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WSTĘP
Witamy w Europejskich Siłach Żandarmerii (EUROGENDFOR). Celem tej broszury jest dostarczenie
Państwu najważniejszych informacji nt. EUROGENDFOR. Znajdziecie tu Państwo podstawowe dane
o

EUROGENDFOR

(historia,

aktualnie

prowadzone

operacje,

kontakty),

Państwa wiedzę na temat tej formacji.

W celu zdobycia dalszych informacji, prosimy o odwiedzenie naszej strony
www.eurogendfor.org or www.eurogendfor.eu.
European Gendarmerie Force
Permanent Headquarters
Via Medici, 87
36100 Vicenza (Italy)
Tel. +39 0444 935201
+39 0444 935297

które

rozszerzą

Witamy w Europejskich Siłach Żandarmerii
Jest dla mnie ogromną przyjemnością powitać Państwa, w tym również w imieniu całego personelu
EUROGENDFOR: mamy nadzieję, że czytając to opracowanie poczujecie się Państwo jak wśród
przyjaciół. W celu realizacji założeń naszej misji, musimy działać razem, blisko ze sobą współpracując:
dzięki wymianie posiadanych przez nas doświadczeń z całą pewnością zrealizujemy to, co
zaplanowaliśmy. Czasem możemy natrafić na trudne, wymagające chwile w dążeniu do spełnienia
oczekiwań stojących przed nami. Jednak jestem pewien, że właśnie wtedy dołożycie wszelkich starań, aby
temu podołać i nie mam wątpliwości, że osiągniecie sukces.
EUROGENDFOR
i

wspólnie

jest

egzystować

organizacją
z

międzynarodową

ludźmi

z

różnych

a

to

środowisk

oznacza,

że

i

Obustronne

kultur.

będziecie

pracować
zrozumienie

i praca zespołowa są wtedy szczególnie bardzo ważne dla zapewnienia sukcesu dla naszej organizacji.
Życzymy Wam bezpiecznego i owocnego wejścia i funkcjonowania w nowym środowisku.
Raz jeszcze witamy w EUROGENDFOR.
Dowódca Europejskich Sił Żandarmerii
pułkownik Cornelis P.C. ( Kees ) Kuijs LLD

O EUROGENDFOR

LOKALIZACJA
Od początku utworzenia, Stałe Dowództwo Europejskich Sił Żandarmerii
mieści się w m. Vicenza, na terenie kompleksu koszarowego im. Generała
Chinotto. Generał broni Antonio Chinotto był bohaterem I Wojny Światowej.
Vicenza położona jest ok. 50 km od Wenecji i jest bardzo dobrze
skomunikowana za pomocą autostrad, linii kolejowych oraz małego lotniska.
Miasto zostało zbudowane u podnóża wzgórz Berici i znane jest, jako miasto
sztuki, dzięki pracom słynnego architekta Andrea Palladio (XVI c.), który jest
autorem m.in. Katedry, Ratusza i wielu innych wspaniałych budowli.

LOGO EUROGENDFOR
Na tle błękitnego nieba, miecz symbolizuje siłę, wieniec laurowy - zwycięstwo a granat
z płomieniami wspólne wojskowe korzenie wszystkich formacji policyjnych.

MOTTO EUROGENDFOR
Mottem EUROGENDFOR jest “Lex paciferat”, co oznacza “prawo przyniesie pokój” i podkreśla
zasadę ścisłego związku między egzekwowaniem prawa i zapewnieniem (przywróceniem)
bezpiecznego środowiska, i jest kamieniem węgielnym dla zobowiązań EUROGENDFOR.

Europejskie Siły Żandarmerii są Międzynarodową Formacją Policyjną, w pełni
operacyjną, za wczasu przygotowaną, wytrzymałą i gotową do rozlokowania w krótkim
czasie, utworzoną z zaoferowanych przez państwa członkowskie elementów sił
policyjnych posiadających status wojskowy, w celu wykonywania wszystkich zadań
policyjnych w ramach operacji zarządzania kryzysowego. Dzięki swojemu charakterowi,
EUROGENDFOR może realizować pełen zakres zadań policyjnych.
Posiadając zdolność wydzielenia sił w liczbie ok. 800 osób w ciągu 30 dni,
EUROGENDFOR jest w stanie:
−

prowadzić misje policyjne w kontekście Operacji Zarządzania Kryzysowego (CMO);

−

zaoferować doskonałe narzędzie operacyjne, głównie na potrzeby Unii Europejskiej,
pozostające w zgodzie z wnioskami wypracowanymi przez Radę Europejską w S.M.
da Feira (czerwiec 2000) i Nicei (grudzień 2000), jak również innych Organizacji
Międzynarodowych (UN, OSCE, NATO), lub “ad hoc” utworzonych koalicji;

−

zapewnić, w ramach wspomnianych wcześniej misji policyjnych, zarówno sprawną
dyslokację jak i wypełnienie luk bezpieczeństwa.

Struktura
Organem decyzyjnym EUROGENDFOR jest Międzyresortowy Komitet Wysokiego Szczebla, popularnie
nazywany CIMIN (z franc.: Comité InterMInistériel de haut Niveau). Jako nadrzędny organ decyzyjny, CIMIN
zapewnia polityczno-wojskową koordynację, polityczną kontrolę i przekazuje strategiczne polecenia
(wskazówki) do EUROGENDFOR.
Na poziomie operacyjnym, Stałe Dowództwo, składające się z Dowódcy i jego/jej sztabu stanowi najbardziej
widoczną część EUROGENDFOR jako, że jest to jedyna struktura pracująca na stałe. Stan etatowy Stałego
Dowództwa wynosi 36 osób a w przypadku rozpoczęcia operacji może być zwiększony do 50 osób.
Personel Stałego Dowództwa może też zostać tymczasowo skierowany do rejonu operacji w celu ułatwienia
przygotowania i utworzenia Sztabu Sił biorących udział w tej operacji.
Na poziomie taktycznym, nie utrzymuje się w gotowości (lub ze stałym przydziałem) sił będących pod
dowództwem EUROGENDFOR, ponieważ siły EUROGENDFOR są tworzone na zasadzie ad hoc
w zależności od rodzaju misji, w której wezmą udział. Szczególnie, że zachodzi możliwość skierowania do
rejonu operacji 800 osób w czasie 30 dni z zadaniem zastąpienia/wzmocnienia, szkolenia lub doradztwa sił
lokalnej policji.

Akces do EUROGENDFOR
Członkostwo może uzyskać państwo Unii Europejskiej posiadające formację
policyjną o statusie wojskowym.
Status Obserwatora może zostać przyznany kandydatowi do wejścia do Unii
Europejskiej posiadającemu formację policyjną o statusie wojskowym.
Partnerstwo może uzyskać członek Unii Europejskiej lub kandydat do wejścia do
Unii Europejskiej, który posiada formację policyjną o statusie wojskowym lecz
z ograniczonymi uprawnieniami.

CZŁONKOWIE

Gendarmerie Nationale
(Francja)

Arma dei Carabinieri
(Włochy)

Guarda Nacional Republicana
(Portugalia)

Jandarmeria Română
(Rumunia)

PARTNERZY

Żandarmeria Wojskowa
(Polska)

Viesojo Saugumo Tarnyba
(Litwa)

Koninklijke Marechaussee
(Holandia)

Guardia Civil
(Hiszpania)

OBSERWATORZY

Jandarma Genel Komutanlığı
(Turcja)

CHARAKTERYSTYKA i ZDOLNOŚCI OPERACYJNE
Jedną z głównych cech charakteryzujących EUROGENDFOR jest elastyczność
w zakresie możliwości realizacji zadań. Siły EUROGENDFOR mogą zostać umieszczone
zarówno w wojskowym (w przypadku dużej intensywności konfliktu), jak i cywilnym
łańcuchu dowodzenia i są zdolne do funkcjonowania samodzielnie jak również we
współpracy z innymi siłami. W konsekwencji EUROGENDFOR jest w stanie poradzić
sobie w każdej kwestii, na różnych etapach kryzysu:
−

Faza

początkowa,

doprowadzenie

do

stabilizacji

i

zapewnienie

porządku

i bezpieczeństwa poprzez zastąpienie lub wzmocnienie słabych lub nieistniejących
lokalnych sił policyjnych;
−

Podczas fazy przejściowej kontynuują wypełnianie swojej misji, jako część
(wojskowych) sił ekspedycyjnych, umożliwiając koordynację i współpracę z lokalnymi
lub międzynarodowymi jednostkami policyjnymi;

−

Podczas fazy końcowej ułatwiają płynne i sprawne przekazanie odpowiedzialności za
dany rejon z wojskowego do cywilnego łańcucha dowodzenia.

SCENARIUSZE INTERWENCJI
Możliwe, główne scenariusze interwencji przez EUROGENDFOR są następujące:
−

Zastąpienie lokalnych sił policyjnych ma miejsce na obszarach, gdzie konflikt
doprowadził

do

znaczącego

załamania

administracji

centralnej.

Obecność

międzynarodowych sił policyjnych może być konieczna w celu realizacji pełnego
zakresu (lub tylko części) zadań policyjnych. W tym przypadku personel
EUROGENDFOR jest uprawniony do użycia i stosowania środków wykonawczych
policji i powinien być zatem uzbrojony.
−

Wzmocnienie

lokalnych

sił

policyjnych

przy

założeniu

scenariusza

charakteryzującego się wysokim poziomem niebezpieczeństwa i przestępczości
z powodu braku właściwego systemu prawnego. Personel policji międzynarodowej
monitorowałby wówczas, wspierał i doradzał a także szkolił lokalną policję w celu
podniesienia jej standardów funkcjonowania i uczestniczył w jej restrukturyzacji, w tym
poprzez ocenę i weryfikację programów.
−

Inne możliwości użycia w operacjach humanitarnych na wypadek naturalnych lub
wywołanych

przez

człowieka

katastrof,

niebezpiecznych

warunków,

braku

odpowiedniej infrastruktury, pomocy dla osób przesiedlanych (IDP’s) i uchodźców.

WARTOŚĆ DODANA
Szybkie planowanie i dyslokacja
Cywilne formacje policyjne nie są, generalnie, w stanie być dyslokowane do rejonu
operacji tak szybko, jak te posiadające status wojskowy. W przeciwieństwie do nich
EUROGENDFOR może być przemieszczony razem z personelem wojskowym już
w pierwszym etapie operacji zarządzania kryzysowego, z reguły tym najważniejszym,
dzięki czemu zapewnia wypełnienie luk bezpieczeństwa.
Możliwość funkcjonowania w
dowództwem władz cywilnych

wojskowym

łańcuchu

dowodzenia

lub

pod

Możliwość funkcjonowania w wojskowym lub cywilnym łańcuchu dowodzenia a nawet
zdolność zapewnienia warunków do sprawnego przejścia z między nimi w czasie
operacji zarządzania kryzysowego umożliwia synergię wysiłków i spójność działań. Daje
to przewagę nad cywilnymi formacjami policyjnymi, które nie są uprawnione do realizacji
zadań w wojskowym łańcuchu dowodzenia.
Zdolność do działania w niesprzyjających warunkach
Siły Żandarmerii posiadają pewne cechy wojskowe i solidny sprzęt, co umożliwia im
funkcjonowanie w niestabilnych warunkach, wykonując zadania policyjne od samego
początku kryzysu.

OPERACJE EUROGENDFOR
(Zakończone i Trwające)

Udział EUROGENDFOR w operacji EUFOR "Althea" w Bośni i Herzegovinie

Od 22 listopada 2007 do 28 października 2010 EUROGENDFOR realizował zadania w ramach operacji
“Althea” w BiH i był odpowiedzialny za wyznaczenie personelu do Sztabu IPU. Koordynował również wkład
poszczególnych państw do IPU w ramach tej operacji.
Zaangażowanie w misję “Althea”, która była pierwszą misją EUROGENDFOR od czasu jego utworzenia
w 2004 r., stało się kamieniem milowym w jego rozwoju i postrzeganiu jako ważne i godne zaufania
narzędzie pozostające w dyspozycji Unii Europejskiej, w zakresie udziału w operacjach zarządzania
kryzysowego.

Udział EUROGENDFOR w operacji MINUSTAH na Haiti w 2010

Zaangażowanie w operację "MINUSTAH", było pierwszym udziałem w misji pod flagą ONZ. Zgodnie
z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1908, Europejskie Siły Żandarmerii skierowały do udziału
w operacji na Haiti po jednym FPU zadeklarowanym przez Francję i Włochy oraz hiszpański pluton
specjalny. Ich zadaniem było wsparcie działań policji cywilnej ONZ, zapewnienie asysty dla Policji
Narodowej Haiti, agencji humanitarnych i innych organizacji zatwierdzonych przez Organizację Narodów
Zjednoczonych.
Udział EUROGENDFOR w tej misji zakończył się w dniu 3 grudnia 2010.

Udział EUROGENDFOR w AFGANISTANIE

W czasie szczytu NATO w Strasbourg-Kehl w kwietniu 2009 r. podjęto decyzję o utworzeniu misji
szkoleniowej NATO (NTM-A) w Afganistanie. EUROGENDFOR zdecydował się dołączyć do tej operacji
a siły EUROGENDFOR pojawiły się na Teatrze działań 8 grudnia 2009 r. odgrywając znaczącą rolę
w szkoleniu Policji Narodowej Afganistanu. Obecnie EUROGENDFOR jest zaangażowany w trzech
obszarach w Afganistanie:
−

eksperci EUROGENDFOR realizujący zadania w łańcuchu dowodzenia NTM-A CTAG-P,

−

wsparcie i doradztwo szkoleniowe dla ANP,

−

wsparcie dla AUP w ramach realizacji zadań przez zespoły PAT (dawniej POMLT).
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e-mail: egf.info@eurogendfor.org
www.eurogendfor.org

