Unii Europejskiej, kierując jego realizację na 
tory globalnego formatowania polityki bezpieczeństwa oraz sekurytyzacj i sfery publicznej. 
Przesłanki nowego modelu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym były następujące: 

- ponowoczesne podejście do zasady terytorialności12 13, 
- różnicowanie (podział między państwami odrzucającymi ponowoczesne formy 

współpracy a pozostałymi popierającymi spill-over w obszarze wolności, bezpieczeń
stwa i sprawiedliwości), 

- traktowanie proliferacji zagrożeń o charakterze transgranicznym (presja migra
cyjna, narkotyki, ekspansja przestępczości zorganizowanej) w kategoriach bezpieczeń
stwa narodowego (państwowego), 

- zgoda na zastosowanie nowoczesnych technologii kontroli i nadzoru'3. 

http://www.sei.ac.uk/wp72.pdf
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Cechą unijnego modelu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym jest koniecz
ność powiązania państwowocentrycznego modelu bezpieczeństwa, obejmującego sze
roki katalog działań zapobiegających i zwalczających tradycyjne zagrożenia ładu pub
licznego i bezpieczeństwa wewnętrznego, z ponowoczesnymi formami, metodami 
i instrumentami sekurytyzacji, takimi jak: 

- instrumenty elektronicznego nadzoru i kontroli* 14, 
- identyfikatory biometryczne umożliwiające zarządzanie tożsamością zarówno 

mieszkańców Unii Europejskiej, jak i obywateli krajów trzecich przebywających w pań
stwach członkowskich Unii lub starających się o wjazd na terytorium UE15, 

- sieci informatyczne umożliwiające obrót informacjami istotnymi dla zapobiega
nia i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego, w szczególności tak 
zwanymi informacjami wrażliwymi, często niejawnymi, uzyskiwanymi przez działania 
o charakterze wywiadowczym16. 

Borders of Europe. EU Databases and the Surveillance of Irregular Migrants, „International Sociology” 
2007, nr 22(1), s. 76-79. 

14 Zob. G. Annstrong, C. Norris, The Maximum Surveillance Society. The Rise of CCTV, Oxford-New 
York 1999; V. Bajc, Introduction: Debating Surveillance in the Age of Security, „American Behavioral 
Scientist” 2007, nr 50 (12), s. 1567-1591; D. Mackay, The Changing Nature of Public-Space CCTV, 
„Security Journal” 2006, nr 19 (2), s. 128-142. 

15 Zob. F. Jasiński, Zagadnienia biometrii w Unii Europejskiej, Materiały Robocze Forum 4/06, 
Centrum Europejskie - Natolin, Warszawa 2006; G. Hornung, Biometric Passports and Identity Cards: 
Technical, Legal, and Policy Issues, „European Public Law” 2005, nr 11 (4), s. 501-514; Ch. Epstein, 
Guilty Bodies, Productive Bodies, Destructive Bodies: Crossing the Biometric Borders, „International 
Political Sociology” 2007, nr 1 (2), s. 149-164. 

16 J. P. Brodeur, High and Low Policing in Post-9/Il Times, „Policing” 2007, nr 1 (1), s. 25-37; 
P. Gill, Not Just Joining the Dots But Crossing the Borders and Bridging the Voids: Constructing Security 
Networks after 11 September 2001, „Policing & Society” 2006, nr 16 (1), s. 27 49; B. Müller-Wille, 
The Effect of International Terrorism on EU Intelligence Co-operation, „Journal of Common Market 
Studies” 2008, nr 46 (1), s. 51-59. 

Kryzys procesu integracji politycznej w Unii Europejskiej nie ułatwia funkcjono
wania modelu bezpieczeństwa wewnętrznego, ale zarazem daje impuls do poszukiwa
nia nowych form i metod podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz obniżenia pozio
mu zagrożeń odczuwanych przez obywateli UE. Model zarządzania bezpieczeństwem 
wewnętrznym Unii Europejskiej znajduje odzwierciedlenie w przedstawionych poniżej 
formach współpracy transgranicznej. W wyniku fragmentacji współpracy i pojawienia 
się wielu ośrodków władzy (szczególnie władzy „zewnętrznej”, globalnej, z wyraźny
mi skłonnościami hegemonicznymi, utożsamianej ze strategią bezpieczeństwa Stanów 
Zjednoczonych), dekoncentracja współpracy w obszarze bezpieczeństwa wewnętrzne
go UE skutkuje coraz wyraźniejszymi odwołaniami do sprawdzonych, a zarazem przy
szłościowych, zaawansowanych form współpracy transgranicznej o charakterze wspo
magającym i działaniowym. To zaś wywołuje efekt sprzężenia zwrotnego polegający na 
przenoszeniu na poziom unijny mechanizmów i form transgranicznej współpracy opera
cyjnej uruchomionych i realizowanych przez państwa członkowskie poza ramami nor- 
matywno-instytucjonalnymi UE w odpowiedzi na niedostatki współpracy policyjnej 
w ramach Unii Europejskiej i słabości Europejskiego Urzędu Policji - Europolu jako or
ganu unijnej współpracy policyjnej. 
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„Schengenizacja” transgranicznej współpracy policyjnej
Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen (KWUS), podpisana 19 czerwca 1990 
roku i wdrożona 25 marca 1995 roku, zawierała przepisy umożliwiające wprowadzenie 
w życie zasady swobodnego przepływu osób bez poddawania ich kontroli na granicach 
wewnętrznych państw tworzących obszar Schengen. W ramach środków kompensacyj
nych przyjęto rozwiązanie oparte na możliwości podejmowania i prowadzenia działań 
operacyjnych o charakterze transgranicznym, w szczególności kontynuowania obserwa
cji i pościgu na terytorium innego państwa17. 

17 Zob. K-P. Nanz, The Schengen Agreement: Preparing the Free Movement of Persons in the 
European Union [w: ] Justice and Home Affairs in the European Union. The Development of the Third 
Pillar, red. R. Bieber i J. Monar, Brussels 1995, s. 29-36; D. Kostakopoulou, Is There an Alternative to 
‘Schengenland’?, „Political Studies” 1998, nr XLVI (5), s. 886-887. 

18 Chodzi o takie kategorie przestępstw, jak: zabójstwo, morderstwo, gwałt, umyślne podpalenie, 
fałszerstwo, napad z bronią w ręku, wymuszenie, porwanie i wzięcie zakładników, handel ludźmi, prze
myt narkotyków i substancji psychotropowych, naruszenie obowiązujących przepisów dotyczących bro
ni i materiałów wybuchowych, użycie materiałów wybuchowych, niedozwolony transport odpadów 
toksycznych. W przypadku pościgu transgranicznego dodatkowo ucieczka z miejsca wypadku, którego 
ofiary poniosły śmierć lub ciężkie obrażenia. 

Zasady prowadzenia obserwacji i pościgu transgranicznego, określone w art. 40 i 41 
KWUS, przewidują, że funkcjonariusze uprawnionych organów ścigania danego pań
stwa, którzy prowadzą w swym kraju obserwację osoby podejrzanej o udział w przestęp
stwie kryminalnym stanowiącym podstawę do ekstradycji, mogą uzyskać ze strony od
powiednich władz zgodę na kontynuowanie obserwacji na terytorium drugiego państwa 
w odpowiedzi na uprzednio wystosowany wniosek. Jeżeli wskutek nagłości zdarzenia 
uprzednie wydanie zgody na kontynuowanie obserwacji było niemożliwe, to funkcjo
nariusze mogą uzyskać upoważnienie do dalszej obserwacji osoby podejrzanej o po
pełnienie ciężkich przestępstw kryminalnych18, pod warunkiem że władze państwa, na 
terytorium którego kontynuowana jest obserwacja, zostaną natychmiast powiadomio
ne o przekroczeniu granicy wskutek prowadzonej obserwacji i otrzymają niezwłocz
nie wniosek o pomoc wystosowany przez władze państwa prowadzącego obserwację ze 
wskazaniem powodów przekroczenia granicy. Operacja zostanie przerwana, jeśli zażą
da tego państwo, na terytorium którego ona przebiega lub gdy państwo prowadzące ob
serwację nie zdoła uzyskać stosownego upoważnienia w ciągu pięciu godzin od momen
tu przekroczenia granicy. 

Obserwacja lub pościg mogą być prowadzone pod warunkiem spełnienia ogólnych 
warunków, między innymi: 

- prowadzenia operacji wyłącznie przez granice lądowe, 
- przestrzegania przez funkcjonariuszy prowadzących postanowień KWUS oraz 

przepisów prawa wewnętrznego obowiązujących w państwie, na terytorium którego pro
wadzą działania, 

- stosowania się do poleceń wydawanych przez miejscowe władze; 
- posiadania przez funkcjonariuszy dokumentu potwierdzającego fakt uzyskania ze

zwolenia, 
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- zakazu użycia broni służbowej będącej w posiadaniu funkcjonariuszy prowadzą
cych obserwację, z wyjątkiem obrony koniecznej, 

- zakazu wkraczania do mieszkań prywatnych i do miejsc niedostępnych dla pub
liczności, 

- zakazu zatrzymania, aresztowania, a także przesłuchania (w przypadku pościgu) 
podejrzanego przez funkcjonariuszy prowadzących obserwację lub pościg. 

KWUS zawiera również ważne postanowienia, określone w art. 47 konwencji, doty
czące możliwości delegowania przez strony konwencji na podstawie dwustronnych po
rozumień funkcjonariuszy łącznikowych w celu rozwijania i przyspieszenia współpracy 
transgranicznej, w szczególności przez: 

- wymianę informacji w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości, 
- wykonywanie wniosków dotyczących współpracy policyjnej i sądowej w spra

wach karnych, 
- pomoc w realizacji zadań organów odpowiedzialnych za nadzór nad zewnętrzny

mi granicami. 
Funkcjonariusze ci pełnią funkcję opiniodawczą i pomocniczą. Nie są uprawnieni 

do samodzielnego prowadzenia działań policyjnych. Szczegółowe zasady prowadzonych 
działań operacyjnych oraz zakres uprawnień funkcjonariuszy państw-stron KWUS zo
stały określone w podręczniku współpracy policyjnej przyjętym przez Komitet Wyko
nawczy Schengen w grudniu 1998 roku i od tamtej pory kilkakrotnie aktualizowanym'9. 

Postanowienia KWUS stanowiły platformę zaawansowanej współpracy policyjnej, 
a po włączeniu acquis Schengen w ramy Unii Europejskiej stały się punktem odniesienia 
dla wszystkich państw członkowskich, sprzyjając rozwojowi współpracy transgranicznej. 

Współpraca operacyjna w wymiarze transgranicznym
Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen otwierała możliwość prowadzenia 
działań operacyjnych przez służby policyjne państw, które wdrożyły dorobek prawny 
Schengen przy zachowaniu ciągłości zdarzenia i ścisłej koordynacji podjętych czynno
ści. Liczne jednak obwarowania transgranicznej współpracy policyjnej, utrudniające jej 
inicjowanie i prowadzenie, wywołały z czasem potrzebę rozwoju na gruncie postano
wień schengeńskich bardziej zaawansowanych form współdziałania w wymiarze trans
granicznym* 20. 

” Decision of the Executive Committee of 16 December 1998 on cross-border police cooperation 
in the area of crime prevention and detection (SCH/Com-ex (98)51 Rev. 3), opublikowana w: „Official 
Journal of the European Communities”, wydanie specjalne 22 września 2000 roku: The Schengen acquis 
as referred to in Article 1(2) of Council Decision 1999/435/EC of 20 May 1999, s. 407. Podstawowym 
elementem podręcznika są informacje zawierające szczegółowe kategorie przekazywanych informacji 
i danych, wykaz uprawnionych władz i organów ścigania, adresy punktów kontaktowych przekazywa
ne przez każde państwo członkowskie w formie tak zwanych krajowych arkuszy informacyjnych. Zob. 
na przykład aktualny arkusz: Schengen police cooperation handbook. National Factsheets, dok. Rady 
UE nr 10694/07 ADD 1 REV 2, Brussels, 8 February 2008. 

20 Por. P. J. P. Tak, Bottlenecks in International Police and Judicial Cooperation in the E U, „European 
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice” 2000, nr 8 (4), s. 343-360. 
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Niektóre państwa członkowskie zainicjowały nowe formy współpracy oparte na no
watorskich metodach i zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych21. „Węższa” 
współpraca transgraniczna obejmowała przedsięwzięcia angażujące niewielką grupę 
państw członkowskich UE, podjęte i realizowane poza ramami prawno-instytucjonalny- 
mi Unii, przy instytucjonalnym współdziałaniu zgodnym z wypracowanymi procedurami 
i przy wykorzystaniu sprawdzonych rozwiązań i narzędzi technicznych, zwłaszcza w za
kresie przepływu informacji oraz koordynacji postępowania dochodzeniowo-śledczego. 

21 Między państwami członkowskimi UE funkcjonują liczne porozumienia dotyczące transgra
nicznej współpracy policyjnej i sądowo-kamej. Zob. A. Gruszczak, Współpraca transgraniczna or
ganów ścigania w Unii Europejskiej [w: ] Bezpieczni w Europie, red. M. Zdanowicz, Warszawa 2007, 
s. 29-37; A. Gruszczak, Transgraniczna współpraca policyjna w Europie jako pierwowzór Konwencji 
zPriim [w: ] Konwencja z Priim. Eksperyment prawotwórczy w Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 
2007, s. 36—43. 

22 Zob. „Journal Officiel de la République Française”, 23 września 2000, nr 221, s. 149-167 (autor 
korzystał z tekstu udostępnionego przez Francusko-Niemieckie Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej 
w Kehl). Por. A. Maguer, La coopération policière transfrontalière, moteur de transformations dans 
l’appareil de sécurité français, „Cultures & Conflits”, 2002, nr 48. 

Postępy w zakresie transgranicznej współpracy operacyjnej przyczyniły się do upo
wszechnienia modelu współpracy policyjnej i celnej opartego na ścisłym współdziałaniu 
organów policyjnych, celnych i sądowych w obszarach przygranicznych w wymiarze 
technicznym, organizacyjnym i operacyjnym. Rozszerzenie tych form współpracy przy
czyniło się również do podjęcia na płaszczyźnie instytucjonalno-prawnej kwestii uregu
lowania transgranicznej współpracy policyjnej i przyjęcia środków prawnych umożli
wiających realizację tego typu działań na gruncie prawa UE. 

Poniżej omówione zostaną najważniejsze umowy pomiędzy państwami członkow
skimi UE oraz akty prawa unijnego regulujące funkcjonowanie transgranicznej współ
pracy policyjnej. 

Układ francusko-niemiecki o transgranicznej współpracy policyjnej
i celnej

Pierwszym układem dwustronnym o współpracy transgranicznej uwzględniającym me
chanizmy schengeńskie było porozumienie francusko-niemieckie o współpracy służb 
policyjnych i celnych w strefach przygranicznych. Układ został podpisany 9 październi
ka 1997 roku w Mondorf-les-Bains i wszedł w życie 1 kwietnia 2000 roku22. Układ okre
ślał zasady współpracy policyjnej i celnej w obszarze przygranicznym obejmującym po 
stronie francuskiej departamenty Bas-Rhin i Haut-Rhin w Alzacji oraz Moselle w Lota
ryngii, a po stronie niemieckiej trzy kraje związkowe: Badenia-Wirtembergia, Nadrenia- 
-Palatynat i Kraj Saary. 

Celem porozumienia było przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa i ładu pub
licznego oraz sprzyjanie zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw kryminalnych. Stro
ny porozumienia przewidywały zacieśnienie współpracy między władzami policyjny
mi i celnymi w celu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i ładu publicznego 
oraz popierania przeciwdziałania i ścigania sprawców czynów karalnych także w razie 
konieczności przywrócenia kontroli na wspólnej granicy. W ramach współpracy cel
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nej porozumienie miało służyć ściślejszym kontrolom w celu zapobiegania przemytowi 
i jego zwalczania. 

Na podstawie art. 3 układu miały powstać wspólne centra współpracy policyjnej 
i celnej funkcjonujące w trybie ciągłym w celu koordynowania współpracy odpowied
nich służb obydwu państw oraz wymiany informacji. Wspólne centrum współpracy po
licyjnej i celnej (Centre de Coopération Policière et Douanière - CCPD) otwarto w 1999 
roku w Offenburgu, po upływie zaś trzech lat przeniesiono je do Kehl23. Oddelegowa
ni do wspólnych ośrodków funkcjonariusze mieli w toku ścisłej współpracy wymie
niać, analizować i przekazywać informacje dotyczące obszarów przygranicznych, a tak
że koordynować interwencje angażujące przedstawicieli różnych służb. Funkcjonariusze 
wspólnych ośrodków nie mieli jednak uprawnień do prowadzenia niezależnych inter
wencji transgranicznych o charakterze operacyjnym. Koordynowanie wspólnych dzia
łań, zgodnie z art. 6 układu, obejmowało: 

23 Zob. Rapport annuel - Jahresbericht 2006, CCPD GZ Kehl, Kehl styczeń 2007, s. 8. 

- harmonizację środków nadzoru i działań dochodzeniowo-śledczych w obszarze 
przygranicznym, 

- harmonizację interwencji transgranicznych i metod dochodzeniowo-śledczych 
o charakterze transgranicznym, 

- wspomaganie zastosowania technicznych środków transgranicznej obserwacji 
i pościgu zgodnie z postanowieniami art. 40 i 41 Konwencji Wykonawczej do Układu 
z Schengen, 

- środki przygotowawcze i pomocnicze odnośnie do przekazania cudzoziemców na 
podstawie umów wiążących strony układu. 

W ramach bezpośredniej współpracy transgranicznej właściwe władze obydwu 
stron układu miały oddelegować na czas określony oficerów łącznikowych, których pod
stawowym zadaniem było współdziałanie operacyjne w przypadkach obserwacji i po
ścigu transgranicznego określonych w KWUS, zwłaszcza w zakresie wymiany i prze
pływu informacji. 

Wymiana informacji miała obejmować w szczególności bezpośrednie przekazywa
nie informacji dotyczących walki z przestępczością i istotnych dla obszaru przygranicz
nego. Obydwa państwa zobowiązywały się do: 

- zintensyfikowania wymiany informacji i poprawy środków łączności, w tym bez
pośredniego informowania o podjętych działaniach, również w przypadkach obserwacji 
i pościgu transgranicznego, 

- wymiany danych przydatnych w przygotowaniu planów interwencji transgranicznych, 
- zintensyfikowania współpracy w wypadku działań operacyjnych przez koordyno

wanie interwencji, utworzenie w razie konieczności wspólnych centrów operacyjnych 
i dowodzenia, powołanie w razie potrzeby mieszanych grup kontroli, obserwacji i śledz
twa, uczestniczenia w działaniach śledczo-dochodzeniowych, jak na przykład nagły po
ścig na wyznaczonym obszarze w celu zatrzymania przestępcy, 

- rozszerzenia kontaktów w celu wymiany programów szkoleniowych, wspólnego 
uczestniczenia w seminariach i kursach, organizowania wspólnych ćwiczeń transgra
nicznych. 
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Obserwacja transgraniczna i pościg transgraniczny mogły być prowadzone zgodnie 
z postanowieniami KWUS. Ponadto funkcjonariusze obydwu państw uzyskali prawo do 
wkroczenia do miejsc zatrudnienia osoby objętej obserwacją lub pościgiem, a także do 
dostępnych publicznie pomieszczeń przedsiębiorstw i zakładów w godzinach ich funk
cjonowania. 

Układ Beneluksu w zakresie transgranicznych interwencji policyjnych

W odniesieniu do współpracy państw Beneluksu „schengenizacja” była efektem wtór
nym, wynikającym nie z zastosowania nowych transgranicznych form współpracy poli
cyjnej i celnej, lecz przyjęcia nowych międzynarodowych zobowiązań wobec pozosta
łych państw-stron porozumień schengeńskich. Włączenie acquis Schengen w ramy Unii 
Europejskiej wzmocniło prawno-instytucjonalny wymiar współpracy państw Beneluk
su. W warstwie merytorycznej, odnoszącej się do praktycznych rezultatów współdziała
nia służb policyjnych trzech państw, podstawowym impulsem była intensyfikacja prze
pływów transgranicznych, a także nowe metody i technologie kontroli oraz nadzoru sfery 
publicznej i zarządzania tożsamościąjednostek. Możliwości pogłębienia współpracy trans- 
granicznej na podstawie dorobku prawa unijnego były jednak ograniczone i od chwili wej
ścia w życie Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen państwa członkowskie Unii 
Gospodarczej Beneluksu podjęły prace nad nowymi uregulowaniami dotyczącymi trans- 
granicznej współpracy policyjnej24. 

24 Zob. C. Fijnaut, Police Cooperation along the Belgian-Dutch Border \yt: ] The Internationalization 
of Police Cooperation in Western Europe, red. C. Fijnaut, Deventer-Boston 1993, s. 116; tenże, Police 
Cooperation and the Area of Freedom, Security and Justice [w: ] Europe’s Area of Freedom Security 
and Justice, red. N. Walker, Oxford-New York 2004, s. 248. Por. A. Gruszczak, Historia współpra
cy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych: od TREVI do Tampere [w: ] Obszar 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, 
red. F. Jasiński, K. Smoter, Warszawa 2005, s. 8-9. 

25 Zob. „Journal Officiel de Grand-Duché de Luxembourg”, 30 grudnia 2004, nr 208, s. 3766. 

8 czerwca 2004 roku ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości Belgii, 
Holandii i Luksemburga podpisali układ o transgranicznych interwencjach policyj
nych25. Celem układu było „rozszerzenie możliwości współpracy policyjnej z zamiarem 
utrzymania przestrzegania prawa, porządku i bezpieczeństwa, ochrony osób i dóbr, jak 
również przeciwdziałania i wykrywania przestępstw kryminalnych”. 

Układ przewidywał możliwość podjęcia interwencji transgranicznej wyłącznie na 
wniosek jednej ze stron układu. Każda ze stron układu miała prawo do odmowy reali
zacji wniosku oraz stosowania postanowień umowy, jeżeli uznała, że zostały naruszone 
jej suwerenne prawa lub zagrożone bezpieczeństwo państwa albo inne żywotne intere
sy bądź też naruszono przepisy prawa krajowego. Wniosek o pomoc powinien określać 
charakter postulowanej interwencji transgranicznej, jak i operacyjne uzasadnienie inter
wencji oraz jej zasięg czasowy. W nagłych wypadkach dopuszczano możliwość podję
cia interwencji bez uprzedniej zgody pod warunkiem natychmiastowego zawiadomienia 
odpowiednich władz państwa przyjmującego. 
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W zakresie kompetencji jednostki podejmującej interwencję transgraniczną leżało: 
- przywrócenie bezpieczeństwa i ścisła ochrona osób, 
- sprawowanie kontroli i/lub systematyczne przeszukiwanie części terytorium 

w celu gromadzenia informacji i zlokalizowania osób, zwierząt, pojazdów lub przed
miotów stwarzających aktualne lub potencjalne zagrożenie prawa oraz ładu i bezpie
czeństwa, 

- kontrolowanie wjazdu na część terytorium lub przestrzeganie zakazu wjazdu na 
to terytorium, 

- wydawanie poleceń uczestnikom ruchu drogowego, 
- sprawdzanie tożsamości osób, 
- eskorta w celu uniknięcia incydentów oraz zapewnienia przestrzegania prawa, 

ładu i bezpieczeństwa. 
Układ przewidywał stosowanie pościgu transgranicznego i obserwacji transgranicz- 

nej na podstawie zasad ustalonych w KWUS przy założeniu, że wykorzystuje się go 
wobec osób, które unikają wykonania kary więzienia lub są podejrzane o popełnienie 
przestępstwa podlegającego procedurze ekstradycji. Pościg nie podlegał żadnym ogra
niczeniom terytorialnym ani czasowym, mógł nastąpić również w przestrzeni powietrz
nej oraz na szlakach morskich i rzecznych, a ponadto obejmował prawo do zatrzyma
nia osoby ściganej. 

W trakcie interwencji transgranicznej funkcjonariusze mogli posiadać indywidualne 
środki przymusu, jeżeli zgodę wyraziło państwo przyjmujące. Użycie siły jest dopusz
czalne, oprócz obrony koniecznej, w celu obrony osób chronionych przez funkcjonariu
szy lub innych ludzi, przy czym użycie broni palnej lub gazu łzawiącego jest dopusz
czalne w stanach najwyższej konieczności. Użycie siły lub innych form przymusu jest 
dopuszczalne również na wyraźny rozkaz lub na podstawie instrukcji wydanej przez od
powiednie władze państwa przyjmującego. Funkcjonariusze oddelegowani do wspólne
go patrolu mogli korzystać z własnych środków transportu, używać sygnałów alarmo
wych, a także poruszać się w maksymalnie szybki sposób w celu dotarcia do własnego 
terytorium. 

Układ przewidywał delegowanie oficerów łącznikowych oraz tworzenie wspólnych 
centrów policyjnych. Strony układu miały wspierać współpracę transgraniczną w wy
miarze szkoleniowym i technicznym. 

Układ niemlecko-holenderski o transgranicznej współpracy policyjnej 
i sądowej

Układ został podpisany 2 marca 2005 roku w Enschede, jego treść zaś odzwiercied
lała doświadczenia regionalnej współpracy policyjnej pomiędzy ościennymi prowincja
mi holenderskimi i niemieckimi krajami związkowymi26. 

26 Schily and Zypries sign treaty on German-Dutch cooperation, http: //www. bmi. bund. de/cln_028/ 
nn_332136/Intemet/Content/Nachrichten/Archiv/Pressemitteilungen/2005/03/Vertrag_deutsch_nieder- 
laendische_Zusammenarbeit_en. html

http://www.bmi.bund.de/cln_028/
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Układ rozszerzał ustalenia KWUS w zakresie policyjnej współpracy transgranicz- 
nej. Otwierał możliwość delegowania oddziałów policji na terytorium drugiego pań
stwa. Oddelegowani funkcjonariusze pod dowództwem oficera kraju przyjmującego 
mogą wykonywać zadania policyjne równorzędne wobec tych, które zostały powierzone 
funkcjonariuszom lokalnym. Taka formuła współdziałania zakładała tworzenie wspól
nych zespołów operacyjnych w celu zapobiegania zagrożeniom przez wspólne patro
le, kontrole ruchu drogowego, ochronę obiektów publicznych (w szczególności w cza
sie imprez masowych), monitoring zagrożeń. Przewidywano także tworzenie zespołów 
zadaniowych do celów obserwacji, oceny i analizy zagrożeń ze strony transgranicznej 
przestępczości zorganizowanej. 

Układ rozszerzał zakres obserwacji i pościgu transgranicznego. Funkcjonariusze po
licji lub urzędnicy prokuratury mogą prowadzić nadzór nad zbiegami z zakładów kar
nych w swych krajach na terytorium drugiego państwa i mogą podjąć pościg na teryto
rium drugiego państwa, jeżeli ścigana osoba wymknęła się z ich kraju. Celem pościgu 
transgranicznego było ujęcie osoby, która uniknęła zatrzymania w swym kraju i stwarza
ła zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. W takim wypadku pościg transgraniczny nie 
był ograniczony ani terytorialnie, ani czasowo i można go było prowadzić także przez 
granice morskie i powietrzne. 

W szczególnych i wyjątkowo nagłych stanach dopuszczano działanie bez zgody 
państwa przyjmującego, choć istnieje obowiązek jak najpilniejszego powiadomienia 
tego państwa o prowadzonych działaniach transgranicznych. 

Traktat z Prum

27 maja 2005 roku w niemieckim miasteczku Prum ministrowie spraw wewnętrznych 
Belgii, Holandii, Luksemburga, Francji, Niemiec, Hiszpanii oraz Austrii podpisali Trak
tat w sprawie intensywniejszej współpracy transgranicznej, szczególnie w walce z terro
ryzmem, przestępczością transgraniczną i nielegalną migracją27. Podstawowym celem, 
sformułowanym w art. 1 Traktatu, jest pogłębienie współpracy transgranicznej, zwłasz
cza w zakresie wymiany informacji. Szczegółowo współpraca ta miała obejmować takie 
działania, jak: 

27 Zob. omówienie [w: ] Konwencja z Prüm. Eksperyment prawotwórczy w Unii Europejskiej, red. 
J. Barcz, Warszawa 2007; W. Czapliński, Konwencja z Prüm - albo kilka uwag o granicy między pra
wami człowieka a bezpieczeństwem państwa [w: ] Prawo w XXI wieku, red. W. Czapliński, Warszawa 
2006, s. 190-197; T. Balzaq, D. Bigo, S. Carrera, E. Guild, Security and Two-Level Game: The Treaty 
of Prüm, the EU and the Management of Threats, CEPS Working Document nr 234, January 2006; 
M. Burgess, The Prüm Process: Playing or Abusing the System?, „European Security Review” 2007, 
nr 34. A. Gruszczak, F. Jasiński, Układ z Prüm: czy nowe porozumienie o współpracy w zwalczaniu 
zagrożeń dla porządku i bezpieczeństwa publicznego to właściwy kierunek współpracy w Europie?, 
Komentarze Forum WSiSW UE, 31 lipca 2005, http: //www. wsisw. natolin. edu. pl/wsisw/wsisw. nsf/vie- 
wDOC/AGRK-6EUCJW. Więcej danych bibliograficznych [w: ] Układ z Prüm, strona internetowa Forum 
Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE, Centrum Europejskie - Natolin, http: //www. natolin. 
edu. pl/wsisw/wsisw. nsf/viewDOC/AGRK-6Y5CPF

- wymianę danych osobowych i innych informacji w związku z wydarzeniami ma
sowymi o charakterze transgranicznym, przede wszystkim imprez sportowych lub spot

http://www.wsisw.natolin.edu.pl/wsisw/wsisw.nsf/vie-wDOC/AGRK-6EUCJW
http://www.natolin
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kań Rady Europejskiej, w stosunku do osób, wobec których istnieje uzasadnione do
mniemanie, iż mogą „popełnić przestępstwo kryminalne podczas takiego wydarzenia 
lub stanowią zagrożenie dla ładu i bezpieczeństwa publicznego” (art. 14 Traktatu), 

- przekazywanie danych osób, wobec których istnieje uzasadnione domniemanie, 
iż mogą dopuścić się aktu terrorystycznego, 

- tworzenie krajowych zbiorów danych biometrycznych: profili DNA oraz odci
sków palców, które będą udostępniane w związku z przestępstwami kryminalnymi, przy 
wykorzystaniu zautomatyzowanego systemu przeszukiwania i porównywania danych, 

- umożliwienie dostępu za pośrednictwem narodowych biur kontaktowych do kra
jowych rejestrów pojazdów przy wykorzystaniu zautomatyzowanego systemu przeszu
kiwania danych, obejmującego dane pojazdu (numer nadwozia i numer rejestracyjny) 
oraz dane właściciela lub użytkownika, 

- możliwość rozmieszczenia na pokładzie samolotów pasażerskich funkcjonariuszy 
ochrony powietrznej28, czyli nieumundurowanych policjantów lub innych odpowiednio 
przeszkolonych funkcjonariuszy, za zgodą państw posiadających w czasie lotu broń, 
amunicję i inne wyposażenie, 

- wspólne patrole i operacje policyjne w wymiarze transnarodowym w celu utrzy
mania ładu i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania przestępstwom krymi
nalnym prowadzone przez funkcjonariuszy danego państwa-strony układu na terytorium 
innego państwa-sygnatariusza porozumienia, za zgodą tego państwa: funkcjonariusze 
delegowani przez dane państwo mogą wykonywać swoje uprawnienia zgodnie z regula
cjami prawnymi państwa delegującego, jeżeli jest to dopuszczalne w świetle prawa pań
stwa przyjmującego, a przy tym funkcjonariusze delegowani wykonują swe czynności 
pod nadzorem lub w obecności funkcjonariuszy państwa przyjmującego; w nagłych sy
tuacjach funkcjonariusze danego państwa mogą podejmować działania operacyjne na 
terytorium innego państwa w pobliżu granicy państwowej; mogą podejmować bez zgo
dy państwa przyjmującego działania służące zapobieżeniu bezpośredniemu zagrożeniu 
życia i zdrowia osób, jeżeli zagrożenie to mogłoby się ziścić w trakcie oczekiwania na 
przybycie funkcjonariuszy lokalnej policji, 

- wzajemną pomoc transgraniczną w wypadku imprez masowych, katastrof i po
ważnych wypadków polegającą na natychmiastowym informowaniu o zaistniałym zda
rzeniu, podjęciu niezbędnych działań policyjnych, a w razie potrzeby rozmieszczeniu na 
wniosek władz państwa, na którego terytorium doszło do nadzwyczajnej sytuacji, funk
cjonariuszy, specjalistów i doradców oraz sprzętu na obszarze objętym działaniami nad
zwyczajnymi (art. 26 Traktatu), 

- pomoc na wniosek państwa-strony układu ze strony innych państw-sygnatariuszy 
w takich celach, jak między innymi: potwierdzenie miejsca pobytu osób; ustalenie tożsa
mości osób; dostarczanie danych pochodzących z policyjnych baz danych i kartotek oraz 
innych dostępnych publicznie oficj alnych źródeł informacj i; dostarczanie informacj i o sto
sowaniu w praktyce transgranicznej obserwacji, transgranicznego pościgu oraz przesyłek 
kontrolowanych, 

- funkcjonariusze delegowani przez dane państwo do udziału we wspólnych opera
cjach na terytorium innego państwa mogą nosić swe narodowe umundurowanie i posia

28 Ang. air marshal, niem. Flugsicherheitsbegleiter, fr. gardes armés à bord des aéronefs. 
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dać broń służbową oraz wyposażenie zgodnie z zasadami prawa krajowego państwa de
legującego, broń, amunicja i wyposażenie może być użyte wyłącznie w obronie własnej, 
a ponadto w indywidualnych wypadkach po udzieleniu zgody przez oficera kraju prowa
dzącego operację działającego zgodnie z przepisami prawa krajowego. 

Traktat z Prüm miał odegrać - jak to określono w preambule - „pionierską rolę 
w osiągnięciu jak najwyższego poziomu współpracy”, choć jego sygnatariusze nie sko
rzystali z procedury podjęcia wzmocnionej współpracy określonej w Traktacie o Unii 
Europejskiej. Mimo to sygnatariusze potwierdzali formalnie poszanowanie dorobku 
wspólnotowego, otwartą formułę w stosunku do pozostałych państw członkowskich UE, 
a nawet możliwość podjęcia inicjatywy włączenia go w ramy Unii. Wykorzystanie tych 
możliwości nastąpiło stosunkowo szybko. 

Decyzja Prüm

Traktat z Prüm wszedł w życie 23 listopada 2006 roku, zaś w styczniu 2007 roku prze
wodniczące Unii Europejskiej Niemcy przedstawiły na nieformalnym spotkaniu mini
strów spraw wewnętrznych w Dreźnie inicjatywę włączenia postanowień Traktatu do 
prawa UE w formie decyzji przyjętej na podstawie Tytułu VI TUE. Po wielomiesięcz
nych pracach w grupach roboczych Rady oraz dyskusjach na szczeblu ministrów spraw 
wewnętrznych państw członkowskich Rada UE na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2008 
roku przyjęła decyzję w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie 
w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (tzw. decyzję Prüm)29 wraz 
z przepisami implementującymi tę decyzję30. 

29 Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie intensyfikacji współ
pracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, Dz. U. UE 
nr L 210, 6 sierpnia 2008 roku, s. 1. 

30 Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie wdrożenia decyzji 
2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu ter
roryzmu i przestępczości transgranicznej, Dz. U. UE nr L 210 z 6 sierpnia 2008 roku, s. 12. 

Decyzja ta miała umożliwić państwom członkowskim zintensyfikowanie współpra
cy transgranicznej w sprawach objętych postanowieniami Tytułu VI TUE, w szczególno
ści dotyczących wymiany informacji między organami odpowiedzialnymi za prewencję 
kryminalną i wykrywanie przestępstw, a także intensyfikacji transgranicznej współpracy 
policji za pomocą różnych, określonych w decyzji, środków. 

Odnośnie do wspólnych operacji transgranicznych ustalono w art. 17 decyzji, że właś
ciwe organy wyznaczone przez państwa członkowskie mogą wprowadzić wspólne patro
le i inne rodzaje wspólnych operacji służące ochronie porządku i bezpieczeństwa publicz
nego oraz prewencji kryminalnej, w których wyznaczeni funkcjonariusze z pozostałych 
państw członkowskich współuczestniczą w operacjach przeprowadzanych na terytorium 
państwa członkowskiego. Każde państwo członkowskie, zgodnie z własnym prawem 
krajowym i za zgodą wysyłającego państwa członkowskiego, może przyznać funkcjo
nariuszom uczestniczącym we wspólnych operacjach uprawnienia wykonawcze realizo
wane jednakże wyłącznie pod kierownictwem i zasadniczo w obecności funkcjonariuszy 
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przyjmującego państwa członkowskiego. Funkcjonariusze podlegają prawu przyjmujące
go państwa członkowskiego, które ponosi odpowiedzialność za ich działania. 

Szczególną sytuacją umożliwiającą prowadzenie operacji transgranicznych, zgodnie 
z art. 18 decyzji, jest wsparcie w związku ze zgromadzeniami masowymi, klęskami ży
wiołowymi i poważnymi zdarzeniami w czasie prewencji kryminalnej oraz ochrony po
rządku i bezpieczeństwa publicznego przez: 

- możliwie wczesne wzajemne informowanie się o tego typu sytuacjach mających 
skutki transgraniczne oraz wymianę wszelkich istotnych informacji, 

- podejmowanie i koordynowanie niezbędnych działań policyjnych na swoim tery
torium w sytuacjach mających skutki transgraniczne, 

- w miarę możliwości oddelegowanie funkcjonariuszy, ekspertów i doradców oraz 
dostarczanie sprzętu na wniosek państwa członkowskiego, na którego terytorium dana 
sytuacja występuje. 

Funkcjonariusze wysyłającego państwa członkowskiego, którzy uczestniczą we 
wspólnej operacji na terytorium innego państwa członkowskiego, mogą na miejscu no
sić własne mundury krajowe. Mogą posiadać taką broń, amunicję i taki sprzęt, których 
posiadanie jest dozwolone zgodnie z prawem krajowym wysyłającego państwa człon
kowskiego. Przyjmujące państwo członkowskie może zabronić funkcjonariuszom wy
syłającego państwa członkowskiego posiadania określonej broni, amunicji lub określo
nego sprzętu. 

Zgodnie z art. 17 decyzji implementującej decyzję Prüm, każde państwo członkow
skie wyznaczy co najmniej jeden punkt kontaktowy pozwalający innym państwom człon
kowskim zwrócić się do właściwych organów upoważnionych do złożenia lub przyjęcia 
wniosku o pomoc transgraniczną. Może ono również określić własne procedury ustana
wiania wspólnych patroli i przeprowadzania innych wspólnych operacji, procedury do
tyczące inicjatyw innych państw członkowskich w odniesieniu do tych operacji oraz po
zostałe związane z tymi operacjami aspekty praktyczne i metody działania. 

Włączenie większości postanowień Traktatu z Prüm, pozostającego pozaunijną for
mą „węższej” współpracy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, do prawa Unii Eu
ropejskiej było odważną decyzją Rady, przy niewątpliwie aktywnej roli Niemiec, o pod
niesieniu poziomu współpracy policyjnej państw członkowskich na wyższy, bardziej 
zaawansowany pod względem organizacyjnym, operacyjnym i technologicznym po
ziom, osiągalny dotychczas tylko przez wybrane państwa członkowskie, stosujące no
watorskie rozwiązania w węższej, dwu- lub wielostronnej współpracy. Tak jak włączenie 
acquis Schengen w ramy UE przyczyniło się do „schengenizacji” transgranicznej współ
pracy policyjnej, tak też decyzja Prüm tworzy podstawy dla wielonarodowych unijnych 
operacji transgranicznych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego 
oraz zarządzania kryzysowego w obrębie UE. 

Specjalne jednostki interwencyjne

Instrumentem towarzyszącym włączeniu niektórych postanowień Traktatu z Prüm do 
prawa UE jest decyzja Rady nr 2008/617/WSiSW w sprawie usprawnienia współpracy 
pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Euro- 
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pejskiej w sytuacjach kryzysowych31. W decyzji określono ogólne zasady i warunki, na 
których specjalne jednostki interwencyjne jednego państwa członkowskiego UE mogą 
udzielać pomocy lub prowadzić działania na terytorium innego państwa członkowskie
go pod warunkiem skierowania przez dane państwo członkowskie wniosku o taką po
moc i wyrażenia przez państwo poproszone o pomoc zgody na zareagowanie na sytua
cję kryzysową32. 

31 Decyzja Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie usprawnienia współ
pracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej 
w sytuacjach kryzysowych, Dz. U. UE nr L 210, 6 sierpnia 2008 roku, s. 73. 

32 Decyzja ta tworzyła unijne ramy prawno-instytucjonalne dla sieci „Atlas” - uruchomionej po 
11 września 2001 roku formuły współpracy specjalnych jednostek interwencyjnych z państw członkow
skich UE w celu skutecznego reagowania na wypadek najpoważniejszych sytuacji kryzysowych, przede 
wszystkim ataków terrorystycznych. Zob. L. Block, Europe’s Emerging Counter-Terrorism Elite: The 
ATLAS Network, „Terrorism Monitor”, t. 5, nr 5, 15 marca 2007, s. 10. 

33 Zob. decyzja ramowa Rady nr 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie zwalcza
nia terroryzmu, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 164, 22 czerwca 2002 roku, s. 19. 

34 Zgodnie z art. 18 decyzji Priim państwa członkowskie w takich sytuacjach udzielają sobie wza
jemnego wsparcia przez: 

a) możliwie wczesne wzajemne informowanie się o tego typu sytuacjach mających skutki trans- 
graniczne oraz wymianę wszelkich istotnych informacji, 

Wyznaczniki sytuacji kryzysowej powiązano z kategoriami przestępstw terrory
stycznych określonych w decyzji ramowej w sprawie zwalczania terroryzmu33. Sytuacja 
kryzysowa oznacza każdą sytuację, w razie wystąpienia której państwa członkowskie 
mogą występować z prośbą o udzielenie pomocy oraz wyrażać zgodę na rozmieszczenie 
specjalnych jednostek interwencyjnych, jeśli mają uzasadnione powody, by przypusz
czać, że popełniono przestępstwo stanowiące poważne bezpośrednie zagrożenie fizycz
ne dla osób, majątku, infrastruktury lub instytucji w tym państwie członkowskim. Każ
de państwo członkowskie może poprosić o udzielenie pomocy przez specjalną jednostkę 
interwencyjną innego państwa członkowskiego w celu rozwiązania sytuacji kryzysowej. 
Pomoc może polegać na dostarczeniu wnioskującemu państwu członkowskiemu sprzę
tu lub przekazaniu fachowej wiedzy albo na przeprowadzeniu działań na terytorium tego 
państwa członkowskiego, włączywszy w to - jeżeli jest to konieczne - użycie broni. 

W wypadku podjęcia interwencji funkcjonariusze jednostek specjalnych są upoważ
nieni do działania w charakterze wsparcia na terytorium wnioskującego państwa człon
kowskiego oraz do przedsięwzięcia wszystkich koniecznych działań w celu zapewnienia 
żądanej pomocy. Warunkiem prowadzenia interwencji przez jednostki innych państw 
członkowskich jest przyjęcie odpowiedzialności w stosunku do wnioskującego państwa 
członkowskiego, działanie pod jego zwierzchnictwem i kierownictwem oraz zgodnie 
z prawem wewnętrznym tego państwa, a także w granicach własnych kompetencji prze
widzianych w ich prawie krajowym. 

Omawiana decyzja przyjęta została przez Radę UE na tym samym posiedzeniu, na 
którym przyjęto decyzję Prüm. W preambule do decyzji w sprawie usprawnienia współ
pracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi wyraźnie podkreślono, że po
stanowienia tej decyzji nie obejmują sytuacji kryzysowych w rozumieniu art. 18 decyzji 
Prüm (zgromadzeń masowych, klęsk żywiołowych i poważnych wypadków)34. Stano
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wią natomiast uzupełnienie przepisów decyzji Priim w razie zaistnienia sytuacji kryzy
sowych stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla osób, majątku, infrastruktury lub in
stytucji, a w szczególności w wypadku ataków terrorystycznych. 

Omówiona powyżej decyzja weszła w życie 29 grudnia 2008 roku. W sytuacji im
pasu w kwestii ratyfikacji Traktatu z Lizbony stanowi ona swoisty substytut umieszczo
nej w tym akcie prawnym klauzuli solidarności antyterrorystycznej* 35. Jest więc funkcjo
nalnym rozwiązaniem problemu luki normatywnej, zapełnianej dotychczas doraźnymi 
i nieformalnymi działaniami podejmowanymi w ramach sieci „Atlas”. 

b) podejmowanie i koordynowanie niezbędnych działań policyjnych na swoim terytorium w sytu
acjach mających skutki transgraniczne, 

c) w miarę możliwości oddelegowanie funkcjonariuszy, ekspertów i doradców oraz dostarczanie 
sprzętu na wniosek państwa członkowskiego, na którego terytorium dana sytuacja występuje. 

35 Art. 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, co następuje: 
1.  Unia i jej Państwa Członkowskie działają wspólnie w duchu solidarności, jeżeli jakiekolwiek 

Państwo Członkowskie stanie się przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiarą klęski żywiołowej, lub 
katastrofy spowodowanej przez człowieka. Unia mobilizuje wszystkie będące w jej dyspozycji instru
menty, w tym środki wojskowe udostępnione jej przez Państwa Członkowskie, w celu: 

a) - zapobiegania zagrożeniu terrorystycznemu na terytorium Państw Członkowskich, 
- ochrony instytucji demokratycznych i ludności cywilnej przed ewentualnym atakiem terrory

stycznym, 
- udzielenia pomocy Państwu Członkowskiemu na jego terytorium, na wniosek jego władz 

politycznych, w przypadku ataku terrorystycznego, 
b) udzielenia pomocy Państwu Członkowskiemu na jego terytorium, na wniosek jego władz poli

tycznych, w przypadku klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowieka. 
2.  Jeżeli Państwo Członkowskie stało się przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiarą klęski ży

wiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowieka, na prośbę jego władz politycznych inne Państwa 
Członkowskie udzielają mu pomocy. W tym celu Państwa Członkowskie koordynują swoje działania 
w ramach Rady. Zob. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. UE 
nr C 115, 9 maja 2008 roku, s. 148. 

Uwagi końcowe
Przedstawiona powyżej problematyka rozwoju unijnego obszaru wolności, bezpieczeń
stwa i sprawiedliwości stanowi obecnie jedną z dynamicznych płaszczyzn integracji eu
ropejskiej. Związana bezpośrednio z bezpieczeństwem obywateli Unii Europejskiej, 
utrzymywaniem ładu publicznego i porządku wewnętrznego w państwach członkow
skich UE, skupia się na nowoczesnych formach, mechanizmach, instrumentach i środ
kach wzmacniania bezpieczeństwa przez zacieśnienie współpracy policyjnej, celnej i są
dowej w sprawach karnych w strefach przygranicznych. 

Korzyści i swoista „wartość dodana” transgranicznej współpracy policyjnej są na
stępujące: 

- ujednolicone procedury - umożliwiają prowadzenie czynności operacyjnych 
w sposób jak najbardziej skuteczny w zakresie prewencji, dochodzenia i ścigania spraw
ców groźnych przestępstw kryminalnych, 
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- wymiana informacji i danych - stwarza możliwość wykorzystania istniejących 
(SIS, EIS) i planowanych (SIS II, VIS) systemów informacyjnych, a także możliwość 
uzyskania, zgodnie z zasadą dostępności informacji, danych i materiałów dowodowych 
niezbędnych w postępowaniu karnym, 

- wzorcowe praktyki i standardy działania - dostarczają cennych doświadczeń 
i wiedzy praktycznej, utrwalanych i systematyzowanych w formie podręczników i ma
teriałów szkoleniowych wykorzystywanych przez organy ścigania oraz władze sądow
nicze, 

- bezpośrednie kontakty międzyludzkie - tworzą więzy współpracy, porozumienia 
i zaufania w sytuacjach wymagających natychmiastowych decyzji i działań w obliczu 
zagrożenia bezpieczeństwa ze strony albo zorganizowanych grup przestępczych, albo 
też czynników kryzysowych niezależnych od człowieka. 

Równocześnie można wskazać elementy utrudniające transgraniczną współpracę 
policyjną w ramach UE: 

- różnice w stanowiskach państw członkowskich UE - są powodem różnicowania 
form zaawansowania współpracy transgranicznej, prowadząc do tworzenia wąskich krę
gów współdziałania utrudniającego praktyczną interoperacyjność na poziomie Unii Eu
ropejskiej, 

- zatory decyzyjne - przeniesienie mechanizmu decyzyjnego na poziom instytucji 
wspólnotowych może przedłużyć proces decyzyjny albo też utrudnić szybkie, konieczne 
wskutek nagłości zdarzeń wymagających wspólnej interwencji transgranicznej, zastoso
wanie niezbędnych działań operacyjnych, 

- ograniczenia uprawnień operacyjnych agencji UE (Europol, Eurojust, Frontex) - 
wysiłki podejmowane w celu włączania organów współpracy UE w obszarze wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości do działań operacyjnych prowadzonych przez pań
stwa członkowskie są dotychczas mało skuteczne, co utrudnia wykorzystanie potencja
łu informacyjno-analitycznego i możliwości organizacyjno-koordynacyjnych unijnych 
agencji, 

- partycypacja w kosztach - większość wymienionych inicjatyw współpracy trans
granicznej opiera się na decydującym zaangażowaniu i wkładzie państw członkowskich, 
co w wypadku podejmowania działań na większą skalę może stanowić barierę o charak
terze głównie finansowym. 

Bilans korzyści i ograniczeń przemawia niewątpliwie na rzecz dalszego rozwoju, 
umacniania i doskonalenia współpracy transgranicznej, szczególnie współdziałania or
ganów ścigania wykorzystujących nowoczesne metody, techniki i narzędzia współpracy 
policyjnej. OdpowiedziąUnii na wymóg przebudowy polityki bezpieczeństwa wewnętrz
nego w ujęciu indywidualnym i zbiorowym, szczególnie po atakach terrorystycznych 
z 11 września 2001 roku i 11 marca 2004 roku, było wielopoziomowe zarządzanie spra
wami wewnętrznymi oparte na różnokierunkowej współpracy ogólnounijnej, regional
nej i lokalnej. Taki model wydaje się najlepszym rozwiązaniem dla złożonej struktury 
bezpieczeństwa UE. Jednak jego funkcjonalność i efektywność, a tym samym stabili
zowanie unijnego obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zależy w coraz 
większym stopniu od skuteczności i elastyczności transgranicznych form współpracy 
policyjnej angażujących wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. 
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ABSTRACT

Cross-border police cooperation as a factor stabilizing the area 
of freedom, security and justice of the European Union

Police cooperation between the EU’s member states is one of the ways leading to an effective de
velopment and strengthening of the EU’s area of freedom, security and justice. The implementa
tion of the Schengen acquis allowed for abolishing controls on internal borders between the par
ties to the 1985 Schengen Treaty provided that efficient compensatory security measures were 
introduced and new forms of police cooperation were set in motion. 

„Schengcnization” of police cooperation, meaning the launching of novel forms and institu
tions of police, judiciary and customs cooperation (like hot pursuit and cross-border surveillance, 
data exchange and comparison, intelligence-led policing), had a strong impact on police coope
ration within the European Union: both on the EU level (especially after having integrated the 
Schengen acquis into the framework of the Union), and in case of closer bi- and multilateral agree
ments between the EU member states. 

„Schengenized” cross-border cooperation in the field of internal security was recently supple
mented by new measures, like cross-border crisis management, multinational intervention of anti
terrorist units and biometric data exchange. These new methods and instruments of police coope
ration contribute to better, more flexible and efficient governance of the EU’s internal security 
and thereby stabilize the area of freedom, security and justice. 
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