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WSTĘP 

Rwanda to szybko rozwijający się środkowo-wschodni kraj afrykański, o silnej 

gospodarce, bezpieczeństwie na najwyższym poziomie oraz stabilnej polityce, kojarzony 

głównie z plemiennym ludobójstwem dokonanym w 1994 r. Od czasów tej masakry zaszły 

tam jednak znaczne zmiany, które dążą do przekształcenia go w „afrykańskiego tygrysa”. 

Celem niniejszej pracy jest ukazanie sytuacji politycznej, gospodarczej i bezpieczeństwa 

Rwandy jako państwa wartego inwestycji. 

Ustrój polityczny Rwandy można usytuować na pograniczu demokracji 

i autorytaryzmu. Posiada cechy charakterystyczne dla rządów demokratycznych, ale 

z zauważalnymi oznakami autorytaryzmu. Polityczna struktura organizacyjna państwa 

skupiona jest wokół trójpodziału władzy: wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Te 

trzy gałęzie władzy są od siebie niezależne, ale nawzajem się uzupełniają.  

Na czele państwa stoi prezydent, wybierany w głosowaniu powszechnym przez 

obywateli. Od 2000 r. jest nim Paul Kagame, ustanowiony przez Zgromadzenie Narodowe, 

który następnie wygrał wybory w latach 2003, 2010 i 2017. Konstytucja Republiki Rwandy 

z 2003 r. zakładała dwie siedmioletnie kadencje prezydenta. W 2015 r. odbyło się 

Fot. 1. Urząd Miasta Kigali. Autor: K. Danielewicz. 
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referendum, które pozwoliło Paulowi Kagame stać na czele państwa do 2034 r.1 Oficjalna, 

rwandyjska strona rządowa podaje, że kolejni prezydenci Rwandy będą mogli sprawować 

ten urząd przez dwie pięcioletnie kadencje2. 

Gabinet składa się z premiera wybieranego przez prezydenta, a także dwuizbowego 

parlamentu. W Izbie Wyższej zasiadają członkowie 26-osobowwgo Senatu, wybierani lub 

mianowani na dwie pięcioletnie kadencje. Konstytucja Rwandy zakłada, że w skład Senatu 

musi wchodzić minimum 30% kobiet3. Izba Mniejsza – tzw. Izba Deputowanych – składa 

się z 80 członków, z czego 53 osoby wybierane są w wyborach bezpośrednich, a 24 kobiety 

– przez specjalne kolegia wyborcze według krajowych jednostek administracyjnych. 

Dwóch deputowanych wyłania Krajowa Rada Młodzieżowa, a Krajowa Rada Osób 

Niepełnosprawnych – jednego. Podobnie jak w przypadku Senatu, w Izbie Deputowanych 

minimum 30% członków muszą stanowić kobiety4. 

 
1 C. Uwiringiyamana, Rwanda elections: MPs back move to let President Paul Kagame run for 

unprecedented third term, „Independent”, 14.07.2015, 

https://www.independent.co.uk/news/world/africa/rwanda-elections-mps-back-move-to-let-president-paul-

kagame-run-for-unprecedented-third-term-10388744.html, 22.04.2022.  
2 The President of the Republic, „Republick of Rwanda”, https://www.gov.rw/president, 22.04.2022.  
3 Senate, „Parliament of Rwanda”, https://www.parliament.gov.rw/senate-2/about, 22.04.2022.  
4 Chamber of Deputies, „Parliament of Rwanda”, https://www.parliament.gov.rw/chamber-of-deputies-

2/about, 22.04.2022.  

Fot. 2. Targ w Kigali. Autor: K. Danielewicz. 
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Sądownictwo w Rwandzie jest oceniane jako jedno z najlepszych – Światowe 

Forum Ekonomiczne w raporcie z lat 2017-2018 uplasowało rwandyjskie sądy na 1. 

miejscu wśród najlepszych sądów w Afryce i 23. miejscu na świecie5. Niezależne 

finansowo i administracyjnie sądy dzielą się na powszechne – zalicza się do nich Sąd 

Najwyższy Rwandy (The Supreme Court), Sąd Apelacyjny (II instancji), Sąd Najwyższy 

(the High Court), sądy pośrednie (Intermediate Courts) i sądy podstawowe (I instancji), 

oraz wyspecjalizowane – gospodarcze i wojskowe6. 

SYTUACJA POLITYCZNA RWANDY 

1.1. Polityka krajowa 

Rwanda posiada określone uregulowane prawne dotyczące założenia organizacji 

politycznej. Warunkiem jej utworzenia jest co najmniej 200 członków założycieli w całym 

kraju, przy czym w każdym okręgu wyborczym powinno zamieszkiwać co najmniej 

5 członków przyszłej organizacji politycznej, a kobiety muszą zajmować minimum 

30% stanowisk decyzyjnych. Założyciele partii są zobligowani do złożenia odpowiedniego 

pisma zawierającego wniosek o utworzenie organizacji do Rady Zarządzającej 

w Rwandzie7. Ponieważ konstytucja przewiduje istnienie podziału władzy poprzez 

wielopartyjność, partie polityczne odgrywają znaczącą rolę, stanowią bowiem dla 

Rwandyjczyków platformę do realizacji określonych postanowień konstytucyjnych. 

Jednak są pewne ograniczenia dotyczące ich zakładania. Partia nie może być tworzona 

w oparciu o pochodzenie etniczne, religię lub płeć, ponieważ jej obowiązkiem jest 

promowanie zasad demokracji, stanie na straży jedności Rwandyjczyków, integralności 

i bezpieczeństwa kraju. Organizacje polityczne są również zobowiązane do przestrzegania 

jedności narodu rwandyjskiego i równości płci przy rekrutacji członków, tworzeniu 

organów kierowniczych, a także ich funkcjonowaniu8. W Republice Rwandy 

zarejestrowanych jest 11 partii politycznych. Władzę w kraju od 1994 r. sprawuje 

Rwandyjski Front Patriotyczny (Rwandan Patriotic Front, RPF), której liderem jest Paul 

 
5 O. Mushimire, WSJ story shows US and Belgian should come clean on Rusesabagina’s terrorism, „The 

New Times”, 23.06.2021, https://www.newtimes.co.rw/opinions/wsj-story-shows-us-and-belgian-should-

come-clean-rusesabaginas-terrorism, 26.09.2021. 
6 Republic of Rwanda, https://www.gov.rw/government/judiciary, 22.04.2022.  
7 Political Organisastions, https://www.rgb.rw/1/civil-society-faith-based-and-political-

organisations/political-organisastions, 22.03.2022. 
8 Tamże. 
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Kagame. Wybory są manipulowane na różne sposoby, m.in. poprzez delegalizację partii 

opozycyjnych, aresztowania oraz „przekręty” wyborcze9. RPF tworzy koalicję z innymi 

ugrupowaniami – Centrist Democratic Party (CDP), Ideal Democratic Party (IDP), Party 

for Progress and Concord (PPC) oraz Democratic Union of Rwandan People (UDPR) – 

pod wspólną nazwą Rwandan Patriotic Front Coalition (RPF Coalition). Pozostałe 

organizacje polityczne to m.in.: Social Democratic Party (SDP), Liberal Party, Social Party 

Imberakuri czy Democratic Green Party of Rwanda10. 

Opozycjonistom i organizacjom międzynarodowym nie podoba się twarda polityka 

prezydenta Kagame oraz Rwandyjskiego Frontu Patriotycznego. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że od czasów ludobójstwa i przejęcia władzy przez RPF w Rwandzie nastąpiły 

znaczne zmiany, które przyczyniły się do poprawy wizerunku kraju na arenie 

międzynarodowej. Kagame od lat dąży do przekształcenia Rwandy z kraju ubogiego 

w państwo o średnich dochodach. Dbałość o pozytywny wizerunek państwa była 

i pozostaje jednym z głównych priorytetów jego rządów.  

 
9 A. Themnér, Warlord-Democrats-in-Africa, http://files.webb.uu.se/uploader/1576/Warlord-Democrats-in-

Africa.pdf, 22.03.2022.  
10 Political Organisastions….  
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1.2. Polityka zagraniczna 

Rwanda sąsiaduje z czterema państwami: Ugandą (od północy), Tanzanią (od 

wschodu), Burundi (od południa) i Demokratyczną Republiką Konga (od zachodu). 

Stosunki z sąsiadami zmieniały się na przestrzeni lat. W latach 80. XX w. Rwanda miała 

bardzo dobre relacje z Ugandą. W czasie wojny domowej w Ugandzie (1981-1986) 

i Rwandzie (1990-1994) Paul Kagame i Yoweri Museveni, późniejszy prezydent Ugandy, 

byli bliskimi sojusznikami. W 1994 r. Kagame przejął władzę w Rwandzie przy wsparciu 

Ugandy. W latach 1996-1997 r. wojska rwandyjskie i ugandyjskie wspólnie dokonały 

inwazji na Demokratyczną Republikę Konga. W 1999 r. doszło do oziębienia relacji 

pomiędzy sąsiadami, którzy zaczęli walczyć ze sobą o wschodnie tereny DRK. Wprawdzie 

w 2000 r. Rwanda i Uganda zawarły pokój, ale wcześniejsze zaufanie nie powróciło11. 

Ponowne ocieplenie stosunków nastąpiło w 2011 r., kiedy dwaj prezydenci Ugandy 

i Rwandy postanowili spotkać się w nieoficjalnej atmosferze. Kagame zaprosił 

Museveniego do swojego domu wiejskiego w Muhazi, gdzie podarował mu dziesięć krów, 

z kolei w grudniu 2011 r. Kagame wraz z rodziną spędził święta Bożego Narodzenia 

w towarzystwie Museveniego w Ugandzie. Ciepłe relacje pomiędzy państwami trwały do 

2017 r., kiedy to kilku generałów oskarżono o szpiegostwo w Ugandzie na rzecz Rwandy. 

Rwandyjscy politycy wielokrotnie oskarżali Kampalę (stolicę Ugandy) o wspieranie grup 

rebeliantów planujących obalenie rządu w Kigali. 27 lutego 2019 r. Kagame zadecydował 

o zamknięciu granic, uzasadniając to m.in. „uprowadzeniem obywateli Rwandy 

w Ugandzie”12. Decyzja ta poważnie zakłóciła połączenia handlowe w regionie. W tym 

samym roku prezydenci skonfliktowanych krajów podpisali porozumienie w Luandzie 

(stolicy Angoli), wynegocjowane przez prezydentów Angoli i Konga. Porozumienie 

obejmowało zaprzestanie działań mających finansować, szkolić i infiltrować siły, których 

działanie naruszałoby obustronną stabilność polityczną, wzywało także do uwolnienia 

zatrzymanych obywateli i wznowienie działalności transgranicznej13. Ostatecznie po 

 
11 Rwanda has reopened the border with Uganda but distrust could close it again, 

https://theconversation.com/rwanda-has-reopened-the-border-with-uganda-but-distrust-could-close-it-

again-176861, 5.04.2022.  
12 I. Katusiime, Uganda Rwanda relations, „The Independent”, 

23.08.2021, https://www.independent.co.ug/uganda-rwanda-relations/, 5.04.2022. 
13 Rwanda has reopened the border with Uganda… 
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trzech latach Rwanda zadecydowała o ponownym otwarciu granicy z sąsiednią Ugandą, co 

oficjalnie nastąpiło 31 stycznia 2022 r.14 

Przed wybuchem ludobójstwa stosunki między Rwandą a Tanzanią określano jako 

ciepłe i bliskie. Relacje te uległy oziębieniu, gdy Tanzania zgodziła się gościć 

Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (International Criminal Tribunal for 

Rwanda, ICTR) wbrew życzeniom rwandyjskiego rządu, który chciał, aby ICTR znajdował 

się w Rwandzie. Do kolejnych napięć doszło w 2006 r., kiedy Tanzania zagłosowała 

przeciwko przystąpieniu Rwandy do Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (East African 

Community, EAC). W 2013 r. ówczesny prezydent Tanzanii Jakaya Kikwete publicznie 

zasugerował, aby rząd Rwandy podjął rozmowy z Demokratycznymi Siłami Wyzwolenia 

Rwandy (Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, FDLR). Tanzania wydaliła 3,5 

tys. rwandyjskich „nielegalnych imigrantów”, którzy przebywali tam od 1959 r. 

Rozgniewało to rwandyjski rząd i pogłębiło kryzys pomiędzy sąsiadami. Próba ocieplenia 

stosunków rozpoczęła się pod koniec 2015 r., kiedy to głową państwa w Tanzanii został 

John Magufuli. Gestem pojednania było jego uczestnictwo w ceremonii upamiętniającej 

 
14 C. Uwiringiyimana, Rwanda to re-open border with Uganda as relations thaw, „Reuters”, 28.01.2022, 

https://www.reuters.com/world/africa/rwanda-re-open-border-with-uganda-relations-thaw-2022-01-

28/, 5.04.2022. 

Mapa 1. Rwanda – sąsiedzi. Źródło: canva.com. 
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ludobójstwo w 2016 r.15 W 2021 r. nowym prezydentem Tanzanii została Samia Suluhu 

Hassan (John Magufuli zmarł 17 marca 2017 r.).  

 

Paul Kagame w wiadomości do nowej pani prezydent wyraził nadzieję, że współpraca 

między krajami będzie kontynuowana. Rwandzie zależy na realizacji wspólnych 

projektów, mających przynieść korzyści obu państwom: budowie elektrowni wodnej 

Rusumo na granicy rwandyjsko-tanzańskiej oraz budowie nowoczesnej linii kolejowej, 

łączącej Kigali w Rwandzie z miastem Isaka w Tanzanii16. 

Burundi, podobnie jak Rwanda, była dawną kolonią belgijską, gdzie stosowano 

podział etniczny na Tutsi i Hutu. W latach 90. XX w. Hutu utworzyli ruch rebeliancki, 

który doprowadził do ludobójstwa. Ekstremiści Hutu z Burundi nadal wierzą, że Rwanda 

jest zdominowana przez etnicznych Tutsi, którzy chcą także zagarnąć politykę Burundi. 

Brak wzajemnego zaufania pomiędzy Rwandą a Burundi sprzyja niektórym podmiotom, 

które upatrują własne interesy w chaosie politycznym17. W 2015 r. Burundi oskarżyła 

Rwandę o wspieranie dysydentów próbujących obalić nieżyjącego już prezydenta Burundi 

– Pierre’a Nkurunzizę. Przeciwnicy Nkurunzizy uciekli do sąsiednich państw, w tym 

Rwandy, aby uniknąć przemocy i niepokoju. Na mocy porozumienia między Burundi 

a Rwandą, wynegocjowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, ponad 7000 

burundyjskich uchodźców wróciło do domu z Rwandy do końca 2020 r., a ponad 11 tys. 

innych zarejestrowało się do repatriacji. Kroki podjęte przez ONZ były początkiem do 

odnowienia więzi i współpracy pomiędzy krajami. Nadal jednak występują sporadyczne 

konflikty na spornych terenach granicznych18. 

W trakcie ludobójstwa miliony Rwandyjczyków uciekło do Demokratycznej 

Republiki Konga. Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców szacuje, że 

7% z nich było sprawcami ludobójstwa i często określa się ich jako Interhamwe lub 

Demokratyczne Siły Wyzwolenia Rwandy (Démocratiques Forces de Libération du 

Rwanda, FDLR). W 1996 r. Rwanda i Uganda zaatakowały wschodnią część DRK w celu 

 
15 J. Beloff, Friends forever, again? Rwanda and Tanzania mend Bridges, „African Arguments”, 

15.06.2016, https://africanarguments.org/2016/06/friends-forever-again-rwanda-and-tanzania-mend-

bridges/, 5.04.2022.  
16 Kagame Write to Suluhu to Enhance Rwanda-Tanzania Relations, „Tanzania Invest”, 4.06.2021, 

https://www.tanzaniainvest.com/economy/trade/kagame-suluhu-rwanda-tanzania-relations, 5.04.2022.  
17 P.S. Handy, A.P. Estime, Burundi and Rwanda on a reconciliation path, „Institute for Security Studies” 

11.01.2022, https://issafrica.org/iss-today/burundi-and-rwanda-on-a-reconciliation-path, 5.04.2022. 
18 M. Kanyange, Two African neighbours give peace a Chance, „Development and Cooperation”, 

18.07.2021, https://www.dandc.eu/en/article/rwanda-and-burundi-are-normalising-relations-after-nearly-

six-year-dispute, 5.04.2022. 
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tzw. wykorzenienia pozostałych sprawców ludobójstwa. Wtedy też rwandyjscy 

i ugandyjscy „przedsiębiorcy” rozpoczęli nielegalną działalność wydobywczą i handlową 

w sąsiednim kraju. Prezydent DRK, obawiając się aneksji bogatego w minerały terytorium, 

nakazał rwandyjskim i ugandyjskim siłom powrót do swoich państw, co jednak nie 

nastąpiło. Bandycka działalność m.in. Rwandy spowodowała oziębienie relacji pomiędzy 

krajami. Rozpoczęła się „druga wojna w Kongo”, trwająca do 2002 r. W lipcu 2002 r. 

w Pretorii DRK i Rwanda podpisały porozumienie kończące wojnę pomiędzy sąsiadami. 

W 2008 r. oba kraje połączyły siły, aby wykorzenić FDLR w prowincjach Kiwu 

Południowe i Północne19. 27 czerwca 2021 r. w Gomie, w stolicy prowincji Kiwu Północne 

w DRK, doszło do podpisania trzech umów pomiędzy Rwandą a Demokratyczną 

Republiką Konga. Zakładały one: unikanie podwójnego opodatkowania i uchylania się od 

opodatkowania; współpracę w zakresie wydobycia złota; promowanie i ochronę 

inwestycji. W trakcie spotkania podjęto temat bezpieczeństwa regionalnego, omówiono 

skutki erupcji wulkanu Nyiragongo, a także kwestię integracji DRK ze Wspólnotą 

Wschodnioafrykańską20. 

Republika Rwandy nawiązała kontakty z wieloma krajami poza Afryką. Relacje 

dotyczą współpracy w zakresie stosunków dyplomatycznych, umów handlowych oraz 

pomocy dla sektora edukacyjnego 

i zdrowotnego. Dwustronna współpraca 

z Chińską Republiką Ludową rozpoczęła 

się w 1971 r., z kolei Francja i Rwanda były 

sojusznikami za panowania prezydenta 

Juvénal Habyarimana, którego śmierć 

rozpoczęła ludobójstwo. Od czerwca do 

sierpnia 1994 r. w ramach mandatu ONZ 

w Rwandzie trwała francuska interwencja 

wojskowo-humanitarna o nazwie „Operacja Turkus”. Przez lata Rwanda oskarżała Francję 

o wspieranie ludobójstwa, co przekładało się na stosunki francusko-rwandyjskie. 

Francuscy historycy, zasiadający w 15-osobowej komisji powołanej w celu zbadania 

francuskiej roli w ludobójstwie w Rwandzie w 1994 r., uznali, że Francja nie jest 

 
19 History of the conflict, „Eastern Congo Initiative”, https://www.easterncongo.org/about-drc/history-of-

the-conflict/, 11.04.2022. 
20 E. Monaco, Opinion – Rwanda and the DRC: Converging at Last?, „E-International relations”, 

18.08.2021, https://www.e-ir.info/2021/08/18/opinion-rwanda-and-the-drc-converging-at-last/, 11.04.2022. 

Ludobójstwo z 1994 r. odbiło się bardzo negatywnie na 

relacjach francusko-rwandyjskich. Opracowanie własne. 
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bezpośrednio winna morderstw, ale przyczyniła się do tego przez wspieranie rządu Hutu. 

„The Guardian” donosił, że „Rwanda zerwała stosunki dyplomatyczne z Francją w 2006 r. 

po tym, jak francuski sędzia wydał nakaz aresztowania dziewięciu współpracowników 

Kagame oskarżonych o powiązania ze zestrzeleniem samolotu prezydenta Rwandy 

Juvénala Habyarimana 6 kwietnia 1994 r.”. 

W roku 2021 – przełomowym dla relacji rwandyjsko-francuskich – Emmanuel 

Macron udał się z symboliczną wizytą do Rwandy, gdzie przeprosił za pośredni udział 

Francji w ludobójstwie. Był to duży krok naprzód w narracji Paryża, który przez 27 lat nie 

przyznawał się do zbrodni. Wizyta Macrona miała na celu nie tylko przeprosić za błędy 

przeszłości, ale także nawiązać stosunki gospodarcze oraz stworzyć podwaliny pod 

ponowne otworzenie francuskiej ambasady w Rwandzie21. 28 lipca 2021 r. Antoine Anfré 

– francuski ambasador w Rwandzie – wręczył prezydentowi Republiki Rwandy Paulowi 

Kagame list uwierzytelniający. Tym samym francuska ambasada w Rwandzie została 

ponownie otwarta22. 

BEZPIECZEŃSTWO 

2.1. Zagrożenia wewnętrzne 

 Głównymi problemami, z którymi mierzą się zarówno służby bezpieczeństwa, jak 

i służby administracyjne, to przede wszystkim przemoc (fizyczna i psychiczna), dotykająca 

w znaczącej mierze kobiety i dzieci. Aparat rządowy dokłada znacznych starań mających 

całkowicie zakończyć bezdomność pośród dzieci, wykorzystywania ich w celach 

zarobkowych lub militarnych. W 2020 r. przemoc domowa wobec kobiet i dzieci 

w Rwandzie była powszechna. Chief Security Officer (CSO) i inne organizacje 

pozarządowe (NGO – Non-govermental Organizations) poinformowały, że tendencja ta 

nasiliła się podczas pandemii COVID-19, jednakże brak jeszcze konkretnych danych. 

Władze Rwandy zachęcały obywateli do zgłaszania przypadków przemocy domowej 

w celu wdrożenia procesu reagowania. Komenda główna policji w Kigali uruchomiła 

gorącą linię telefoniczną, przeznaczoną do zgłaszania przemocy domowej. Jak wynika 

 
21 K. Willsher, A. Chrisafis, Macron visits Rwanda to ‘write new page’ in French relationship, „The 

Guardian”, 27.05.2021, https://www.theguardian.com/world/2021/may/26/emmanuel-macron-visit-rwanda-

to-write-new-page-french-relationship, 11.04.2022. 
22 Présentation des lettres de créance, „La France au Rwanda”, 

28.07.2021, https://rw.ambafrance.org/Presentation-des-lettres-de-creances, 11.04.2022. 
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z raportu U.S. Department of State, nie jest to jedyna tego typu inicjatywa strony rządzącej, 

ponieważ podobne (w formie wolontariatu) prowadziła większość ministerstw 

urzędujących w Rwandzie. W ramach akcji przeciwdziałania przemocy domowej 

i seksualnej na każdym posterunku policji utworzono własne biuro równości płci, a średnio 

trzech funkcjonariuszy jest przeszkolonych na wypadek prowadzenia spraw związanych 

z przemocą domową i przemocą dotyczącą płci. W 2020 r. prowadzono 44 punkty 

kompleksowej pomocy, które miały zapewniać bezpłatną pomoc medyczną, 

psychologiczną, prawną i policyjną ofiarom przemocy. W zapiskach prawnych gwałt (w 

tym także małżeński) zarówno na kobietach, jak i mężczyznach uznawany jest za 

przestępstwo, a sprawy gwałtu traktowane są przez sądy jako priorytetowe. Kary za 

powyższe przestępstwo wahają się od 10 lat do dożywocia, oprócz tego na sprawców 

nakładane są wysokie grzywny pieniężne. System sądownictwa zastosował również osobne 

kary za dopuszczenie się przemocy fizycznej i seksualnej względem współmałżonka – te 

wynoszą od trzech do pięciu lat pozbawienia wolności23. 

 

Fot. 3. Kigali nocą. Autor: K. Danielewicz. 

 
23 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Rwanda, 30.03.2021, 

https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/rwanda/ 4.04.2022. 
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W 2020 r. przypadki znęcania się nad dziećmi w Rwandzie były powszechne 

w gospodarstwach domowych i szkołach – zarówno na wsiach, jak i w miastach. 

Rwandyjski rząd przeprowadził kampanię społeczną, która piętnowała przemoc ze 

względu na płeć i wykorzystywanie dzieci. Wspierane były ośrodki kompleksowej pomocy 

i szpitale oferujące ofiarom zintegrowane usługi policyjne, prawne, medyczne i doradcze. 

W 2020 r. UNICEF we współpracy z National Commission for Children (NCC) 

utrzymywał korpus 29 674 wolontariuszy „Friends of the Family”, którzy pomagali 

w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą na tle płciową i ochroną dzieci na 

poziomie lokalnych społeczności i mniejszych miast. 

W całym kraju ogromna liczba dzieci jest zmuszona żyć na ulicy. W celu 

zapobiegania temu zjawisku władze Rwandy gromadziły te dzieci w dzielnicowych 

ośrodkach tranzytowych i umieszczały je w ośrodkach rehabilitacyjnych, w których 

warunki przebywania znacząco się różniły. W styczniu 2021 r. międzynarodowa 

organizacja Human Rights Watch opublikowała raport, w którym zamieściła informacje 

o potencjalnych aktach agresji i przemocy w powyższych ośrodkach – ich pracownicy 

mieli przetrzymywać dzieci w niesprzyjających warunkach i znęcać się nad nimi fizycznie. 

Z kolei w ramach kampanii zapobiegającej rosnącemu odsetkowi dzieci żyjących na 

ulicach Rwandy The United Nations Refugee Agency przyjmowała w obozie dla 

uchodźców w Mahamie osoby małoletnie przebywające bez opieki i oddzielone od 

rodziców. Dzieci te przybyły do kraju w trakcie napływu uchodźców z Burundi od 2015 r. 

Pracownicy obozu zobligowani byli do zapewnienia dodatkowych środków ochrony 

małoletnim uchodźcom i pomóc im w procesie reintegracji ze społeczeństwem Rwandy. 

Ponadto rząd Rwandy wspiera Musanze Child Rehabilitation Center (Centrum 

Rehabilitacji Dzieci Musanze) w prowincji północnej, które docelowo zapewniało opiekę 

i przygotowywało do reintegracji dzieciom wcześniej służącym w grupach zbrojnych 

w DRK24. 

Problemem, z którymi wciąż mierzy się Rwanda, są przejawy dyskryminacji na tle 

rasowym, etnicznym, religijnym czy płciowym. W Rwandzie kobiety posiadają taki sam 

status prawny i takie sama prawa jak mężczyźni, w tym prawo rodzinne, pracy, 

obywatelskie i prawo spadkowe. Prawo rwandyjskie zezwala kobietom na dziedziczenie 

majątku po ojcach i mężach, a małżeństwa są upoważnione do zawiązywania własny 

prawnych porozumień majątkowych. Badania przeprowadzone w latach 2017-2020 

 
24 Tamże. 
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dowodzą, że niewiele osób zgłasza przypadki dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu 

pracy, a większość nie jest świadoma istnienia tego zjawiska lub nie chce o tym rozmawiać. 

Po ludobójstwie w 1994 r. znacząca liczba kobiet zaczęła odgrywać większą rolę 

w sektorze formalnym, a wiele z nich prowadziło własne firmy25. Żadne przepisy i ustawy 

w Rwandzie nie uznają odmiennej orientacji seksualnej ani dobrowolnych zachowań 

seksualnych pomiędzy osobami dorosłymi tej samej płci za przestępstwo. Prawo nie 

zabrania też w wyraźny sposób dyskryminacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych, 

transpłciowych i interseksualnych (LGBT) w zakresie mieszkalnictwa, zatrudnienia, praw 

obywatelskich czy dostępu do usług rządowych (np. opieki zdrowotnej). Jednak, choć rząd 

Rwandy wyraził poparcie dla praw człowieka, które przysługują wszystkim osobom bez 

względu na orientację seksualną, to osoby związane ze środowiskiem LGBT wielokrotnie 

donosiły o dyskryminacjach społecznych. 

Od momentu ludobójstwa z 1994 r. rząd Rwandy wzywa do pojednania 

narodowego i sukcesywnie znosi praktyki poprzedniej władzy, które doprowadziły do 

powstania i pogłębienia się podziałów etnicznych. Polityka rządu w sprawie podziałów jest 

jasna – nowa Republika Rwandy jest jednością obywatelską, ale pomimo tej silnie 

napiętnowanej narracji wewnętrzne podziały społeczne mogą nadal być obecne. Siły 

bezpieczeństwa skutecznie przeciwdziałają tej kwestii, stąd brak wiarygodnych informacji 

dotyczących incydentów na tle rasowym, etnicznym lub narodowościowym. Po 

ludobójstwie z 1994 r. nowy rząd zakazał umieszczania w dokumentach informacji 

o tożsamości i pochodzeniu etnicznym (Hutu, Tutsi), zabronił także tworzenia organizacji 

społecznych i politycznych, które miałyby opierać się na przynależności etnicznej. 

Wszystkie działania wprowadzono w celu sukcesywnego zapobiegania ewentualnym 

przyszłym incydentom tego typu. 

 

Najbardziej zaniedbaną sferą w Rwandzie 

pozostaje kwestia osób niepełnosprawnych. Działania 

podejmowane w tej sprawie przez rząd Rwandy nie są 

na tyle skuteczne, aby w ostatecznym rozrachunku 

w pełni umożliwić tym jednostkom swobodne i pełne 

funkcjonowanie. Rwandyjskie prawo zakazuje 

dyskryminacji osób z niepełnosprawnością fizyczną, 

 
25 Tamże. 
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sensoryczną, intelektualną i psychiczną, są też regulacje nakazujące wprowadzenie 

ułatwionego dostępu do obiektów użyteczności publicznej, ułatwień w zdawaniu 

egzaminów państwowych i zapewnianiu opieki medycznej przez rząd oraz monitorowanie 

jej realizacji przez National Commission for Human Rights Rwanda. Jednak pomimo 

kontynuowania kampanii na rzecz tworzenia środowiska bez barier dla osób 

z niepełnosprawnościami U.S. Department of State określił, że w 2020 r. w dalszym ciągu 

występuje ograniczona dostępność udogodnień w budynkach publicznych, środkach 

publicznego transportu. Również praktycznie nie istnieje wyposażenie komisariatów 

policji i aresztów śledczych dla osób z niepełnosprawnościami, brakuje też m.in. tłumaczy 

języka migowego. W 2020 r. odnotowano też wiele przypadków, w których dzieci 

z niepełnosprawnościami nie uczęszczały do szkół podstawowych i średnich, a także niski 

procent studentów z niepełnosprawnościami, którzy ukończyli studia wyższe, ponieważ 

większość placówek szkolnictwa nie jest w stanie dostosować się placówek i systemu 

edukacji dla osób z niepełnosprawnościami26. 

2.2. Bezpieczeństwo zdrowotne 

 Od 1995 r. średnia długość życia Rwandyjczyków wzrosła dwukrotnie głównie 

dzięki ograniczeniu ryzyka śmierci na AIDS i gruźlicę. Służba zdrowia w Rwandzie stoi 

na bardzo wysokim poziomie, kraj ten stał się również światowym wzorcem budowy 

silnego systemu zdrowia przy ograniczonych zasobach27. Państwo oferuje swoim 

obywatelem powszechną opiekę zdrowotną, a ubezpieczenie zdrowotne posiada około 

84% społeczeństwa. Obecnie w Rwandzie działa około 1700 placówek służby zdrowia, 

500 ośrodków zdrowia, 42 szpitale okręgowe i 5 krajowych szpitali referencyjnych. Prócz 

państwowych oddziałów służby zdrowia istnieje również sektor prywatnych usług 

medycznych, który oferuje 2 szpitale ogólne, 2 szpitale okulistyczne, 50 klinik i poliklinik, 

8 klinik dentystycznych, 4 kliniki okulistyczne i 134 przychodnie. Rząd rwandyjski ma 

w planach rozwinięcie opieki zdrowotnej w najbliższych latach, a ponadto chce się skupić 

na rozwinięciu opieki zdrowotnej oferowanej turystom. 

 

 
26 Tamże. 
27 Rwanda, https://www.pih.org/country/rwanda, 29.03.2022. 



Strona | 15  

 

Rwanda znacznie zwiększyła powszechny dostęp do opieki zdrowotnej dzięki 

swojemu programowi Ubezpieczeń Zdrowotnych Opartych na Społeczności Lokalnej 

(Community Based Heath Insurance, CBHI). „Mutuelles de Sante” („zdrowie wzajemne”) 

opłacane jest przez zamożniejszych mieszkańców, a biedniejsi otrzymują rządowe 

wsparcie finansowe. Dzięki temu obywatele mają dostęp do opieki, a odpłatność za usługi 

przebiega w oparciu o system składek warstwowych, uzależnionych od statusu społeczno-

ekonomicznego. W kraju wprowadzono centralne agencje rządowe, odpowiedzialne za 

kształtowanie polityki i regulacje, natomiast władze lokalne odpowiadają za planowanie 

i koordynację świadczeń usług publicznych. W związku z tym finansowanie opieki 

zdrowotnej i systemów opieki zdrowotnej jest zdecentralizowane i występuje na poziomie 

poszczególnych dystryktów, co ułatwia dostosowanie się do potrzeb społeczności28. 

 
28 E. Mason, Universal Health Coverage: How Rwanda is moving forward with healthcare for all, 

‘Innovation in health care’,13.11.2020, https://www.innovationsinhealthcare.org/universal-health-

coverage-how-rwanda-is-moving-forward-with-healthcare-for-all/, 30.03.2022 
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Schemat 1. Piramida struktury służb zdrowia w Rwandzie. 

 

W Rwandzie funkcjonuje system skierowań. Najpowszechniejsze choroby 

i schorzenia leczone są przez wspólnotowych pracowników służb zdrowia (Community 

Health Worker), którzy mogą skierować pacjentów do jednego z 850 Urzędów Zdrowia 

(Health Post) w kraju. Jeżeli problem nie zostaje tam rozwiązany, chorych odsyła się do 

Centrum Zdrowia (Health Center), których w Rwandzie jest aż 600, a następnie do jednego 

z 37 szpitali głównych (Direct Hospital). Szczyt medycznej piramidy obejmują cztery 

szpitale prowincjonalne (Provintial Hospital) oraz siedem szpitali referencyjnych (Referral 

Hospitals). Dzięki takiej strukturze opieki zdrowotnej w państwie Rwanda dostosowała się 

do potrzeb obywateli. 

Kolejnym osiągnięciem okazał się program szczepień – wskaźnik wyszczepienia 

mieszkańców Rwandy wynosi aż 93%. Jako że 90% matek decyduje się na poród 

w szpitalu, noworodki zostają zaszczepione tuż po narodzinach. Program przypomina 

rodzicom o konieczności przyjęcia drugiej dawki szczepionki. Dzieci szczepione są 

przeciwko 11 antygenom, co udowadnia chęć rządu do zbudowania zdrowej, 

ubezpieczonej zdrowotnie społeczności rwandyjskiej. Odkąd wprowadzono program 

obowiązkowych szczepień, tamtejsi lekarze nie spotkali się z przypadkiem zachorowania 

na polio ani odrę. Potwierdza to dyrektor generalny szpitala prowincjonalnego Bugesera – 

dr William Rutegangwa. Istotną rolę w poprawie systemu opieki zdrowotnej odegrało także 

zaufanie ze strony obywateli29. 

 
29 E. Wilson, Rwanda: the beacon of Universal Health Coverage in Africa, 

„WHO”,13.12.2019, https://www.afro.who.int/news/rwanda-beacon-universal-health-coverage-africa, 

28.03.2022. 

https://www.afro.who.int/news/rwanda-beacon-universal-health-coverage-africa
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W zakresie pomocy rodzicielskiej i pediatrycznej organizację Partners In Health 

(PIH) wspiera Ministerstwo Zdrowia, skupiając się na opiece dla matek doświadczających 

komplikacji okołoporodowych, a także dzieci urodzonych przedwcześnie. Szpitale na 

południowym wschodzie Rwandy – w Kirehe i Rwinkwavu – szkolą młode mamy 

w zakresie technik karmienia piersią. Ponadto kliniki pediatryczne, umieszczone 

w ośrodkach zdrowia we wspomnianych prowincjach, zapewniają opiekę medyczną, 

dietetyczną oraz rozwojową dla niemowląt o niskiej wadze w pierwszych latach życia. 

Taką opieką objętych jest ponad 1500 dzieci, co uwzględnia pracę nad ich długotrwałą 

kondycją zdrowotną, rozwój fizyczny i efekty rozwojowe30. Jak donosi ONZ, szacowany 

współczynnik umieralności okołoporodowej matek zmniejszył się z 373 zgonów na 100 

tys. żywych urodzeń w 2012 r. do 248 zgonów w 2017 r.– przy czym ryzyko śmierci 

okołoporodowej matek w ciągu całego życia wynosi 1 na 94 przypadki. Głównymi 

czynnikami wpływającymi na śmiertelność okołoporodową matek w Rwandzie jest niski 

potencjał kliniczny pracowników służby zdrowia, braki w sprzęcie i opóźnianie przez 

pacjentki terminowej opieki położniczej. Rwanda rozwinęła się w tym aspekcie 

i najnowsze raporty ONZ z 2020 r. wskazują, że 91% porodów było obsługiwanych przez 

wykwalifikowany personel medyczny i z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. 

W 2020 r. The United Nations Population Fund oszacował, że blisko 70% dziewcząt 

i kobiet w wieku 15-49 lat samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące opieki zdrowotnej, 

stosowania antykoncepcji i aktywności seksualnej. Ponadto The World Health 

Organization podała informacje, że 63% kobiet miało dostęp do nowoczesnych metod 

planowania rodziny. Dostęp nieletnich do usług planowania rodziny wymaga zgody 

prawnych opiekunów, co przyczyniło się w tamtym czasie do wysokiego wskaźnika 

urodzeń wśród nastolatek. Według danych ONZ z zakresu dzietności dziewcząt 15-19 lat 

w Rwandzie współczynnik urodzeń wynosi 41 na 1000 kobiet31. 

2.3. Zagrożenia zewnętrzne 

Rwanda ze względu na swoją historię i położenie musi stawiać czoła wielu 

zagrożeniom zewnętrznym. Głównym problemem nadal pozostają radykalne ugrupowania, 

które prowadzą aktywne działania bojowe i militarne na terenie państw sąsiadujących 

z Rwandą. Największe z graniczących państw – Demokratyczna Republika Konga – od lat 

 
30 Rwanda, https://www.pih.org/country/rwanda, 29.03.2022. 
31 2020 Country Reports… 

https://www.pih.org/country/rwanda
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boryka się z ofensywą radykalnych ugrupowań. Przylegające od południa Burundi to 

kolejny ośrodek powstawania grup rebeliantów, odpowiedzialnych za szereg przewrotów 

i nadużyć wobec ludności cywilnej. Mimo że Rwanda nie stanowi epicentrum ani źródła 

aktywności radykalnych ugrupowań, to przez lata doświadczała wielu skutków ich działań. 

Terytorium w środkowo-wschodniej Afryce, a w szczególności państwa sąsiadujące 

z Rwandą to miejsce wielu przeobrażeń oraz przesiedleń różnych ekstremalnych frakcji. 

W efekcie kraj ten stał się niejako poligonem militarnym i doświadczył wielu ataków oraz 

idących za nimi tragedii.  

 

Jedną z najbardziej niebezpiecznych i najprężniej działających radykalnych grup 

pozostają Sojusznicze Siły Demokratyczne (Allied Democratic Forces, ADF). Siły ONZ 

i instytucje rządowe DRK sklasyfikowały ADF jako ponadnarodową grupę 

dżihadystyczną32 ze względu na powiązania organizacji ze społecznościami 

niemuzułmańskimi oraz program charakterystyczny dla bojowego islamizmu. Przez lata 

ADF odpowiadały za większość ataków przeprowadzonych w Demokratycznej Republice 

Konga, a w 1994 r. były częścią bojówek Interahamwe, które składały się głównie z Hutu 

i miały swój współudział w ludobójstwie. Punktem kulminacyjnym stały się lata 2014-

2016, kiedy to ADF rozpoczęły oficjalną współpracę z Państwem Islamskim, co 

 
32 State Department Terrorist Designations of ISIS Affiliates and Leaders in the Democratic Republic of the 

Congo and Mozambique, 10.03.2021, https://www.state.gov/state-department-terrorist-designations-of-isis-

affiliates-and-leaders-in-the-democratic-republic-of-the-congo-and-mozambique/, 15.12.2021. 



Strona | 19  

 

skutkowało utworzeniem ISCAP (Prowincji Państw Islamskich Afryki Środkowej), które 

swoją aktywnością dotknęło większość państwo środkowej Afryki – w tym także 

Rwandę33. 

Kolejnym przykładem bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa Rwandy są 

Siły Demokratyczne Wyzwolenia Rwandy (Democratic Forces for the Liberation of 

Rwanda, FDLR). Warto zaznaczyć, że grupa składa się głównie z przedstawicieli 

poprzedniej władzy Hutu, którzy po masakrze uciekli do DRK34. FDLR powstały w 2000 

r. i od tamtego czasu dopuściły się poważnych naruszeń prawa międzynarodowego 

polegających na atakowaniu kobiet i dzieci w konfliktach zbrojnych, w tym zabijaniu 

i okaleczaniu, przemocy seksualnej i przymusowym wysiedleniu obywateli Rwandy35. 

Celem grupy było obalenie siłą rządu Rwandy i Rwandyjskiego Frontu Patriotycznego oraz 

przywrócenie do władzy przywódców politycznych etnicznych Hutu36. Ze względu na 

rażące naruszenia praw człowieka i kwestii bezpieczeństwa państw Afryki Środkowej 

rządy DRK i Rwandy rozpoczęły działania militarne przeciwko FDLR. Grupa, mimo 

aresztowania jej przywódców w 2009 i 2010 r. w Niemczech i Francji, dalej pozostaje 

istotnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państw Afryki Centralnej, szczególnie dla 

rządów DRK i Rwandy37. 

2.4. Służby bezpieczeństwa 

2.4.1. Siły zbrojne Rwandy 

Początkowo Rwanda Defence Force (RDF), czyli Siły Zbrojne Rwandy, były siłami 

wyzwolenia, znanymi pod nazwą Rwanda Patriotic Army (RPA). Swoją nazwę zmieniły 

w 2002 r. na obecnie istniejącą. Ich zadaniami są:  

• obrona integralności terytorialnej i suwerenności narodowej Republiki,  

 
33 The Islamic State in Congo, marzec 2021, 

https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/The%20Islamic%20State%20in%20Congo%20Englis

h.pdf, 31.12.2021 
34 The Congo: Solving the FDLR Problem Once and for All, 12.05.2005, 

https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/democratic-republic-congo/congo-solving-fdlr-problem-

once-and-all, 2.04.2022.  
35 Forces democratiques de liberation du rwanda (fdlr), 29.10.2014, 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/materials/summaries/entity/forces-democratiques-de-

liberation-du-rwanda-%28fdlr%29, 4.04.2022. 
36 A. Le Sage, African Counterterrorism Cooperation: Assessing Regional and Subregional Initiatives, 

„Potomac Books”, 2007, 1.04.2022. 
37 Democratic Front for the Liberation of Rwanda (FDLR), maj 2015, 

https://www.start.umd.edu/baad/narratives/democratic-front-liberation-rwanda-fdlr#_ednref4, 7.04.2022. 
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• współpraca z innymi organami bezpieczeństwa w ochronie porządku publicznego 

i egzekwowaniu prawa,  

• uczestnictwo w działaniach humanitarnych w przypadku katastrof,  

• wspieranie rozwoju kraju,  

• uczestnictwo w międzynarodowych misjach pokojowych, pomocy humanitarnej 

i szkoleniach38.  

W skład RDF wchodzą:  

• Rwanda Army (Siły Lądowe),  

• Rwanda Air Force (Siły Powietrzne), 

• Rwanda Reserve Force i Special Units (Siły Rezerwowe Rwandy i Jednostki 

Specjalne)39.  

Głównym szefem sztabu Sił Zbrojnych Rwandy od 2019 r. jest gen. Jean Bosco 

Kazura40. 

Siły Lądowe Rwandy (Rwanda Army) wyewoluowały z RPA (Rwandan Peace 

Academy) oraz zintegrowanych elementów byłej FAR (Forces Armees Rwandaises41). 

Armia jest zorganizowana w taki sposób, aby mogła działać samodzielnie lub we 

współpracy z Siłami Powietrznymi Rwandy42. Szefem sztabu Armii od 2021 r. jest gen. 

Mubarakh Mugnga43. Aby wykonywać swoje misje, siły te są podzielone na sześć 

elementów44: 

 

• jednostki bojowe (Combat Units), 

• jednostki wsparcia bojowego (Combat Support Units), 

• jednostki wsparcia służby bojowej (Combat Service Support Units), 

• jednostki specjalne (Special Units), 

 
38 Rwanda Defence Force, „Ministry of Defence”, https://www.mod.gov.rw/rdf/overview, 22.03.2022 r.  
39 Tamże. 
40 Leaders, https://www.mod.gov.rw/rdf/leaders, 4.04.2022. 
41 Ex-FAR, Interahamwe to be resettled if they disarm, „The New Humanitarian”, 9.05.2000, 

https://www.thenewhumanitarian.org/report/14314/rwanda-ex-far-interahamwe-be-resettled-if-they-disarm, 

22.03.2022. 
42 Army, „Ministry of Defence”, https://www.mod.gov.rw/army, 22.03.2022. 
43 Leaders… 
44 Army… 
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• szkoły usługowe (Service Schools). 

Siły Powietrzne Rwandy (Rwanda Air Force) są młodą organizacją, rozwijającą 

swoje zdolności operacyjne od 1996 r. Początkowo do ich zadań należały: ochrona 

przestrzeni powietrznej kraju, udzielanie wsparcia siłom lądowym, wspieranie cywilnych 

agencji w zarządzaniu przestrzenią powietrzną, a jednocześnie budowa w pełni 

rozwiniętych sił powietrznych. Obecnie odgrywają także uzupełniającą rolę w specjalnych 

obszarach, takich jak reagowanie na katastrofy, gaszenie pożarów, transport VIP-ów, 

ratownictwo i inne45. Szefem sztabu Sił Powietrznych Rwandy jest gen. Jean-Jacques 

Mupenzi46. Główną misją Sił Powietrznych jest przeprowadzanie wojskowych operacji 

lotniczych w interesie bezpieczeństwa Rwandy47. Aby dobrze wykonywać swoje zadania, 

są podzielone na takie elementy, jak48: 

 

• Pułk Obrony Powietrznej (Air Defence Regiment), 

• Pułk Bezpieczeństwa (Security Regiment), 

• służby zabezpieczenia lotniczego (Air Support Services), 

• szkoły wojskowe (Service Schools), 

 
45 Air Force, „Ministry of Defence”, https://www.mod.gov.rw/air-force, 22.03.2022. 
46 Leaders… 
47 Air Force… 
48 Tamże. 

Fot. 4. Panorama Kigali. Autor: K. Danielewicz. 
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• bazy lotnicze (Air Bases). 

 

Siły Rezerwowe Rwandy (Rwanda Reserve Force) to niepełnowymiarowa służba 

wojskowa (RDF), która może zostać powołana w razie potrzeby, aby działać u boku służb 

czynnych49. Szefem ich sztabu jest gen. Frank Mugambage50. Podstawowym obowiązkiem 

Sił Rezerwowych Rwandy jest zapewnienie jednostek rezerwowych i osób gotowych do 

wsparcia i wzmocnienia aktywnych Sił Zbrojnych Rwandy, gdy zostaną wezwane 

w ramach częściowej lub całkowitej mobilizacji51. Składają się z obywateli Rwandy, 

którzy dobrowolnie dołączają do służby oraz rezerw piechoty i rezerw specjalistycznych52. 

Aby dobrze wykonywać swoją pracę, RDF posiada cztery szkoły wojskowe53: 

 

• RDF CSC (RDF Command and Staff College) – Akademia Sztabu, szkoli oficerów 

w zakresie dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi w celu skutecznego 

reagowania na wyzwania współczesnego środowiska operacyjnego, 

• RMA Gako (Rwanda Military Academy) – Akademia Wojskowa w Rwandzie, 

szkoli kadetów z zakresu wartości zawodu wojskowego i doskonali ich do 

spełniania wymogów operacyjnych, 

• CTC Gabiro (Combat Training Center) – Ośrodek Szkolenia Bojowego, 

• RPA (Rwanda Peace Academy) – Rwandyjska Akademia Sił Pokojowych. Misją 

RPA jest zapewnienie profesjonalnych kursów szkoleniowych i programów 

edukacyjnych, które mają podnosić wiedzę, kompetencje i umiejętności potrzebne 

do skutecznego uczestnictwa w operacjach wsparcia pokoju i inicjatywach na rzecz 

budowania pokoju54. 

 

2.4.2. Narodowa Policja Rwandy i Straż Pożarna 

 

Kolejną służbą czuwającą nad bezpieczeństwem Rwandy jest Narodowa Policja 

Rwandy (Rwanda National Police, RNP), która powstała w 2000 r. i działa do dzisiaj. Jej 

 
49 Reserve Force, „Ministry of Defence”, https://www.mod.gov.rw/reserve-force, 22.03.2022. 
50 Leaders… 
51 Reserve Force… 
52 Tamże. 
53 RDF Schools and Academies, https://www.mod.gov.rw/rdf/rdf-schools, 4.04.2022. 
54 About Rwanda Peace Academy, „Rwanda Peace Academy”, https://rpa.ac.rw/index.php?id=3, 

28.03.2022. 
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priorytetem są działania dążące do zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa i ochrony, 

której brakowało za panowania poprzednich rządów55.  

Schemat 2. Struktura Organizacyjna Narodowej Policji56. 

 

 
55 RNP History, „Rwanda National Police Service – Protection – Integrity”, 

https://www.police.gov.rw/about-rnp/history/, 28.03.2022. 
56 The Police Command, „Rwanda National Police”, http://197.243.22.137/police8/about-rnp/the-police-

command/, 29.03.2022; DCG Dan Munyuza swearing-in Ceremony Deputy Inspector General of Police in 

Charge of Operations – Kigali, „Flickr”, https://www.flickr.com/photos/paulkagame/9269726824, 

29.03.2022;  

Strategic Plan 2013-2018, 

https://www.police.gov.rw/uploads/tx_download/RNP_A5_Booklet_FINAL_2015.pdf, 29.03.2022; 

General Commissariat, https://police.gov.rw/about-rnp/the-police-command/?member=106, 29.03.2022; 

Fire and Rescue, „Rwanda National Police”, http://197.243.22.137/police8/services/fire-and-rescue/, 

29.03.2022; IGP Munyuza visits 'Special Intervention Force', „Rwanda National Police”,13.02.2022, 

https://www.police.gov.rw/media-archives/news-detail/news/igp-munyuza-visits-special-intervention-

force/, 29.03.2022; Police officers undergo customer care training, „Rwanda National Police”, 16.09.2022, 

https://police.gov.rw/media-archives/news-

detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=8422&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bactio

n%5D=detail&cHash=bcad2fd73e257f8b604b98473e02e07c, 29.03.2022; How police fights corruption, 

„Rwanda National Police”, 6.09.2017, https://www.police.gov.rw/media-archives/news-

detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=4234&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bactio

n%5D=detail&cHash=11e454d890fb8e125282913684056cec, 29.03.2022; RNP History…; Rusizi: 250 

rolls of smuggled electric cables, liquors seized, „Rwanda National Police”, 12.10.2020, 

https://police.gov.rw/media-archives/news-

detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=15785&cHash=705887375fc67d38b47a485b67de7ca5, 29.03.2022; 

Rwanda National Police (RNP) Strategic Plan (2018/2019-2022-2023), 10.2018, 

https://police.gov.rw/uploads/tx_download/RNP_STRATEGIC_PLAN_2018_2023.pdf, 29.03.2022; 

Frequently Asked Questions, „Rwanda National Police”, http://197.243.22.137/police8/about-

rnp/frequently-asked-questions/, 29.03.2022.  
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Obecnie RNP wykracza poza tradycyjne metody działania i opierają się na silnym 

partnerstwie ze społeczeństwem – funkcjonariusze i cywile dzielą się m.in. informacjami, 

które są wykorzystywane do zwalczania przestępczości57. Od 2005 r. RNP aktywnie 

angażuje się też w operacje wsparcia pokoju. Obecnie ich siły rozmieszczone są w sześciu 

misjach ONZ, a 925 funkcjonariuszy stacjonuje w Nowym Jorku jako indywidualni 

Oficerowie Policji (IPOs, Individual Police Officers), Formowane Jednostki Policji (FPUs, 

Formed Police Units) i policjanci58. RNP posiada 5 regionalnych jednostek (RPU), 30 

Okręgowych Jednostek Policji i 69 posterunków. Natomiast Komenda Główna znajduje się 

w Kigali w Rwandzie59.  

W Rwandzie zadania Straży Pożarnej oraz ratownictwa (Rwanda National Police 

Fire and Rescue Brigade60) wypełnia specjalna komórka policji. 

 

2.4.3. Rwandyjskie Biuro Śledcze 

Rwanda Investigation Bureau (RIB), czyli utworzone w 2017 r. Rwandyjskie Biuro 

Śledcze, ma uprawnienia do prowadzenia dochodzeń w sprawach karnych. Początkowo 

zadanie to należało do Departamentu Dochodzeń Kryminalnych w Narodowej Policji 

Rwandy. Policja formalnie przekazała tę funkcję do RIB 18 kwietnia 2018 r.61 Misją RIB 

jest: zapobieganie, wykrywanie, prowadzenie dochodzeń i reagowanie na obecne 

i pojawiające się zagrożenia przestępczością poprzez wykorzystanie nowoczesnych 

technologii i budowanie partnerstwa w celu utrzymania praworządności62. 

W skład RIB wchodzi Sekretariat Generalny z sekretarzem generalnym, którym 

obecnie jest Jeannot K. Ruhunga, oraz zastępcą – obecnie Isabelle Kalihangabo, 

Dyrektoriat i Biura Prowincji. W strukturze Biura Śledczego są dwa departamenty63: 

 

• Department of Inspection and Compliance – Departament Inspekcji i Zgodności, 

• Department of INTERPOL and Cooperation – Departament Interpolu 

i Współpracy, 

oraz 11 wydziałów: 

 
57 RNP History… 
58 Tamże. 
59 Frequently Asked Questions… 
60 Fire and Rescue… 
61 History, „Rwanda Investigation Bureau”, https://www.rib.gov.rw/index.php?id=24, 4.04.2022. 
62 RIB mission, „Rwanda Investigation Bureau”, https://www.rib.gov.rw/index.php?id=25, 4.04.2022. 
63 RIB Leadership Structure, „Rwanda Investigation Bureau”, https://www.rib.gov.rw/index.php?id=23, 

4.04.2022. 
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• General Crimes against State Security & People Division (Wydział ds. Ogólnych 

Przestępstw Przeciwko Bezpieczeństwu Państwa i Ludności), 

• Anti-Economic Crimes Division (Wydział do Walki z Przestępczością 

Gospodarczą), 

• Anti-Financial Crimes Division (Wydział ds. Walki z Przestępstwami 

Finansowymi), 

• Specialized Crimes Division (Wydział ds. Przestępczości Specjalnej), 

• GBV (Gender Based Violence64) Crimes Division (Wydział ds. Przestępstw 

Związanych z Przemocą ze Względu na Płeć), 

• Cyber-Crimes Investigation Division (Wydział Dochodzeń w Sprawach 

Cyberprzestępczości), 

• Counter Terrorism Division (Wydział Antyterrorystyczny), 

• Crime Intelligence Collection Division (Wydział Zbierania Informacji 

o Przestępczości), 

• Corporate Services Division (Wydział Usług Korporacyjnych), 

• Research and Analysis Division (Wydział Badań i Analiz), 

• Crime Research and Prevention Division (Wydział Prewencji i  Badań nad 

Przestępczością). 

 

Na terenie całego kraju funkcjonują biura wojewódzkie, biura okręgowe oraz biura 

stacjonarne65. 

2.5. Potencjał militarny Rwandy 

Rwanda Defence Force (RDF), czyli Siły Zbrojne Rwandy, są powszechnie 

uznawane za jedne z najlepiej wyszkolonych i profesjonalnych sił wojskowych w Afryce. 

Na wojsko Rwanda wydaje szacunkowo 1,3% PKB (stan na 2020 r.), a w swojej armii 

posiada około 33 tys. czynnego personelu (32 tys. – Siły Lądowe, 1000 – Siły Powietrzne, 

stan na 2021 r.). W kraju tym nie ma obowiązku wstępowania do wojska, natomiast kobiety 

i mężczyźni mogą ochotniczo wstąpić do służby, jeżeli mają ukończone 18 lat oraz 

posiadają obywatelstwo Rwandy. Rwandyjscy żołnierze biorą także udział w misjach 

 
64 Country Assessment on Violence against Women Rwanda, 

https://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/vaw/VAW_COUNTRY_ASSESSMENT-Rwanda-

1.pdf, 4.04.2022. 
65 Tamże. 
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zagranicznych. Od końca 2021 r. ponad 5000 pracowników RDF rozmieszczono na 

misjach w krajach afrykańskich: około 1500 dla MINUSCA (dodatkowe 750 osób wysłano 

w sierpniu 2021 r.), 1000 osób w Mozambiku (wysłani w połowie 2021 r., aby wspomóc 

walkę z rebeliantami) oraz 2600 osób w Sudanie Południowym (UNMISS)66. 

 

 Tabela 1. Możliwe uzbrojenie Rwandy. 

 

 

 

 

Uzbrojenie RDF to głównie sprzęt sowiecki, francuski i południowoafrykański. Od 

2010 r. największym dostawcą sprzętu wojskowego dla Rwandy jest Rosja67. W tabeli 1 

przedstawiono prawdopodobne zasoby Rwandy (według stron internetowych Army 

Recognition i Air Recognition68). 

 
66 Rwanda, 18.03.2022, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/rwanda/#communications, 

29.03.2022. 
67 Tamże. 
68 Rwandan Army Military equipment and vehicle Rwanda, „Army Recognition”, 

http://www.armyrecognition.com/rwanda_rwandan_army_uk/rwanda_rwandan_army_land_ground_forces_
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Dodatkowo pod koniec 2018 r. rwandyjskie wojsko zakupiło broń od Chin. Podczas 

corocznych ćwiczeń rwandyjska armia zaprezentowała samobieżną haubicę PCL-09 

i pociski przeciwpancerne HJ-9A „Red Arrow”. Wyposażony w 122-milimetrową haubicę 

system zamontowany na ciężarówce SX2150 może wystrzeliwać kilka rodzajów pocisków 

o maksymalnym zasięgu 27 km z prędkością od sześciu do ośmiu pocisków na minutę. Jest 

on również wyposażony w opracowany przez Chiny system nawigacji Beidou69. 

2.6. Operacja antyterrorystyczna sił rwandyjskich w Mozambiku 

Operacja wojsk rwandyjskich w Cabo Delgado, dzięki odpowiednio zastosowanej 

strategii i przygotowaniu, odniosła pełen sukces, choć siły Rwandy początkowo liczyły 

zaledwie 1000 osób. W wyniku interwencji Mozambik odzyskał liczne tereny, będące pod 

okupacją dżihadystów przez długi czas. Przyczyną ówczesnego stanu rzeczy było 

niezadowolenie obywateli mozambijskiej prowincji  

W kwietniu 2021 r. doszło do spotkania prezydenta Mozambiku z prezydentem 

Rwandy Paulem Kagame. Wizyta Filipe Nyusiego odbyła się mniej więcej w tym samym 

czasie, co przełożenie szczytu SADC (Południowoafrykańskia Wspólnota Rozwoju; 

Southern African Development Community, SADC) poświęconego rebelii. Jak podał 

wówczas rwandyjski nadawca państwowy, tematem rozmów prezydentów była walka 

z terroryzmem i rozmieszczenie wojsk rwandyjskich na terenie Mozambiku70. Spotkanie 

stanowiło wstęp do przyszłej współpracy pomiędzy dwoma krajami.  

 
military_equipment_armoured_vehicle_pictures_information_desc.html, 4.04.2022; Rwandan Air Force 

aircraft and equipment of Rwanda, „Air Recognition”, 19.11.2011, 

https://www.airrecognition.com/index.php/world-air-force-aircraft/africa-countries-air-force/rwanda-

rwandan-air-force-aircraft-military-equipment-intelligence-information-description-technical-data-sheet-

identification-pictures-photos-video-aviation-air-defence-industry-military-technology.html, 5.04.2022. 
69 L. Zhen, Rwanda shows off new military hardware amid rising African demand for Chinese arms, „South 

China Morning Post”, 17.12.2018, https://www.scmp.com/news/china/military/article/2178401/rwanda-

shows-new-military-hardware-amid-rising-african-demand, 4.04.2022. 
70 S. Butera, M Hill, B. Nhamirre, Rwanda plans Mozambique deployment to help fight rebels – Bloomberg, 

25.06.2021, https://clubofmozambique.com/news/rwanda-plans-mozambique-deployment-to-help-fight-

rebels-bloomberg-195239/?utm_source=The+Mozambican+Investor_&utm_campaign=ee54ab7f10-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3b369a42d-

ee54ab7f10-237813672, 29.03.2022. 
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24 czerwca 2021 r. 

rzecznik Sił Obronnych Rwandy 

Ronald Rwivanga poinformował, 

że Rwanda rozważa 

rozmieszczenia swoich wojsk na 

terenie Mozambiku. Celem 

interwencji miała być pomoc 

w walce z dżihadystyczną rebelią, 

trwającą od października 2017 r. 

SADC, która nie zaliczała 

wówczas Rwandy do swoich 16 państw członkowskich, również planowała wysłanie 

swoich sił szybkiego reagowania do północnej prowincji Cabo Delgado w Mozambiku. 

Istotnym faktem jest to, że Mozambik nie poinformował SADC o planach umiejscowienia 

wojsk Rwandy na terenie państwa71.  

 

Na początku lipca 2021 r. Rwanda rozpoczęła operację. Jako nadrzędny cel 

określono ustabilizowanie napiętej sytuacji w Cabo Delgado oraz przywrócenie pokoju 

i władzy państwowej. Siły rwandyjskie ściśle współpracowały z Siłami Obrony Zbrojnej 

Mozambiku (Mozambique Defence Armed Forces, FADM) i siłami SADC72.  

Pierwszym zadaniem przybyłych rwandyjskich wojsk wsparcia była działalność 

wywiadowcza. Złożyło się na nią: zbieranie informacji o przeciwniku, rozpoznanie terenu, 

analiza potencjału militarnego wroga, doradzanie mozambijskim wojskowym 

w kontekście strategii oraz przygotowanie struktur dowodzenia i kontroli do ewentualnego 

rozmieszczenia pełnej brygady SADC73. W przeciwieństwie do wojsk lokalnych Rwanda 

nie zlekceważyła swojego przeciwnika. Ponadto jej armia stosowała taktykę polegającą na 

wykorzystaniu informacji, zdobytych w wyniku działań wywiadowczych oraz ich 

zastosowaniu na niekorzyść wroga. Dzięki dobrze przemyślanemu podejściu 

Rwandyjczycy w czasie ofensyw stawiali grupy bojowników w bardzo niekomfortowej 

 
71 Tamże. 
72 E. Ashimwae, RDF allays fears of reprisal attack from Mozambique Islamic terrorists, 29.07.2021, 

https://www.newtimes.co.rw/news/rdf-allays-fears-reprisal-attack-mozambique-islamic-terrorists, 

29.03.2022. 
73 Cabo Delgado insurgency grows amid Rwandan and SADC deployment – DefenceWeb, 23.07.2021, 

https://clubofmozambique.com/news/cabo-delgado-insurgency-grows-amid-rwandan-and-sadc-

deployment-defenceweb-197268/?utm_source=The+Mozambican+Investor_&utm_campaign=39967cae27-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3b369a42d-

39967cae27-237813672, 4.04.2022. 

Mapa 2. Umiejscowienie Mozambiku w zachodniej części Afryki.  

Źródło: canva.com. 
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sytuacji poprzez m.in. wywieranie presji powolnym zbliżaniem się z różnych stron, co 

zmuszało je do odwrotu i rozproszenia. Wojska wprowadziły również koncepcję 

umuganda (pracy na rzecz społeczności), którą z powodzeniem rozpowszechnili. Polega 

ona na pracy z mieszkańcami odzyskanych terenów w celu stworzenia środowiska 

przyjaznego do życia poprzez realizację takich projektów, jak m.in. sprzątania ulic oraz 

odbudowa infrastruktury, co z kolei pomagało ustabilizować sytuację w zakresie 

bezpieczeństwa74.  

Dobre rozpoznanie i sprawnie przeprowadzone operacje przez rwandyjskie siły 

doprowadziły do odbicia dużej części kontrolowanej prowincji. Rwanda udowodniła, że 

pomimo bycia krajem niewielkim jest w stanie zaistnieć na arenie międzynarodowej, 

a także wspierać inne państwa będące w potrzebie. Kilkukrotna przewaga wojsk wroga 

oraz liczne porażki odniesione przez wojska Mozambiku dodatkowo potwierdzają 

powyższe stwierdzenie. 

2.7. Proces restrukturyzacji i rozwoju struktury bezpieczeństwa w Rwandzie 

Od czasu ludobójstwa z 1994 r. rząd Rwandy prowadził wzmożone działania 

mające na celu zreformowanie sektora bezpieczeństwa w Rwandzie. Po objęciu władzy 

przez obecnego prezydenta Paula Kagame rozpoczął się proces restrukturyzacji 

i kształtowania nowych sił bezpieczeństwa – zarówno na poziomie krajowym, jak 

i lokalnym – w poszczególnych społecznościach obywatelskich.  

31 października 2000 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 1325. 

Miała ona na celu zapewnienie o roli kobiet w zapobieganiu, rozwiązywaniu konfliktów 

i budowaniu pokoju, a także ochronę kobiet przed przemocą. W ramach postępowania 

w realizacji zapisków z powyższej rezolucji w 2020 r. powstała African Women, Peace and 

Security (WPS – Organizacja Afrykańskich Kobiet, Pokój i Bezpieczeństwo) i powołano 

specjalnego wysłannika ds. WPS. Dzięki działaniom podjętym po wydarzeniom z 1994 r. 

i przyjęciu rezolucji 1325 kobiety w Rwandzie zasiadają w 67,5% miejsc w parlamencie 

rządowym (dane z 2020 r.). 

Głównymi filarami zapewniającymi efektywną działalność WPS są: 

 

• participation (partycypacja, przynależność), 

 
74 J. Smith, Rwanda: A force for good in Mozambique’s “War on Terror”?, 9.02.2022, 

https://africanarguments.org/2022/02/rwanda-a-force-for-good-in-mozambiques-war-on-terror/, 29.03.2022. 
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• prevention (prewencja, zapobieganie), 

• protection (protekcja, obrona), 

• relief and recovery (pomoc i odbudowa). 

 

W 2004 r. w swoim 

oświadczeniu przewodniczący ONZ 

wezwał wszystkie państwa 

członkowskie do opracowania 

i wdrożenia National Action Plans 

(NAP, Narodowy Plan 

Reagowania), aby uzupełnić lukę 

w realizacji postanowień z rezolucji 

1325. Rwanda swój pierwszy NAP 

wdrożyła w 2009 r., a kolejny w 2018 r. Jednymi z najważniejszych filarów NAP-u są 

przynależność i partycypacja. Głównym sukcesem w Rwandzie było zwiększenie udziału 

kobiet na poziomie krajowym i na niższych szczeblach sektora bezpieczeństwa (za 

przykład podaje się udział w krajowej policji i wojsku). Ponadto powstały biura 

ds. bezpieczeństwa (np. w Ministerstwie Obrony Rwandy). 

 

Rwandyjski NAP z 2018 r. koncentruje się na ochronie ofiar przemocy i tworzeniu 

ośrodków pomocy w każdym powiecie. Ich zadaniem jest zapewnienie szerokiego zakresu 

usług, wsparcia i poradnictwa. Zabieg prewencji w sprawie przemocy fizycznej względem 

kobiet był tematem często pomijanym, dlatego został wprowadzony do powyższego NAP 

i połączony z ochroną poszkodowanych. Od 2018 r. Rwanda identyfikuje się jako główny 

rzecznik WPS, kładąc nacisk na podmioty polityki zagranicznej i włączanie problematyki 

płci do głównego nurtu politycznego. W drugim rwandyjskim NAP-ie stwierdza się, że 

kwestie płci zostały zmarginalizowane w wielkich negocjacjach pokojowych. Ponadto 

rwandyjska polityka  zagraniczna postrzegana jest jako neutralna względem płci, co nie 

narusza patriarchalnego charakteru większości priorytetów i wydatków75. 

 

 
75 D. Højlund Madsen, The Nordic Africa Institute, Women, peace and security in Rwanda – promises and 

pitfalls, czerwiec 2020, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/NAI%20Policy%20Notes%202020%206_UN%20res

olution%201325_Final%20version.pdf, 22.03.2022. 
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Kolejnym etapem usprawnień w sektorze bezpieczeństwa w Rwandzie, który miał 

za zadanie ustanowienie krajowego systemu ochrony danych, rejestracji oraz zarządzania 

bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, jest narodowa struktura NCSP (National Cyber 

Security Governance Framework – Krajowe Ramy Zarządzania Bezpieczeństwem 

Cybernetycznym). Jej struktura zdefiniowała ustanowienie silnego i skutecznego 

zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym w Rwandzie. W planach z 2015 r. 

przewidywano, że ma zapewnić silne przywództwo w obszarze National Cyber Security 

(Krajowego Cyberbezpieczeństwa) i programach bezpieczeństwa informacji. Powyższe 

ramy określają National Cyber Security Advisory Board (NCSAB – Krajowa Rada 

Doradcza ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego), National Cyber Security Agency (NCSA 

– Krajowa Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa), publiczne i prywatne jednostki 

instytucjonalne zajmujące się bezpieczeństwem cybernetycznym, a także 

wyspecjalizowane centra bezpieczeństwa cybernetycznego.  

 

 

Schemat 3. Krajowe Ramy Zarządzania Bezpieczeństwa Cybernetycznego (na podstawie rwandyjskiej strony 

rządowej76). 

 
76 

https://risa.rw/fileadmin/user_upload/Others%20documents/National_Cyber_Security_Strategic_Plan_Rwa

nda.pdf, 1.05.2022 
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NCSAB powołano w celu zapewnienia strategicznego przywództwa, sprawowania 

nadzoru i dostarczaniu wskazówek dotyczących wdrażania rozwoju krajowych programów 

bezpieczeństwa cybernetycznego. W składzie NCSAB znajdą się: szefowie krajowych 

organów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, przedstawiciele odpowiednich ministerstw 

oraz przedstawiciele sektora prywatnego. Natomiast NCSA ma zapewniać bezpieczeństwo 

cybernetyczne oraz wdrożyć nową politykę i strategię w zakresie bezpieczeństwa 

cybernetycznego, kieruje też wdrażaniem powyższego planu w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i odporności rwandyjskiej cyberprzestrzeni na zagrożenia cybernetyczne. 

W związku z tym utworzono cztery główne departamenty, koncentrujące się na 

opracowaniu i wdrażaniu priorytetów i programów w zakresie bezpieczeństwa 

cybernetycznego: 

 

• Information Certification Department (Departament Certyfikacji Informacji) –

koncentrujący się na zabezpieczeniu transakcji elektronicznych i komunikacji 

w celu zapewnienia bezpiecznego korzystanie z usług e-administracji i handlu 

elektronicznego, 

• IT Security Audit and Compliance Department (Departament Audytu 

Bezpieczeństwa IT i Zgodności) – odpowiedzialny za ocenę i ewaluację 

bezpieczeństwa w organizacjach publicznych i prywatnych. Departament 

przeprowadza rygorystyczny audyt bezpieczeństwa informacji, obejmujący analizę 

ryzyka i ocenę podatności, 

• Cyber Security Development and Operation Department (Departament Rozwoju 

i Eksploatacji Cyberbezpieczeństwa) – odpowiedzialny za promowanie badań 

i rozwoju w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, koncentrujący się na 

rozwoju nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i technologii systemowych 

w celu zmniejszenia cyberzagrożeń, 

• National Computer Security and Incident Response Team (RwCSIRT – Rwandyjski 

Krajowy Zespół ds. Bezpieczeństwa Komputerowego i Reagowania na Incydenty) 

– świadczący całodobowe usługi w zakresie wykrywania, identyfikowania, 

analizowania, zapobiegania i reagowania na zagrożenia cybernetyczne i incydenty 

związane z bezpieczeństwem komputerowym. 
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Rosnąca liczby cyberprzestępstw wymusiła konieczność prowadzenia dochodzeń 

w sprawie pozyskiwania i analizowania dowodów cyfrowych (np. komputerów, sieci 

bezprzewodowych, smartfonów lub innych przenośników cyfrowych). W tym celu 

powołano National Cyber Crime Investigation Center (NCCIC – Krajowe Centrum 

Dochodzeń w Sprawach Cyberprzestępczości), które będzie wspierać ministerstwa 

i agencje rządowe we wdrażaniu powyższej polityki. Do tych instytucji należeć będą m.in: 

 

• The Ministry of Defense (MOD – Ministerstwo Obrony Narodowej), 

• The Ministry of Internal Security (MININTER – Ministerstwo Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego), 

• Ministry of Justice (MINIJUST – Ministerstwo Sprawiedliwości), 

• Rwanda National Police (RNP – Rwandyjska Policja Narodowa), 

• National Intelligence and Security Services (NISS – Narodowe Służby 

Wywiadowcze i Bezpieczeństwa) 77. 

Schemat 4. Mapa drogowa Krajowej Polityki Cyberbezpieczeństwa (na podstawie rwandyjskiej strony rządowej78). 

 

 
77 Republic of Rwanda: National Cyber Security Strategic Plan (2015-2020), marzec 2015, 

https://risa.rw/fileadmin/user_upload/Others%20documents/National_Cyber_Security_Strategic_Plan_Rwa

nda.pdf, 22.03.2022. 
78 

https://risa.rw/fileadmin/user_upload/Others%20documents/National_Cyber_Security_Strategic_Plan_Rwa

nda.pdf, 1.05.2022. 
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Rozpatrując strukturę lokalnych służb bezpieczeństwa, posłużono się analizą 

środowiskową Hugh Lamarque z 2020 r.79 Rwanda posiada 30 dystryktów, 450 sektorów, 

2148 komórek i 14 774 dzielnic (imidugudu). Bezpieczeństwo lokalnych społeczności 

stanowi podwaliny bezpieczeństwa w Rwandzie, a także ukazuje zmiany nie tylko 

w sektorze bezpieczeństwa, ale także wśród obywateli kraju.  

Lokalne grupy patrolowe (Abanyerondo) rozpowszechniły się pod koniec lat 90. XX w., 

kiedy powstanie w północno-zachodniej Rwandzie spowodowało wzrost liczby 

ugrupowań samoobrony. W ramach działań antyrebelianckich zostały one sformalizowane. 

Na ten moment liczba grup samoobrony wzrosła do tego stopnia, że na każdą rwandyjską 

lokalną społeczność przypada jeden specjalny oddział patrolowy. W większości 

przypadków osoby te nie były formalnie zatrudnione – w ciągu dnia zajmowali się pracami 

dorywczymi, aby uzupełnić swoje dochody z nocnych patroli w ramach grup samoobrony. 

Miesięczne zarobki patrolowców oscylują w graniach 12-20 tys. franków rwandyjskich 

(ok. 15 euro). 

 

Na jedną lokalną społeczność przypada ok. 50 osób w komórce bezpieczeństwa. 

Oddziały patrolowców są pod stałą kontrolą jednego z przedstawicieli wojskowych sił 

rezerwowych lub członków District Administrative Security Support Organ (DASSO – 

Okręgowy Organ Administracyjny Wsparcia Bezpieczeństwa). Praca w grupach 

samoobrony charakteryzuje się: 

 

• zakazem spożywania alkoholu podczas patroli, 

• zarazem wymierzania samosądu, 

• członkowie grupy Abnayerondo nie są wyposażeni w broń palną podczas nocnych 

patroli. 

 
79 H. Lamarque, Policing Small Communities: Rwandan Law Enforcement and the Co-Production of 

Security, kwiecień 2020, https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2020-4-page-

113.html?contenu=article, 28.03.2022. 
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Schemat 5. Struktura lokalnych sił bezpieczeństwa80. 

 

Abanyerondo patrolują ulice przez 12 godzin – ich działania skupiają się głównie 

na patrolowaniu słabo oświetlonych uliczek oraz ulicach polnych. Najczęstszymi 

powodami ich interwencji były przestępstwa narkotykowe – polegające na znalezieniu 

u podejrzanego nielegalnego naparu lub marihuany. Z kolei w dzielnicach, które w swojej 

infrastrukturze posiadały wiele barów alkoholowych, grupy patrolowe wzywano do 

interwencji w pijackich bójkach. Abanyerondo nie mają przy sobie broni palnej, a do 

użycia przemocy fizycznej są zmuszani niezwykle rzadko.  

 
80 https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2020-4-page-113.html?contenu=article, 1.05.2022. 
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Zdarzały się także sytuacje, w których Abanyerondo nadgorliwie stosowali 

przemoc fizyczną względem zatrzymanych. Zazwyczaj wynikało to głównie z toksycznego 

połączenia władzy, apatii i postrzeganej „legitymizacji” wykonywanej funkcji przez 

najczęściej młodych funkcjonariuszy. Członkowie komitetu policji lokalnej, a także policja 

sądowa umarzali wszelkie tego typu sprawy, zwłaszcza jeżeli zatrzymani pochodzili spoza 

danej dzielnicy. Istniały jednak incydenty, w których lokalne służby bezpieczeństwa nie 

były przychylne do surowych taktyk stosowanych przez Abanyerondo81. 

Kolejną grupą pełniącą obowiązek zapewniania bezpieczeństwa w rwandyjskich 

lokalnych społecznościach są strażnicy domostw, których zawód zyskał na znaczeniu 

w aglomeracji miejskiej. Liczba strażników domowych wzrastała wraz z postępującym 

rozwojem rwandyjskiej klasy średniej i rosnącą obecnością personelu międzynarodowego 

w większych miastach Rwandy. Podobnie jak w przypadku Abnayerondo, strażnicy 

domowi to w przeważającej większości mężczyźni. Odgrywają oni istotną rolę w procesie 

 
81 Tamże. 

Fot. 5. Gruntowa droga na osiedlach mieszkalnych wokół Kigali. Autor: K. Danielewicz. 
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wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi miastami – często są u źródeł przepływu 

informacji dotyczących bezpieczeństwa. 

Strażnicy domowi biorą czynny udział w procesie wymiany informacji z innymi 

tego typu ochroniarzami, a zwłaszcza z patrolowcami Abnayerondo. Sieć strażników 

domowych często przekształca się w zorganizowaną grupę, która komunikuje się 

wewnątrzstrukturalnie i dzięki temu zwiększa się opór wobec działalności przestępczej 

w sąsiedztwie. Strażnicy domowi cechują się obszerną wiedzą o swoim regionie 

odpowiedzialności. Wynagrodzenie strażnika jest zmienne i najczęściej negocjowane 

z właścicielem lub najemną posesji. Wypłata może oscylować w graniach 30 do nawet 50 

tys. franków rwandyjskich (ok. 35-45 euro). W wielu przypadkach, mimo niższego statusu 

społecznego, prywatni strażnicy domowi zarabiają więcej niż ich umundurowany 

odpowiednik w służbach bezpieczeństwa czy firmach prywatnych82. 

Oprócz nocnych patroli i strażników przydomowych od 2007 r. funkcjonują także 

lokalne komitety CPC (Community Policing Comittee – Społeczne Komitety Policyjne). 

 
82 Tamże. 

Fot. 6-7. Infrastruktura miejska Kigali. Autor: K. Danielewicz. 
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W 2007 r. wybrani szefowie rwandyjskich dzielnic stanęli na czele komitetów, w których 

znajdowali się: 

 

• szef ds. informacji, 

• szef ds. opieki społecznej, 

• szef ds. rozwoju i bezpieczeństwa. 

 

Lokalne komitety CPC składają się głównie z wolontariuszy (zarówno mężczyzn, 

jak i kobiet). W 2014 r. liczba członków poszczególnych CPC przeszkolonych przez 

Rwanda National Police przekroczyła próg 100 tysięcy, czyli ok. 1 na 100 obywateli 

Rwandy.  

Rwandyjskie patrole stanowią organ wykonawczy na szczeblu lokalnym, 

a komitety CPC zapewniają stały proces monitorowania i nadzoru. Szkolenia członków 

finansowane są przez National Itorero Commission (Krajowa Komisja ds. Itorero). 

Komitety są pierwszym szczeblem policji Rwandy, upoważnionym przez państwo do 

karania przestępców popełniających drobne wykroczenia, jak naruszenie porządku 

publicznego czy zapisów umowy dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Obowiązujące kary obejmują niewielkie grzywny lub przekierowania spraw do sądów 

gminnych (abunzi).  

Spotkania CPC wpisują się w aktywny proces wymiany informacji. Każdy 

z komitetów jest zobligowany do przekazania władzom komórki raportów 

o zidentyfikowanych problemach i podjętych działaniach w terminie do 24 godzin. Oprócz 

tego sporządzane są także raporty miesięczne, kwartalne i roczne dotyczące danej dzielnicy 

i regionu odpowiedzialności CPC. Proces przekazywania raportów rozpoczyna się, kiedy 

przewodniczący komitetu składa raport w najbliższej jednostce policji. Następnie 

informacje te są weryfikowane i opracowywane przez Sector Community Policing 

Committees (Sektorowe Komitety Policji Społecznościowych) pod nadzorem District 

Police Commander (Komendant Policji Dystryktu) – ten ostatni podlega Regional Police 

Commander (RPC – Regionalny Komendant Policji). Zebrane i opracowanie informacje 

trafiają w codziennym cyklu do Commissioner General of Police (Komisarz Generalny 

Policji). 

Każdy członek CPC zobligowany jest do doskonałej znajomości swojego rejonu 

odpowiedzialności – na każdego członka przypada ok. 20 gospodarstw domowych. Do 
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głównych zadań CPC zalicza się monitorowanie wejść i wyjść osób przechodzących przez 

ich dzielnice. Osoby planujące nocleg w danej dzielnicy muszą zgłosić się do szefa 

lokalnego CPC w celu podpisania książeczki meldunkowej, aby podać wszelkie niezbędne 

informacje kontaktowe. Zalicza się to do podstawowego mechanizmu 

wewnątrzspołecznego monitoringu, co jest o wiele bardziej skuteczne niż tajny monitoring 

służb, jak National Intelligence and Security Service (NISS – Narodowa Służba Wywiadu 

i Bezpieczeństwa), Criminal Investigations Department (CID – Wydział Dochodzeń 

Kryminalnych) lub Ministry of Defence (MINADEF – Ministerstwo Obrony Narodowej). 

Komórki CPC stanowią centrum lokalnego bezpieczeństwa oraz tworzą lokalne 

forum, na którym wdrażane są metody zapobiegania przestępczości. Są nadzorowane przez 

oficerów łącznikowych policji i podlegają radzie bezpieczeństwa na poziomie 

sektorowym83. 

Lokalne oddziały 

CPC pozostają pod stałą 

kontrolą oficerów 

łącznikowych (Community 

Liaison Officers – 

oficerowie łącznikowi ds. 

społeczności, CLO), którzy 

zajmują się głównie 

rozpowszechnianiem 

informacji i uwrażliwianiem 

na nowe, wprowadzane 

programy rządowe. Ponadto 

mają za zadanie koordynować i monitorować komórki CPC, a także prowadzenie 

dokumentacji osobowej osób, który zajmują niższe stanowiska w hierarchii 

bezpieczeństwa. Community Liaison Officers są członkami Rwanda National Police 

i pracują najczęściej w prywatnych biurach, komórkach i sektorach administracyjnych – 

a nie na posterunkach rwandyjskiej policji. Podlegają oni bezpośrednio pod District 

Community Liaison Officers (DCLO – powiatowi urzędnicy łącznikowi ds. społeczności 

lokalnej), który funkcjonuje poza komisariatem w komendzie dystryktu. Poza 

koordynowaniem kontaktu z lokalną społecznością CLO są kanałem komunikacyjnym 

 
83 Tamże. 

Fot. 7. 
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pomiędzy Ministry of Local Goverment (Ministerstwo Samorządu Lokalnego) i Ministry 

of Internal Security (Ministerstwo Bezpieczeństwa Wewnętrznego).  

CLO łączą działalność lokalnej policji z elementami rwandyjskiego społeczeństwa 

obywatelskiego. Oficerowie są odpowiedzialni za zakładanie tzw. klubów 

antyprzestępczych w lokalnych szkołach średnich. Do 2014 r. ponad połowa z 1500 szkół 

w Rwandzie otworzyła takie kluby we współpracy z fundacją Pierwszej Damy – Jeanette 

Kagame’s Imbunto Foundation. Grupy te organizują wewnątrzstrukturalne spotkania, 

podczas których uczniowie instruowani są w zakresie rwandyjskiego kodeksu karnego. 

CLO kładą szczególny nacisk na zniechęcanie do zażywania narkotyków i picia 

nielegalnych naparów (najczęstsze przyczyny interwencji służb bezpieczeństwa 

wszelkiego szczebla). Oprócz tego zaangażowani są w regularne spotkania 

z przedstawicielami organizacji pracowniczych, tj. local money lenders associations 

(spółdzielnie kupców rynkowych), stowarzyszenia taksówkarzy i lokalne stowarzyszenia 

pożyczkodawców. Spotkania mają za zadanie zachęcać ich członków do działania zgodnie 

z prawem i zgłaszania wszelkich nadużyć popełnianych przez ich odpowiedników 

z branży84. 

Kolejnym elementem w hierarchii sektora lokalnego bezpieczeństwa obywateli 

Rwandy są policjanci sądowi. Judical officers, czyli tzw. niebieskie mundury, są 

przedstawicielami państwa Rwandy, którzy w hierarchii struktur bezpieczeństwa widnieją 

na pierwszym miejscu w odpowiedzialności za zapobiegania przestępczości. Podstawowe 

obowiązki policjantów sądowych związane z egzekwowaniem prawa to: 

 

• lokalne patrole, 

• zadania administracyjne, polegające na utrzymaniu podstawowego poziomu 

funkcjonowania posterunków policyjnych. 

 

Rwandyjski posterunek policji jest miejscem publicznym, w którym w ciągu dnia 

duże grupy ludzi gromadzą się w poczekalniach, gdzie oczekują na przyjęcie przez 

funkcjonariuszy sądowych i przedstawicieli DASSO. Pośród funkcjonariuszy obecnych na 

posterunku znajduje się jeden oficer dyżurny z Criminal Investigations Department 

(Wydział Dochodzeń Kryminalnych Policji), a także jeden oficer ds. kobiet, którego 

rozpoznamy po białej szarfie na mundurze. 

 
84 Tamże. 
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W większości rwandyjskich posterunków policji widnieją tzw. hotspoty, czyli listy 

miejsc strategicznych w danym regionie odpowiedzialności. Należą do nich m.in.: 

 

• lokalne placówki edukacyjne, 

• biura organizacji pozarządowych, 

• główne skrzyżowania infrastruktury dróg lokalnych, 

• budynki rządowe, 

• dworce autobusowe, 

• banki, hotele, ośrodki zdrowia, targowiska, kościoły, miejsca pamięci, 

• fabryki, elektrownie. 

 

Do każdego miejsca strategicznego organizowane są patrole, a przy ważniejszych, 

np. budynkach rządowych, odbywają się specjalne zmiany wartowników. Funkcjonariusze 

uczestniczący w patrolach są wyposażeni w broń palną. 

Policyjni oficerowie dowodzący otrzymują drogą telefoniczną stały strumień 

raportów sytuacyjnych od poszczególnych oddziałów – tzw. sit reps. Funkcjonariusze 

rwandyjskiej policji kontaktują się w tym wymiarze za pomocą aplikacji WhatsApp (2015 

r.). Zabieg ten znacznie przyspiesza obieg informacji, a także pozwala na przekazywanie 

zdjęć z potencjalnego zdarzenia. Informacje sit reps są nadawane w sposób stały dzięki 

kooperacji CPC i lokalnych patroli Abanyerondo. Jednostki bezpieczeństwa koordynują 

proces wymiany informacji i działania zapewniające bezpieczeństwo, w tym proces 

aresztowań, dzięki czemu oficer dowodzący nie jest zmuszony opuszczać posterunku 

policji85. 

W maju 2013 r. DASSO (The Distict Administrative Security Support Organ – 

Powiatowy Administracyjny Organ Wsparcia Bezpieczeństwa) zastąpił urzędujący 

wówczas LDU (Local Defence Units – Lokalne Jednostki Obrony), który istniał od 1994 

r. Funkcjonariusze DASSO to najczęściej zdemobilizowani żołnierze, określani mianem 

inkeragutabara, tj. funkcjonariusze sił rezerwowych. DASSO nie są uzbrojeni w broń 

palną, a ich jedynym wyposażeniem taktycznym są noktowizory – samych funkcjonariuszy 

można rozpoznać po jasnozielonych mundurach. 

W latach działalności LDU nie cieszyły się przychylną opinią pośród ludności 

rwandyjskiej. Badania z 2000 r. wykazały, że zaufanie do ich funkcjonariuszy wynosiło 

 
85 Tamże. 
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zaledwie 54% – porównując to do policji i sił obronnych, których wynik sondażowy 

wynosił 97% i 98%, statystyki układały się marnie. Głównym problemem LDU było 

nadużywanie władzy i liczne akty nieuzasadnionego użycia siły i zastraszania obywateli 

Rwandy. 

DASSO nie jest powiązane z Rwanda National Police. Służby te działają w ramach 

projektu Ministry for Local Goverment (MINALOC), a nie Ministry of Internal Security. 

Pomimo faktu, iż struktura dowodzenia DASSO łączy się z Rwandan Defence Forces, 

służby te oficjalnie odpowiadają przez biurami burmistrzów poszczególnych dystryktów. 

Podstawowym obowiązkiem funkcjonariuszy DASSO jest ochrona rządowych biur 

administracyjnych, szczególnie siedzib okręgów. Funkcjonariusze są upoważnieni do 

przeprowadzania aresztowań i przekazywania zatrzymanych do lokalnych posterunków 

policji. Członkowie DASSO pełnią także funkcje administracyjne w komisariatach policji 

– zajmują się dokumentacją i przesłuchaniami osób zatrzymanych. Podobnie jak policjanci 

sądowi, funkcjonariusze DASSO patrolują miejsca strategiczne i podlegają temu samemu 

systemu raportowania – sit rep. 

Od 2005 r. w całej Rwandzie nastąpił gwałtowny wzrost rejestracji prywatnych firm 

ochroniarskich. Jest to pośrednio spowodowane działaniami rządu, który po 2000 r. 

zmniejszył oficjalną liczebność Rwandan Defense Forces. Prywatny sektor ochroniarski 

wchłonął wielu z zdemobilizowanych żołnierzy, przez co funkcjonariusze mogą pozostać 

w zawodzie. 

Artykuł 41 Ustawy o uprawnieniach policji stanowi, że Rwanda National Police jest 

zobligowana do nadzorowania prywatnych firm ochroniarskich i udzielać im porad 

dotyczących poprawy ich funkcjonowania. W praktyce ochroniarze pozostają w stałym 

kontakcie z policją sądową przypisaną do tego samego sektora działalności. Pracownicy 

ochrony są kolejnym elementem wymiany informacyjnej pomiędzy jednostkami 

bezpieczeństwa w Rwandzie. Podstawowym uprawieniem prywatnej służby ochroniarskiej 

jest zatrzymanie potencjalnych podejrzanych do momentu przekazania ich policji sądowej. 

Nowe firmy ochroniarskie przechodzą przez proces rejestracji w Ministry of 

Internal Security za pośrednictwem Rwanda National Police. Przedsiębiorca musi 

wykazać, że jego pracownicy są odpowiednio wyszkoleni, a proponowane przez niego 

umundurowania nie przypomina tego, który pozostaje w państwowym obiegu. Do 

najbardziej popularnych prywatnych firm ochroniarskich w Rwandzie należą: 

 

• Aegispro, 
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• KK Security, 

• Intersec Security, 

• Wide Wision Security, 

• RGL Security, 

• High Sec Sercurity, 

• Top Sec Security. 

Firma Aegispro zatrudnia 

blisko 4 tys. pracowników w całym 

kraju, z czego 3 tys. pracuje 

w Kigali. Powyższe liczby są mniej 

więcej podobne w przypadku 

pozostałych, powyższych firm 

ochroniarskich. Największa liczba 

zatrudnionych pracowników 

ochrony pozostaje w Intersec 

Security – 5500 aktywnych 

pracowników ochrony w całym 

kraju. Firma ta wyróżnia się 

spośród pozostałych firm 

ochroniarskich na rwandyjskim 

rynku. Jest zarządzana przez 

Crystal Ventures¸ czyli rządową 

spółkę parapubliczną powiązaną z Rwandan Defence Forces i jej ochroniarze jako jedyni 

posiadają uprawnienia do noszenia broni palnej. Organizacja jest znacznie częściej 

wyznaczana do sprawowania służby ochrony budynków rządowych, instytucji 

finansowych i najliczniej zatrudnia zdemobilizowanych żołnierzy. 

Kluczowa różnica pomiędzy prywatnymi firmami ochroniarskimi a innymi 

elementami aparatu bezpieczeństwa polega na tym, że ochroniarze są stacjonarni 

i przypisani do nieruchomości lub instytucji, których mają strzec. Firma Aegispro wyróżnia 

się spośród konkurencji – strażnicy stacjonują wewnątrz chronionych budynków, a nie na 

ulicy przed daną instytucją, jak w przypadku innych tego typu firm86. 

 
86 Tamże. 

Fot. 8. Mieszkańcy Kigali. Autor: K. Danielewicz. 



Strona | 44 

 

Ostatnim elementem lokalnej struktury bezpieczeństwa obywateli Rwandy 

pozostają Rwandan Defense Force, które prowadzą działania zarówno na szczeblu 

krajowym, jak i lokalnym. W momencie kiedy wojsko zostaje zaangażowane w sprawy 

policyjne, najczęściej wykorzystuje informacje wywiadowcze dostarczone przez National 

Intelligence and Security Services (NISS), które dotyczą kwestii bezpieczeństwa 

wewnętrznego, walki z powstaniami czy zapobieganiem przejawów terroryzmu. Żołnierze 

komunikują się z innymi patrolami i dowódcami przez radio wojskowe.  

Utworzenie Rwanda National Police w 2000 r. miało na celu ograniczenie 

nakładających się obowiązków pomiędzy różnymi agencjami bezpieczeństwa, a także 

zwolnienie Rwandan Defense Forces z zadań związanych z codziennym zapobieganiem 

przestępczości, aby wojsko mogło skupić się na terroryzmie i bezpośrednich, zewnętrznych 

zagrożeniach dla bezpieczeństwa Rwandy. W Rwandzie wojsko i policja utrzymują ścisły 

podział pracy, w przeciwieństwie do państwowych organów bezpieczeństwa w innych 

krajach afrykańskich, gdzie instytucje te w znacznym stopniu nakładają na siebie swoje 

obowiązki. 

Rwandan Defense Force posiada najwyższy status w rwandyjskiej sieci 

bezpieczeństwa. Żołnierze są traktowani z szacunkiem przez prywatnych ochroniarzy, 

policję i funkcjonariuszy DASSO. W praktyce służba żołnierzy polega na ochronie 

wrażliwej infrastruktury rządowej, najważniejszych urzędów państwowych i głównych 

skrzyżowań infrastruktury rwandyjskiego drogownictwa. W razie wyraźnej potrzeby 

wojsko jest w stanie zamknąć sieć dróg w kraju, co zdarzyło się po atakach w Kigali 

w 2010 r. Żołnierze wyruszają w patrolach, które mogą liczyć nawet do 50 mundurowych. 

Zabieg ten ma na celu przypomnienie o zdolności państwa do stosowania przemocy, 

jednakże oddziały patrolowe unikają dzielnic mieszkalnych i kontaktu z lokalną 

ludnością87. 

2.8. Misje międzynarodowe prowadzone w Rwandzie 

2.8.1. Pierwsza misja w Rwandzie – USAID 

 

 
87 Tamże. 
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Pierwszą w historii misją 

prowadzoną w Rwandzie zorganizowano 

w 1964 r. w ramach programu 

Amerykańskiej Agencji Rozwoju 

Międzynarodowego USAID (ang. The 

United States Agency for International 

Development), kilka lat po ustanowieniu 

przez Rwandę niepodległej republiki. 

Wczesne dziesięciolecia pomocy amerykańskiej koncentrowały się na poprawie zdrowia 

i warunków sanitarnych oraz rozwoju obszarów wiejskich. W ramach pomocy USAID 

w Rwandzie stworzono wiele programów dotyczących rolnictwa i żywienia. Polegały one 

na bezpośrednich dostawach podstawowych towarów, takich jak zboża czy ryż.  

W latach 70. i 80. program USAID w Rwandzie rozszerzył swoją działalność 

i przeniósł nacisk na badania, rozwój i edukację. Umożliwiło to stworzenie projektów 

dotyczących zdrowia obywateli, opieki nad matkami i dziećmi oraz planowania rodziny. 

Następnie zajęto się kwestiami ekonomicznymi i gospodarczymi. Na początku lat 90. 

program USAID rozpoczął działania w zakresie demokracji, zarządzania, a także pomocy 

humanitarnej. Głównym celem misji było realizowanie kolejnych założeń programowych, 

aby jeszcze bardziej poprawić jakość struktury państwowej w Rwandzie. 

Pomoc USAID w Rwandzie została wstrzymana w kwietniu 1994 r. po rozpoczęciu 

ludobójstwa. Misję przywrócono po kilku miesiącach, aby zapewnić pomoc humanitarną 

i ponownie rozpocząć programy żywnościowe dla poszkodowanych. Kiedy w 1998 r. 

sytuacja polityczna i społeczna w Rwandzie zaczęła się stabilizować, USAID/Rwanda 

wkroczyła w fazę przejściową, mającą na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności misji 

do tej sprzed wydarzeń z 1994 r. Nowe programy musiały skoncentrować się na bieżących 

problemach, będących bezpośrednimi skutkami ludobójstwa. Dlatego też rozpoczęto nowe 

programy opieki medycznej, w tym profilaktyki i leczenia HIV oraz AIDS. Pomoc USAID 

w okresie przejściowym – od końca 1994 do 1999 r. – wyniosła około 61 mln dolarów 

w ciągu pięciu lat. 

Na początku XXI w. pomoc dla Rwandy koncentrowała się na odbudowie 

głównych aparatów państwowych – wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia oraz 

infrastruktury i systemów dotyczących rolnictwa. Dlatego też od 2003 r. USAID/Rwanda 

ściśle współpracuje z rządem Rwandy w celu rozwoju sektora gospodarczego, 

informacyjno-technologicznego oraz edukacyjnego. W ciągu ostatnich 10 lat roczne 
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finansowanie misji wzrosło z około 48 mln w 2004 r. do ponad 128 mln dolarów w roku 

2016. Rozszerzone finansowanie pozwoliło na uruchomienie kilku nowych inicjatyw, jak: 

▪ Prezydencki Plan Kryzysowy w sprawie leczenia AIDS (PEPFAR, ang. President’s 

Emergency Plan for AIDS Relief), 

▪ Inicjatywa na rzecz malarii (PMI, ang. President’s Malaria Initiative), 

▪ Program na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego – Nakarm przyszłość Rwandy 

(ang. Feed the Future). 

Dzięki wsparciu USAID oraz innych podmiotów realizujących misję pomocy 

Rwanda poczyniła znaczne postępy w kwestiach gospodarczych, politycznych oraz 

medycznych. Procent ubóstwa w ciągu ostatnich 15 lat spadł z około 60 do około 40%. 

Rwanda osiągnęła znaczący spadek śmiertelności matek i dzieci poniżej 5. roku życia 

w ciągu ostatniej dekady –najwyższy spośród 75 krajów, w których występuje ponad 95% 

zgonów matek i dzieci. W latach 2010-2015 śmiertelność dzieci poniżej 5. roku życia 

zmalała z 76 do 50 zgonów dzieci na 1000 urodzeń, a matek – z 476 do 210 na 100 tys. 

urodzeń.  

Program misji USAID pozwolił rozwiązać część głównych problemów, z którymi 

borykała się Rwanda po tragicznych wydarzeniach z 1994 r. W pierwszej kolejności zajęto 

się potrzebami pierwszego szczebla, takimi jak żywność i opieka zdrowotna. Przez kolejne 

lata program rozszerzał swoją działalność o kolejne sektory w strukturze państwowej 

Rwandy. Dlatego też program misji USAID w Rwandzie nadal pozostaje fundamentem 

noszenia pomocy dla Rwandy i jej obywateli88. 

 

2.8.2. Misje ONZ w Rwandzie 

Walki między siłami zbrojnymi rządu 

Rwandy (głównie Hutu) a kierowanym przez Tutsi 

Rwandyjskim Frontem Patriotycznym (RPF) 

wybuchły po raz pierwszy w październiku 1990 r. 

22 lipca 1992 r. podpisano szereg porozumień 

o zawieszeniu broni. W Aruhsa, Zjednoczonej 

Republice Tanzanii, wynegocjowano patrole 50-

osobowej Neutralnej Grupy Obserwatorów 

Wojskowych I (NMOG I, ang. Neutral Military Observer Group I). Jednostka miała zostać 

 
88 History of Usaid/Rwanda, 13.04.2022, https://www.usaid.gov/history-usaidrwanda, 20.04.2022. 
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dostarczona przez Organizację Jedności Afrykańskiej. Działania wojenne, wznowione 

w północnej części Rwandy w lutym 1993 r., przerwały kompleksowe negocjacje między 

rządem Rwandy a RPF. Aktywne zaangażowanie ONZ rozpoczęło się w czerwcu 1993 r., 

kiedy to ustanowiono Misję Obserwacyjną ONZ Uganda–Rwanda UNOMUR (ang. Union 

Nations Observer Mission Uganda–Rwanda). W międzyczasie ponownie rozpoczęto 

rozmowy między Tanzanią i OJA, które ostatecznie doprowadziły do porozumienia 

pokojowego w sierpniu 1993 r.  

 

Kompleksowe porozumienie pokojowe wzywało do powołania w sposób 

demokratyczny rządu. Obie strony zwróciły się do Organizacji Narodów Zjednoczonych 

o pomoc w realizacji porozumienia. Na początku sierpnia 1993 r. NMOG I został 

zastąpiony przez rozszerzone siły NMOG II, składające się z około 130 osób, które miały 

działać jako środek tymczasowy do czasu rozmieszczenia neutralnych sił 

międzynarodowych. 

Z kolei w październiku 1993 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji 872 

powołała kolejną misję – UNAMIR (Misję Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla 

Rwandy)89. Jej głównym założeniem była pomoc obu stronom przy wdrażaniu 

porozumienia i realizacji przyjętych założeń. Siły misji UNAMIR, składające się 

z kontyngentów z Belgii i Bangladeszu oraz NMOG II, zostały połączone 1 listopada 1993 

r., a w pierwszej połowie grudnia ustanowiono Kigali strefą bezpieczeństwa. Początkowo 

personel wojskowy oferowały jedynie Belgia i Bangladesz w liczbie dwóch batalionów 

liczących po 400 żołnierzy. W ciągu kolejnych pięciu miesięcy misji siły miały wzrosnąć 

do ponad 2500 żołnierzy. 

Misja UNAMIR bezskutecznie dążyła do zawieszenia broni, mimo że kontyngenty 

wojskowe były coraz mocniej atakowane. Po tym, jak niektóre kraje członkowskie ONZ 

wycofały swoje oddziały, Rada Bezpieczeństwa 21 kwietnia 1994 r. wprowadziła rezolucję 

912, która zmniejszyła personel wojskowy do 270 osób. Kolejna rezolucja z dnia 17 maja 

nałożyła na Rwandę embargo na broń i wezwała scenę międzynarodową do pilnej 

mobilizacji sił oraz zwiększenie liczby żołnierzy do 5500. Ostatecznie dostarczenie wojsk 

przez państwa wojskowe zajęło prawie sześć miesięcy. Kolejna rezolucja z czerwca 1994 

r. na mocy VII Karty Narodów Zjednoczonych upoważniła dowodzoną przez Francję 

 
89 United nations assistance mission for Rwanda, https://peacekeeping.un.org/mission/past/unamir_b.htm, 

1.04.2022. 
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humanitarną „Operację Turkus” do ustanowienia humanitarnej strefy ochrony 

w południowo-zachodniej Rwandzie90. 

W lipcu siły RPF przejęły kontrolę nad Rwandą, kończąc tym samym wojnę 

domową, i utworzyły rząd, który zadeklarował swoje zaangażowanie w porozumienie 

pokojowe z 1993 r. i zapewnił UNAMIR, że będzie współpracował w sprawie powrotu 

uchodźców. W kolejnych miesiącach misja kontynuowała wysiłki na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa i stabilności, wspierania pomocy humanitarnej, usuwania min lądowych 

i pomocy uchodźcom w przesiedleniu. Jednak przedstawiciele Rwandy stwierdzili, że 

UNAMIR nie odpowiedziała na jej priorytetowe potrzeby. W związku z tym Rada 

Bezpieczeństwa zdecydowała o zakończeniu misji w marcu 1996 r.91 

Pięć lat po ludobójstwie w Rwandzie zarówno ONZ, jak i społeczność 

międzynarodowa zostały oskarżone o niezapobiegnięcie tragedii. Mimo wielu wątpliwości 

i kontrowersji otaczających działania ONZ w marcu 1999 r. sekretarz generalny za zgodą 

Rady Bezpieczeństwa zlecił wykonanie niezależnego śledztwa w sprawie tych działań. 

Wśród członków śledztwa znaleźli się Ingvar Carlsson (były premier Szwecji), profesor 

Han Sung-Joo (były minister spraw zagranicznych Republiki Korei) i generał-lejtnant 

Rufus M. Kupolati (rtd.) (Nigeria). Oficjalne wyniki przeprowadzonego śledztwa 

opublikowano 15 grudnia 1999 r. Dochodzenie wykazało, że nadrzędną porażką 

w odpowiedzi społeczności międzynarodowej był brak środków i woli politycznej, a także 

błędy w ocenie charakteru wydarzeń w Rwandzie. Ówczesny sekretarz generalny Kofi 

Annan przeprosił za to, że nie powstrzymał i nie zapobiegł ludobójstwu i wojnie 

domowej92. 

 

2.8.3. Współczesne misje i aktywności 

międzynarodowe w Rwandzie 

Chociaż Rwanda od początku istnienia 

niepodległej republiki otrzymywała pomoc, to nadal 

pozostaje państwem borykającym się z wieloma 

problemami, związanymi m.in. z wydajnością rolnictwa 

i udziałem w rynkach, w tym z ograniczeniem 

dostępności gruntów pod uprawę, degradacja bazy 

 
90 Unamir, https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/unamirS.htm, 1.04.2022. 
91 Unomur, https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/unomurbackgr.html, 1.04.2022. 
92 Unamir… 
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glebowej i zasobów naturalnych kraju93. Oprócz fundamentalnych problemów z żywnością 

istnieje też wiele wad w systemie edukacji Rwandy. Nie wszystkie dzieci są w stanie 

przejść przez każdy etap nauki, a wyniki egzaminów są zbyt niskie94. Ponadto obserwuje 

się szereg trudności związanych z gospodarką, ekonomią i strukturą polityczną państwa. 

We wszystkich tych sprawach Rwanda potrzebowała wsparcia z zewnątrz. Dlatego 

też swoją działalność rozpoczęło wiele organizacji międzynarodowych. Ze swoim 

wsparciem włączył się m.in. UNICEF, aby ratować życie dzieci, bronić ich praw i pomagać 

im w realizacji ich potencjału, od wczesnego dzieciństwa do dorastania95. Z kolei Fundusz 

Ocalałych SURF (ang. Survivors Fund) ma na celu otoczenie opieką osób, które przeżyły 

ludobójstwo Tutsi w Rwandzie. Obszar pracy SURF obejmuje pomaganie 

poszkodowanym w znalezieniu pracy, kwestiach dochodowych i przedsiębiorczości. 

Organizacja zapewnia również wsparcie psychologiczne dla ocalałych, ofiar gwałtu i w 

kwestii zapobiegania przemocy96. Z Funduszem Ocalałym współpracują: 

• Stowarzyszenie Wdów po Ludobójstwie AVEGA (ang. The Association of 

Genocide Widows Agahozo) – założone w 1995 r., aby pomóc wdowom i ich 

rodzinom uciec od ubóstwa, udręki i nędzy, które wypełniły ich życie po 

ludobójstwie w 1994 r.97, 

• Narodowe Studenckie Stowarzyszenie Ocalonych AERG (ang. Genocide Survivors 

Students Association) – prowadzone przez studentów dla ocalałych studentów, aby 

udzielać wsparcia finansowego i przezwyciężać traumy98. 

Wsparcie dla ocalałych zapewnia również Fundacja Rwanda FR (ang. Fundation 

Rwanda). Organizacja powstała w 2007 r., aby udzielić pomocy wszystkim 

poszkodowanym podczas ludobójstwa w 1994 r. Jej misją jest: 

▪ zapewnienie wsparcia dla możliwości edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych 

i stypendiów uniwersyteckich dla ocalałych, 

▪ wsparcie medyczne, psychologiczne i socjalne dla rodzin, 

 
93 Feed the future Rwanda hinga weze activity, https://www.cnfa.org/program/feed-the-future-rwanda-

hinga-weze-activity/, 2.04.2022. 
94 Education, https://www.unicef.org/rwanda/education, 2.04.2022. 
95 What we do, https://www.unicef.org/what-we-do, 2.04.2022. 
96 Our Mission, https://survivors-fund.org.uk/about/our-mission/, 2.04.2022. 
97 Avega Agahozo, https://survivors-fund.org.uk/about/our-work/local-partners/avega/, 2.04.2022. 
98 Aerg, https://survivors-fund.org.uk/about/our-work/local-partners/aerg/, 2.04.2022. 
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▪ wzmocnienie ekonomicznej pozycji rodzin poprzez programy finansowe i dotacje 

dla małych firm, 

▪ edukacja i uświadamianie o konsekwencjach ludobójstwa poprzez nowe media99. 

Warto wymienić też 

organizację Rwanda Action, 

założoną w 2008 r. pod nazwą 

Rwanda Aid. Głównym celem 

jest opracowanie 

najskuteczniejszych sposobów 

łagodzenia problemu ubóstwa 

w ścisłej współpracy ze 

społeczeństwem. Program walki 

z ubóstwem opiera się na 

szczegółowej analizie dzielnic 

i wsi, w których mieszkają 

obywatele, aby wybrać najlepsze 

rozwiązanie. Efektywność 

systemu nauczania jest podnoszona poprzez szkolenie miejscowej oraz zatrudnianie 

zewnętrznej kadry pedagogicznej. Są to fundamentalne działania mające na celu 

zapewnienie i rozwój systemu edukacji obywatelom Rwandy100.  

SYTUACJA EKONOMICZNA RWANDY 

Rwanda to jeden z najszybciej rozwijających się krajów Afryki, która kojarzy nam 

się raczej z zacofaniem gospodarczym, a nie dobrą propozycją inwestycyjną. Ten kraj 

środkowej Afryki od lat stara się usprawnić swoją ekonomię w taki sposób, żeby stała się 

atrakcyjną dla lokalnych i zagranicznych biznesów. Tworzy specjalne strefy ekonomiczne, 

ułatwia prawo gospodarcze, stawia na jasne przejrzyste rozwiązania. Może to stanowić 

zalążek świetlanej przyszłości Rwandy, jeżeli nadal będzie podążać w tym kierunku. 

 
99 About, „fundationrwanda.org”, https://foundationrwanda.org/about, 2.04.2022. 
100 What we do, „ https://www.rwanda-action.org/what-we-do, 3.04.2022. 

Fot. 9. Młodzi Rwandyjczycy na tle gór. Autor: K. Danielewicz. 
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3.1. Wskaźniki gospodarcze Rwandy 

Według oficjalnych danych Banku Światowego produkt krajowy brutto (PKB) 

w Rwandzie był wart 10,33 mld dolarów w 2020 r.101 Wzrost PKB w 2021 r. to 10,9% po 

spadku o 3,4% w roku 2020. 

Wykres 1. National Institute of Statistics of Rwanda102. 

Narodowy Bank Rwandy pozostawił główną stopę procentową na niezmienionym 

poziomie 5% na posiedzeniu w maju 2022 r., powołując się na podwyższone ryzyko 

związane z trwającym konfliktem w Ukrainie. 

Wykres 2. Rwanda Interest Rate103. 

 

 
101 The Gross Domestic Product (GDP) in Rwanda, „Trading Economics”, 2022, 

https://tradingeconomics.com/rwanda/gdp, 7.05.2022. 
102 National Institute of Statistics of Rwanda, „Twitter”, 21.03.2022, 

https://twitter.com/statisticsRW/status/1505912782616682496, 7.05.2022. 
103 Rwanda Interest Rate, „Trading Economics”, 2022, https://tradingeconomics.com/rwanda/interest-rate, 

7.05.2022. 

https://tradingeconomics.com/rwanda/gdp
https://twitter.com/statisticsRW/status/1505912782616682496
https://tradingeconomics.com/rwanda/interest-rate
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Według danych Urzędu Statystycznego Rwandy stopa bezrobocia wynosi 23,5%. 

Bezrobocie jest relatywnie wyższe wśród kobiet (22,2%) niż wśród mężczyzn (17,2%)104. 

Poniższy wykres obrazuje dług publiczny Rwandy w latach 2016-2019 w stosunku 

do produktu krajowego brutto (PKB) z prognozami do 2026 r.105 Dane dotyczą całego kraju 

i obejmują zadłużenie państwa, gmin, gmin i ubezpieczenia społeczne. W 2019 r. dług 

publiczny Rwandy wyniósł ok. 50,2% PKB. 

 

Wykres 3. Dług publiczny Rwandy w latach 2016-2019106. 

W trzecim kwartale 2021 r. całkowity handel Rwandy wyniósł 1368,68 mln 

dolarów, co oznacza spadek o 8% w stosunku do trzeciego kwartału 2020 r. Eksport 

wyniósł 263,45 mln dolarów, import – 990,42 mln dolarów, a reeksport – 114,81 mln 

dolarów107. 

Średnia wartość bilansu obrotów bieżących jako procent PKB w latach 1980-2020 

dla Rwandy wynosiła -5,89 procent przy minimum -16,5% w 2020 i maksymalnie 1,85 

proc. w 2004 r. Ostatnia wartość z 2020 r. to -16,5 proc108.  

 
104 Trends of Labour market performance indicator in Rwanda – August 2021, „National Institute of 

Statistics of Rwanda”, 3.12.2022, https://www.statistics.gov.rw/publication/trends-labour-market-

performance-indicator-rwanda-august-2021, 7.05.2022. 
105 Rwanda: National debt in relation to gross domestic product (GDP) from 2016 to 2026, „Statista”, 

2022, https://www.statista.com/statistics/452160/national-debt-of-rwanda-in-relation-to-gross-domestic-

product-gdp/, 7.05.2022. 
106 Tamże. 
107 https://www.statistics.gov.rw/statistical-publications/subject/quarterly-%26-annual--trade, 7.05.2022. 
108 Rwanda: Current account, percent of GDP, „The Global Economy”, 2022, 

https://www.theglobaleconomy.com/Rwanda/current_account/, 7.05.2022. 

https://www.statistics.gov.rw/publication/trends-labour-market-performance-indicator-rwanda-august-2021
https://www.statistics.gov.rw/publication/trends-labour-market-performance-indicator-rwanda-august-2021
https://www.statista.com/statistics/452160/national-debt-of-rwanda-in-relation-to-gross-domestic-product-gdp/
https://www.statista.com/statistics/452160/national-debt-of-rwanda-in-relation-to-gross-domestic-product-gdp/
https://www.statistics.gov.rw/statistical-publications/subject/quarterly-%26-annual--trade
https://www.theglobaleconomy.com/Rwanda/current_account/
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Wykres 4. Średnia wartość bilansu obrotów bieżących jako procent PKB w latach 1980-2020 dla 

Rwandy109. 

W 2021 r. Rwanda odnotowała deficyt na rachunku bieżącym w wysokości 

1209,03 mln dolarów110. 

Rating kredytowy jest używany przez państwowe fundusze majątkowe, fundusze 

emerytalne i innych inwestorów do oceny zdolności kredytowej Rwandy, co ma duży 

wpływ na koszty kredytu w tym kraju. Ratingi kredytowe Fitch, Standard & Poor's, 

Moody's dla Rwandy są jednakowo podawane na poziomie B+ z perspektywą 

negatywną111. 

3.2. Struktura budżetu Rwandy 

Struktura budżetu Rwandy jest ściśle związana z założeniami przyjętymi w 2017 r. 

w siedmioletnim programie rządowym Narodowa Strategia Transformacji112 (NST1), 

który ma być realizowany do 2024 r. Do jego głównych celów należy postawienie dobrych 

fundamentów dla trwałego wzrostu i rozwoju społeczeństwa rwandyjskiego oraz 

osiągnięcia przez nie wysokiego standardu życia. Przemiany mają wynikać 

 
109 Tamże. 
110 Rwanda Current Account, „Trading Economics”, 2022, https://tradingeconomics.com/rwanda/current-

account, 7.05.2022. 
111 Rwanda – Credit Rating, „Trading Economics”, 2022, https://tradingeconomics.com/rwanda/rating, 

7.05.2022. 
112 Narodowa Strategia Transformacji (pol.), National Strategy for Transformation (ang.) – NST1. 

https://tradingeconomics.com/rwanda/current-account
https://tradingeconomics.com/rwanda/current-account
https://tradingeconomics.com/rwanda/rating
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z odpowiedniego podejścia państwa do zarządzania finansami i rozważnej alokacji 

pieniędzy w konkretne dziedziny życia społeczno-ekonomicznego113. 

W latach 2019/2020 podział funduszy przeznaczonych na konkretne cele 

prezentował się następująco:  

 

• środowisko i surowce naturalne – 51 mld franków rwandyjskich,  

• woda i kanalizacja – 67 mld franków rwandyjskich,  

• ochrona socjalna – 111 mld franków rwandyjskich,  

• sektor prywatny i zatrudnienie młodzieży – 140 mld franków rwandyjskich,  

• rolnictwo – 154 mld franków rwandyjskich,  

• energia – 159 mld franków rwandyjskich,  

• zarządzanie i decentralizacja – 163 mld franków rwandyjskich,  

• zdrowie – 235 mld franków rwandyjskich,  

• transport – 268 mld franków rwandyjskich,  

• sprawiedliwość, prawo, porządek – 272 mld franków rwandyjskich,  

• edukacja – 310 mld franków rwandyjskich,  

• zarządzanie finansami publicznymi – 832 mld franków rwandyjskich114.  

 

Spoglądając na dane przedstawiające zmiany całkowitego budżetu Rwandy na 

przestrzeni ubiegłych lat, zauważamy tendencje wzrostową. W latach 2019/2020 całkowity 

budżet państwa wynosił 2876,9 mld franków rwandyjskich, a w latach 2018/2019 – 2585,1 

mld franków rwandyjskich. Jeszcze lepiej sytuacja prezentuje się obecnie, gdyż budżet na 

lata 2021/2022 wynosi 3,807 mld franków rwandyjskich. Przez ostatnie cztery lata budżet 

był korygowany w górę podczas rewizji śródrocznej. Zrewidowany budżet jest ostateczny, 

ponieważ uwzględniono w nim aktualne priorytety i dodatkowe źródła finansowania115.  

Narodowa Strategia Transformacji zakłada – oprócz wyraźnego podziału na 

konkretne cele, według których alokowane są fundusze – rozdzielenie środków państwa na 

 
113 Rwanda National Budget Brief, 2019, https://www.unicef.org/esa/media/5906/file/UNICEF-Rwanda-

2019-2020-National-Budget-Brief.pdf, 28.03.2022. 
114 Tamże. 
115 Opracowano na podstawie: 

Rwanda National Budget…; 

Oraz  

Government to spend Frw 3.8 trillion in 2021/22 Fiscal Year, „minecofin”, 22.06.2022, 

https://www.minecofin.gov.rw/news-detail/government-to-spend-frw-38-trillion-in-2021-22-fiscal-year, 

04.04.2022. 



Strona | 55  

 

wyodrębnione filary związane z transformacją w danym obszarze. Podział budżetowy 

przyjęty na podstawie wytycznych NST1 dążył do przeznaczenia w latach 2020/2021 

56,5% budżetu państwowego na potrzeby transformacji ekonomicznej, 27,5% – na rozwój 

związany ze sprawami społecznymi oraz 15,9% – na transformacje dotyczące filaru 

zarządzania2. Aktualnie zauważamy tendencję do jeszcze większego nacisku państwa na 

inwestowanie w filar transformacji gospodarczej. Plan na lata 2021/2022 zakłada 

zaangażowanie aż 58,7% w ten sektor oraz kolejno 27,2% w filar transformacji społecznej 

i 14,01% na zadania związane z przemianami struktury zarządzania116.  

W latach 2021/2022 inwestycje w konkretne filary mają na celu osiągnięcie sukcesu 

w takich projektach, jak: 

 

• zwiększenie wydajności rolnictwa, 

• zwiększenie dostępu do energii elektrycznej,  

• zwiększenie dostępu do czystej wody poprzez budowę wodociągów, 

• promowanie urbanizacji i rozwoju mniejszych miast, 

• budowa dróg krajowych i rozwój transportu, 

• promowanie innowacji i zwiększanie umiejętności cyfrowych, 

• wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej, 

• poprawa jakości edukacji,  

• wzmocnienie programów pomocy socjalnej,  

• wsparcie dla firm dotkniętych przez COVID-19117.  

 

Podział budżetowy zgodny z założeniami NST1 na przestrzeni lat 2018-2021 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Filary NST1  Miliardy 

FRW/% 

2018/2019 

Podział budżetowy 

zgodny z założeniami 

NST1 

2019/2020 

Podział budżetowy 

zgodny z założeniami 

NST1 

2020/2021 

Podział budżetowy 

zgodny z założeniami 

NST1 

Transformacja 

ekonomiczna  

FRW/%  1,435,068,311,103 FRW / 

55,5%  

1,636,840,408,486 FRW/ 

56,9%  

1,824,120,593,859 FRW/ 

56,5%  

Transformacja 

społeczna  

FRW/%  739,374,327,010 FRW/ 

28,6%  

781,183,985,481 FRW/ 

27.2  

888,706,298,898 FRW/ 

27,5 %  

Transformacja 

zarządzania  

FRW/%  410,707,948,605 FRW/ 

15,9%  

458,891,946,82 FRW/ 

15.9  

514,214,691,613 FRW/ 

15.9%  

 
116 Tamże. 
117 Government to spend… 
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Łącznie  FRW/%  2,585,150,586,717 FRW/ 

100%  

2,876,916,340,789/ 100%  3,227,041,584,371/ 

100%  

Tabela 2. Podział budżetowy w latach 2018-2021. 

Budżet państwa Rwandy jest finansowany głównie ze środków krajowych – są to 

zarówno dochody podatkowe jak i niepodatkowe118. 

Dochody podatkowe stanowią ponad połowę finansowania budżetu państwa – 53%. 

Pożyczki oraz dotacje zewnętrzne składają się na budżet państwowy kolejno w 17% i 14%. 

Z kolei 8% całości finansowania budżetu Rwandy to pożyczki krajowe, a 7% – dochody 

niepodatkowe. Tylko 1% wszystkich elementów współtworzących budżet finansowy 

Rwandy stanowią wypłaty z rezerw rządowych119. 

3.3. Surowce naturalne Rwandy 

Zasoby naturalne Rwandy są bardzo ograniczone, co sprawia, że państwo nie 

znajduje się w czołówce producentów minerałów w Afryce. Należy jednak podkreślić, że 

pomimo nie najlepszych 

warunków do rozwoju 

górnictwa przyczynia się ono 

w znacznym stopniu do 

kształtowania sytuacji 

gospodarczej państwa. 

W 2008 r. to właśnie 

górnictwo wygenerowało 90 

mln dolarów zysku. W 2010 r. 

eksport surowców 

naturalnych przyniósł 67 mln 

dolarów zysku, co stanowiło wówczas 15% dochodów z eksportu, czyniąc tym samym 

górnictwo największym ówczesnym źródłem dochodów zagranicznych Rwandy. 

Górnictwo i przetwarzanie surowców naturalnych występujących na terytorium Rwandy 

jest traktowane przez rząd rwandyjski jako jedno z zadań priorytetowych. Nic więc 

 
118 Rwanda National Budget… 
119 Tamże. 

Fot. 10. Pola uprawne w regionie jeziora Kiwu. Autor: K. Danielewicz. 
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dziwnego w tym, że w samym górnictwie zatrudnienie wynosi około 34 tys. 

pracowników120. 

Do głównych surowców naturalnych występujących na terytorium Rwandy należą 

tantal, cyna, złoto, metan i rudy wolframu. W 2014 r. Rwanda była największym 

producentem tantalu na świecie, odpowiadając za blisko 50% światowej produkcji 

surowca. Ważnym surowcem naturalnym, którym dysponuje Rwanda, jest także stosowany 

w produkcji elektroniki wolfram. Obecnie Rwanda produkuje około 9% światowego 

tantalu i 4% światowego wolframu121. 

Do firm produkujących wolfram na terenie Rwandy należą Wolfram Mining & 

Processing, Eurotrade International oraz Natural Resources Development Rwanda Ltd, 

które wytworzyły rocznie kolejno 120, 480 i od 12 do 36 ton wolframu. Warto również 

zaznaczyć, że na terenie Rwandy ciągle prowadzone są poszukiwania nowych złóż122. 

W 2008 r. Spółka TransAfrika Resources Ltd. prowadziła poszukiwania złota 

w jednym z dystryktów Rwandy – Gicumbi. W 2010 r. firma wydała oświadczenie, 

w którym stwierdziła, że na terenie tego dystryktu znajduję się 5,55 mln ton złota123. 

Ze względu na współpracę z Międzynarodowym Instytutem Badań nad Cyną 

w 2010 r. rząd Rwandy wprowadził krajowy system certyfikacji produkcji cyny, tantalu 

i wolframu. Do głównych celów programu należało zaspokojenie wymagań wynikających 

z dokumentu Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act124. 

W 2010 r. wprowadzono również wydobycie kolumbitu i tantalu w rwandyjskich 

dystryktach Kamonyi i Gatsibo, a wydobycie kasyterytu prowadzone przez firmę Centrale 

Multi-Services SARL osiągnęło wówczas poziom 300 ton rocznie125. 

Na terytorium Rwandy przy wydobyciu kasyterytu, wolframu i tantalitu pracują 

łącznie 283 firmy prywatne126. 

 

 
120 R. Cook, P. Mitchell, Evaluation of Mining Revenue Streamsand Due Diligence Implementation 

Costsalong Mineral Supply Chains in Rwanda, 10.2014, Estelle Levin Ltd., ELL, 

https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Min_rohstoffe/CTC/Downloads/rpt_mining_revenues_rwanda_en.pd

f?__blob=publicationFile&v=4, 22.03.2022; S. Owuor, What Are The Major Natural Resources Of 

Rwanda?, 23.10.2019, https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-major-natural-resources-of-

rwanda.html, 22.03.2022. 
121 L. Dodgson, On the trail of tantalum: tracking a conflict mineral, 20.04.2016, https://www.mining-

technology.com/analysis/featureon-the-trail-of-tantalum-4831288/, 11.04.2022; S. Owuor, What Are The … 
122 G.P. Thomas, Rwanda: Mining, Minerals and Fuel Resources, 22.10.2012, 

https://www.azomining.com/Article.aspx?ArticleID=204, 5.04.2022. 
123 Tamże. 
124 Tamże. 
125 Tamże. 
126 R. Cook, P. Mitchell, Evaluation of Mining Revenue… 
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Analiza podziału procentowy całkowitego eksportu Rwandy pozwala stwierdzić, że 

eksport surowców mineralnych oraz innych dóbr składających się na potencjał naturalny 

Rwandy jest ważnym elementem handlu zagranicznego. 

W 2012 r. struktura eksportu prezentowała się następująco: 

 

• kawa – 17% całkowitego eksportu, 

• herbata – 4% całkowitego eksportu,  

• surowce mineralne – 27% całkowitego eksportu, 

• turystyka – 38% całkowitego eksportu, 

• inne – 14% całkowitego eksportu127. 

Pandemia koronawirusa, która wybuchła w 2020 r., w znacznym stopniu osłabiła 

potencjał sektora górniczego oraz handlu surowcami. Eksport spadł wówczas o 30,9%128. 

Rwanda zobowiązała się, że do 2020 r. stanie się krajem o średnich dochodach. 

W tym celu przyjęto strategię, która zakładała intensyfikacje działań w obszarze rolnictwa 

oraz zwiększenia krajowej produkcji energii, a co za tym idzie – ogólnokrajową poprawę 

w sprawie dostępu do nowoczesnych usług energetycznych. Do głównych utrudnień 

związanych z realizacją tych założeń należą coraz większe wykorzystywanie 

ograniczonych zasobów wody i biomasy oraz rosnąca liczba ludności i postępująca 

urbanizacja129. 

Poważnym problemem spowalniającym rozwój Rwandy jest erozja gleby 

spowodowana wylesianiem, wynikającym z niezrównoważonego wykorzystania biomasy 

do produkcji węgla drzewnego. Efektywne prowadzenie wcześniej przyjętych zadań 

utrudniają również ograniczone zasoby wodne130. Według specjalistów tylko umiejętne 

wykorzystywanie ograniczonych zasobów pozwoli na sukcesywną transformację rolnictwa 

i zwiększenie krajowej produkcji energii131. Specjalnie powołany Urząd ds. Surowców 

Naturalnych Rwandy (RNRA, ang. Rwanda Natural Resources Authority) zajmuje się 

 
127 An Outlook of Rwanda’s export performance, 2012, 

https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Trade/Rwanda%20Infographic%20-

%20An%20Outlook%20of%20Rwanda%27s%20Export%20Performance.pdf, 29.03.2022.  
128 Hipolit, A może Rwanda…? Stan aktualny oraz perspektywy gospodarcze, „Security in Practice”, 

13.12.2020, https://securityinpractice.eu/a-moze-rwanda-stan-aktualny-oraz-perspektywy-gospodarcze/, 

22.03.2022.  
129 O. Johnson, M. Ogeya, C. Muhoza, T. Ogol, L. Karlberg, Managing natural resources in Rwanda’s 

districts under competing development pressures, 5.02.2018, https://www.sei.org/publications/managing-

natural-resources-rwanda/, 4.04.2022. 
130 Tamże. 
131 Tamże.  
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optymalnym zarządzaniem zasobami naturalnymi Rwandy. Działalność instytucji dotyczy 

takich tematów, jak ziemia, woda, lasy, kopalnie, geologia. Do jego zadań należy 

nadzorowanie działań związanych z ochroną zasobów naturalnych w inicjatywach 

podejmowanych przez wszystkie instytucje krajowe. Organ ten odpowiada 

w szczególności za: 

 

• wdrażanie ustaw, rozporządzeń i uchwał związanych z polityką ochrony i rozwoju 

surowców naturalnych, 

• wdrażanie międzynarodowych konwencji ratyfikowanych przez Rwandę 

w sprawach związanych z ochroną zasobów naturalnych,  

• doradzanie rządowi w zakresie stosowania odpowiednich mechanizmów ochrony 

i rozwoju surowców naturalnych,  

• ewidencjonowanie gruntów, wydawanie i przechowywanie aktów własności oraz 

innych informacji związanych ze wszystkimi gruntami Rwandy,  

• zapewnienie odpowiednich informacji geologicznych oraz map,  

• podejmowanie odpowiednich działań w sprawach zagospodarowania, promocji 

i wyceny zasobów naturalnych, 

• udzielanie porad technicznych w sprawie wykorzystywania surowców 

naturalnych,  

• rekultywację i konserwację uszkodzonych lub zniszczonych zasobów naturalnych 

Rwandy, 

• kontynuowanie i nadzorowanie działań związanych z odpowiednim 

wykorzystaniem surowców naturalnych,  

• promowanie inwestycji prowadzonych na terenie Rwandy, związanych 

z eksploatacją zasobów naturalnych,  

• inicjowanie badań nad zasobami naturalnymi oraz publikację wyników,  

• wyznaczanie wytycznych i regulacji oraz mechanizmów zarządzania w sprawie 

użytkowania i ochrony zasobów naturalnych,  

• nawiązywanie współpracy z instytucjami regionalnymi i międzynarodowymi 

w celu koordynacji działań w sprawie gospodarowania surowcami naturalnymi132. 

 
132 Rwanda Natural Resources Authority, https://landportal.org/node/35264 

https://landportal.org/node/35264, 4.04.2022.  
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3.4. Atrakcyjność inwestycyjna Rwandy 

Państwo położone jest na zielonych wzgórzach i przez wielu uważane jest za jedno 

z najczystszych, najbezpieczniejszych i najlepiej zorganizowanych państw w Afryce. 

Społeczeństwo rwandyjskie jest młode – średnia wieku w tym kraju wynosi około 18,7 lat. 

Prawo panujące w Rwandzie jest również przychylne społeczeństwu oraz niezwykle 

otwarte i chętne na rozwój nowych technologii, co jest bardzo pożądane przez przyszłych 

inwestorów. Najszybciej rozwijającymi się sektorami w Rwandzie są:  

 

• turystyka, 

• produkcja i przetwórstwo płodów rolnych, 

• służba zdrowia, 

• transport i infrastruktura drogowa, 

• nieruchomości i budownictwo,  

• nowoczesne technologie, 

• przemysł wydobywczy i hutniczy, 

• energetyka133. 

 

3.4.1. Turystyka 

 

Część turystyczna 

Rwandy stanowi jeden 

z największych sektorów 

dochodowych tego 

państwa. W tym kraju 

znajdują się cztery parki 

narodowe (Volcanoes, 

Nyungwe, Akagera, 

Gishwati-Mukura), liczne 

wulkany, jeziora oraz 

rzeki. Rwandę 

zamieszkują też zagrożone 

 
133 Hipolit, A może Rwanda…? Stan aktualny… 

Fot. 12. Brama wejściowa do Parku Narodowego Akagera. Autor: K. 

Danielewicz. 
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wyginięciem gatunki zwierząt, takie jak np. goryle górskie, które stanowią jedną z atrakcji 

dla turystów. Duża liczba przewoźników linii lotniczych obsługuje połączenie z lotniskami 

w Rwandzie, co jest również przyczyną tak dobrze rozwiniętej sieci turystycznej w tym 

kraju. Wiodące sektory turystyczne to np.: sieć noclegowa i hotelowa, transport, usługi oraz 

infrastruktura turystyczna. Ostatnie lata pandemii COVID-19 okazały się dla rwandyjskiej 

turystyki bardzo nierentowne i doprowadziły do stagnacji tego sektora. Jak podaje MFW 

(Międzynarodowy Fundusz Walutowy), nie wiadomo, kiedy sektory turystyczny 

i hotelowy odzyskają przychód sprzed pandemii. 

Przyszłe możliwości Rwandzie w sektorze turystycznym to: 

 

• budowa wsi kulturowych,  

• stworzenie przyjaznych środowisku parków rekreacyjnych w Kigali,  

• turystyka i sporty wokół jeziora Kivu, 

• ekoturystyka w parkach narodowych Rwandy, 

• rozwój centrów wystawienniczych w Kigali City i okolicach134.  

 

3.4.2. Produkcja i przetwórstwo płodów rolnych 

 

Rolnictwo w Rwandzie jest jednym z głównych sektorów przynoszących duże 

zyski. Zatrudnia około 70% społeczeństwa rwandyjskiego, a zyski płynące do skarbu 

państwa plasują się na poziomie 31% PKB. Znaczną większością są mali lokalni rolnicy, 

od których pochodzi około 75% zaopatrzenia. W Rwandzie uprawia się m.in. kawę, 

 
134 Rwanda – Country Commercial Guide, https://www.trade.gov/country-commercial-guides/rwanda-

travel-and-tourism, 28.03.2022. 

Fot. 13. Krowy pasące się na brzegu jeziora Kiwu. Autor: K. Danielewicz. 
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złocienie, herbatę, kwiaty, fasolę, maniok bananowy, irlandzkie ziemniaki, ryż, pszenicę, 

trzcinę cukrową. Najczęstszymi eksportowymi surowcami są kawa, herbata, skóry 

i złocienie. Rolnictwo w tym kraju może być tak efektywne dzięki urodzajnym glebom, 

które stanowią aż 61% ziem znajdujących się na terytorium Rwandy. Rząd rwandyjski 

przeznacza znaczne środki na rozwój rolnictwa; szczególnie inwestuje w infrastrukturę 

rolną, elastyczne instytucje, rynki sprzyjające integracji społecznej oraz innowacje 

i rozwój. Przy okazji tworzy również sprzyjające środowisko dla inwestycji sektora 

prywatnego. W tym momencie największym potencjałem inwestycyjnym są: mleczarstwo, 

drób, przetwórstwo mięsa, ogrodnictwo, akwakultura, mechanizacja, pozyskiwanie upraw, 

produkcja sprzętu nawadniającego i logistyka łańcucha chłodniczego.  

Państwo zachęca potencjalnych inwestorów do lokowania swojego kapitału właśnie 

w Rwandzie m.in. poprzez:  

• bezcłowy przywóz wszystkich nakładów,  

• zwolnienie z podatku na sprzęt rolniczy,  

• 50% zniżki w podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli jest się 

zarejestrowanym inwestorem eksportującym 50% obrotu produktów wytwarzanych 

w Rwandzie, 

• siedmioletnie wakacje podatkowe dla zarejestrowanych projektów inwestycyjnych 

zorientowanych na eksport,  

• centrum kompleksowej obsługi dla zarejestrowanych inwestorów,  

• opiekę posprzedażową osoby z punktu kontaktowego, która monitoruje projekt135. 

 

3.4.3. Transport i infrastruktura drogowa 

 

Infrastruktura w Rwandzie 

z roku na rok coraz bardziej się rozwija 

dzięki ciągłym reinwestycjom rządu 

rwandyjskiego w tym sektorze, a 1/10 

budżetu rocznego Rwandy jest 

przeznaczana na infrastrukturę 

i transport – obecnie głównie na 

 
135 Agriculture, https://rdb.rw/investment-opportunities/agriculture/#tab-1-1, 28.03.2022. 

Fot. 14. Brukowana droga w Kigali. Autor: K. Danielewicz. 
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budowę dróg, kolei oraz infrastruktury wodnej. Ma to służyć głównie obniżeniu kosztów 

transportu dla firm i osób prywatnych. 

 

Inwestycje realizowane do 2024 r.:  

• modernizacja nieutwardzonych dróg krajowych na utwardzone,  

• remont dróg krajowych utwardzonych, 

• budowa dróg miejskich w CoK i Secondary Cities,  

• utrzymanie utwardzonych dróg krajowych, 

• instalowanie i uruchamianie stanowisk wagowych.  

 

Zachęty dla inwestorów zainteresowanych projektami infrastrukturalnymi to: 

 

1.  ulga w postaci amortyzacji w wysokości 50% przez pierwszy rok dla inwestorów 

zarejestrowanych, którzy spełniają następujące kryteria:  

- inwestują co najmniej tys. dolarów, 

- projekty budowlane są o wartości co najmniej 1,8 mln dolarów,  

2. zwolnienie zarejestrowanych inwestorów z podatku od zysków kapitałowych, 

z tym że dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości komercyjnych zalicza się 

do dochodu inwestora podlegającego opodatkowaniu, 

3. bezcłowy przywóz maszyn i surowców,  

4. wydawanie zaświadczeń dla inwestorów w celu uniknięcia podwójnego 

opodatkowania, 

5. możliwość zatrudnienia trzech pracowników bez konieczności wykazywania ich 

umiejętności w pracy na rynku przez inwestora inwestującego co najmniej 250 tys. 

dolarów136. 

 

3.4.4. Nieruchomości i budownictwo 

 

Sektor budowlany w Rwandzie może stać się w najbliższej przyszłości jednym 

z sektorów napędowych gospodarki. Wzrost tylko z sektora budowlanego wynosi 

w przedziale rocznym około 4% do roku poprzedniego. Wdrażane są różne inicjatywy, jak 

np. plan Kigali City Master, którego celem jest zrównoważony rozwój w zakresie 

 
136 Infrastructure, https://rdb.rw/investment-opportunities/infrastructure/#tab-1-3, 29.03.2022. 
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użytkowania gruntów, infrastruktury, środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Rząd 

rwandyjski wyznaczył również miasta, które w najbliższym czasie mogą przyczynić się do 

rozwoju gospodarczego. Wielkie możliwości pod rozbudowę i rozwój budownictwa mają 

takie miasta, jak Rusizi, Rubavu, Musanze, Huye, Muhanga, Nyagatare. Władze stawiają 

sobie za cel nie tylko coroczny przyrost liczby mieszkań, ale także chcą zwiększyć 

możliwość przyznawanych kredytów mieszkaniowych dla społeczności rwandyjskiej. 

Budowa nieruchomości bazująca na materiałach wytworzonych w Rwandzie oraz nowych 

technologiach budowniczych ma gwarantować niedrogie i przyzwoite mieszkania w całym 

kraju. Kraj potrzebuje około 5,5 mln mieszkań do roku 2050, z czego ma być rocznie 

budowanych około 150 tys. Plan zakłada modernizacje starych osiedli oraz miast. Na lata 

2020-2050 zakłada się wzniesienie 3 mln nowych mieszkań plus wymianę/modernizację 

1,5 mln starych mieszkań, co ma dać równowartość około 4,5 mln mieszkań. W większości 

zapotrzebowanie na mieszkania zgłaszają ci obywatele Rwandy, których zarobki stoją na 

niskim i średnim poziomie, a takie rodziny stanowią około 70% społeczeństwa. Rwanda 

dąży do osiągnięcia do 2032 r. średniego dochodu na poziomie 1240 dolarów na 

mieszkańca, co w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia możliwości 

kredytowych na nowe mieszkania. 

Zachęty dla inwestorów zainteresowanych inwestycją w projekty budowlane 

i nieruchomościowe są następujące:  

• zryczałtowana stawka w wysokości 50% przez pierwszy rok, pod warunkiem 

inwestycji w aktywa biznesowe o wartości co najmniej 50 tys. dolarów i zgłoszenia 

projektów budowlanych o wartości co najmniej 1,8 mln dolarów,  

• zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych,  

• bezcłowy przywóz maszyn i surowców zgodnie z rozporządzeniem o ustawie 

celnej Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej,  

• wydawanie zaświadczeń w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania,  

• po zainwestowaniu równowartości co najmniej 250 tys. dolarów przysługuje 

możliwość zatrudnienia trzech pracowników z zagranicy bez konieczności 

udowadniania, że brakuje takich pracowników na terytorium Rwandy (co ma służyć 

ochronie miejsc pracy dla Rwandyjczyków)137. 

 

 
137 Real estates and construction, https://rdb.rw/investment-opportunities/real-estates/#tab-1-2, 4.04.2022. 
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3.4.5. Nowoczesne technologie 

Rząd Rwandy zakłada, że państwo ma stać się w najbliższych latach centrum 

nowych technologii w regionie. Możliwości inwestycyjne w nowe technologie widzi 

w takich obszarach, jak: 

 

• usługi zarządzania infrastrukturą, 

• rozwój oprogramowania, 

• chmura obliczeniowa, 

• outsourcing procesów biznesowych, 

• aplikacje mobilne, 

• e-administracja, 

• edukacja i szkolenia w zakresie ICT, 

• finansowanie biznesu ICT, 

• tworzenie i integracja aplikacji, 

• doradztwo IT, 

• badania i rozwój oprogramowania. 

 

Rząd przewidział następujące pakiety motywacyjne dla firm i zainteresowanych 

inwestorów: 

 

• zwolnienie z podatku VAT na sprzętu IT, 

• zwolnienie inwestorów zarejestrowanych w sektorze technologii z 15% podatku 

dochodowego. Ubiegać się o takie zwolnienie z podatku mogą inwestorzy, którzy 

poczynili inwestycje w sektorze usług, produkcji i montaż sektora 

technologicznego. Zwolnienie z podatku dochodowego nie obejmuje handlu 

detalicznego ICT oraz przemysłu naprawy ICT i telekomunikacji, 

• zwolnienie z podatku dochodowego osób prywatnych na okres do siedmiu lat. 

Wymogiem jest, aby inwestor był zarejestrowany i jego inwestycja opiewała na 

kwotę co najmniej 50 mln dolarów i musi to być co najmniej 30% całej inwestycji 

w sektorze ICT (zachęta nie obejmuje handlu detalicznego i hurtowego)138. 

 

 
138 ICT, https://rdb.rw/investment-opportunities/ict/#tab-1-3, 4.04.2022. 
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3.4.6. Energetyka 

 

Strategią energetyczną Rwandy na najbliższe lata jest elektryfikacja obszarów, 

które nie posiadają sieci energetycznej – w przeważającej części są to tereny wiejskie. Rząd 

dąży również do zaangażowania w dużej mierze sektora prywatnego, aby przyśpieszyć 

rozwój w tym obszarze i zwiększyć dostępność do umów o współpracy pomiędzy 

niezależnymi producentami energii z EDCL na dostawę, instalację i świadczenie usług 

posprzedażnych na okres dwóch lat. Możliwości inwestycyjne to: 

• samodzielne systemy fotowoltaiczne dla gospodarstw domowych i innych 

użytkowników, 

• systemy minisieci do zainstalowania z różnych źródeł energii słonecznej, wodnej 

i biomasy. 

3.5. Potencjał AML/CFT w Rwandzie 

Rząd w Kigali podjął także bardzo skuteczne działania mające na celu 

przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy – AML (Anti Money Laundering) i CFT 

(Counter Financing of Terrorism)139. Cały system AML, powiązany z procedurą KYC 

(Know Your Customer), pozwala na określenie, kim jest dana osoba dokonująca transakcji. 

Procedury przeprowadzane w ramach tego systemu są w dużej mierze utajnione. AML 

głównie skupia swoją uwagę na transakcjach walutowych fiat, które coraz częściej łączy 

się ze światem walut cyfrowych. Najczęściej monitoruje się duże, regularne wpłaty 

gotówki, podejrzanych odbiorców, podejrzane pochodzenie środków pieniężnych na 

kontach oraz miejsca, z jakiego trafiają do obiegu140.  

 
139 AML/CFT (Anti Money Laundering/Counter Financing of Terrorism), https://cryps.pl/definicja/aml-cft-

anti-money-laundering-counter-financing-of-terrorism/, 4.04.2022. 
140 Tamże. 

https://cryps.pl/definicja/aml-cft-anti-money-laundering-counter-financing-of-terrorism/
https://cryps.pl/definicja/aml-cft-anti-money-laundering-counter-financing-of-terrorism/
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AML i CFT kontroluje 

organizacja FATF (The Financial 

Action Task Force) – grupa powołana 

podczas szczytu G7 w 1989 r. Do 

FATF należy 37 krajów. Poza 

wydawaniem dyrektyw i zaleceń 

międzyrządowa organizacja publikuje 

również raporty141.  

Rząd Rwandy uznaje zasady AML/CFT i zgodnie z prawem panującym w kraju 

stara się zapobiegać przestępstwom związanym z praniem brudnych pieniędzy 

i finansowaniu terroryzmu. Rząd rwandyjski skrupulatnie sprawuje kontrolę nad systemem 

finansowym i gospodarczym w swoim kraju. Ustawa AML i CFT nakłada obowiązek na 

instytucje rządowe wdrażania środków zapobiegawczych w kontekście prania pieniędzy 

i finansowania terroryzmu. Narodowy Bank Rwandyjski reguluje i określa wytyczne 

w zakresie przeciwdziałania oszustwom finansowym, do których powinny się stosować 

inne instytucje finansowe142. 

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu zastąpiła ustawę nr 69/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. ustawą nr75/2019 z dnia 

29 stycznia 2020 r. Reforma została uznana za konieczną przez Ntoudiego Mouyelo, 

koordynatora KIFC (Kigali International Financial Centre). Celem było zapewnienie 

zgodności z międzynarodowymi standardami i wymogami finansowymi. Ciągle rosnące 

wymagania centrów finansowych powodują, że Rwanda musiała przejść reformę, aby im 

dorównać i skłonić do inwestycji inwestorów międzynarodowych i instytucjonalnych. 

Rząd rwandyjski robi wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe 

w swoim kraju. Takie reformy pokazują, że Rwanda chce należeć do czołówki pod 

względem bezpieczeństwa i być przykładem dla innych państw afrykańskich143. 

 
141 Tamże. 
142 AML/CFT, https://www.bnr.rw/laws-and-

regulations/amlcft/?tx_bnrdocumentmanager_frontend%5Baction%5D=activeList&tx_bnrdocumentmanage

r_frontend%5Bcontroller%5D=Document&cHash=f86e531211f2c514872ee9ac698e6d0d, 15.05.2022. 
143 B.C. Mwai, Why Rwanda amended anti-money laundering law, 29.07.2022, 

https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-amend-anti-money-laundering-law, 15.04.2022. 

https://www.bnr.rw/laws-and-regulations/amlcft/?tx_bnrdocumentmanager_frontend%5Baction%5D=activeList&tx_bnrdocumentmanager_frontend%5Bcontroller%5D=Document&cHash=f86e531211f2c514872ee9ac698e6d0d
https://www.bnr.rw/laws-and-regulations/amlcft/?tx_bnrdocumentmanager_frontend%5Baction%5D=activeList&tx_bnrdocumentmanager_frontend%5Bcontroller%5D=Document&cHash=f86e531211f2c514872ee9ac698e6d0d
https://www.bnr.rw/laws-and-regulations/amlcft/?tx_bnrdocumentmanager_frontend%5Baction%5D=activeList&tx_bnrdocumentmanager_frontend%5Bcontroller%5D=Document&cHash=f86e531211f2c514872ee9ac698e6d0d
https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-amend-anti-money-laundering-law
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3.6. Rozwiązania systemowe zapewniające bezpieczeństwo ekonomiczne Rwandy 

Rwanda stosuje liczne rozwiązania systemowe zapewniające szczelność systemowi 

gospodarczemu. Jednym ze sposobów radzenia sobie z korupcją są publikowane czarne 

listy, na których znajdują się firmy, którym np. udowodniono: słabe wyniki, dostarczanie 

fałszywych informacji, niewypłacanie pracownikom wynagrodzeń, niewykonywanie 

obowiązków służbowych i inne zagrożenia dla gospodarki Rwandy. Na liście znajduje się: 

nazwa firmy, dane właściciela, powód wpisania i czas figurowania. 

 
Obraz 1. Fotokopia przedstawiająca czarną listę firm w Rwandzie. 
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Kolejną instytucją 

upubliczniającą dane jest Office 

of Omudsan. Publikuje on listy 

obywateli skazanych za 

przestępstwa korupcji. Dzięki 

temu ryzyko wystąpienia 

podobnych sytuacji lub 

możliwość pracy takiej osoby 

w miejscach, gdzie narażone są 

na łapówki, spada do minimum.  

 

 

Obraz 2. Fotokopia przedstawiająca tytułową stronę Office of Omudsan. 

 

 
Obraz 3. Fotokopia przedstawiająca listę osób karanych za korupcję. 

 

Jak widać na powyższej fotokopii, lista składa się z następujących informacji: 

numeru sprawy sądowej, danych osoby skazanej, płci skazanego, zawodu, popełnionego 

czynu i wyroku sądowego. 

Rwanda stosuje również inne restrykcje dotyczące importu i eksportu, co wpływa 

na równowagę wewnętrznej gospodarki. Zabronione są import i produkcja środków 
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odurzających, broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych, pornografii oraz 

przedmiotów naruszających prawa autorskie, a także eksport i import dzikich okazów 

zagrożonej flory i fauny. Import produktów modyfikowanych genetycznie jest 

ograniczony. Zakazany jest import toreb plastikowych, a w przygotowaniu znajduje się 

zakaz stosowania plastikowych pojemników i opakowań. Podstawowym zadaniem 

Departamentu Służby Celnej podlegającego Urzędowi Skarbowemu Rwandy jest 

pobieranie oraz rozliczanie ceł i podatków importowych. Wszyscy importerzy muszą 

korzystać z usług agentów rozliczeniowych, którzy dokonują odprawy celnej towarów. 

Istnieje kilka prywatnych magazynów, a wiele firm ma swoje własne magazyny. Koszty 

magazynowania zależą od opłat manipulacyjnych i długości okresu magazynowania144. 

  

Obraz 4. Fotokopia fragmentu listy rzeczy zakazanych i podlegającym ograniczeniom w imporcie do 

Rwandy 

Rwanda aspiruje do uzyskania statusu kraju o średnim dochodzie do 2035 r. i kraju 

o wysokim dochodzie do 2050 r. Zostanie to osiągnięte dzięki serii siedmioletnich 

Narodowych Strategii Transformacji (NST1), opartych na strategiach sektorowych, 

skoncentrowanych na realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Okres NST1 to czas, 

 
144 Prohibited and restricted imports generally, 

https://www.rra.gov.rw/typo3conf/ext/complete/Resources/Public/download/pdf/prohibited_and_restricted_

goods.pdf, 29.03.2022. 

https://www.rra.gov.rw/typo3conf/ext/complete/Resources/Public/download/pdf/prohibited_and_restricted_goods.pdf
https://www.rra.gov.rw/typo3conf/ext/complete/Resources/Public/download/pdf/prohibited_and_restricted_goods.pdf
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w którym nastąpi przejście od Wizji 2020 w kierunku Wizji 2050. Oczekuje się, że 

strategia ta położy fundamenty pod dekady trwałego wzrostu i transformacji, które 

przyspieszą w kierunku osiągnięcia wysokiego standardu życia dla wszystkich 

Rwandyjczyków145.  

Filar Transformacji Gospodarczej przedstawia strategię mającą na celu 

przyspieszenie wzrostu gospodarczego opartego na sektorze prywatnym i zwiększenie 

produktywności. Filar ten obejmuje następujące priorytety146:  

 

• stworzenie 1,5 mln (214 tys. rocznie) godnych i produktywnych miejsc pracy,  

• przyspieszenie zrównoważonej urbanizacji z 18,4% (2016/17) do 35% do 2024 r.,  

• ustanowienie Rwandy konkurencyjną gospodarką opartą na wiedzy 

i kompetencjach w skali globalnej,  

• promocję uprzemysłowienia i strukturalne przesunięcie bazy eksportowej 

w kierunku towarów i usług o wysokiej wartości w celu zwiększenia eksportu 

o 17% rocznie,  

• zwiększenie oszczędności krajowych i pozycjonowanie Rwandy jako centrum 

usług finansowych w celu promowania inwestycji,  

• unowocześnienie i zwiększenie wydajności rolnictwa i hodowli,  

• promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi, 

• przekształcenie Rwandy w zieloną gospodarkę.  

 

Dzięki tej nowej strategii polityka publiczna Rwandy skupi się na rozwoju 

i przekształcaniu Rwandyjczyków w zdolnych i wykwalifikowanych ludzi, gotowych do 

konkurowania w globalnym środowisku. Cele NST 1 są ambitne, ale osiągalne. Realizacja 

tego będzie wymagała wzmocnienia współpracy i partnerstwa pomiędzy wszystkimi 

zainteresowanymi stronami oraz zwiększenia odpowiedzialności na wszystkich 

poziomach. Rwanda osiągnęła znaczący postęp w przeszłości, opierając się na tych samych 

zasadach i wykorzystując rodzime rozwiązania i wartości147. Ukierunkowanie strategii 

wpływa pozytywnie na rozwój, a doświadczenie rządu Rwandy sprawia, że strategia 

 
145 National Strategy for Transformation (NST1) 2017-202), 

https://www.nirda.gov.rw/uploads/tx_dce/National_Strategy_For_Trsansformation_-NST1-min.pdf, 

28.03.2022. 
146 Tamże. 
147 Tamże. 

https://www.nirda.gov.rw/uploads/tx_dce/National_Strategy_For_Trsansformation_-NST1-min.pdf
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rozwojowa jest też zabezpieczeniem dla planów rządu wobec ekspansji inwestycyjnej na 

terenie kraju afrykańskiego. 

Ramy Partnerstwa Krajowego (CPF) Grupy Banku Światowego (WBG) na lata 

2021-2026 koncentrują się na pięciu obszarach tematycznych. Są to148:  

 

• poprawa jakości kapitału ludzkiego.  

• poprawa warunków dla rozwoju sektora prywatnego.  

• rozszerzenie dostępu do infrastruktury i gospodarki cyfrowej.  

• zwiększona produktywność i komercjalizacja rolnictwa.  

• intensyfikacja aglomeracji miejskich.  

 

Celem CPF, przygotowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju 

(IDA), Międzynarodową Korporację Finansową (IFC) oraz Agencję Wielostronnych 

Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA), jest pobudzenie większych zasobów prywatnych do 

wspierania rozwoju Rwandy149. 

Portfolio Grupy Banku w Rwandzie obejmuje obecnie 20 projektów krajowych, 

w których zaangażowanie netto wynosi 2014 mln dolarów. Rwanda uczestniczy również 

w czterech projektach regionalnych, w których łączne zaangażowanie krajowe wynosi 

240,30 mln dolarów. Cele projektów obejmowały zarówno zapewnienie dostępu do 

podstawowej infrastruktury i poprawę zarządzania miastem w wybranych ośrodkach 

miejskich, jak i wspieranie wzmacniania systemu ochrony socjalnej, zmniejszanie liczby 

osób z zahamowaniem wzrostu i dostarczanie energii elektrycznej do wiejskich 

gospodarstw domowych. Program IFC w Rwandzie obejmuje cztery główne obszary: 

rozwój rynków kapitałowych i finansowych; infrastrukturę i zasoby naturalne; przystępne 

cenowo budownictwo mieszkaniowe, produkcję, agrobiznes i usługi, a także reformę 

klimatu inwestycyjnego. Obecnie inwestycje IFC wynoszą 152 mln dolarów, a ponad 14 

mln dolarów przeznaczono na usługi doradcze150.  

MIGA ma obecnie jeden aktywny projekt, KivuWatt o łącznym zaangażowaniu 

brutto w wysokości 95,4 mln dolarów. MIGA pozostaje otwarta na działalność we 

wszystkich liniach produktów ubezpieczeniowych związanych z ryzykiem politycznym, 

 
148 The World Bank in Rwanda, 7.10.2021, https://www.worldbank.org/en/country/rwanda/overview#2, 

28.03.2022.  
149 Tamże. 
150 Tamże. 

https://www.worldbank.org/en/country/rwanda/overview#2
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w tym z ograniczeniem transferu, wywłaszczeniem, naruszeniem umowy, wojną, 

niepokojami społecznymi i nieprzestrzeganiem zobowiązań państwowych151.  

Kolejnym ważnym elementem rozwojowym Rwandy stało się powołanie 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) w Kigali, która okazała się skutecznym 

rozwiązaniem. W całej Rwandzie planowane są kolejne strefy, mające osiągnąć ten sam 

poziom rozwoju, jaki KSSE przyniosła stolicy kraju. Warto zauważyć, że większość 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych w KSSE pochodzi z krajów afrykańskich 

(zwłaszcza z RPA, Maroka i Kenii), a tylko nieliczne inwestycje z Francji, Indii i Brazylii. 

Przepisy dotyczące SSE w Rwandzie, obowiązujące od 2011 r., pierwotnie stanowiły, że 

podmioty zagraniczne nie mogą być właścicielami gruntów w SSE, natomiast podmiotom 

lokalnym wolno je nabywać na własność. Na początku 2018 r. przepisy te jednak 

zmieniono, aby umożliwić długoterminową dzierżawę, na okres nie dłuższy niż 99 lat152. 

Rwanda zatem zabezpieczyła swój kraj i swoich obywateli, aby to oni byli początkowymi 

inwestorami, a dopiero później pozwoliła na wkroczenie większego obcego kapitału do 

swoich SSE. 

3.7. Zagrożenia dla systemu ekonomicznego Rwandy 

Tempo i konsekwencja rozwoju Rwandy są niezaprzeczalnie imponujące, 

zwłaszcza jak na kraj środkowoafrykański, pozbawiony dostępu do morza. Należy jednak 

zauważyć, że poważne bariery nadal utrudniają Rwandzie budowę opartej na wiedzy 

gospodarki o średnim dochodzie. Należą do nich m.in.: znaczne ubóstwo, infrastruktura 

miejska i ograniczenia transportowe, stosunkowo niewielki sektor prywatny, nadmierne 

uzależnienie od rolnictwa oraz geograficzne trudności handlowe. Pomimo rozmiaru 

i złożoności tych problemów nie są one jednak uważane za systemowe, a w celu ich 

rozwiązania podjęto już znaczące kroki. Rwanda jednak i tak jest jednym z najbardziej 

wyjątkowych przykładów trwałego rozwoju gospodarczego na kontynencie 

afrykańskim153. 

W 2000 r. Rwanda rozpoczęła program rozwojowy mający na celu przekształcenie 

się w kraj o średnich dochodach, opierając gospodarkę na wiedzy (knowledge economy) 

 
151 Tamże. 
152 Rwanda: Economic Development… 
153 P. Martin, K. Niedermair, Rwanda: Economic Development Through 

Special Economic Zones, An Adrianople Group Report, 

12.05.2020, https://www.adrianoplegroup.com/post/rwanda-report-economic-development-sez-kigali-

bugesera-carnegie-mellon-mara-phones, 28.03.2022. 

https://www.adrianoplegroup.com/post/rwanda-report-economic-development-sez-kigali-bugesera-carnegie-mellon-mara-phones
https://www.adrianoplegroup.com/post/rwanda-report-economic-development-sez-kigali-bugesera-carnegie-mellon-mara-phones
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do 2020 r. W latach 2001-2010 jej gospodarka rozwijała się jako dziesiąta najszybsza na 

świecie. Pomimo tych wzrostów w kraju utrzymywała się nierówność społeczna na 

wysokim poziomie. Co więcej, wysokie stopy wzrostu były napędzane przez pomoc 

zagraniczną, a nie sektor prywatny czy handel. W 2012 r. państwa-donatorzy zawiesiły 

pomoc finansową z powodu rzekomego zaangażowania Rwandy w konflikt we wschodniej 

Demokratycznej Republice Konga, co spowodowało spowolnienie wzrostów. Od początku 

2010 r. rząd Rwandy akumulował dług, aby rozbudować i unowocześnić krajowe linie 

lotnicze oraz zainwestować w projekty infrastrukturalne na dużą skalę w celu rozwoju 

sektora MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions). Założone cele nie zostały 

jednak zrealizowane, a wybuch pandemii COVID-19 spowodował jeszcze większe 

opóźnienie. W efekcie Rwanda wciąż nie osiągnęła jeszcze statusu średniego dochodu, 

a termin realizacji tego celu przesunięto z 2020 do 2035 r. Zadłużenie kraju osiągnęło 71% 

PKB, z czego dużą część wydano na duże projekty, które nie odpowiadały na najpilniejsze 

potrzeby ludności. Pomimo pochwał, jakie Rwanda otrzymała na arenie międzynarodowej, 

pandemia ujawniła jej braki postępu gospodarczego, zwłaszcza w sektorach potrzebnych 

do osiągnięcia transformacji społecznej i ekonomicznej dla szerszej liczby ludności. 

Według World Bank Human Capital Index 2020 dziecko urodzone dziś w Rwandzie będzie 

w 38% tak wydajne, jak mogłoby być, gdyby miało dostęp do wysokiej jakości edukacji 

i opieki zdrowotnej. Te niedociągnięcia są jednym z głównych powodów, dla których 

Rwanda ma trudności z przyciągnięciem prywatnych inwestycji, które są kluczowe dla jej 

rozwoju gospodarczego. Negatywny wpływ ma również to, że w kraju panuje niskie 

zaufanie społeczne obywateli do państwa. Sytuację pogarsza fakt, że obywatele mają 

niewielkie możliwości rozliczania polityków z ich decyzji. Według World Happiness 

Report 2021 Rwanda ma trzeci najniższy zgłoszony poziom szczęścia na świecie154. 

Istotny wpływ na gospodarkę ma również fakt, że Rwanda nie posiada dostępu do 

morza. Wpływa to na zwiększone koszty importu i eksportu, które są jedne z największych 

na świecie. W kraju brakuje również połączeń kolejowych pomiędzy regionami, co 

oznacza, że cały handel odbywa się drogą lądową lub transportem lotniczym. Ponadto 

bariery pozataryfowe dodatkowo zwiększają koszty transportu i przyczyniają się do 

zawyżenia cen produktów wytwarzanych w kraju, ponieważ większość surowców 

wykorzystywanych do produkcji musi być importowana. Sprawę transportu dodatkowo 

 
154 V.I. Umuhoza, Rwanda’s economic plans have fallen short. The answer? Listen, „African Arguments”, 

25.02.2022, https://africanarguments.org/2022/02/rwanda-economic-plans-have-fallen-short-the-answer-

listen/, 4.04.2022. 

https://africanarguments.org/2022/02/rwanda-economic-plans-have-fallen-short-the-answer-listen/
https://africanarguments.org/2022/02/rwanda-economic-plans-have-fallen-short-the-answer-listen/
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skomplikowała pandemia COVID-19. Ciężarówki przybywające do Rwandy z EAC (East 

African Community) muszą rozładowywać się na granicach, aby lokalne ciężarówki mogły 

transportować ładunek od granic do miejsc docelowych, co skutkuje dodatkowymi 

kosztami i opóźnieniami. Nie dotyczy to ciężarówek przewożących pomoc humanitarną, 

towary tranzytowe, paliwo i produkty łatwo psujące się. Procedury wobec takich 

transportów zostają przyśpieszone i dodatkowo przypisuje się im eskortę do miejsca 

docelowego. Koszty energii elektrycznej w Rwandzie wynoszą średnio 0,20 dolarów za 

kilowatogodzinę (kWh) przed opodatkowaniem, co przewyższa stawkę w innych krajach 

Afryki Wschodniej i należy do pierwszej dziesiątki najdroższych taryf w Afryce 

Subsaharyjskiej. W kraju panuje też niski poziom rozwoju zasobów ludzkich. Najbardziej 

brakuje wykwalifikowanej siły roboczej w obszarach księgowości, prawa, handlu 

i inżynierii. Pomimo łatwości w rejestracji firmy samo jej wdrożenie na rynek może być 

mniej płynne z powodu opóźnień w płatnościach ze strony rządu. Inwestorzy mają również 

trudności z uzyskaniem lub odnowieniem wiz pracowniczych dla emigrantów z powodu 

wykazanej przez rząd preferencji zatrudniania mieszkańców lub mieszkańców EAC 

w stosunku do obywateli krajów trzecich. Firmy zagraniczne powinny również otrzymać 

zwrot podatku VAT w ciągu 15 dni od otrzymania odpowiednich dokumentów przez 

organy podatkowe, ale często trwa to miesiące lub lata, nierzadko też wiąże się z długimi 

kontrolami i negocjacjami z Urzędem Skarbowym Rwandy (RRA). Niektórzy inwestorzy 

uważają, że audyty są przeprowadzane z dużą częstotliwością, nawet w firmach, które nie 

wykazały żadnych nieprawidłowości155. 

  

 
155 Rwanda – Market Challenges, „International Trade Administration”, 11.11.2021, 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/rwanda-market-

challenges?fbclid=IwAR3g_yCNK913lfRfVkt7EcRaGSHV6B-Mxj8YPeTRtEiF3UYEYssQoAzkre0, 

29.03.2022. 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/rwanda-market-challenges?fbclid=IwAR3g_yCNK913lfRfVkt7EcRaGSHV6B-Mxj8YPeTRtEiF3UYEYssQoAzkre0
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/rwanda-market-challenges?fbclid=IwAR3g_yCNK913lfRfVkt7EcRaGSHV6B-Mxj8YPeTRtEiF3UYEYssQoAzkre0
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