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PROCESY MOTYWACYJNE W KONCEPCJI A.H. MASLOWA  

A POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA 

 

WOJCIECH CZAJKOWSKI 

Abstract 

The main objective of this paper is to present two distinct forms of motivational processes described in 

the concept A.H. Maslow in relation to security issues. This concept is usually invoked in connection 

with the Maslow's hierarchical model of needs. The main intention of presented work  refers to 

differentiate two categories of motivation. In the first, motivation organized by  complementing the 

lack of essential goods (basic needs). In the second, motivation organized by process of development 

(meta-needs).  This issue is significantly associated with experiencing the dilemma defense – 

development dilemma. Identifying this problem by subject is usually evolving   individual’s potential 

entity. 

 

Keywords: needs as a lack complementing, needs as a self-actualizatiom, safety needs and 

development  

 

Abstrakt 

Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie dwu odrębnych postaci procesów 

motywacyjnych funkcjonujących w koncepcji A.H. Maslowa w nawiązaniu do problematyki 

bezpieczeństwa. Wskazana koncepcja jest zwykle przywoływana w związku z hierarchicznym 

modelem potrzeb opracowanym przez Maslowa. Zasadnicza intencja autora artykułu dotyczy 

konieczności odróżniania motywacji regulowanej w kategoriach uzupełniania braku (potrzeby 

podstawowe) od motywacji regulowanej poprzez mechanizm procesualnie rozumianego zaspakajania 

potrzeb wyższych. Kwestia ta jest istotnie powiązana z doświadczaniem przez jednostkę dylematu 

obrona – rozwój. Identyfikowanie i podejmowanie tego problemu przez jednostkę ma zwykle 

charakter rozwojowy, służy realizowaniu indywidualnego potencjału podmiotu.  

 
Słowa kluczowe: potrzeby jako zaspakajanie braku, potrzeby jako samorealizacja, dylemat obrona- 

rozwój, potrzeba bezpieczeństwa a rozwój 

 

 

W charakterystyce rozwój współczesnej myśli psychologicznej stwierdzano zwykle występowanie 

trzech głównych nurtów w postaci behawioryzmu, koncepcji psychodynamicznej i koncepcji 

poznawczej. W przypadku tej trzeciej koncepcji nazywanej niekiedy trzecią psychologią (poza 

behawioryzmem i podejściem psychodynamicznym) żywiono nadzieje, że pozwoli ona na 

przezwyciężenie trudności występujących w obydwu nurtach. Zwykle przy dokonywaniu oceny 

różnych teorii naukowych stosuje się różnorodne kryteria, za najważniejsze uznając generowanie 

badań. Jednakże  z powodu różnorodności prowadzonych badań i  złożonością relacji zachodzących 
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pomiędzy teorią i badaniami zdecydowanie utrudnia dokonywanie precyzyjnej oceny
1
. Jednocześnie 

należy stwierdzić, że sformułowane teorie, różniąc się istotnie stopniem ogólności, nie pozwalają na 

skonstruowanie syntezy obejmującej swoim zakresem wszystkiego, co istotnie opisuje działania 

człowieka. Stąd też w rozwoju psychologii w latach 60-ych XX wieku zainicjowano badania 

i interpretacje skoncentrowane na problematyce rozwoju indywidualnych  możliwości jednostki 

spostrzeganych z perspektywy doświadczenia podmiotu. W ramach tego nurtu nazywanego nurtem 

psychologii humanistycznej zakładano, że człowiek ma naturalną tendencję do samourzeczywistnienia 

tkwiących w nim możliwości. Interpretacja taka intensywnie była rozwijana przez A.H. Maslowa 

i często jest wykorzystywana i interpretowana w wersjach zbyt uproszczonych, o ile nie błędnych.   

W ramach opisywanego nurtu charakterystyczne było proponowanie nowego paradygmatu 

nauki wzbogacanego poprzez tzw. taoistyczną obiektywność
2
, skoncentrowanie się na wartościach 

i podejmowanie problemów granicznych. Przedstawiciele tego nurtu akcentowali podejście 

syntetyzujące i holistyczne stanowiące istotne odejście od szkół behawioryzmu i psychoanalizy. 

Niekiedy nazywa się takie stanowisko holistyczno-dynamicznym punktem widzenia
3
. Równie istotne 

było podkreślanie potrzeby procesualnego i dynamicznego podejścia w opisie i wyjaśnianiu zjawisk. 

W przeciwieństwie do szkoły psychodynamicznej psycholodzy o orientacji humanistycznej byli 

zainteresowani świadomością jednostki, jej zdrowym funkcjonowaniem, mechanizmami 

samopoznania i rozwijaniem własnych możliwości. Autorzy wywodzący się z tej szkoły podkreślali 

także wzajemny związek i sprzężenie zwrotne pomiędzy społeczeństwem i jednostką zwracając uwagę 

na współzależność zmian zachodzących w obydwu elementach.  

 Maslow w swoich badaniach i interpretacjach opierał się na opisie i wyjaśnianiu 

funkcjonowania osób zdrowych i twórczych wyrażając swoje negatywne stanowisko wobec badań 

prowadzonych w psychologii przedstawiających pesymistyczną, negatywną i ograniczoną koncepcję 

człowieka.   W interpretacjach antropologicznych Maslow dążył do wskazania natury człowieka i jego 

miejsca w porządku istnienia oraz sensu istnienia człowieka i doświadczania przez niego nadziei. 

W warstwie psychologicznej autor ten odwoływał się do wyników badań empirycznych 

skoncentrowanych na tzw. doborowych przedstawicielach gatunku ludzkiego precyzyjnie dobieranych 

i dających dowody intensywnej samorealizacji. W wyróżnionej przez siebie grupie umieścił 

znakomitości w postaci Lincolna, Jeffersona, Whitmana, Thoreau, Bethovena, Eleonor Roosevelt 

i Einsteina
4
. Wskazane określenie doborowych przedstawicieli gatunku ludzkiego niekiedy stanowi 

podstawę do krytycznego oglądu tej interpretacji i podejrzewania Maslowa o pozytywne nastawienie 

wobec postaw faszystowskich. 

Maslow zakładał, podobnie jak Dilthey, że człowiek jest bytem charakteryzującym się 

dążeniami rozwojowymi i uzyskującym rysy niepowtarzalności. Innym ważkim rysem filozofii 

człowieka Maslowa jest założenie o biologicznie uwarunkowanych możliwościach wrodzonych 

stanowiących rdzeń natury ludzkiej. Świat społeczny i warunki kulturowe mogą mieć wobec  nich 

tylko znaczenie uzupełniające w postaci hamowania lub sprzyjania rozwojowi. Tendencje rozwojowe  

w postaci realizacji swoich możliwości przez człowieka stanowią więc w koncepcji Maslowa istotę 

naturalistycznego rozumienia istoty ludzkiej.  

W koncepcji tej istotne jest także zwracanie uwagi na współwystępowanie sił rozwoju 

i wzrostu z siłami regresu i obrony. Siły regresu i obrony aktywizują się szczególnie w sytuacji 

niezaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa stanowiącej według Maslowa jedną z zasadniczych potrzeb  

z grupy potrzeb podstawowych. Potrzeby podstawowe jako wcześniejsze ontogenetycznie mają 

                                                 
1
 Por. C.S. Hall, G. Lindzey, (1994). Teorie osobowości. Warszawa: PWN. 

2
 Por. J. Maciuszek, (1992). Człowiek i problemy wychowania w koncepcji Abrahama Maslowa, „Rocznik 

Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, zeszyt 141, 9-24.  
3
C.S. Hall, G. Lindzey (1994). Teorie…op.cit. s. 253.  

4
 Por. C.S. Hall, G. Lindzey, Teorie…op.cit., s. 254. 
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kluczowe znaczenie dla funkcjonowania człowieka. Siła motywacyjna potrzeb jest negatywnie 

skorelowana z ich miejscem w hierarchicznie zorganizowanej strukturze potrzeb. Potrzeby z grupy 

potrzeb wyższych dostarczają więcej subiektywnego zadowolenia. Potrzeby niższe bardziej 

intensywnie domagają się zaspokojenia i mają bardziej podstawowe znaczenie dla utrzymaniu się 

jednostki przy życiu. Potrzeby w koncepcji Maslowa są uporządkowane według kolejności pojawiania 

się w rozwoju ontogenetycznym. Stąd tez zwykle przedstawia się je w następującej kolejności: 

potrzeby fizjologiczne, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba przynależności i  miłości, potrzeba 

szacunku wobec siebie i uznania płynącego od innych, potrzeba wiedzy i rozumienia, potrzeby 

estetyczne i potrzeba samorealizacji.  

Zasadnicza różnica zachodząca w mechanizmie motywacyjnym działania potrzeb 

podstawowych i potrzeb wyższych sprowadza się do konstatacji, że potrzeby podstawowe są 

potrzebami wynikającymi z braku, natomiast  potrzeby wyższe są potrzebami rozwoju. Zaspokojenie 

potrzeby wynikającej z braku zamyka mechanizm motywacyjny, potrzeba została zaspokojona 

i przestaje być obecna w systemie motywacji jednostki do chwili pojawienia się kolejnego braku. 

Z kolei zaspakajanie potrzeb wyższych ma charakter procesualny i dynamiczny nie znajdując punktu, 

w którym można by mówić o jej zaspokojeniu.    

Wskazana konstrukcja mechanizmów motywacyjnych jednostki jest też powiązana 

z identyfikowaniem przez Maslowa i innych przedstawicieli psychologii humanistycznej dylematu 

obrona – rozwój. W procesie rozwoju dziecka typowe jest doświadczanie konfliktu pomiędzy 

bezpieczeństwem i rozwojem. Bezpieczeństwo tworzy kontekst braku zagrożenia, względnego 

spokoju i komfortu często utożsamianego z postawą defensywną. Rozwój  wiąże się z gotowością do 

podejmowania ryzyka, dążeniem do wolności, niezależności i samostanowienia. Interpretacja taka 

odsyła także do dalszych dylematów,  których istnienie i wpływ motywacyjny może być znaczący. Są 

one następujące: 

 bezpieczeństwo – zagrożenie, 

 bezpieczeństwo – wolność, 

 bezpieczeństwo – rozwój, 

 bezpieczeństwo – potrzeba stymulacji, 

 bezpieczeństwo – poczucie kontroli [eliminowanie zagrożeń], 

 bezpieczeństwo – intensywność działania
5
.   

Wskazane konstatacje stanowią znakomity punkt wyjścia do podejmowania problematyki 

bezpieczeństwa w kategoriach psychologicznych i antropologicznych. Ułatwiają także zrozumienie na 

czym polega przeciwstawienie pojęć zagrożenia i bezpieczeństwa. Prowadzić może także do 

wyeksponowania punktu widzenia Maslowa, który podkreśla rangę wewnętrznej, indywidualnej 

natury jednostki i naturalistyczny system wartości. Konsekwencją takiego rozumienia rozwoju 

jednostki jest przekonanie o tym, że jednostka dokonuje  odkrywania wartości w obszarze swojej 

indywidualnej natury. Stąd też nie powinny być one narzucane z zewnątrz poprzez jakiekolwiek 

działania sprowadzające się do wpływu społecznego i powiązane z  propagowaniem jakichkolwiek 

ideałów przekazywanych w procesie wychowania, „kształtowania pożądanych wzorów zachowania” 

czy też propagandy. 

Wskazaną interpretację powiązać należy ze sposobem rozumienia pojęcia wpływu 

społecznego. Wpływ ten może być pojmowany jako konstruktywny, gdy  pozostawia się partnerowi 

w relacji dokonanie wyboru tego, co będzie dla niego najlepsze. W naturalistycznej koncepcji natury 

ludzkiej zakłada się, że podmiot jest do tego zdolny w związku z taką właśnie konstrukcją jego bytu 

                                                 
5
 Por. W. Czajkowski, Normatywne warunki nawiązania kontaktu w relacjach społecznych a poczucie 

bezpieczeństwa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Security Forum Katowice, 06.11.2014, Katowice. 
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jako człowieka. Z kolei przy interpretacji wpływu społecznego, który nie pozostawia partnerowi 

swobody w dokonywaniu takiego wyboru zidentyfikować należy jej niekonstruktywna postać często 

przybierającą formę manipulowania.   Przy czym definiujemy manipulowanie jako wpływ społeczny, 

w ramach którego manipulujący (agresor) jest świadomy swoich nieuprawnionych zachowań, 

a poddany manipulacji (ofiara) nie zdaje sobie z tego sprawy. 

Przywołanie dwojakiej kategoryzacji potrzeb proponowanej przez Maslowa w swojej 

koncepcji opisującej i wyjaśniającej potencjał rozwojowy człowieka okazuje się być użyteczne 

w interpretacjach prowadzonych w obszarze nauk o bezpieczeństwie. Wskazanie dylematu obrona – 

rozwój ma charakter ponadczasowy i dotyczy funkcjonowania ludzi żyjących w różnorodnych 

warunkach geograficznych, społecznych i kulturowych.  Wynika to głównie z istoty koncepcji 

Maslowa mającej charakter naturalistyczny, z czego należy wywodzić, że doświadczanie tego 

dylematu jest stanem naturalnym wynikającym z istoty bycia człowiekiem. Przezwyciężanie tego 

konfliktu jest uwarunkowane różnorodnymi czynnikami mającymi charakter zewnętrzny wobec 

podmiotu i dotyczącymi takich zmiennych jak na przykład warunki kulturowe i kontekst relacji 

społecznych.   

Identyfikowanie i podejmowanie tego problemu przez jednostkę ma zwykle charakter 

rozwojowy, służy realizowaniu indywidualnego potencjału podmiotu. Może także prowadzić do 

zidentyfikowania i ujawnienia wartości bądź przekonań normatywnych ukierunkowujących sposoby 

rozstrzygania wskazanego dylematu.  
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ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PREZYDENTOWI RP 

PATRYCJA HEJNOLD 

 

Abstract 

The aim of article is to present specific preventive information such as The Bureau of Government 

Protection and to introduce their work in securing the President of Poland. 

Article presents the work of The Bureau of Government Protection officers and their powers And 

shows how The Bureau of Government Protection secures the President of Poland. What protection 

steps they do and also how VIPs’ protection works. 

 

Keywords: The Bureau of Government Protection, the President of Poland, VIPs’ protection 

Abstrakt 

Celem artykułu jest przedstawienie tak specyficznej formacji ochronnej jaką jest Biuro Ochrony 

Rządu, oraz przedstawienie ich pracy w zapewnieniu bezpośredniej ochrony Prezydentowi RP. 

Artykuł ukazuje na czym polega służba funkcjonariuszy BOR, jakie posiadają formy działania i jak 

daleko sięga ich zakres uprawnień oraz w jaki sposób Biuro Ochrony Rządu zapewnia bezpieczeństwo 

Prezydentowi RP. Jakie wykonuje działania ochronne, oraz jak jest przeprowadzana ochrona osobista 

VIP-a. 

 

Słowa kluczowe: Biuro Ochrony Rządu, Prezydent RP, ochrona osobista VIP-a 

 

 

Planowanie działań ochronnych 

Celem planowania działań ochronnych jest wypracowanie pewnego systemu ochrony, aby zastosować 

taktykę ochronną. Za zaplanowanie zabezpieczenia ochronnego oraz za całą operację odpowiada 

dowódca ochrony. Po zaplanowaniu procesu ochrony dowódca musi mieć pewność, że wszyscy 

funkcjonariusze pododdziału ochrony rozumieją zadania jakie zostały im przydzielone, posiadają 

niezbędne wyposażenie oraz znają wszelkie ustalone znaki korespondencji, a także sygnały alarmowe 

i są przygotowani do pełnienia służby.  

Planowanie działań ochronnych składa się z kilku etapów takich jak : 

1. gromadzenie informacji; 

2. analiza zebranych informacji; 

3. ustalenie koncepcji ochrony; 

4. wybór sił i środków; 
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5. przedstawienie planu zabezpieczenia ochronnego
1
. 

 

Rys. 2. Przykładowa struktura zespołu planowania (źródło: J. Kaczyński, Taktyka działań ochronnych, Ochrona 

osób, wyd. GWP, Gdańsk 2009, s. 34) 

Gromadzenie informacji 

Gromadzenie informacji polega na zebraniu jak największej ilości informacji na temat osoby 

chronionej, jej otoczenia, przyzwyczajeniach itp., funkcjonariusze, którzy zajmują się zbieraniem tych 

informacji powinni uwzględnić: 

1. zawód jaki wykonuje osoba chroniona oraz jakie posiada funkcje; 

2. gdzie mieszka, gdzie pracuje; 

3. jakie ma zainteresowania; 

4. czy posiada rodzinę; 

5. jakie panują zwyczaje w jej otoczeniu i jakie ma kontakty; 

6. jakie ma stosunki z pracownikami, z sąsiadami, czy ma jakieś konflikty, zatargi itp.; 

7. kiedy potrzebuje ochrony, w jakim miejscu i czasie; 

8. ewentualne zagrożenia np. groźby; 

9. jak wygląda otoczenie w którym przebywa np. ruch uliczny, drogi, budynki, podjazdy, 

place itp. 

Zebranie tych informacji jest niezbędne do stworzenia planu ochrony, który zawiera: 

1. zadania dla poszczególnych agentów; 

2. całokształt istniejącego dla osoby chronionej zagrożenia; 

3. ograniczenia mogące wystąpić podczas ochrony; 

4. oszacowanie potrzebnych sił, narzędzi oraz środków (czyli ludzie, i sprzęt oraz podstawę 

prawną. 

Jedną z podstawowych metod gromadzenia informacji jest wywiad. Polega on na zbieraniu 

informacji oraz prowadzeniu odpowiednich rozmów i badaniu opinii publicznej w celu ułatwienia 

zaplanowania działań ochronnych.  

Poza wywiadem w celu zaplanowania operacji ochronnej stosuję się także działania 

rozpoznawcze noszące miano rekonesansu ochronnego. Rekonesans ochronny jest te zespół 

czynności, które pozwalają oszacować poziom zagrożenia osoby chronionej w miejscach, w których 

przebywa lub będzie przebywała. W tym przypadku zajmują się tym agenci zwiadu lub rozpoznania. 

                                                           
1
J. Kaczyński, Taktyka działań ochronnych, Ochrona osób, wyd. GWP, Gdańsk 2009 s.33, 34. 



11 
 

Informacje, które gromadzą są przekazywane do agenta ds. zbiorów i stanowią one niezbędny element 

do ustalenia niezbędnych sił, środków i narzędzi, opracowania koncepcji planu, a w końcowym etapie 

do właściwego opracowania planu ochrony. Pozwala to na skuteczne wyeliminowanie potencjalnych 

zagrożeń oraz właściwe wykonywanie zadań agentów. 

Agent zwiadu, który zajmuje się rezonansem ochronnym w miejscu pracy VIP-a, powinien 

podczas analizy zagrożeń zwracać uwagę na: 

1. czas w jakim osoba chroniona przemieszcza się z miejsca w którym przebywa w danej 

chwili do samochodu pokonując korytarze, windy oraz schody; 

2. godziny w których przebywa w pracy; 

3. pracowników którzy mają kontakt z osobą chronioną, czy wszyscy są znani i sprawdzeni 

przez agentów, osoby odwiedzające miejsce w którym przebywa VIP, kurierzy, gości itp.; 

4. wyjścia awaryjne; 

5. oświetlenie budynku, instalację itp.; 

6. system przeciwpożarowy; 

7. parkingi, czy samochód podczas nieobecności jest zabezpieczony. 

Agent zwiadu ma także na uwadze miejsca, w których mógłby znajdować się snajper, czyli 

określa strefę ognia, tzn. obszar skutecznego prowadzenia ostrzału. Miejsca te  muszą być szczególnie 

zabezpieczone podczas przemieszczania się osoby chronionej. Ważna jest także kontrola terenu, która 

polega na obserwacji przez agentów obszaru, miejsc i punktów, w których przebywa VIP. Jest to 

zadanie wykonywane podczas planowania ochrony oraz w trakcie realizacji ochrony osobistej. 

Analiza zebranych informacji 

Analizą zebranych informacji zajmuje się agent ds. analiz. Po otrzymaniu wszystkich informacji od 

informatorów oraz agentów zwiadu, wyklucza informacje, które są nieistotne, a resztę przekazuje 

innym agentom ochrony, zgodnie z ich kompetencjami. Gromadzenie informacji aby było skuteczne 

musi być prowadzone systematycznie, a zebrane informacje muszą być szybko udostępnione innym 

sekcjom i zespołom ochronnym.  

Ustalenie koncepcji ochrony  

Ustalenie koncepcji ochrony, które następuje po zebraniu wszystkich informacji, polega na ogólnym 

opracowaniu planu ochrony. Funkcjonariuszem za to odpowiedzialnym jest szef planowania, który 

planuje zadania dla poszczególnych grup agentów. Szczególną uwagę musi on zwrócić na taktykę 

działania, podczas zagrożenia oraz w razie zaistnienia wypadków losowych takich jak np.: 

1. pojawienie się i wtargnięcie osób niepożądanych; 

2. podłożenie ładunków wybuchowych; 

3. wypadki samochodowe oraz zablokowanie trasy przejazdu lub awaria środka transportu; 

4. katastrofy żywiołowe; 

5. nagła zmienia planów osoby chronionej; 

6. choroba VIP-a. 

Po przyjęciu stosownej koncepcji ochrony należy dobrać odpowiednie siły i środki niezbędne 

do realizacji dalszych zadań ochronnych wykonywanych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. 

Siły i środki „to określenie zasobów ludzkich i sprzętu, niezbędnych do zabezpieczenia 

ochronnego”
2
.  

Ustalając liczbę osób potrzebnych do ochrony należy zwrócić uwagę na: 

1. obszar jaki będzie zabezpieczany; 

                                                           
2
J. Kaczyński, Taktyka działań ochronnych, Ochrona osób, wyd. GWP, Gdańsk 2009, s. 39. 
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2. możliwość wystąpienia ewentualnych sytuacji zagrożenia; 

3. rodzaj broni jaka będzie w danym czasie potrzebna; 

4. rodzaj obserwacji; 

5. rodzaj transportu jaki będzie potrzebny; 

6. łączność pomiędzy funkcjonariuszami; 

7. miejsca odpoczynku oraz przerw; 

8.  miejsce do przechowywania uzbrojenia oraz dokumentów. 

 

Plan zabezpieczenia ochronnego 

Plan zabezpieczenia ochronnego jest to przedstawienie graficzne wcześniej zaplanowanej koncepcji 

przez szefa planowania. Zawiera on wiedzę związaną z działaniami ochronnymi oraz przedstawia 

wszystkie czynności grup ochronnych oraz poszczególnych ich członków, wykorzystuje także 

wszelkie mapy miast, dzielnic, plany architektoniczne, itp. Kolorowe znaki na planie pozwalają na 

odznaczenie wszelkich posterunków, ludzi, sprzętu itp. 

Plan zabezpieczenia powinien zawierać: 

- wszelkie informacje o sytuacji osoby chronionej; 

- opis całego zadania oraz harmonogramy pobytów; 

- dane osoby chronionej oraz towarzyszącym jej osobom (grupa krwi, wiek itp.); 

- koncepcję zabezpieczenia; 

- informacje wywiadowcze; 

- wykaz zadań dla poszczególnych agentów; 

- opis postępowania podczas zagrożenia oraz wykaz najbliższych szpitali. 

 

Bibliografia 
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NARODOWEGO 
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Abstract 

Since the beginning of its statehood Japan creates a system of concepts enrolling in the cultural aspect, 

which was to the legitimacy of the authority of the emperor - descendant of the mythical deities, the 

only living God, who speaks - the will of those deities - an exceptional country - Japan. This 

uniqueness consisted of a mission by the deity, and involving the unification of the peoples of the 

world under the rule of the divine emperor and the creation of a worldwide system of government 

based on the Confucian family model, where the ruler served as his father and the other members of 

the community - depending on their positions, createThey were strictly hierarchical social structure 

with due each member destination. What is very important is the fact that the Japanese conceptual 

system, like systems of other countries in the region, subject to the influence of Chinese philosophy, 

which enriched him, and at the same time made him a universal value, specific to a particular cultural 

group. It is to these common values alluded doctrine Hakko - Ichiu and the associated concept of 

Asian Zone Common Prosperity. Under the assumptions of Japanese nationalists, those concepts have 

become the response of Asian spirituality to the western materialism, which constitutes a threat to 

traditional Asian values. 

 

Keywords: Japan, doctrine Hakko – Ichiu, national security, Asia 

 

Abstrakt  

Od początku swojej państwowości Japonia tworzyła system pojęć wpisujących się w aspekt 

kulturowy, który miał na celu legitymizację władzy cesarza – potomka mitycznych bóstw, jedynego 

żyjącego boga, władającego – z woli tychże bóstw – wyjątkowym krajem – Japonią. Wyjątkowość ta 

polegała na misji zleconej przez bóstwa, a polegającej na zjednoczeniu narodów świata pod 

panowaniem boskiego cesarza i stworzeniu ogólnoświatowego systemu władzy opartego na 

konfucjańskim modelu rodziny, w której władca pełnił rolę ojca, a pozostali członkowie tej 

społeczności – w zależności od zajmowanych stanowisk, tworzyć mieli ściśle zhierarchizowaną 

strukturę społeczną z należnym każdemu członkowi  miejscem. To co niezwykle istotne, to fakt, że 

japoński system pojęciowy, podobnie jak systemy innych państw regionu, podlegał wpływom filozofii 

chińskiej, które go wzbogacały, a jednocześnie nadawały mu walor uniwersalny, właściwy dla 

określonego kręgu kulturowego. To do tych wspólnych wartości nawiązywała doktryna Hakko – Ichiu 

oraz powiązane z nim pojęcie Wspólnej Azjatyckiej Strefy Dobrobytu. W myśl założeń japońskich 

nacjonalistów pojęcia te miały stać się odpowiedzią azjatyckiej duchowości  na zachodni materializm, 

stanowiący zagrożenie dla tradycyjnych wartości azjatyckich. 
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Słowa kluczowe: Japonia, doktryna Hakko – Ichiu, bezpieczeństwo narodowe, Azja 

 

Przystępując do analizy historycznej, ukierunkowanej na badanie relacji między poszczególnymi 

narodami nie sposób pominąć wpływu na kształt tych wzajemnych oddziaływań dwóch istotnych 

czynników: tradycji i kultury danego narodu. Aby przybliżyć znaczenie wymienionych powyżej 

dwóch terminów posłużymy się definicją wybitnego socjologa Anthony Giddensa, który tak je 

scharakteryzował: tradycja to takie zorientowanie na przeszłość, w którym owa przeszłość wywiera 

potężny wpływ na teraźniejszość lub, ujmując rzecz precyzyjniej, zostaje zaprzęgnięta do wywierania 

potężnego wpływu na teraźniejszość.
1
 

Poszerzając znaczenie pojęcia tradycji A. Giddens pisze: tradycja opisuje nie tylko to, co 

w społeczeństwie «się robi», ale również to, co «się powinno robić»
2
 

Wyniki badań socjologicznych prowadzone w obrębie tych pojęć wskazują jednoznacznie na  

wzajemne oddziaływanie i przenikanie tradycji i kultury
3
 oraz ich ogromny wpływ na kształtowanie 

postaw danego społeczeństwa, również w sferze działań o charakterze politycznym.   

Jakkolwiek idea, że tożsamość kulturowa i tradycje powinny odgrywać główną rolę 

w definiowaniu autentycznych fundamentów moralnych i określaniu politycznych granic danego 

społeczeństwa wydaje się słuszna, to zawiera ona kilka poważnych wad, które często przybierają 

całkiem nieprzyjemne formy. 
4
  

Zanim jednak określimy zakres tych „nieprzyjemnych form”, niezbędne będzie bliższe 

przyjrzenie się związkom tradycji, kultury i ich  umocowaniu historycznemu.  

Tworzenie programów politycznych, doktryn i ideologii niemal zawsze zawiera odwołania do 

mniej lub bardziej zamierzchłej historii i ukształtowanej pod jej wpływem kultury. E. Skrabacz 

oceniając to zjawisko pod kątem socjologicznym tak pisze: charakter działań politycznych jest 

zasadniczo przyszłościowy, ale w naturalny sposób konstruowanie programów i prezentowanie 

propozycji jest odniesieniem do przeszłości: podsumowaniem, zapowiedzią kontynuacji, krytyką, 

korektą.
5
   

Oczywiście pojęcia te ulegają ciągłym modyfikacjom i przeobrażeniom, uzależnionym od 

zmieniających się warunków geopolitycznych. W takim jednak ujęciu, dla doraźnych potrzeb 

politycznych zarówno tradycja, jak również kultura stanowią tworzywo, które może posłużyć do 

uzasadnienia podjęcia określonych działań - często wyrażających się dominacją, podporzadkowaniem 

czy legitymizacją określonego systemu sprawowania władzy.  

Nie mniej ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przystępując do badań nad 

związkami tradycji, kultury i polityki jest problem tzw. relatywizmu kulturowego czy  etnocentryzmu, 

który został scharakteryzowany przez A. Giddensa w następujący sposób: Zrozumienie kultur 

z zewnątrz może okazać się trudne lub wręcz niemożliwe. Nie sposób pojąć praktyk i przekonań 

w oderwaniu od całości kulturowej, której są częścią. Badanie kultury musi odbywać się 

                                                        
1
 A. Giddens, Życie w społeczeństwie posttradycyjnym, w: U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja 

refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tł. J. Konieczny, Wydawnictwo 

Naukowe PWN,  Warszawa 2009,  s. 87. 
2
 Ibidem, s. 91. 

3
 Aspekt kultury i ukształtowany pod  jej wpływem system norm kulturowych objaśnia A. Goddins w swojej 

pracy: Socjologia, tł. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2007, s.45-47. Autor wskazuje tam charakterystyczną 

postawę społeczeństwa japońskiego wyrażającą się przywiązaniem do tradycyjnych wartości kulturowych, 

odpornych na działanie czasu.  
4
 Europe and the Asia – Pacific. Culture, Identity and Representations of Region, edited by S. Lawson, 

Routledge2013, s. 230. 
5
 E. Skrabacz, 2011, Ogarnąć przeszłość – polityczność historii i pamięci w III RP, w: Elżbieta Nieroba (red.), 

Targowisko przeszłości. Społeczne konsekwencje popkulturowych sposobów opowiadania o świecie minionym, 

Warszawa 2011, s. 24. 
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w kategoriach jej własnych sensów i wartości…
6
   Etnocentryzm natomiast sprowadza się do oceny: 

innych kultur poprzez porównanie ich z własną.
7
 

Przy badaniu wybranych aspektów tradycji i kultury japońskiej (czy kultury Dalekiego 

Wschodu w ogóle) należy zachować szczególną ostrożność, gdyż postawa relatywizmu kulturowego 

czy etnocentryzmu może niekiedy doprowadzić badającego do nieprawdopodobnych wręcz wniosków 

(przykładem może być doszukiwanie się  przez niektórych historyków czy politologów elementów 

faszystowskich w japońskim systemie politycznym po tzw. Restauracji Meiji określanych mianem 

Tennō faszyzmu). 

Spoiwem łączącym wymienione we wstępie elementy tradycji i kultury w aspekcie 

politycznym oraz powiązaną z nimi kwestią bezpieczeństwa narodowego jest doktryna Hakko - Ichiu

（八個一宇 ), będąca podstawą japońskiego ekspansjonizmu i militaryzmu, którego początki sięgają 

XVI wieku, a który na dobre rozwinął się pod koniec XIX wieku, aby osiągnąć swój punkt 

kulminacyjny w latach 30- tych i 40- tych XX wieku i ostatecznie przyczynić się do klęski Japonii 

w 1945 roku. 

Hakko – Ichiu wpisuje się w definicję A. Giddensa, łącząc przeszłość z teraźniejszością 

i poprzez odwołania do zamierzchłej historii legitymizując określony system polityczny 

ukierunkowany na  dominację i podporządkowanie innych narodów – właśnie w imię owej tradycji, 

mającej swoje źródło m.in. w kulturze Chin, która od około siódmego wieku naszej ery wywierała 

silny wpływ na państwa sąsiednie, tworząc w ten sposób pewien wspólny system wartości.  

Przystępując do badania znaczenia i zakresu oddziaływania doktryny Hakko-Ichiu nie 

możemy ograniczać się do metody proponowanej przez szkołę europejską (traktowanej tutaj jedynie 

pomocniczo), gdyż wówczas nie dostrzeżemy jej istoty, osadzonej głęboko w tradycji 

dalekowschodniej.  

Prapoczątku idei Hakko – Ichiu, co w języku japońskim oznacza „osiem krańców świata pod 

wspólnym dachem” należy poszukiwać już w zamierzchłej, na wpół mitycznej przeszłości spisanej 

około VII i VIII wieku w Nihongi i Kojiki zaliczanych do kanonu świętych ksiąg rodzimej religii 

shintō. Mity i legendy stanowiące podstawy tradycji i kultury japońskiej wielokrotnie przywołują 

słowa bóstw, w tym jednego z najważniejszych – bogini Amaterasu, nakazujących ustanowienie po 

wsze czasy władzy boskich potomków zamieszkujących boska krainę – Japonię. Fragment tego 

przesłania brzmi następująco: 

Zwróciła się wtedy [bogini Amaterasu – M.H.] do boskiego wnuka [Jimmu – M.H] i tak mu 

nakazała: „Ziemia nad którą będą panować moi potomkowie, jest to kraina Ashihara – no Chihoaki – 

no Mizuho – no kuni, to znaczy Japonia. Ty mój wnuku, idź tam i zaprowadź rządy. Idź i niechaj ci 

się wiedzie. Oby rozkwitło twoje potomstwo i trwało bezkreśnie jak niebo i ziemia.”
8
 

Według Nihongi - Jimmu objął powierzoną mu krainę i podczas uroczystości intronizacji 

w roku 660 wygłosił mowę, w której po raz pierwszy użyte zostało określenie Hakko – Ichiu. Boski 

potomek zwrócił się  tymi słowami: nade wszystko powinienem z życzliwością odpowiedzieć 

Niebiańskim Potęgom, które obdarowały mnie tym królestwem, a następnie, wspierając prawo, 

przedłużyć linię imperium. Odtąd stolica powinna zostać rozciągnięta, aby objąć sześć stron świata i 

aby osiem jego krańców mogło zostać przykryte wspólnym dachem.
9
  

Określenia użyte przez pierwszego cesarza Jimmu należy rozumieć w następujący sposób: 

osiem krańców świata – Hakko – to przestrzeń rozciągającą się naokoło, wszędzie, stolica – japońskie, 

                                                        
6
 A. Giddens, Socjologia, tł.  A. Szułżycka, Warszawa 2007, s. 49. 

7
 Ibidem, s. 49. 

8
 J. Tubielewicz, Od mitu do historii, Wykłady o Japonii, Warszawa 2006, s. 36. 

9
 Yung – Hwan Jo, Japanese Geopolitics and The Greater East Asia Co – Prosperity Sphere, The American 

University Washington 1964, s. 20. 
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światowe imperium.
10

 Pojęcie dachu – Ichiu tłumaczone jest z reguły jako rodzina. W języku 

chińskim oznacza to również świat, rozumiany jako rodzina narodów świata.
11

  

Powyższe wyjaśnienia należy zatem rozumieć jako odwołanie do konfucjańskiej zasady 

hierarchii społecznej, zorganizowanej na wzór rodziny, na czele której stoi cesarz będący 

ucieleśnieniem ojca wielkiej światowej rodziny. Wedle filozofii Konfucjusza, tak zorganizowane 

społeczeństwo gwarantowało harmonijny rozwój i zapewniało błogosławieństwo. 

Wyjaśnienia te wskazują na jeszcze jedną właściwość przejawiającą się w Hakko – Ichiu - 

chociaż w gruncie rzeczy obejmującą niemal wszystkie aspekty japońskiej - i nie tylko – tradycji 

i kultury.  

Pozostawiając na chwilę zawiłości filozoficzno–doktrynalne należy zwrócić uwagę, że 

Japonia, podobnie jak Korea czy Wietnam pozostawała niemal od samego początku swojej 

państwowości pod silnym wpływem chińskiej tradycji i kultury, co jest mocno akcentowane przez 

historyków i kulturoznawców i co zostało wspomniane już wcześniej.  Warto jednak zwrócić uwagę, 

że Japończycy nie kopiowali bezmyślnie obcych wzorców, ale adoptowali je i przystosowywali do 

swoich potrzeb, akcentując elementy pozwalające na wzmocnienia władzy cesarza, który na 

podobieństwo systemu chińskiego realizował (choć w nieco odmienny sposób) boskie posłannictwo, 

sprawując rządy nad boską krainą – Japonią. 

Prymitywne wierzenia pierwotnego społeczeństwa, których istotnymi cechami był kult natury 

i kult przodków, umiejętnie pokierowane przekształciły się w kult cesarza i Wielkiej Japonii.”
12

 

Jak duża była siła oddziaływania mitu o boskim posłannictwie cesarza - potomka bogów 

i boskiego kraju - Japonii niech świadczą liczne traktaty filozoficzne tworzone przez uznanych 

uczonych japońskich na długo przed tzw. Restauracją Meiji. Najwybitniejszym przedstawicielem tego 

nurtu w okresie rządów Tokugawów był Motoori Norinaga
13

. W swoich komentarzach na temat 

świętych tekstów zamieszczonych w Kojiki pisał:  

Japonia jest krajem, który zrodził boginię Amaterasu, ten fakt dowodzi jej wyższości nad innymi 

krajami, które również cieszą się jej łaską. Bogini obdarowawszy swego wnuka Ninigi trzema 

świętymi skarbami ogłosiła go władcą Japonii po wsze czasy. Jego potomkowie będą nadal rządzili 

nią tak długo, jak długo istnieć będzie niebo i ziemia(…). Po wieczne czasy, każdy cesarz jest synem 

bogini(…). Wieczna trwałość dynastii cesarskiej jest pełnym dowodem tego, że „droga bogów” 

nieskończenie przerasta inne systemy wszystkich krajów.
14

 

Poglądy Norinagi były niezwykle popularne w kręgach dworskich oraz popierane przez 

niektóre rody arystokratyczne, nieprzychylne rządom Tokugawów.  Co zrozumiałe, filozofia Norinagi 

była doskonałym narzędziem walki politycznej od połowy XIX wieku, wykorzystywanym przez 

ośrodki skupione wokół dworu cesarskiego do odzyskania i ugruntowania władzy należnej mu z woli 

niebios. Prace Motoori Norigiego włączono jako pomoce dydaktyczne w procesie wychowania 

patriotycznego.   

                                                        
10

 Shin’ichi Fuji, Tenno Seiji, Tokyo: Yuhikaku 1944, s. 27 [w:] Yung – Hwan Jo, Japanese Geopolitics and The 

Greater East Asia Co – Prosperity Sphere, The American University Washington 1964, s. 20. 
11

 Yung – Hwan Jo, Japanese Geopolitics and The Greater East Asia Co – Prosperity Sphere, s. 21. 
12

 J.Tubielewicz, Mitologia Japonii, Warszawa 1986, s.23. 
13

 Motoori Norinaga ( 1730-1801) najwybitniejszy uczony w zakresie klasyki dzieł japońskich, filozof. 

W swoich pracach m.in. Motoori Norinaga Zenshu (Dzieła Motoori Norinagi) oraz licznych traktatach 

filozoficzno-literackich odrzucał wpływy buddyjskie i konfucjańskie na shinto, twierdząc, że utrudniają 

odnalezienie prawdziwego ducha japońskich mitów i świętej tradycji. Zdaniem Motoori Norinagi w Kojiki 

ukryta jest prawda o głębokim sensie metafizycznym – niepoznawalna rozumowo. Jego zdaniem shinto stanowi 

jedyny pełny wgląd w naturę wszechświata, co stawia Japończyków ponad innymi narodami świata, które 

pozbawione shinto muszą szukać odpowiedzi w filozoficznych spekulacjach. Oprac. na podstawie: 

www.britanica.com, www.bbc.com.uk.  
14

 Motoori Norinaga, cyt.za J. Tubielewicz, Mitologia Japonii, Warszawa 1986, s. 24. 
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Poglądy Motoori Norigiego i jemu podobnych uczonych japońskich, mimo, że cenione  przez 

kręgi dworskie, a od wieku XIX również przez ośrodki patriotyczne czy nacjonalistyczne, pomijały 

wpływy filozofii konfucjańskiej czy buddyjskiej na kształt kultury i tradycji, do której odwoływała się 

m.in. doktryna Hakko – Ichiu.  

Autor pracy zatytułowanej:  Confucian Traditions in Modern East Asia: Their Destinies and 

Prospects stwierdza wprost: W przeszłości Chiny, Japonia, Korea i Wietnam tworzyły coś na kształt 

konfucjańskiej strefy kulturowej. 
15

 

Z kolei inny uczony japoński – reprezentujący szkołę buddyjską Suzuki Daisetsu Teitaroo
16

  

oceniając przeszło sto lat później wypowiedzi Motoori Norinagi stwierdził: 

  

To prawda, że Motoori Norinaga i jego uczniowie przypuścili gwałtowny atak na 

konfucjanizm i buddyzm – jako doktryny „z importu”, odległe od uczuć i sposobu bycia 

Japończyków. Ich konserwatyzm wynikał jednak raczej z politycznych niż filozoficznych 

przesłanek. Bez wątpienia przyczynili się oni w dużej mierze do panowania Meiji, zwanego 

pod nazwą „Restauracji roku 1868”. Ale z czysto filozoficznego punktu widzenia trudno 

uznać, że ich religijno-dialektyczny żargon miał jakikolwiek walor powszechny.
17

 

 

Krytyka dokonań Motoori Norinagi nie wpływu na popularność jego poglądów oraz częste 

odwołania do jego filozofii przez nacjonalistów japońskich po roku 1868. Spór między uczonymi 

japońskimi miał  - oprócz charakteru czysto filozoficznego – jeszcze jeden ważny aspekt. Wykazanie 

wpływów chińskiej filozofii konfucjańskiej czy systemu filozoficznego stworzonego przez Meng Zi 

(Mencjusza)
18

 (co zostanie omówione niżej) nadawało doktrynie Hakko–Ichiu charakteru 

uniwersalnego, posiadającego wspólny dla wielu krajów Azji południowo–wschodniej rdzeń 

                                                        
15

 Ming – huei Lee, Confucian Traditions in Modern East Asia: Their Destinies and Prospects, www. Oriens – 

extremus.de, s. 237. 
16

 Suzuki Daisetsu Teitaro (1870-1966) należał do klasy samurajów. Jest jednym z  najbardziej znanych 

japońskich myślicieli. Był profesorem filozofii buddyjskiej, pierwszym i najważniejszym propagatorem filozofii 

zen na Zachodzie. Swoimi  licznymi opracowaniami na temat myśli buddyjskiej, a szczególnie filozofii zen 

zapoczątkował na Zachodzie badania naukowe i filozoficzne nad istotą buddyzmu i zen oraz wpływu na kulturę i 

historię narodów Azji. Na początku XX wieku przebywał w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, gdzie 

uczestniczył w licznych konferencjach naukowych poświęconych rozwojowi religii, prowadził wykłady 

i seminaria, a także publikował liczne prace naukowe na temat buddyjskiej szkoły mahajana i zen. Zajmował 

się przekładami literatury buddyjskiej z języka japońskiego i chińskiego na język angielski. W publikacjach 

i pracach naukowych Suzuki D.T. zgłębianiem metafizycznej i filozoficznej natury religii oraz dokonywał 

porównania mistyki chrześcijańskiej i filozofii buddyjskiej. Nade wszystko był propagatorem nurtu zen na 

Zachodzie, podkreślając niezwykły i wielowymiarowy wpływ tej szkoły na życie jednostki i społeczeństwa. To 

co wymaga szczególnego podkreślenia przy omawianiu dorobku naukowego Suzuki D.T., to jego uznanie dla 

chińskiej myśli filozoficznej i etyczno – moralnej, która wniosła istotny wkład w rozwój buddyzmu i zen, co 

z kolei przyczyniło się do szybkiego rozwoju: kulturowego, politycznego i społecznego w Japonii. Poglądy 

polityczne Suzuki D.T. często przywoływane są w kontekście działań Japonii na arenie międzynarodowej 

w pierwszej połowie XX wieku, a szczególnie przy realizacji planu budowy nowego porządku w Azji 

południowo-wschodniej w ramach ideologii Kokutai i Hakko-Ichiu. Suzuki D.T. w opracowaniach i esejach na 

temat buddyzmu i zen często korzystał z zachodniej metodologii naukowej, co miało ułatwić zrozumienie 

odmiennego systemu filozoficznego przez czytelnika europejskiego. Z badań naukowych Suzuki D.T. korzystał 

w swoich pracach naukowych m.in. Carl Jung. Opracowano na podstawie: encyklopedia japonica,  

www.yourdictionary.com (dostęp: 30.10 2013), www.answers.com (dostęp: 30.10.2013). 
17

 D. Suzuki, Zen i kultura japońska, Kraków 2009, s. 36. 
18

 Meng Zi ( ok.371 – 289 p.n.e. ) znanego lepiej jako „Mistrz Meng” – chiński filozof, interpretator filozofii 

konfucjańskiej, a także twórca własnego systemu – m.in. Wang – Tao – zawierającego główne przesłanie -  ideę 

głoszącą konieczność sprawowania władzy bez użycia przemocy. Mimo niewielkiego zainteresowania ze strony 

ówczesnych władców chińskich królestw, filozofia Meng Zi uważana jest za jedną z najważniejszych ( obok 

m.in.  konfucjańskiej ), która wniosła duzy wkład w rozwój kultury chińskiej. 

http://www.yourdictionary.com/
http://www.answers.com/
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kulturowy. Z politycznego punktu widzenia było to niezmiernie istotne, gdyż jej podstawowe 

założenia głosiły, że: 

 

 

1) Japonia jest centrum świata, a na jej czele stoi sprawujący władzę boski cesarz, 

który zawdzięcza swą boskość temu, że jest potomkiem wielkiej Amaterasu –Omikami. 

2) Japonia znajduje się pod specjalną opieką bogów (Kami). Dlatego naród i ziemia 

Wielkiej Japonii oraz wszystkie jej instytucje są wywyższone ponad wszystko. 

3) Wszystkie te cechy są podstawą KODOSHUGISHA (Cesarskiej Drogi) i dają Japonii 

boską misję doprowadzenia wszystkich narodów pod wspólny dach, tak aby cała 

ludzkość dla własnego dobra mogła zostać włączona w dzieło sprawowania władzy przez 

Cesarza.
19

 

 

 

Wyjaśnienia japońskich „ojców” doktryny Hakko – Ichiu oraz jej propagatorów podkreślały 

znaczenie filozoficznego składnika – Kodo (jap. cesarska droga), który jest podobny „…do chińskiej 

koncepcji Odo  - tłumaczonej jako Królewska Droga.”
20

 

Opierając się na wyjaśnieniach Meng Zi jego idei Odo – określanej również jako Wang – tao 

[Królewska Droga – MH], Japończycy zwracali szczególną uwagę na jej dwa główne pierwiastki: „jin 

– tłumaczony jako życzliwość oraz toku – tłumaczony jako moralność.”
21

  

Zatem filozofia Kodo (Cesarskiej Drogi), a co za tym idzie sama doktryna Hakko - Ichiu  

wyjaśniana w oparciu o system filozoficzny Meng Zi była tłumaczona jako „…ekspansja w duchu 

wzajemnego poszanowania i miłości do drugiego człowieka ogarniająca cały świat jako jedną 

rodzinę.”
22

   

Oceniając rolę i znaczenie doktryny Hakko – Ichiu należy raz jeszcze podkreślić duże 

znaczenie mitu, który ukształtował japońską tradycję i kulturę i ugruntował przekonanie 

o nadprzyrodzonych cechach boskiego cesarza, jak i narodu. Znany badacz kultury japońskiej 

Wiesław Kotański w przedmowie do polskiego wydania Kojiki wyraził opinię, że taki punkt widzenia 

dziejów narodu „dawał pożywkę różnego rodzaju nacjonalistycznym i szowinistycznym prądom 

w Japonii aż po najnowsze czasy”
23

.  

Analizując podstawowe założenia doktryny Hakko – Ichiu nie sposób pominąć znaczenia 

rodzimej religii shintō, która w tym przypadku była spoiwem łączącym poszczególne elementy 

składowe doktryny. Wyjaśnienie to wydaje się oczywiste jeżeli wiemy, iż rola cesarza w ujęciu shintō 

miała charakter dualistyczny – religijno – polityczny. Jako najwyższy kapłan kultu był łącznikiem 

między światem ludzi i bogów, wypełniając posłannictwo bogów, stawał się przywódcą w wymiarze 

politycznym.  

Podkreślenie roli i znaczenia kultu shintō w odniesieniu do Hakko – Ichiu jest o tyle istotne, 

że ten tradycyjny system wierzeń japońskich od około VII wieku podlegał silnym wpływom – co 

wspomniano już wcześniej - filozofii buddyjskiej i konfucjańskiej. Doprowadziło to do sytuacji, 

                                                        
19

 K. Dave, Japan`s Dark Background 1881-1945,Willamette University  

www.willamette.edu/~rloftus/moremilitarism.html, s.1 (dostep: 26.02.2005). 
20

  Ibidem, s.24. 
21

 Taira Shidehara, Dai Tao to Sejiku ( Growth of Greater East Asia ), Tokyo Deizai Shimpo She Shuppan Bu 

1941, s. 18-19 [w:] Yung – Hwan Jo, Japanese Geopolitics and The Greater East Asia Co – Prosperity Sphere, 

s. 24. 
22

  Yoshijiro Takasa, Dainihon Shochoku Kindai ( Interpretation of the Imperial Rescripts of the Great Japan ), 

Proceedings 16105, s. 317 [w:] Yung – Hwan Jo, Japanese Geopolitics and The Greater East Asia Co – 

Prosperity Sphere, s. 24. 
23

Kojiki czyli Księga Dawnych Wydarzeń, przekład W. Kotański, Warszawa 1986, s. 22.  
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w której  buddyzmu i konfucjanizmu dokonały przeobrażeń o charakterze teologiczno-doktrynalnym, 

co z kolei pozwoliło na stworzenie z shintō religii państwowej, która mogła odegrać ważną rolę na 

płaszczyźnie politycznej jako czynnik państwotwórczy, stając się – jako religia państwowa – 

gwarantem siły i autorytetu władzy cesarza od tzw. Restauracji Meiji (1868), aż po kapitulację w 1945 

roku.  

Pierwsze działania podjęte w duchu Hakko – Ichiu datuje się na  XVI wiek i wiąże  z planami 

podboju Korei i Chin przez jednego z trzech wielkich przywódców średniowiecznej Japonii – 

Toyotomi Hideyoshiego
24

. który „…sam zajął się przygotowaniami do wyprawy koreańskiej, która 

miała być wstępem do podboju Chin i reszty świata“
25

. Działaniom Toyotomiego przyświecała idea, 

aby: „rozpowszechnić zwyczaje naszego kraju w czterystu i więcej prowincjach tego kraju oraz by 

ustanowić tam władzę naszego cesarskiego miasta, która przetrwa wszystkie epoki“
26

. Mimo dwóch 

wypraw wojennych zorganizowanych w 1590 i 1597 roku i zdecydowanej militarnej przewagi po 

stronie japońskiej podjęte działania zbrojne nie przyniosły spodziewanego zwycięstwa, a jedynie smak 

gorzkiej porażki i śmierć wielu tysięcy ludzi. Nie doszło do podboju terenów zamorskich, a śmierć 

Toyotomi Hideyoshiego na długie lata położyła kres śmiałym planom podporządkowania świata. 

Kolejni władcy Japonii z rodu Tokugawa koncentrowali się na zapewnieniu spójności kraju 

i całkowicie zarzucili jakiekolwiek plany podbojów.  

Zapomniana przez około 300 lat, powróciła na przełomie XIX i XX wieku i została 

dopasowana do nowej rzeczywistości politycznej.  

Wydarzenia, które rozegrały się w połowie lat 50- tych XIX wieku  za sprawą akcji militarnej 

Stanów Zjednoczonych
27

 wykazały całkowitą bezsilność Japonii wobec potęgi mocarstw zachodnich, 

których polityka stanowiła zagrożenie dla tradycji
28

 i kultury japońskiej czy wręcz jej bytu 

politycznego. Obawy japońskich elit politycznych były w pełni uzasadnione.   

                                                        
24

 Toyotomi Hideyoshi (1536 – 1598 ) przez historyków uznany za jednego z trzech wielkich władców 

średniowiecznej Japonii. W przeciwieństwie do swojego poprzednika – Ody Nobunagi (1534 – 1582)  

…znanego jako syna samuraja z Owari – przyp. Asao Naohiro, The sixteenth – century unification, Faculty of 

Letters, University of Kyoto, [w:] The Cambridge History of Japan Volume 4, Early Modern Japan, Cambridge 

University Press 1991, s. 40, Toyotomi Hideyoshi … pochodził z rodziny chłopskiej z Aichi, dystrykt Owari – 

Ibidem, s. 45. Gminne pochodzenie nie dawało widoków na wysoki awans społeczny, nie mówiąc już 

o możliwości wspięcia się na najwyższy szczebel drabiny społecznej ówczesnej Japonii. Upór w dążeniu do 

celu, olbrzymie zdolności organizacyjne i strategiczne oraz przychylność losu sprawiły, że po śmierci Ody 

Nobunagi w 6 miesiącu 1582 roku zdołał przejąć władzę polityczną i wojskową w Japonii, którą sprawował aż 

do swojej śmierci. W ostatnich latach swojego życia - 1592 i 1598  postanowił urzeczywistnić ideę Wielkiej 

Japonii organizując wyprawę wojenną na Koreę, aby w dalszej kolejności dokonać podboju Chin. Działania te 

zakończyły się klęska militarną Japonii, a sama idea rozszerzenia władzy boskiego cesarza na sąsiednie kraje 

została porzucona wraz ze śmiercią Toyotomiego Hideyoshiego we wrześniu  roku 1598, aby odżyć na nowo 

w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Na temat dokonań Toyotomiego Hideyoshiego zob. Również w: 

A. Iskenderow, Toyotomi Hideyoshi, tł. E. Szulc, Warszawa 1991, J. Mendyk, Wielcy wojownicy Japonii, 

Toyotomi Hideyoshi ( 1537 – 1598 ), Warszawa 2009. 
25

 J. Tubielewicz, Historia Japonii, s. 241. 
26

 M. E. Berry, Hideyoshi, za C. Totman, Historia Japonii, Kraków 2009, tł.J. Hunia, s. 278. 
27

 W 1853 roku Perry, na czele okrętów wojennych udał się do Japonii, aby w imieniu USA przedłożyć 

propozycję udostępnienia kilku portów japońskich w celu utworzenia amerykańskich baz handlowych 

i zaopatrzeniowych. Nieprzychylne stanowisko shogunatu doprowadziło do ponownej ekspedycji amerykańskich 

okrętów wojennych, które w 1854 roku wpłynęły do Zatoki Edo, zmuszając władze wojskowe Japonii do 

podpisania  31 marca 1854 w Kannai Traktat o pokoju i przyjaźni pomiędzy Japonią i Stanami Zjednoczonymi 

(jap. Nichibei Washin Jōyaku w skrócie Kanagawa Jōyaku), w myśl, którego otwarto dla Ameryki porty 

Shimoda i Hakodate. Amerykanie uzyskali również klauzulę najwyższego uprzywilejowania. Za: 

www.history.navy.mil/bios/perry_mc.htm (dostęp: 20.12.2013), www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives 

(dostęp: 20.12.2013). 
28

 Tradycjonaliści japońscy uważali styl życia społeczeństw zachodnich za przeciwieństwo relacji społecznych 

w Japonii. Wliczyć tu należy obawy o  wzmocnienie roli  kobiety, której pozycję wyznaczała utrwalona przez 

wieki tradycja oparta na filozofii konfucjańskiej.  
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W wyniku ekspansji kolonialnej rozległe tereny Azji Południowo-Wschodniej znalazły się 

pod silnym wpływem mocarstw zachodnich, prowadzących działania o charakterze niekiedy wręcz 

rabunkowym. 

Efekty tych poczynań widoczne były szczególnie w Chinach, które stały się areną 

bezwzględnej rywalizacji potęg zachodnich ukierunkowanej na uzyskanie wymiernych korzyści 

materialnych bez oglądania się chińską tradycję i kulturę. Należy również pamiętać, że następstwem 

siłowego przerwania izolacji Japonii było podpisanie niekorzystnych umów handlowych, podobnych 

do tych, które obowiązywały na terytorium cesarskich Chin. 

Dla lepszego zobrazowania stanu i poziomu zagrożenia jakim dla Japonii (i innych państw 

regionu) była polityka mocarstw zachodnich posłużymy się definicją bezpieczeństwa, którą będziemy 

rozumieć jako wieloaspektowe zjawisko, dla określonego jednostkowego lub zbiorowego podmiotu, 

dotyczące go bezpośrednio lub pośrednio którego spektrum tworzą następujące komponenty: 

 

 pożądany stan, który oznacza dla danego podmiotu poziom efektywności kontroli nad 

możliwościami w danym miejscu oraz przedziale czasu zagrożeniami wartości istotnych dla 

tego podmiotu; inaczej mówiąc, bezpieczeństwo to stan odzwierciedlający wynik różnicy 

potencjałów, potencjału samoobronności danego podmiotu i potencjału zagrożeń tego 

podmiotu w określonej czasoprzestrzeni, […]  

 proces rozwoju, który stanowi metapotrzebę człowieka, dzięki której realizowany jest 

personalny oraz społeczny wzrost potencjału podnoszącego autonomiczną obronność 

podmiotów bezpieczeństwa, […] 

 konstrukt społeczny, możliwy do przeciwstawienia licznym zagrożeniom efekt 

funkcjonowania więzów społecznych współzależności i interakcji zachodzących w danej 

zbiorowości ludzkiej będącej również jednym z podmiotów bezpieczeństwa.”
29

    

 

Japońskie elity polityczne doskonale zdawały sobie sprawę z tego wieloaspektowego 

zagrożenia i podjęły wysiłek, który w możliwie najkrótszym czasie miał doprowadzić do jego 

eliminacji. 

Modernizacji kraju i wzmacnianiu jego potencjału obronnego w oparciu o standardy 

europejskie towarzyszyły hasła o konieczność obrony; tożsamości narodowej, tradycyjnych 

azjatyckich wartości duchowych, przed zalewem zachodniego materializmu, co w konsekwencji 

prowadziło do wzrostu postaw anty zachodnich wśród szerokich warstw społecznych. Narastaniu 

takich nastrojów sprzyjały działania władz, które poprzez oficjalną propagandę uświadamiały 

społeczeństwu konieczność podejmowania wysiłków na rzecz rozwoju unikalnego boskiego cesarstwa 

i realizacji jego misji wyraźnie określonej w świętych księgach, do których odwoływał się shintoizm. 

Należy w tym miejscu nadmienić, że przekonanie Japończyków o wielkości rodu Yamato 

i potędze Japonii nie było wynikiem odgórnie narzucanej propagandy wykorzystującej starożytne mity 

i legendy. Autor pracy poświęconej systemowi myślenia ludów Wschodu - Hajime Nakamura tak to 

wyjaśnia: Przekonanie, że Japonia jest najwspanialszym krajem na świecie pojawiło się w czasach 

bardzo dawnych. Bez wątpienia wyrosło z miłości do rodzimego kraju, czystej i prostej, pozbawionej 

ambicji ekspansjonistycznych i zaborczych.
30

   

To poczucie dumy i wielkości nie było już tak idealistyczne, nosiło piętno czasu, czasu ostrej 

rywalizacji o wpływy polityczne i gospodarcze. Broniąc własnego interesu narodowego, Japonia 

musiała przyjąć reguły narzucone przez potęgi zachodnie, które dążyły do umacniania swojej pozycji 

                                                        
29

 J. Piwowarski, Fenomen Bezpieczeństwa, Kraków 2014, s. 20 – 21. 
30

 H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Chiny, Tybet, Japonia, tł. M. Kanert, 

W. Szkudlarczyk – Brkić, Kraków 2005, s. 418. 
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w tej części świata. Wiązało się to z koniecznością włączenia się Japonii w tę rywalizację. Japońskie 

elity polityczne szybko zrozumiały reguły gry politycznej, czego przykładem może stosunek 

Japończyków do Chin pod koniec XIX wieku.  

Działania wojenne prowadzone przez Japonię w latach 1894 – 1895 ukazały całkowitą słabość 

Chin. Paul Varley w swojej pracy poświęconej zagadnieniom kultury japońskiej pisze: Jedynym 

negatywnym rezultatem wojny japońsko–chińskiej było to, że w oczach Japończyków Chiny przestały 

być źródłem wyższej kultury. […] W latach bezpośrednio po wojnie niektórzy Japończycy twierdzili 

nawet, że ich kraj spłaca swój kulturowy dług chylącym się ku upadkowi Chinom, ponieważ walcząc 

z obcą i staroświecka dynastią Mandżurów, wspiera chińskich reformatorów i rewolucjonistów.
31

  

Dokonania Japonii na arenie międzynarodowej wzbudzały podziw i nadzieje innych państw 

azjatyckich zdominowanych przez kolonialną politykę mocarstw zachodnich. „Jest ironią losu, że 

zwycięstwo Japonii w wojnie japońsko – rosyjskiej rozbudziło antykolonialne namiętności od Chin 

przez Wietnam aż po Indie, Birmę i Filipiny. Ludność wszystkich tych krajów uważała Japonię za siłę 

antykolonialną, więc pierwsze historyczne zwycięstwo „żółtej” rasy nad „białymi” napawało ją dumą. 

Od przełomu wieków, a przede wszystkim w drugiej dekadzie XX wieku, tysiące młodych ludzi z Chin, 

setki z koreańskiej i tajwańskiej kolonii oraz Wietnamu, jak również grupy z miejsc takich jak Indie, 

Birma i Filipiny, przyjeżdżały do Japonii zdobywać wykształcenie. Ludzie ci uzyskiwali poparcie dla 

projektów przeprowadzenia reform w swych własnych krajach ze strony licznych prominentów 

japońskiej polityki, od antyzachodnich nacjonalistów po kosmopolitycznych socjalistów.”
32

     

Idea przyświecająca Japończykom popierającym działania przedstawicieli innych państw 

azjatyckich zawierała silne przekonanie o własnej wyższości. Nie było ono pozbawione podstaw. 

Japonia jako jedyny kraj w Azji przeszła w tak krótkim czasie transformację ustrojową, która 

pozwoliła jej rozmawiać z przedstawicielami potęg Zachodu na równych zasadach. Realia polityczne, 

a szczególnie silna rywalizacja mocarstw zachodnich o wpływy w Azji generowały sytuacje, 

w których Japonia podejmowała akcje wykluczające pokojowe współistnienie, choć czyniła je pod 

takimi właśnie hasłami. 

W prasie i wystąpieniach publicznych przedstawicieli władz i uczonych reprezentujących 

szkoły buddyjskie, konfucjańskie, shintoistyczne lub inne pojawiały się apele o konieczności podjęcia 

zdecydowanych kroków w celu odparcia zagrożenia nie tylko dla japońskiej kultury i tradycji, ale 

szeroko rozumianych wartości kulturowych ludów Wschodu. Na uwagę zasługują poglądy głoszone 

przez filozofa o orientacji chrześcijańskiej Uchimurę. Uważał on, że Japonia jest z natury rzeczy 

pośredniczką między chrześcijańską Ameryką, a buddyjską Azją i że jej misją jest tchnąć nowe życie 

na Wschodzie, choćby (Japonia) musiała w tym celu postępować jak zdobywca. Staniemy na tym polu 

walki jak zbawcy Azji
33

. 

To właśnie te wspólne wartości i wzorce miały stać się płaszczyzną umożliwiającą 

zbudowanie szerokiej współpracy państw Azji Wschodniej, pod przewodnictwem Japonii.  Tworzenie 

– w myśl założeń doktryny Hakko – Ichiu obszaru zwanego Azjatycką Strefą Współpracy  odwoływała 

się do konfucjańskiego modelu wielkiej rodziny.  

Wojna z Chinami, przedstawiana jako realizacja założeń doktrynalnych toczyła się nie tylko 

na froncie japońsko–chińskim. Chiny były aż nazbyt oczywistym przykładem na ścieranie się 

interesów Anglii, Francji, USA i ZSRR, co w zasadniczy sposób wpływało na przebieg akcji zbrojnej 

i  co zostało wyraźnie wyartykułowane w Oświadczeniu Japonii w sprawie Chin z dnia 17 kwietnia 

1934, w którym czytamy m.in.: 
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32

 A. Gordon, Nowożytna Historia Japonii, s. 246. 
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 „…należy sobie zdać sprawę, że obowiązkiem Japonii jest dokonać najwyższego wysiłku, żeby 

wypełnić swą misję i wywiązać się z ciążących na niej szczególnych odpowiedzialności we Wschodniej 

Azji.[…] Chociaż stanowisko Japonii względem Chin może czasami różnić się od takiegoż stanowiska 

obcych krajów, to jednak różnic takich nie można uniknąć z powodu położenia Japonii i jej 

posłannictwa.”
34

 

Posłannictwem Japonii na Dalekim Wschodzie – według nacjonalistów - było, oprócz 

tworzenia nowego porządku w oparciu o wspólne wszystkim narodom Azji zasady moralne, 

zniszczenie wpływów komunistycznych, co stanowiło podstawowy argument wykorzystywany przez 

rząd japoński w uzasadnianiu działań wojskowych -  „…tylko obalenie antyjapońskiego reżimu 

w Chinach oraz ustalenie ścisłej współpracy chińsko-japońskiej może zapewnić długoletni spokój 

i porządek w Azji.” Rząd japoński „…będzie popierał nowe rządy w Chinach, które chcą przyjaźnie 

współpracować z Japonią, by zwalczać wspólnie komunizm i odbudować nowe Chiny.”
35

 

Ocenę działań mocarstw zachodnich w kontekście aktywności politycznej Japonii, 

postrzeganej jako państwo sojusznicze względem Niemiec i Włoch zawarł E. Rafalski pisząc: „Stany 

Zjednoczone, poszukując koncepcji rozszerzenia swych wpływów poza obszary tradycyjnej dominacji 

w Ameryce Łacińskiej, nie tylko spoglądały z niepokojem na proces narastania penetracji niemieckiej 

w tej strefie, ale również wpływów japońskich w Azji i na Pacyfiku. Państwa „osi” próbowały 

odnaleźć formuły swej polityki zagranicznej nie tylko wobec obszarów tradycyjnych wpływów 

aliantów zachodnich w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej (sprawa kolonii, źródeł surowców, nowego 

podziału świata – „bardziej sprawiedliwego” niż ten wersalski), ale również na terenie europejskim 

(dotyczy to oczywiście Włoch i Niemiec)
36

. Podzielony i rozdarty świat kapitalistyczny nie znajdował 

w swych planach żadnych racji, które kazałyby mu dbać w najmniejszym nawet zakresie o interesy 

innych państw, jeżeli ta troska nie wynikałaby z faktu istnienia jakiegokolwiek iunctim pomiędzy losem 

tychże państw a własnym imperialnym interesem.
37

  

Analizując działania japońskie zmierzające do narzucenia swojego zwierzchnictwa państwom 

regionu nie sposób  nie dostrzec, że hasła walki z działalnością komunistyczną na kontynencie 

azjatyckim  były nie tyle częścią składową ideologii czy doktryny japońskiej, ile raczej; z jednej 

strony pretekstem, który miał za zadanie neutralizowanie krytyki państw zachodu, zaniepokojonych 

lekceważeniem przez Japonię tzw. zasady drzwi otwartych, z drugiej zaś  komunizm wpisywał się 

w pojęcie wroga ( oprócz zmaterializowanego i zaborczego Zachodu), z którym należało walczyć 

w imię wyższych wartości.  O tym, że Japonia umiejętnie wykorzystywała te argumenty, które często 

padały na podatny grunt świadczą kolejne incydenty z udziałem wojsk japońskich, aż nadto 

zaznaczających swoją obecność na obszarach koncesji amerykańskich czy brytyjskich w Chinach.  

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt związany z ekspansjonizmem 

japońskim, a mianowicie jedną z głównych zasad obowiązujących w kulturze Dalekiego Wschodu  -  

każdy powinien zajmować właściwe dla niego miejsce. Dla Japończyków, dumnych z postępu 

cywilizacyjnego dokonanego w tak krótkim czasie, który dodatkowo pozwolił rozmawiać z potęgami 

zachodnimi na równych zasadach, sytuacja była oczywista. Japonia jako jedyny kraj w Azji była 

zdolna podjąć rywalizację z mocarstwami takimi jak USA, Anglia, Rosja czy Francja, a to oznaczało, 

że Cesarstwo Wielkiej Japonii miało prawo domagać się od innych narodów Azji uznania jego 

przywódczej roli. Postawa Japonii i jej działania budziła sprzeciw środowisk nacjonalistycznych 
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w Chinach czy Korei i była całkowicie nie do zaakceptowania przez państwa zachodnie, dla których 

wzmocnienie potęgi Japonii oznaczałoby utratę koncesji i wpływów w regionie. 

 

*** 

 

Wzbogacona o nowe treści, dopasowane do zmieniającej się rzeczywistości geopolitycznej 

przypadająeej na lata 1868 - 1945 doktryna Hakko – Ichiu zachowała swój rdzeń kulturowy, głęboko 

osadzony w rodzimej tradycji i nierozerwalnie połączony z kultem cesarza – potomka bogini 

Amaterasu, jedynego żyjącego boga oraz związanym z tym  przeświadczeniem o wyjątkowości 

Japonii – boskiej krainy, która z boskiego nadania musi zająć należne jej miejsce wśród narodów 

świata. Będąca siłą napędową japońskiego nacjonalizmu i ekspansjonizmu doktryna Hakko – Ichiu 

stała się, podobnie jak w XVI wieku, choć na dużo większą skalę, przyczyną klęski w roku 1945, 

kończąc aż po czasy nam współczesne, działania zmierzające do urzeczywistnienia idei połączenia 

państw i narodów pod panowaniem Japonii.     
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WSPÓŁCZESNA SŁUŻBA U BOKU OJCA ŚWIĘTEGO 
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Abstract 

Swiss Guard generally refers to the Pontifical Swiss Guard of the Holy See stationed at the Vatican in 

Rome. The Papal Swiss Guard has a bodyguard-like role. Recruits to the guards must be Catholic, 

single males with Swiss citizenship who have completed basic training with the Swiss military and can 

obtain certificates of good conduct. 

 

Keywords: Swiss Guard, military formation, Vatican city 

Abstrakt 

Gwardia Szwajcarska nazywana Papieską Gwardią Szwajcarską stacjonuje w świętym mieście 

Watykan. Gwardia Szwajcarska pełni rolę przybocznej ochrony Papieża. Żołnierzami Gwardii 

Szwajcarskiej mogą być wyłącznie katoliccy obywatele Szwajcarii . W momencie zaprzysiężenia 

muszą być kawalerami o nieskalanej opinii, odbyć zasadniczą służbę wojskową w armii swego kraju. 

 

Słowa kluczowe: Gwardia Szwajcarska, formacja wojskowa, Watykan 

 

Gwardia szwajcarska to elitarna formacja wojskowa, która zajmuje się ochroną Ojca świętego
1
. W jej 

skład wchodzą tylko i wyłącznie szwajcarscy żołnierze, chociaż po wybuchu I wojny światowej 

oddział Gwardii wspomagany był dodatkowo przez studentów z Collegium niemiecko–węgierskiego, 

pochodzących z: Niemiec, Austro–Węgier, Czech czy Luksemburga
2
. Obecnie Gwardia składa się 

tylko i wyłącznie ze Szwajcarów.  

 Jednak aby wstąpić w szeregi Gwardii, trzeba spełniać 10 podstawowych wymagań, przejść 

dwudziestojednodniowy kurs, okres rocznej rekrutacji oraz zdać wszystkie egzaminy.  

 Żołnierz, który chce wstąpić do tego nieskazitelnego oddziału, po pierwsze musi być 

mężczyzną od urodzenia posiadającym szwajcarskie obywatelstwo oraz być praktykującym 

katolikiem. Ponadto powinien być w wieku od 19 do 30 lat, posiadać wzrost min. 174 cm, oraz mieć 

odbytą podstawową służbę w ojczystym kraju. Dodatkowo żołnierze musza cieszyć się dobrą opinią 

i zdrowiem, mieć ukończoną min. średnią lub zawodową szkołę, a w momencie zgłoszenia chęci 

wstąpienia do Gwardii, być kawalerem
3
. Gwardzista może zawrzeć związek małżeński dopiero, po 

odbyciu min. trzy leniej służby, gdy otrzyma stopień kaprala oraz ukończy 25 rok życia
4
.  

                                                           
1
 Sekrety Watykanu, [w:] https://www.youtube.com/watch?v=26bvkpgLI88 (dostęp: 15.05.2014 r.)  

2
 Gwardia Szwajcarska, [płyta CD], Reż. Paweł Pitera, Warszawa: dla Programu I Telewizji Polskiej S.A., 

2006r.  
3
 Ch. M. Richard, La Guardia Svizzera  Pontificia nel corso dei secoli, Leonardo International, Milano 2005, 

s.181. 
4
 H. Majkrzak, Watykan Papieskie formacje zbrojne, Kęty 2013, s. 40. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bodyguard
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church
https://www.youtube.com/watch?v=26bvkpgLI88
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 Po spełnieniu tych wymagań kandydaci zgłaszają się do Szwajcarskiego Biura Informacji i 

Rekrutacji
5
, którego głównym zadaniem jest początkowe przygotowanie do służby. Następnie 

kandydaci piszą swój życiorys, do którego załączają wymagane dokumenty (potwierdzające stan 

zdrowia, obywatelstwo itp.). Gdy wszystkie dokumenty są już złożone i spełniają stosowne 

wymagania, rekruci zostają poddani pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej. Sprawozdanie z tych 

rozmów przesyłane jest do komendanta Gwardii, który podejmuje ostateczną decyzje o wyborze 

rekrutów
6
.   

 Zakwalifikowani rekruci, dwa tygodnie przed wyjazdem do Rzymu, uczestniczą w tzw. 

spotkaniu informacyjnym, podczas którego mniej więcej dowiadują się jak wygląda praca w Gwardii
7
.  

 Zaraz po przyjeździe do Rzymu uczestniczą w specjalnym kursie dla rekrutów. Podczas niego 

przyszli gwardziści biorą udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, które mają im zobrazować 

jak wygląda służba oraz jak bronić siebie i przede wszystkim Ojca Świętego przed ówczesnymi 

zagrożeniami. Kurs trwa 21 dni i organizowany jest głównie przez oficerów. Podczas niego gwardziści 

dokształcają się w grupach liczących od 10 do 15 osób, a każdy rekrut posiada swego osobnego 

asystenta. Jeszcze w trakcie trwania tego kursu, można zrezygnować z wstąpienia do oddziału 

Gwardii
8
.  

 Po zakończeniu kursu przygotowawczego, umiejętności przyszłych gwardzistów sprawdza 

komendant Gwardii. Jeżeli są one pomyślne rekruci uczestniczą w rocznym kursie rekrutacyjnym. 

Wówczas przygotowują się praktycznie i teoretycznie. Uczą się języków, samoobrony, historii 

Watykanu i jego ówczesnego funkcjonowania, ćwiczą z bronią palną oraz uczą się jak posługiwać się 

halabardą.  

 Po ukończeniu rocznego szkolenia rekrutacyjnego, rekruci zdają tzw. „egzamin św. Anny”. 

Sprawdza on umiejętność języka włoskiego, poziom wiedzy o całkowitym funkcjonowaniu Gwardii 

oraz znajomość Watykanu. Jeśli egzamin pójdzie pomyślnie, rekrut 6 maja wchodzi w skład Gwardii 

Szwajcarskiej
9
.    

 Od początku istnienia Gwardii Szwajcarskiej, przez kolejne pontyfikaty papieży, zmieniał się 

jej skład osobowy, umundurowanie, uzbrojenie oraz podstawowe zadania. Jednak nigdy nie zmieniła 

się idea tej formacji.  

 Przez 500 lat istnienia Gwardii Szwajcarskiej jej głównym zadaniem była ochrona Ojca 

Świętego przed zagrożeniami nieprzyjaciela. Do dziś jest to głównym priorytetem Gwardii, jednak 

oprócz tego gwardziści mają za zadanie: strzec Pałacu Apostolskiego i prywatnych pomieszczeń 

papieża, trzymać wartę przed bramami prowadzącymi do Watykanu oraz wraz z pomocą Żandarmerii 

Watykańskiej kontrolować i wydawać przepustki pielgrzymom, którzy chcą zwiedzić Bazylikę św. 

Piotra
10

. Ponadto do zadań gwardzistów należy również towarzyszenie papieżowi w Castel Gandolfo 

i  podczas jego służbowych i prywatnych wyjazdów. Gdy papież udaje się do swej letniej rezydencji 

na odpoczynek, towarzyszy mu 17 gwardzistów
11

. 

 80% pracy gwardzistów to służba wartownicza, pozostałe 20% to głównie szkolenia oraz 

ćwiczenia z bronią palną i technik samoobrony
12

. Miesięcznie gwardziści pracują około 150 godzin, 

tygodniowo od 40 do 50 godzin, a dziennie 8 godzin, chyba, że dojdzie im jakiś nieplanowany dyżur. 

Wówczas dzienna służba może trwać nawet do 16 godzin. 

                                                           
5
 Szwajcarskie Biuro Informacji i Rekrutacji – zostało założone w 1999 r. przez Maxa Schaffnera.  

6
 Z. Witkowski, Mężnie i wiernie Papieska Gwardia Szwajcarska Historia chwały, Toruń 2010, s. 271. 

7
 H. Majkrzak SCJ, op. cit. s 39. 

8
 Ibidem, s. 40 – 41.  

9
 Ibidem, s. 41 – 42.  

10
 Watykan od środka, [płyta CD], Reż. Richard Ladkani: dla National Geographic Channels, 2011 r.  

11
 H. Majkrzak SCJ, op. cit. s. 61.  

12
 Gwardia Szwajcarska, [płyta CD], Reż. Paweł Pitera, Warszawa: dla Programu I Telewizji Polskiej S.A., 

2006. 
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 Codzienna służba gwardzistów podzielona jest na trzy dni. Pierwszy dzień to tzw. służba 

dzienna, drugi to służba nocna a trzeci dzień jest dniem wolnym, jednak gdy tego dnia papież będzie 

miał spotkanie z jakimś politykiem lub ambasadorem, gwardzista ma normalny dzień pracy. 

Oczywiście Papieski Prefekt, z miesięcznym wyprzedzeniem dokładnie informuje starszego sierżanta 

Gwardii o zaplanowanych wizytach papieża, tak by gwardzista, któremu wówczas wypada dzień 

wolny był poinformowany o tym, że jednak wypada mu służba.  

 Żołnierzom Gwardii Szwajcarskiej, tak jak i żołnierzom innych formacji wojskowych, 

przysługuje wynagrodzenie za pełnioną służbę. Miesięczna pensja gwardzistów wynosi 1350 euro, 

jednak jeżeli w ciągu miesiąca uzbierają się dodatkowe nadgodziny, to za każdą z nich wypłacane jest 

6 euro. Z upływem czasu służby pensja ulega powiększeniu. Po dwóch latach o 2% z podstawowego 

wynagrodzenia, a po 4 i 5 latach dostają tzw. „nagrodę wierności”, która zwiększa ich miesięczne 

dochody o 4 tysiące franków
13

. Życie w Watykanie praktycznie nie wymaga od gwardzistów dużego 

nakładu finansowego, ponieważ nie płacą za mieszkanie i są zwolnieni z płacenia podatków. Jedyne 

koszty jakie ponoszą mieszkając w Watykanie to 75 euro miesięcznie za stołówkę i 3 euro za 

Internet
14

.   

 W świetle obecnego Regulaminu Gwardii Szwajcarskiej, który pochodzi z 1976 r., artykuł 1 

tegoż regulaminu mówi, że od początku istnienia Gwardii, tj. od 1506 r. Gwardia Szwajcarska jest 

i ma być formacją ochronną, w której skład wchodzą tylko i wyłącznie żołnierze posiadający od 

urodzenia obywatelstwo szwajcarskie
15

. Dalsze punkty Regulaminu mówią, że Gwardia podlega 

bezpośrednio papieżowi, a w razie jego śmierci Świętemu Kolegium Kardynalskiemu i kamerlingowi. 

Swe postanowienia wobec Gwardii Szwajcarskiej, papież przekazuje przez swego pośrednika czyli 

Sekretarza Stanu
16

.  

 Pierwszy oddział Gwardii, który w 1506 r. przybył do Rzymu, składał się ze 150 gwardzistów. 

Obecnie w skład Gwardii wchodzi 110 żołnierzy; 78 halabardzistów, 26 podoficerów, 5 oficerów oraz 

1 kapelana. Taki skład Gwardii ustanowił w 1998 r. Jan Paweł II
17

.  

 Obecnie komendantem Gwardii Szwajcarskiej jest Daniel Rudolf Aring. Pochodzi z kantonu 

San Gallo i funkcję komendanta pełni od 2008 r. Zastępcom komendanta jest Rudolf Christoph Graf, 

który wstąpił w szeregi Gwardii Szwajcarskiej w 1987 r.
18

.  

 Do zadań komendanta Gwardii Szwajcarskiej należy: rekrutacja przyszłych gwardzistów, 

dbanie o przestrzeganie zasad Regulaminu, zarządzanie pieniędzmi jakie Watykan przekazał na poczet 

funkcjonowania Gwardii, udzielanie informacji mediom oraz reprezentowanie Gwardii przed 

władzami Watykanu
19

. Ponadto komendant Gwardii wchodzi w skład świeckiej rodziny papieskiej 

i może zwracać się bezpośrednio do papieża
20

. Natomiast do zadań zastępcy komendanta należy 

głównie dbanie o finanse i logistykę w Gwardii
21

.  

 Obecnie służba w Gwardii trwa od 2 do 25 lat. Żołnierze przechodzą na emeryturę po 15, 20 

lub 25 latach służby. Dziś do Gwardii Szwajcarskiej zgłaszają się żołnierze pochodzący głównie 

z takich kantonów jak Wallis, Lucerna i San Gallo. W momencie rozpoczęcia służby w szeregach 

                                                           
13

 Z. Witkowski, op. cit. s. 239. 
14

 H. Majkrzak SCJ, op. cit. s. 62.  
15

 Z. Witkowski, op. cit. s. 213. 
16

 R, Walpen, La Guardia Svizzera Pontyficia. Acriter et Fideliter: coraggio e Fedelta, Armando Dado Editore 2 

ed. Locarno 2005, s. 187. 
17

 H. Majkrzak SCJ, op. cit. s.69. 
18

 Ibidem, s. 68. 
19

 Z. Witkowski, op. cit. s. 214 – 215.  
20

 Ibidem, s. 211.  
21

 H. Majkrzak SCJ, op. cit. s. 68. 
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Gwardii Szwajcarskiej, żołnierze oprócz obywatelstwa szwajcarskiego, dodatkowo otrzymują 

obywatelstwo watykańskie, które wygasa wraz z całkowitym zakończeniem służby w Watykanie
22

. 
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Abstract 

The author considers the ethical aspects of counterterrorism, such as deprivation of human life and the 

dilemmas associated with the use of a firearm in the counter terrorism  activities in the aspect of Polish 

law. Shows the problem, kill the man in the fight against terrorism from the perspective of a person 

who has to pull the trigger, despite law and moral ambiguity. 

 

Keywords: administration, terrorism, antiterrorism, counterterrorism  

 

Abstrakt 

Autor rozpatruje etyczne aspekty kontrterroryzmu, takie jak pozbawienie człowieka życia oraz 

dylematy związane z użyciem broni palnej w działaniach kontrterrorystycznych w aspekcie Polskiego 

prawa. Ukazuje problem, zabicia człowieka w ramach walki z terroryzmem z perspektywy osoby która 

musi pociągnąć za spust – pomimo niejasności prawnych oraz moralnych. 

 

Słowa kluczowe: administracja, terroryzm, antyterroryzm, kontrterroryzm 

 

 

 

Pozbawienie człowieka życia w trakcie akcji kontrterrorystycznej 

Ze względu na terytorium i mentalność narodową zakres sytuacji, w których jednostki 

kontrterrorystyczne używają broni, jest znacznie zróżnicowany. W Stanach Zjednoczonych według 

raportu Departamentu Sprawiedliwości, w czasie prób aresztowania, policjanci zabili ponad 2 tys. 

ludzi przez ostatnie 3 lata
1
. Departament sprawiedliwości nie podaje dokładnie w ilu przypadkach 

policjanci nadużyli siły, ale wiadomo, że w większości przypadków zatrzymywani sięgali po broń lub 

ich atakowali
2
. 

Należy jednak pamiętać, że USA to kraj o niespotykanym nasyceniu broni palnej wśród 

społeczeństwa i przestępców, co w połączeniu z dużą ilością zgonów policjantów na służbie  

powoduje tę „lekkość spustów” w broni służbowej. Jak pokazują badania przeprowadzone w Stanach 

Zjednoczonych, większość przypadków użycia broni palnej przez funkcjonariuszy nastąpiło 

z odległości nie większej niż 12 m. Łatwo można się więc domyślić, że w takich przypadkach, decyzje 

o oddaniu strzału podejmowane są w ułamku sekund i to one decydują o życiu i zdrowiu policjantów 

albo osób przez nich chronionych. Często w takiej samej sytuacji – wielkiego stresu i realnego 

zagrożenia życia – znajdują się operatorzy jednostek kontrterrorystycznych. Czasem pojawia się 

jeszcze jeden problem – mimo, iż zachowane zostały wszystkie warunki bezpieczeństwa oraz 

postępowano zgodnie z procedurami – ginie niewinna osoba. 
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 T. Jarmoła, Kontrterroryzm, AJ-Press, Gdańsk 2009, s. 25. 
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Przykładem takiej pomyłki może być sytuacja z 2005 r,, kiedy to nieumundurowani policjanci 

zastrzelili Brazylijczyka mieszkającego w Londynie
3
. Cała sytuacja związana była z wcześniej 

przeprowadzonymi zamachami na Londyńskie metro oraz tym, że zastrzelony Brazylijczyk był 

podobny do niedoszłego zamachowcy. Ubrany był w lekkie obszerne ubranie, pod którym mógł 

schować materiały wybuchowe – co w pewnym stopniu usprawiedliwiało zachowanie policjantów - i 

nie reagował na wezwanie policjantów. Jak się później okazało, zachowanie Brazylijczyka mogło być 

związane z jego wygasającymi dokumentami pobytowymi. Późniejsze śledztwo oczyściło 

policjantów, a odpowiedzialność za pomyłkę wziął na siebie szef Londyńskiej policji
4
. 

Sposób działania policjantów podczas zastrzelenia młodego Brazylijczyka związany był 

z polityką bezpieczeństwa, która pod kryptonimem „Operacja Kratos” została wprowadzona po 

zamachach z 11 września 2001 r.
5
 Wśród wielu wskazówek dotyczących zatrzymań podwyższonego 

ryzyka, znalazły się między innymi zalecenia, by strzelać w głowę, między oczy lub w usta, gdyż taki 

właśnie strzał zapewnia pełne obezwładnienie zamachowca – trafienie w rdzeń kręgowy gwarantuje, 

że osoba postrzelona nie ma możliwości odpalenia ładunku wybuchowego
6
.  

Pomimo zdarzenia, które miało miejsce w Londynie,  oraz nagonki medialnej na nieludzkie 

działania związane z dozbrajaniem większej ilości policjantów, oraz wprowadzeniem polityki 

bezpieczeństwa pod kryptonimem „Operacja Kratos” utrzymano wszystkie jej wytyczne. Takie zasady 

postępowania związane z bezpieczeństwem zostały wprowadzone i nadal obowiązuję w większości 

krajów zagrożonych terroryzmem. Przykładem może być akcja odbicia ambasady irańskiej 

w Londynie, gdzie zginęli wszyscy terroryście. Podobne sytuacje miały miejsce podczas szturmu 

jednostek specjalnych w Limie i na Dubrowce, gdzie nawet ranni i poddający się terroryście zginęli od 

postrzałów operatorów jednostek szturmujących. 

Trzeba pamiętać, że „zjawisko to nie nadaje się do jednoznacznej oceny. Z punktu widzenia 

regulacji międzynarodowych niedopuszczalnym jest zamierzone zastrzelenie bezbronnego człowieka 

przez funkcjonariusza państwowego. Jednak terroryści i desperaci to osoby tak zdeterminowane, by 

zrealizować swój cel, że nawet ciężkie rany i pozorna bezbronność nie są czasem w stanie zapobiec 

ich dalszym działaniom przestępczym. Zatrzymanie, obezwładnienie i postawienie przed sądem tego 

typu osoby nie jest tak proste, jak się to wydaje wielu prawnikom, politykom, całkowicie oderwanym 

od realiów KT”
7
. Operatorzy jednostek specjalnych często walczą przeciw ludziom, których jedyną 

formą unieszkodliwienia jest zabicie, gdyż do samego końca starają się oni nacisnąć spust lub 

zdetonować ładunek. Operator ma za zadanie szybo opanować budynek, ocalić życie zakładnika 

i swoje – są to zbyt dynamiczne akcje, by myśleć dodatkowo o skuwaniu i przeszukiwaniu terrorystów 

obładowanych materiałami wybuchowymi.  

Najlepszym przykładem powyższych rozważań jest sytuacja, która miała miejsce 13 maja 

1993 roku we francuskim przedszkolu,
8
 kiedy to uzbrojony i wyposażony w materiały wybuchowe 

terrorysta wziął jako zakładników dzieci oraz ich opiekunkę. Po wielu godzinach negocjacji, francuscy 

antyterroryści przypuścili szturm, podczas którego zastrzelili śpiącego mężczyznę. Pomimo wielkiego 

sukcesu, wśród pochwał znalazło się też wiele krytyki, zwłaszcza ze strony „medialnych ekspertów”, 

którzy zarzucali zabicie śpiącego porywacza z zimną krwią. I nikogo nie interesowało, że detonator 

był na wyciągniecie ręki terrorysty, a jego nawet lekkie dotknięcie mogło zabić, zarówno porwanych 

jak i ekipę odbijającą przedszkole. Prawdopodobnie ci sami „eksperci” jako pierwsi atakowaliby 

organy bezpieczeństwa za nieudolność, gdyby akcja się nie powiodła. Co prawda Międzynarodowa 
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konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1960 roku.
9
 – którą 

podpisała i ratyfikowała również Polska - zabrania strzelać policjantom z zamieram pozbawienia 

życia, jednak zachodzą czasem przypadki wyższej konieczności, kiedy przepisy te stają się „nie 

życiowe”. Zachodzi wtedy konieczność podjęcia natychmiastowej decyzji co do wykonania tzw. 

„strzału ratunkowego”
10

. Z zasady jednak, jeżeli funkcjonariusz może wykonać zadanie bez 

uśmiercania, a nawet ranienia przestępcy i jest możliwość oceny sytuacji, to nie powinien nadużywać 

siły. Należy bowiem pamiętać, że strzelanie „by zabić” jest wedle regulacji prawa międzynarodowego 

bezprawne i niedopuszczalne
11

. 

Powinno się również pamiętać, iż niemal każdy oddany strzał, odciska piętno na psychice 

funkcjonariusza - niezależnie czy jest to ostrzał śmiertelny, czy ciężkie zranienie. Z takimi 

problemami borykają się nie tylko zwykli funkcjonariusze, ale nawet operatorzy jednostek 

kontrterrorystycznych. Jak pokazują amerykańsko-kanadyjskie badania dotyczące stresu, niemal 100% 

funkcjonariuszy w czasie użycia broni palnej ma mniejsze lub większe problemy z postrzeganiem 

rzeczywistości: uwydatnianie mało istotnych szczegółów, efekt „zwolnionego filmu, rozmywanie się 

obrazu. Natomiast już po strzelaninie, niemal połowa z nich ma problemy ze snem, uczucie 

nadmiernego zmęczenia oraz myśli związane ze strachem
12

.   

 

Problematyka użycia broni podczas działań kontrterrorystycznych w Polsce 

Polska to kraj, w którym nie stosuje się kary śmierci. Stwarza to dodatkowy problem, gdyż prawo daje 

funkcjonariuszom możliwość pozbawienia kogoś życia, przez co de facto ów funkcjonariusz staje się 

w pewnym sensie nieposiadającym kompetencji sędzią i katem bez wykształcenia prawniczego. 

Niestety w naszym kraju zdarzały się wypadki, w których brała udział policja. Najgłośniejsza  

i najbardziej komentowana sprawa to zdarzenie, w którym zginął jeden nastolatek, a drugi został 

ciężko ranny w wyniku omyłkowego pościgu – policjanci wzięli ich za niebezpiecznych przestępców, 

a oni uciekali myśląc, że to właśnie ich gonią przestępcy
13

. Kolejny wypadek miał miejsce w 2006 r. 

Tym razem policjant ostrzelał motocyklistę, który nie zatrzymał się na wezwanie – policjant wziął go 

za jednego z rabusiów, którzy wcześniej uciekli z miejsca przestępstwa na motorach, natomiast 

chłopak nie chciał się zatrzymać, bo nie miał prawa jazdy
14

. 

Świadomość powyższych wypadków, oraz kary za nadużycie siły i śmierć podejrzanego, 

niejednokrotnie utrudniają policjantom sięgniecie po broń. Największym problem są tu przepisy 

prawa, których zakres interpretacji jest bardzo szeroki. Co prawda przypadki, w których policja może 

użyć broni palnej są jasno określone, jednakże nijak ma się to do sytuacji, kiedy w przepisy i ich 

interpretacje zagłębia się prokuratura i policyjne służby wewnętrzne. Nie mniej ważnym czynnikiem 

są także media, które bardzo często atakują policję w przypadku tragedii z ich udziałem.  

Niestety według funkcjonariuszy, sądy rzadko stosują aqrt. 25 §1 KK
15

 wobec policjantów, 

którzy zdecydowali się użyć broni palnej przeciwko agresywnym osobom często pod wpływem 

                                                           
9
 Ibidem. 

10
 „Strzał ratunkowy” w Polsce, 28.07.2011,  http://www.sea.org.pl/?q=pl/node/838, (Data odczytu: 

10.03.2014r.) 
11

 Ibidem, s. 29. 
12

 T. Jarmoła, Kontrterroryzm, AJ-Press, Gdańsk 2009, s. 33. 
13

 Ibidem, s. 30. 
14

 Ibidem. 
15

 Ustawa z dnia 2 sierpnia 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. 1997 numer 88  poz. 553): 

 § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na 

jakiekolwiek dobro chronione prawem. 

§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony 

niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet 

odstąpić od jej wymierzenia. 
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alkoholu lub środków odurzających, atakującym funkcjonariuszy niebezpiecznymi przedmiotami. 

Najczęściej, właśnie to prokuratorzy stawiali zarzuty, a sąd orzekał, uznając opisany model sytuacji za 

rażące przekroczenie granic obrony koniecznej. W najlepszym razie funkcjonariusz mógł liczyć na 

złagodzenie lub odstąpienie od wymierzenia kary, choć i to niestety wiązało się z utratą pracy. 

Od maja 2013 polskie prawo rozróżnia „wykorzystanie broni" od jej „użycia". Chodzi tu o 

sytuacje, kiedy policjant, w ramach wykonywania czynności służbowych w celu ochrony życia, 

zdrowia lub mienia wykorzysta na przyklad broń palną wobec agresywnego psa, który atakuje 

funkcjonariusza lub inną osobę, albo w celu strzelania w „opony samochodu zagrażającego ludziom, 

gdy kierowca nie reaguje na wezwanie do zatrzymania się”
16

. Jednak aby policjant mógł użyć broni 

palnej, wcześniej musi wykorzystać inne środki przymusu bezpośredniego takie jak pałki, miotacze 

gazu, paralizatory, gdyż broń palna uważana jest za szczególny i ostateczny środek przymusu. 

Ponadto, przed każdorazowym jej użyciem, funkcjonariusz uprzedza krzycząc „stój, bo strzelam!” 

oraz wzywa do zachowania się zgodnego z prawem, a także musi zostać oddany przynajmniej jeden 

strzał ostrzegawczy
17

. 

Na szczęście operatorzy jednostek kontrterrorystycznych mają pewną furtkę jeżeli chodzi 

o natychmiastowe użycie broni, z której mogą skorzystać - w art. 45 pkt 1 - 5 Ustawy o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej
18

, a także w innych przypadkach, gdy z zachowania osoby 

posiadającej broń lub niebezpieczne narzędzie wynika, że wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim 

niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego – i to właśnie większość sytuacji z codziennej 

służby operatorów zawiera się w przytoczonym akapicie.  

Niestety nadal nie ma prawnych uregulowań dotyczących użycia policyjnych snajperów 

w trakcje akcji zwalczania zagrożenia terrorystycznego. Co prawda w punkcie 4 lit. a wspominanego 

powyżej art. 45 Ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej czytamy, że broni palnej 

można użyć, gdy zaistnieje konieczność „ujęcie osoby jeżeli schroniła się w miejscu trudno 

dostępnym, a z okoliczności zdarzenia wynika, że może użyć broni palnej lub innego niebezpiecznego 

przedmiotu”
19

, co można by uznać za przepis dla snajpera. Jednak znając podejście polskich sądów, 

można domniemywać, iż mogli by oni przyjąć, że osoba nie stanowiła zagrożenia, a chowała się 

właśnie aby nie dosięgły jej policyjne kule. Brakuje też jasnych przepisów, które pozwalałyby 

dowódcy akcji wydać rozkaz oddania strzału w celu zabicia przestępcy. W wyjątkowych sytuacjach 

można zastosować przepisy o wyższej konieczności, ale co w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak jak 

powinno. Kogo obarczyć winą w razie niepowodzenia? Dowódcę wydającego rozkaz, który de facto 

nie ma podstawy prawnej do wydania takiego rozkazu, czy snajpera, który liczy, że wydawane mu 

rozkazy są zgodne z przepisami? Taki „strzał ratunkowy” może okazać się jedynym bezpiecznym 

rozwiązaniem, ale brak prawnych regulacji oraz niepewność oceny sytuacji po fakcie, mogą opóźnić 

podjecie decyzji przez dowódcę, przez co zagrożone może być życie zakładników oraz powodzenie 

całej akcji
20

. 

Najtragiczniejszym z przykładów braku odpowiednich regulacji dotyczących strzału 

pozbawiającego życia była sytuacja, kiedy to jeden ze strażników więziennych zastrzelił trzech 

policjantów i ciężko ranił aresztanta, a następnie zabarykadował się w wieżyczce. Niestety dwóch 

                                                                                                                                                                                     
§ 3. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli przekroczenie granic obrony koniecznej było wynikiem strachu 

lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. 
16

 T. Jarmoła, Kontrterroryzm, AJ-Press, Gdańsk 2009, s. 31. 
17

 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 2013 poz. 628) 

.Zgodnie z art. 48 ust. 3 od procedury, o której mowa w ust. 1 i 2 [powyższej ustawy], lub jej poszczególnych 

elementów, w szczególności od oddania strzału ostrzegawczego, można odstąpić, jeżeli ich zrealizowanie 

groziłoby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby. 
18

 Ibidem. 
19

 Ibidem. 
20

 T. Jarmoła, Kontrterroryzm, AJ-Press, Gdańsk 2009, s. 32. 



33 
 

postrzelonych policjantów zmarło w wyniku wykrwawienia, gdyż nie doczekali się na pomoc 

medyczną, która mogła przyjść dopiero po obezwładnieniu desperata na wieżyczce
21

. Całe 

dwugodzinne oblężenie mogłoby się skończyć wcześniej, gdyby policyjni snajperzy mogli otrzymać 

rozkaz zlikwidowania strażnika-desperata. Mogłoby to również uratować życie dwóch policjantów.  

Polscy ustawodawcy powinni jak najszybciej uregulować kwestie prawne policyjnych 

snajperów, a także wprowadzić zmiany w prawie, które nie pozwoliłyby skazywać za przekraczanie 

granic obrony koniecznej przy niejednoznacznych okolicznościach zdarzenia. Warto się także 

zastanowić nad stworzeniem aktu prawnego, który określałby nieco inne traktowanie funkcjonariuszy 

wobec wymiaru sprawiedliwości. Można by wtedy, w sytuacji niejasnej ale przemawiającej na 

korzyść funkcjonariusza nie zawieszać uposażenia na cały okres postępowania. Należy bowiem 

pamiętać, że „państwo (…) zawierając umowę społeczną, zobowiązało się skutecznie bronić dóbr 

chronionych prawem, jak zdrowie, życie, mienie czy poczucie bezpieczeństwa obywateli – nie tylko 

w sądach, ale i swym „zbrojnym ramieniem”: funkcjonariuszem i żołnierzem”
22

.  

Ujmując rzecz syntetycznie, policję jako administrację specjalną obowiązują zasady 

deontologii administracji. W przypadku użycia broni będą tu przede wszystkim akceptowane takie 

elementy deontologii administracji jak praworządność, bezstronność i profesjonalizm. 
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This thesis is a discussion about the principles of the activities of private military corporations in 

relation to one of the oldest professions in the world, which is mercenary. The genesis of mercenary 
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Abstrakt 

Artykuł stanowi omówienie zasad działania prywatnych korporacji wojskowych w odniesieniu do 

jednego z najstarszych zawodów świata, jakim jest najemnictwo. Przedstawiona została geneza 

najemnictwa oraz działalność współczesnych korporacji wojskowych.  

 

Słowa kluczowe: prywatnych korporacji wojskowych, najemnictwo,  bezpieczeństwo 

 

 

Powstanie prywatnych korporacji wojskowych 

W czasie trwania zimnej wojny, najemnictwo miało charakter indywidualny, byli to zatrudniani 

pojedynczy zaciężni. Wśród europejskich najemników, wyróżniali się uchodźcy głównie z Rosji, 

Ukrainy, Białorusi, oraz Polski. W dużej mierze, walka w charakterze najemnika nie była dla nich 

tylko sposobem na wzbogacenie się, czuli oni w sobie rodzaj misji patriotycznej, której głównym 

celem było obalenie dotychczasowej tyranii komunistycznej. Pod koniec zimnej wojny, indywidualni 

zaciężni, odeszli na dalszy plan, ich miejsce zastąpiły firmy zajmujące się przemysłem wojennym 

z ang.”Private Military Companies” w skrócie (PMC) oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi 

z zakresu bezpieczeństwa, ochrony osób oraz mienia z ang. ”Private Security Companies” w skrócie 

(PSC)
1
. 

 Za twórcę tych dwóch ww. tworów najemniczych uważa się przedsiębiorstwo Executive 

Outcoms (EO), które powstało w 1989 roku w RPA. W skład tej firmy wchodzili emerytowani 

wojskowi z armii RPA. Dobrze uzbrojone oddziały EO brały udział w konflikcie zbrojnym w Sierra 

Leone, wykonywały również zlecenia dla Nigerii, Zambii, Indonezji oraz Mozambiku. Rząd Papui 

Nowej Gwinei chciał zatrudnić EO do stłumienia narodowych rebelii, jednak rząd australijski 

zaprotestował, gdyż nie godził się żeby fundusze przekazane dla Papui, były wydane na usługi 

najemnicze.  
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 R.Uesseler, Wojna jako usługa. Jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację, Sic!, Warszawa 2008, s.8. 
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Gdy południowoafrykańskie państwa przyjrzały się bliżej pracy EO, postanowiły uchwalić regulacje 

prawną ograniczającą działania najemników
2
.  

Tym sposobem EO zostało zlikwidowane w 1999 r. Jednak rozwiązanie EO, zapoczątkowało 

powstawanie kolejnych podobnych przedsiębiorstw zajmujących się rzemiosłem wojennym
3
. 

 Za autora nazwy „prywatne korporacje wojskowe” uważa się Brytyjczyka Toma Spicera. Był 

to wojskowy w randze oficera, który wywodził się z oddziałów specjalnych SAS. Prowadził wiele 

misji bojowych m.in. w Irlandii Północnej, na Cyprze czy w wojnie na Bałkanach. W wieku 43 lat 

odszedł z armii brytyjskiej.  

Następnie podjął pracę w londyńskim przedsiębiorstwie inwestycyjnym. Przez następne kilka 

miesięcy podróżował wiele pomiędzy państwami arabskimi a Londynem, nawiązując w ten sposób 

dużo zagranicznych znajomości. W 1996 roku założył swoje pierwsze przedsiębiorstwo świadczące 

usługi militarne - Sandline International
4
.  

Pierwszą operacją powierzoną firmie Sandline było zlecenie od rządu Papui Nowej Gwinei na 

stłumienie krwawej walki pomiędzy BRA (Bougainville Revolutionary Army - ruch 

niepodległościowy) a wojskami rządowymi Nowej Gwinei. W 1997 roku został zawarty kontrakt 

pomiędzy Sandline a rządem Papui na okres 3 miesięcy. Spicer wyznaczył cenę 36 mln USD za to 

zlecenie. Za te pieniądze Sandline miało zwerbować ludzi oraz zakupić broń, utworzyć oddziały 

regularnej armii, oraz wspomagać działania Nowej Gwinei przeciwko ruchowi niepodległościowemu. 

Działania bojowe rozpoczęły się w 1997 roku, natomiast nie trwały zbyt długo. Wojsko narodowe 

Papui sprzeciwiło się współpracy z Sandline i postanowiło zrezygnować z usług firmy Toma Spicera. 

W momencie zerwania umowy między rządem Papui a Spicerem, najemnicy firmy Sandline zostali 

zatrzymani, przez wojska Papui, ich wyposażenie także m.in. broń, amunicja czy nawet śmigłowce 

bojowe. Po około upływie miesiąca, najemnicy Spicera zostali wydaleni z Papui i powrócili do Anglii. 

Tom Spicer, skierował pozew do sądu, gdyż nie otrzymał części pieniędzy za realizację zlecenia. 

W wyniku tego otrzymał odszkodowanie od rządu Papui wysokości 18 mln USD. Kolejna akcja firmy 

Sandline okazała się skandalem na skalę narodową. Tom Spicer  przemycił około 30 ton broni na 

pokładzie samolotu, wbrew przepisom USA, które stanowiły nałożenie embarga na dostawę broni. 

Odbiorcami przemyconej broni byli rewolucjoniści z Sierra Leone, którzy chcieli dokonać zamachu 

stanu
5
.  

Gdy dowiedział się o tym rząd Wielkiej Brytanii, Spicer został postawiony przed sądem. 

Jednak nie został ukarany, a wręcz odwrotnie: „Dzięki tym czynom stał się sławny i bogaty”
6
. 

W niedługim czasie Tom Spicer założył kilka kolejnych przedsiębiorstw m.in. Trydent 

Maritime, czy Aegis Defence Services. Ta ostatnia firma była najbardziej znaczącą wśród prywatnych 

korporacji świadczących usługi militarne w tym czasie. W Iraku Aegis Defence Services otrzymało 

zlecenie o największej wartości w historii najemnictwa, bo na kwotę około 293 milionów USD
7
. 

 

Współczesne prywatne korporacje wojskowe 

 

Aktualnie na całym globie, funkcjonuje kilkaset różnych przedsiębiorstw zajmujących się usługami 

militarnymi. Występują one w prawie 110 krajach i szacuje się, że ich zarobki roczne wynoszą ponad 

                                                           
2
 R.Uesseler, Wojna jako usługa. Jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację, Sic!, Warszawa 2008, s. 9. 

3
 Ibidem. 

4
 Ibidem, s. 31. 

5
 Ibidem. 

6
R.Uesseler, Wojna jako usługa, Sic! , op. cit., s. 32. 
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 Ibidem. 
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100 milionów USD
8
. Jak możemy zauważyć, prywatna gospodarka wojenna bardzo prężnie działa na 

całym świecie. Jednym z głównych usługobiorców prywatnych przedsiębiorstw wojskowych są 

wielkie koncerny naftowe, prywatne potężne korporacje, koncerny zajmujące się wydobyciem 

przeróżnych surowców skalnych. Również rządy niektórych państw stały się zleceniodawcami 

prywatnych korporacji wojskowych.   Były to kontrakty realizowane w kraju danego państwa jak i za 

granicą. Przykładem mogą być Stany Zjednoczone, które chętnie zatrudniały prywatne korporacje 

wojskowe by pomagać swoim sojusznikom za granicą.  

Taki sposób pomocy mniej się rzucał w oczy, co zapewniało bezpieczeństwo w przestrzeni 

politycznej danego państwa. Występuje zasadnicza różnica pomiędzy pomocą w postaci własnych sił 

zbrojnych, a wynajętymi najemnikami. Mianowicie informacja o porwaniu czy nawet śmierci 

żołnierza najemnego nie bulwersuje tak opinii publicznej jak np. uprowadzenie czy zabójstwo 

żołnierza, który służył swojemu krajowi. Amerykańska firma MPRI
9
 szkoliła chorwackie siły zbrojne 

oraz prawdopodobnie, pomagała Chorwatom planować operację wojskową odbicia Slawonii 

okupowanej przez Serbów. Gdyby pomocy udzielali doradcy z rządu USA, tego typu pomoc 

wywołała by reperkusje polityczne na arenie światowej, natomiast gdy wykonała to prywatna firma, 

przeszło to bez echa
10

.  

W oparciu o ten przykład można stwierdzić, że prywatna gospodarka wojenna jest mocno 

związana z polityką rządową, a prywatne korporacje wojskowe stały się przydatnym aparatem 

wykonawczym na usługach władz państwowych. Warto tu zauważyć, że amerykańskie siły zbrojne 

w czasie działań w Iraku zleciły wiele zadań prywatnym firmom wojskowym. 

Do ich zadań należało m.in. obsługiwanie kantyn, stołówek, utylizowanie odpadów 

organicznych, konserwowanie oraz obsługa sprzętu wojskowego. Można zauważyć, na tym 

przykładzie, że prywatne podmioty gospodarcze stopniowo wypierają wojskowe służby logistyczne
11

. 

Motywacją do podjęcia pracy w prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi 

militarne, są korzyści materialne. „Według informacji prasowych doświadczony weteran formacji 

specjalnego przeznaczenia może uzyskać wynagrodzenie sytuujące się w przedziale od 100 do 200 

tysięcy USD rocznie, z możliwością dodatkowej premii za niebezpieczeństwo wynoszącej od 400 do 

1000 USD dziennie”
12

. Przykładem werbunku prywatnego żołnierza może być, list pewnego 

najemnika Paolo Siemeone do swojego kolegi Fabrizio Quattrochiego. Obaj Panowie mieli za sobą 

przeszłość militarną. Oto fragment ww. listu: 

„Praca wygląda następująco: chronimy personel amerykańskiej, międzynarodowej firmy, 

która zajmuje się rekonstrukcją struktur biurokratycznych w Iraku, jesteśmy BG/CP (bodyguard/close 

protection).Wyposażanie: każdy z nas jest wyposażony w pistolet Beretta 92 S albo glock 17 z 4 

magazynkami bądź też w pistolet maszynowy HK MP5 A3 z 6 magazynkami, komórka motorola 380, 

kamizelka kuloodporna według uznania. 

Wynagrodzenie: 6000 USD za miesiąc. Wypłata do 10 dnia każdego miesiąca gotówką na 

miejscu. Dokładny tekst umowy otrzymasz, kiedy tylko będzie ustalony Twój wyjazd. 

Zakwaterowanie, wyżywienie i podróż na koszt własny. Ubezpieczenie na życie i od nieszczęśliwych 

wypadków, musisz obecnie zatroszczyć się o to sam. Pracujemy jednak nad tym, by uzgodnić warunki 

ubezpieczenia z jednym z angielskich bądź amerykańskich towarzystw ubezpieczeniowych. Mamy tu 

na myśli kontrakty obejmujące poważniejsze zadania, do których z pewnością zostaniesz przydzielony 

(ochrona osobista amerykańskich i innych polityków i menadżerów).  
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W takim wypadku wynagrodzenie wynosi 8000/9000 USD za miesiąc i nocujemy w hotelu. 

Ważne: nasza usługa wymaga najwyższej dyskrecji. Dlatego pistolety i pistolet maszynowy muszą 

pozostać niewidoczne. 

Niestety, rynek nie oferuje takiego wyposażenia do zakupu. Prosimy Cię zatem, abyś te 

zadania wykonał z góry. Sklep z bronią w San Luca albo stoisko w Szanghaju mogą być dla ciebie 

pomocne: powiedz tam po prostu, co tutaj napisaliśmy.  

Za wszystkie te wydatki dostaniesz po przedłożeniu dowodu zakupu zwrot pieniędzy, 

podobnie rzecz ma się z kosztami podróży. Podróż: kup zwykły bilet do Ammanu w Jordanii. 

Zabierzemy Cię do hotelu Paradise Suite (kosztuje nie więcej niż 50 USD za nocleg i jedzenie).  

Około 1 w nocy przyjedzie po Ciebie zamówiona przez nas taksówka i zawiezie do granicy, 

gdzie jeden z naszych ludzi przejmie Cię i sprowadzi do Bagdadu (zatroszczymy się o to, abyś na tym 

odcinku podróży miał pistolet)”
13

. 

Potężne przedsiębiorstwa wojskowe zapewniają swoim pracownikom szeroki wachlarz usług 

socjalnych. Jedną z nich jest np. ubezpieczenie na życie. Patrząc z perspektywy władz państwowych, 

szybko rozwijający się rynek prywatnych firm wojskowych pomógł rozwiązać problem amerykańskiej 

administracji w postaci redukcji personelu wojskowego. Regularnych żołnierzy zastąpili najemni 

żołnierze, w pewnym stopniu. Jest to kolejny powód przychylności jaką amerykańska administracja 

okazuje prywatnym firmom wojskowym
14

. 

 

 

Obraz współczesnych najemników 

 

Znalezienie się w strefach konfliktów zbrojnych pracowników prywatnych firm wojskowych, zmusza 

do zastanowienia się, jaki status otrzymuje najemnik w momencie pojmania go przez stronę 

nieprzyjaciela? Ciekawym, a jednocześnie trudnym pytaniem jest to, czy prywatnych żołnierzy 

możemy uznać za kombatantów? Według Konwencji Haskiej z 1907 roku oraz Konwencji 

Genewskiej z 1949 roku „kombatantami są członkowie sił zbrojnych z wyjątkiem personelu 

medycznego i duchownego”
15

.  

Toteż  na przykładzie tych konwencji prywatni pracownicy firm militarnych nie mogą być 

traktowani jako kombatanci, więc w przypadku ich uprowadzenia teoretycznie nie uzyskają statusu 

jeńca. 

Poparciem na to jest również Protokół Dodatkowy z 1977 roku do ww. konwencji, który 

stwierdza iż „najemnik nie ma prawa do statusu kombatanta lub statusu jeńca wojennego”
16

. Zatem, 

osoby podejmujące pracę w prywatnych przedsiębiorstwach wojskowych, godzą się na duże ryzyko 

traktowania ich jako najemników w czasie pojmania, nawet jeżeli obie strony wojujące respektują 

prawa międzynarodowe. 

Wspominając o prawach międzynarodowych możemy przytoczyć rezolucję (32/44)
17

. 

Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Wzywała ona kraje członkowskie do 

ustanowienia regulacji prawnej zakazującej werbowania oraz sponsorowania najemników na 

terytorium własnego kraju, a także zakazu pracy swoim obywatelom w charakterze najemnika. 

Protokół Dodatkowy do tej rezolucji zdefiniował znaczenie słowa najemnik
18

. Jest nim osoba która: 
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 „została specjalnie zwerbowana w kraju lub za granicą do walki w konflikcie zbrojnym, 

 rzeczywiście bierze bezpośredni udział w działaniach zbrojnych, 

 bierze udział w działaniach zbrojnych głównie w celu otrzymania korzyści osobistej i 

otrzymała od strony w konflikcie lub w jej imieniu obietnicę wynagrodzenia materialnego 

wyraźnie wyższego od tego, które jest przyrzeczone lub wypłacane kombatantom mającym 

podobny stopień i sprawującym podobną funkcję w siłach zbrojnych tej strony, 

 nie jest obywatelem w konflikcie ani stałym mieszkańcem terytorium kontrolowanego przez 

stronę w konflikcie, 

 nie jest członkiem sił zbrojnych strony w konflikcie, 

 nie została wysłana przez państwo inne niż strona w konflikcie w misji urzędowej jako 

członek sił zbrojnych tego państwa”
19

. 

Wiele krajów, głównie państwa afrykańskie, traktują żołnierzy najemnych z dużą surowością, 

nieważne czy najemnicy brali udział w konflikcie czy też nie
20

.  

Zjawisko szybkiego rozwijania się prywatnych korporacji wojskowych postrzegane jest na kilka 

sposobów. Prywatne przedsiębiorstwa militarne są odbierane w sposób pozytywny. Podstawowymi 

zaletami tych organizacji mogą być np. mniejsze koszty działań niż w przypadku regularnej armii, 

większa dyspozycyjność, samowystarczalność czy też  mobilność
21

.  

Również do pozytywnych stron zatrudnienia prywatnych korporacji wojskowych możemy 

zaliczyć ww. mniejsze ryzyko angażu politycznego w różne konflikty przez prywatne 

przedsiębiorstwa. Niektóre państwa takie jak np. USA uważają, że prywatne podmioty powinny 

zastąpić państwowe siły zbrojne, w różnych zadaniach,  misjach stabilizacyjnych czy konfliktach 

bojowych
22

. Na poparcie tej tezy, możemy przytoczyć już ww. przykład firmy EO, która w czasie 

konfliktu zbrojnego w Rwandzie, zaoferowała pomoc w postaci własnych ludzi oraz potrzebnego 

sprzętu w zapewnieniu bezpieczeństwa poszkodowanym. Operację przewidziano na okres około 

trzech miesięcy, a koszt tego przedsięwzięcia wyniósł około 600 000 USD. ONZ prowadziło podobną 

operację, jednak ich zasoby pieniężne pochłonęły kilka razy więcej niż pieniądze EO, bo około 3 mln 

USD
23

. 

Nie można jednak patrzeć na prywatne korporacje wojskowe tylko przez pryzmat pozytywów, 

należy spojrzeć szerzej na to zagadnienie. Szybki i prężny rozwój prywatnych przedsiębiorstw 

świadczących usługi wojskowe jest bardzo niepokojącym przejawem wzrastającego osłabienia kraju. 

Potężne przedsiębiorstwa wojskowe, stopniowo zaczynają wypierać narodowe siły zbrojne. 

Poważnym problemem, a jednocześnie obawą, jest narzucanie swoich usług różnym państwom. 

Ogromne korporacje militarne są w stanie obalać rządy małych państw (np. afrykańskich), wpływać 

na wybory głów państw, oraz manipulować nimi. Kraj ma ograniczone możliwości sprawdzania 

potężnych przedsiębiorstw wojennych, występuje wiele luk prawnych. W dużej mierze wielkie 

przedsiębiorstwa militarne, by mogły funkcjonować w sposób jawny lub nie jawny, przekupują 

wysokich urzędników państwowych. W ten sposób w przyszłości PMC mogą się stać całkowicie 

niezależne
24

.  

Współczesne prywatne korporacje wojskowe, w dużym stopniu są bezkarne. Ustawy 

międzynarodowe czy konwencje nie potrafią dokładnie określić w jaki sposób należy rozliczać 

najemników z ich czynów. Pracownicy służb mundurowych jak np. policja, straż miejska, wojsko, 

działają w określony sposób uregulowany konkretnymi przepisami prawa. Prywatnego kontraktora nie 
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obowiązują regulacje prawne, ponieważ nie są ustanowione dla najemników. Korporacje militarne nie 

dopuszczają zleceniodawców do ingerowania w prywatne interesy oraz sposób działania 

przedsiębiorstwa. Oficjalnie państwo, czy też zleceniodawca, mogą jedynie żądać od prywatnych 

korporacji wojskowych respektowania międzynarodowych ustaw, konwencji oraz państwowego 

prawa. Jednak nieoficjalnie te ustawy są często nieprzestrzegane przez prywatne podmioty
25

. 

Według normalnego ustroju państwa, każde popełnione przestępstwo jest ścigane przez powołane 

do tego organy. „W Iraku tymczasowe Władze Koalicyjne 27 czerwca 2004 r.  ustanowiły, że cały 

działający dla wojsk koalicji personel (w tym także prywatni kontraktorzy wojenni) jest wyjęty spod 

możliwości ścigania prawnego przez Irackie władze”
26

. Na przykładzie Iraku, dostrzegamy tzw. 

„wolną rękę” w postępowaniu prywatnych korporacji wojskowych. Jeżeli nawet doszło do poważnych 

przestępstw, to prywatne podmioty wojenne objęte były swoistym immunitetem „nietykalności”.  

„Irackie ministerstwo spraw wewnętrznych rozpatrywało w samym 2004 r. 40-50 przypadków, 

w których najemnicy bez określonego powodu zastrzelili cywili”
27

. 

Innym przykładem bezkarności „współczesnych najemników” jest skandal w Prywatnej 

Korporacji Wojskowej DynCorp. W 1999 r. firma ta świadczyła usługi dla Bośni. Szkoliła tamtejszą 

policję. Większość pracowników DynCorp codziennie było w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu. Łamali oni wszystkie zasady zawarte w kontrakcie podpisanym z rządem Bośni. 

Wśród pracowników DynCorp, zdarzały się też przypadki kupowania kobiet w wieku około 13-14 

lat od bośniackiej mafii, za około 600-800 USD. Były one wykorzystywane seksualnie. Były to dzieci, 

pochodzące z Rosji, Rumuni oraz Serbii. Odsprzedawano je potem swoim znajomym z firmy. Takie 

traktowanie jest  najlepszym przykładem współczesnego niewolnictwa
28

.  

 Jeden z pracowników zgłosił tę sprawę rządowi amerykańskiemu. Dochodzenie w tej sprawie 

przejęła armia. „Podawane przez Bena fakty, które dotyczyły czynów karalnych niewolnictwa 

i gwałtów, były prawdą, ale nie podlegały one amerykańskiemu systemowi prawnemu”
29

. 

Prawdopodobnie to rząd Bośni powinien zająć się tą sprawą, ponieważ te czyny zostały dokonane 

na terenie tego państwa. „Sprawcy tych przestępstw, nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności 

gdyż ze względu na opiewający ich status kontraktora, cieszyli się amerykańskim immunitetem”
30

. 

Jedyną konsekwencję, jaką poniosła prywatna korporacja wojskowa DynCorp było „zwolnienie 

siedmiu zaangażowanych w proceder pracowników”
31

.  

 

Usługi najemnicze 

 

W obszarze państwowego czy międzynarodowego transportu towarów, sporządzają plan ochrony 

przed ewentualną kradzieżą bądź zniszczeniem mienia.  

Oferują również szeroki wachlarz usług specjalistycznych uniemożliwiających bezprawne 

przejęcie statku wodnego (głównie statki handlowe, kontenerowce)”
32

. Ochrona przed 

uprowadzeniami i uwalnianie zakładników, zwalczanie zorganizowanej przestępczości, pranie 

brudnych pieniędzy oraz handel ludźmi  również należą do oferowanych przez nie usług”
33

. 

                                                           
25

 R. Uesseler, Wojna jako usługa, Sic!, op. cit., s. 190. 
26

 Ibidem, s.191. 
27

 Ibidem. 
28

 Ibidem, s.192. 
29

 Ibidem, s. 193. 
30

R. Uesseler, Wojna jako usługa, Sic!, op. cit., s.193.  
31

 Ibidem, s. 194. 
32

 Ibidem, s. 44. 
33

 Ibidem, s. 45. 



40 
 

Niejednokrotnie prywatne korporacje wojskowe oferują cały pakiet usług. Przykładem może być 

prywatna korporacja Trojan pochodząca z USA, która oferuje „bezpieczeństwo oraz zbrojną ochronę 

we wszystkich sytuacjach kryzysowych na lądzie, wodzie oraz powietrzu”
34

. W dzisiejszych czasach 

piraci nie są uzbrojeni tylko w maczety, noże, topory itd. Posiadają, a także potrafią się posługiwać 

bronią palną (głównie karabiny maszynowe, granatniki przeciwpancerne). Przeciwko takim piratom, 

również przedsiębiorstwo Trojan oferuje swoje usługi. Do ich szczegółowych zadań związanych 

z bezpieczeństwem morskim należą: operacje bojowe, zatrzymywanie przemytników, ubezpieczanie 

jednostek pływających przez uzbrojone podwodne zespoły poszukiwawcze, oraz przeszkolenie 

w zakresie bezpieczeństwa dla całej załogi. 

Szeroka paleta oferowanych usług prywatnych korporacji wojskowych sięga od nauki obsługi 

broni palnej, przez jazdę czołgiem, wozami bojowymi, po obsługę helikopterów bojowych. 

W obszarze wojskowym prywatne przedsiębiorstwa militarne prowadzą również szkolenia 

specjalistyczne dla wojsk specjalnych (np. amerykańskie komando „foki” Navy Seals). Natomiast 

w sektorze cywilnym, szkolą państwowe siły bezpieczeństwa oraz pracowników ochrony
35

. 

Kolejną ofertą prywatnych firm wojskowych jest edukacja z zakresu bezpieczeństwa. Prywatne 

korporacje militarne, równolegle do państwowych uczelni, tworzą swoje prywatne uczelnie wyższe. 

Szkolą one potencjalnych pracowników zajmujących się dziedziną bezpieczeństwa, w obszarze 

militarnym oraz cywilnym
36

.  

Pewna prywatna niemiecka uczelnia Paladin Risk, oferuje wykształcenie „pozwalające zostać 

oficerem ochrony (z ang. Professional Protection Officer), oraz menadżerem ryzyka. Praktyczne 

szkolenia odbywają się w obozach treningowych znajdujących się w Anglii, Izraelu, USA oraz 

Francji”
37

. 

Następnym podpunktem w szerokiej ofercie prywatnych korporacji wojskowych jest tzw. sektor 

Intelligence, zajmuje się on czynnościami wywiadowczymi, a także szpiegostwem. Poprzez 

postępujący przemysł elektroniczny, prywatne przedsiębiorstwa militarne oferują szeroki zakres 

pozyskiwania różnych informacji. Nieoficjalne źródła podają, że około 20 miliardów USD trafia do 

PMC na zlecenia związane  z usługami wywiadowczymi
38

. 

Zlecenia tego typu dotyczą „przechwytywania oraz podsłuchiwania sygnałów 

elektromagnetycznych, także komunikacji poprzez Internet oraz pocztę elektroniczną”
39

. Sektor 

Intelligence zajmuje się także, wychwytywaniem danych obrazowych np. w postaci elektronicznej, 

podczerwieni czy ultrafioletu. Obrazy fotograficzne tego typu są skanowane z przestrzeni kosmicznej 

oraz w dalszej kolejności są poddane obróbce. Edycja tych informacji, przerabianie ich w konkretne 

wiadomości oraz analiza danych tego typu w dużej mierze należy również do zakresu usług 

świadczonych przez prywatne korporacje wojskowe dla potrzeb wywiadowczych zleceniodawcy. 

Prywatne podmioty oferują również informacje oraz dane pozyskiwane za pomocą tajnych 

współpracowników.  

Przykładem prywatnej korporacji zajmującej się sektorem Intelligence może być angielska firma 

AKE Limited, która oferuje na swoich strona internetowych” doradztwo do spraw ryzyka w czasie 

rzeczywistym. W skład tego pakietu wchodzi, personalne oraz telefoniczne doradztwo w zakresie 

nawiązywania łączności i zdobywanie danych przez analityków z sektora Intelligence, określanie 

przez tych analityków ewentualnych strat poniesionych na skutek toczącej się wojny czy konfliktu 
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zbrojnego, a także planowanie scenariuszy działań przez specjalistów od ryzyka w sektorze 

bezpieczeństwa”
40

. 

Oznacza to, że zleceniodawca może sobie wynająć do własnej dyspozycji prywatną firmę 

świadczącą dla niego usługi wywiadowcze, które będą do jego dyspozycji przez całą dobę.  Wywiad 

tego typu chroni klienta, strzeże, analizuje ewentualne ryzyko ataku, planuje strategię działania, itd.  

Wyżej wymieniony przegląd usług oferowanych przez korporacje wojskowe działające na 

wolnym rynku, ukazuje nam jak bardzo prywatne przedsiębiorstwa militarne potrafiły się rozrosnąć do 

tego stopnia, że w pewnym sensie wyparły one państwowe struktury bezpieczeństwa
41

.  

 

Blackwater 

 

W trakcie działań zbrojnych w Afganistanie i Iraku Stany Zjednoczone zleciły więcej zadań 

prywatnym firmom militarnym niż własnej armii. Główną firmą, która posiadała największe wpływy 

w amerykańskim rządzie, oraz swojego czasu otrzymała najwięcej zleceń od tego rządu, jest 

gigantyczna prywatna korporacja wojskowa Blackwater. 

 

[Rys. 1. Logo Black Water (źródło:)] https://www.google.pl/search?q=blackwater&client=firefox-

a&hs=OQe&rls=org.mozilla:pl:official&channel=np&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=pDZJU5CYHYLA7A

bOwoGQDg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=664#facrc=_&imgdii=_&imgrc=8ajIPpZU5LNKcM%25

3A%3BK1kzawVGmUCFNM%3Bhttp (04.05.2014) 

 

Blackwater zostało założone w 1997 r. Przez młodego multimilionera, Erika Prince’a, który był 

także byłym żołnierzem oddziałów specjalnych Neavy Seals. Pomysł stworzenia prywatnej armii nie 

należy przypisywać tylko Princowi. Podczas służby w oddziałach Neavy Seals, Erik poznał tam 

swojego mentora Ala Clarka. Wieloletniego instruktora tej elitarnej jednostki. Tak naprawdę to Al 

Clark pierwszy zaczął myśleć o stworzeniu Blackwater. W dużej mierze Prince był głównie źródłem 

finansów
42

.  

Gdy Erik i Al Clark zdecydowali się na założenie tej firmy, początkowo musieli zadbać 

o odpowiednie zaplecze logistyczne oraz teren do ćwiczeń. Erik kupił, teren o wielkości około 28 km 

kwadratowych w Karolinie Północnej.  

                                                           
40

 Ibidem. 
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 J. Scahill, Blackwater, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2007, s. 88-93. 
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https://www.google.pl/search?q=blackwater&client=firefox-a&hs=OQe&rls=org.mozilla:pl:official&channel=np&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=pDZJU5CYHYLA7AbOwoGQDg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=664#facrc=_&imgdii=_&imgrc=8ajIPpZU5LNKcM%253A%3BK1kzawVGmUCFNM%3Bhttp
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Nazwa Blackwater  wywodzi się do czarnej wody jaka występuje w bagiennych terenach Karoliny 

Północnej
43

. W niedługim czasie Prince zmienił ten areał w profesjonalne centrum przeznaczone dla 

treningów wojskowych
44

. 

 Prince wyposażył swój obiekt treningowy w najnowocześniejsze strzelnice, sztuczne morze 

(ćwiczenie odbijania uprowadzonych statków), urządzenia wykorzystywane w walce 

antyterrorystycznej w budynkach, place manewrowe, poligony, specjalne odcinki drogowe 

sprawdzające wytrzymałość pojazdów specjalnych. Szacuje się, że rocznie szkoli się tam około 40 000 

osób
45

. Większość z tych osób to aktywnie służący pracownicy służb mundurowych (np. policja, 

wojsko) lub też weterani. Swoją potęgę Blackawter zawdzięcza również dobrym znajomościom 

w rządzie USA.  

Prince w swojej firmie, w  dziewięciu krajach na świecie, zatrudniał swojego czasu około 2500 

osób. Ponadto  Blackwater  dysponuje w swojej bazie danych 24 000 dyspozycyjnymi ludźmi, 

ponieważ do każdego zlecenia muszą być dobrani odpowiednio wyszkoleni pracownicy
46

. 

Były prezydent USA George Bush, korzystał wielokrotnie z usług Blackwater, w czasie swojej 

kadencji prezydenckiej, zlecał im mnóstwo kontraktów międzynarodowych (głównie w Afganistanie 

i Iraku), a prywatni żołnierze z Blackwater wchodzili nawet w skład jego osobistej ochrony
47

. 

Blackwater  realizuje w około 90% kontrakty rządowe. Reszta przychodów pochodzi od prywatnych 

zleceniodawców
48

. 

Blackwater swoją sławę zawdzięcza, wielu kontrowersyjnym incydentom. Jednym z wielu może 

być przykład „krwawej rzezi” z 16 września 2007 roku, która miała miejsce w Iraku,  a konkretnie 

w Bagdadzie na placu Nisour
49

. Przejeżdżający konwój pracowników Blackwater, otworzył ogień 

zupełnie bezpodstawnie w stronę przechodzących przypadkowych cywili. Prywatni żołnierze 

Blackwater zeznawali, że ich zaatakowano i dlatego otworzyli ogień. Konsekwencją ataku, była 

śmierć 17 Irackich cywili
50

.  

Po tym karygodnym incydencie rząd Iraku chciał zrezygnować z usług Blackwater, natomiast rząd 

USA stanął po stornie Blackwater, amerykańska władza przekonała Irak aby nie zrywano współpracy 

z prywatną korporacją militarną
51

. 

Skutkiem działań Blackwater, było zorganizowanie dochodzenia w sprawie popełnionych czynów 

na terenie Iraku. Amerykańskie organy ścigania przeprowadziły badania, w których wykazały, że 

w dużej mierze  żołnierze Blackwater pierwsi otwierali ogień. Badania amerykanów objęły czas od 

1 stycznia 2005 do 12 września 2007 
52

. 

Wyniki badań przeprowadzonych przez Amerykanów odzwierciedla poniższa tabela (zabici z dnia 16 

września 2007 nie są uwzględnieni w tych statystykach): 
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Rok  

Ogółem 
2005 2006 2007 

Całkowita liczba 

incydentów, w których 

blackwater  prowadził 

wymianę ognia 

 

77 

 

61 

 

57 

 

195 

Całkowita liczna 

incydentów, w których 

blackwater otwierał ogień 

 

71 

 

53 

 

39 

 

163 

Potwierdzona liczba ofiar 

irackich 

 

7 

 

3 

 

6 

 

16 

Incydenty, którym 

towarzyszyło zniszczenie 

mienia 

 

71 

 

52 

 

39 

 

162 

Tabela. R. Uesseler, Wojna jako usługa, Sic! , op. cit., ,s.112. 

 Pomimo przedstawionych danych przez amerykańskie organy ścigania, Departament Stanu 

USA (zleceniodawca Blackwater), nie wyciągnął żadnych konsekwencji w stosunku do tej firmy, 

a nawet poświadczył, że otwarcie ognia było zapisane w kontrakcie
53

. 

Całoroczny koszt usługi Blackwater wynosił za pojedynczego pracownika około 69 000 USD. 

Rząd amerykański kosztowało to dziewięć razy więcej niż by wyniosło zatrudnienie państwowej 

armii.  

Żołnierze regularnej armii przynajmniej podlegali by odgórnej wojskowej kontroli, a tym 

samym zachowywali dyscyplinę oraz podlegali prawu wojskowemu
54

. 

W świetle faktów przytoczonych w powyższym rozdziale, możemy zobaczyć genezę 

powstania prywatnych korporacji wojskowych oraz w jaki sposób wygląda ich działanie 

w dzisiejszych czasach, bezkarność korporacji militarnych, a także szeroką paletę oferowanych usług. 

Współczesne prywatne przedsiębiorstwa militarne funkcjonują na zasadach podobnych do 

najemnictwa, ponieważ głównym powodem ich pracy są pieniądze. Dla pieniędzy są w stanie zrobić 

wszystko, gdyż nie są dla nich ważne żadne zasady i reguły. 
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Abstract 

Preparing Polish counterterrorism units to emergency measures, terrorist act - selected issues 

In the event of a terrorist attack, a counterterrorist unit, whose immediate  task is to eliminate the 

danger and rescue the endangered people, takes action. To be able to confront the enemy effectively it 

is inevitable to recognize the enemy; to find out who he is, what his motives are and what methods he 

uses. In case of an action of a special unit every move matters enormously, because  a mistake may 

cost human life.  

 

Keywords: counterterrorism units, threat, special units 

 

Abstrakt 

Przygotowanie polskich jednostek kontrterrorystycznych do działań w sytuacji zagrożenia aktem 

terrorystycznym – wybrane zagadnienia 

W przypadku zagrożenia wystąpienia aktu terrorystycznego, do działań przystępuje jednostka 

kontrterrorystyczna, której bezpośrednim zadaniem jest zlikwidowanie zagrożenia, a także ocalenie 

osób trzecich. Aby móc efektywnie  walczyć z przeciwnikiem, nieuniknione staję się poznanie 

przeciwnika oraz metod, którymi się posługuje. W przypadku działań jednostki specjalnej każde 

działanie ma ogromne znaczenie, ponieważ błąd może kosztować ludzkie życie.  

 

Słowa kluczowe: jednostki kontrterrorystyczne, zagrożenie, jednostki specjalne 

 

 

Bezpieczeństwo jest to teoria i praktyka zapewniania możliwości przetrwania (egzystencji) i realizacji 

własnych interesów przez dany podmiot, w szczególności poprzez wykorzystywanie szans 

(okoliczności sprzyjających), podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie 

(zapobieganie i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów
1
. 

Według Waldemara Kitlera bezpieczeństwo jest wewnętrzną ufnością, spokojem ducha i pewnością, 

właściwie lub fałszywie uzasadnioną w okolicznościach rodzących podstawy do obaw Jest też 

przekonaniem, lepiej lub gorzej uzasadnionym, że w obliczu różnych trudności, słabości, wyzwań 

i zagrożeń, lub przynajmniej ich symptomów, stan rzeczy – w jakim się znajduje określony podmiot – 

pozwala mu czuć się bezpiecznie. Bezpiecznie, tzn. wolnym i zabezpieczonym przed potencjalnymi 

                                                           
1
 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2013 r. [w:] http://www.spbn.gov.pl (data odczytu 

11.10.2014). 
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lub realnymi zagrożeniami, pewnym niezakłóconego bytu i rozwoju, z pomocą wszelkich dostępnych 

środków, a także działającym twórczo na rzecz osiągania takiego stanu
2
. 

Do istotnych definicji związanych z bezpieczeństwem należą: 

1. Podmiot bezpieczeństwa jest to każdy świadomie istniejący i celowo działający podmiot 

(indywidualny lub zbiorowy), rozpatrywany z punktu widzenia jego bezpieczeństwa. 

W odniesieniu do bezpieczeństwa rozpatrywanego z perspektywy politycznej podstawowymi 

rodzajami podmiotów bezpieczeństwa są państwa (narody zorganizowane w państwa), 

jednostki organizacyjne państw (np. stany, kraje federacyjne, województwa, jednostki 

samorządowe) oraz organizacje międzynarodowe (międzypaństwowe, a także – ostatnio coraz 

istotniejsze – struktury niepaństwowe: np. transnarodowe korporacje biznesowe, organizacje 

terrorystyczne lub przestępcze)
3
; 

2. Środowisko bezpieczeństwa to zewnętrzne i wewnętrzne, militarne i niemilitarne (cywilne) 

warunki bezpieczeństwa (warunki realizacji interesów danego podmiotu w dziedzinie 

bezpieczeństwa i osiągania ustalonych przezeń celów w tym zakresie), charakteryzowane przy 

pomocy czterech podstawowych kategorii, jakimi są: szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia
4
; 

3. Szanse bezpieczeństwa to niezależne od woli podmiotu okoliczności (zjawiska i procesy 

w środowisku bezpieczeństwa) sprzyjające realizacji interesów oraz osiąganiu celów 

podmiotu w dziedzinie bezpieczeństwa
5
; 

4. Wyzwania bezpieczeństwa są to sytuacje problemowe generujące dylematy decyzyjne, przed 

jakimi stoi podmiot w rozstrzyganiu spraw bezpieczeństwa. Niewłaściwie zaadresowane lub 

niepodjęte wyzwania bezpieczeństwa mogą w efekcie przekształcić się w realne zagrożenia 

bezpieczeństwa
6
; 

5. Ryzyka bezpieczeństwa są to możliwości negatywnych dla danego podmiotu skutków 

własnego działania w sferze bezpieczeństwa
7
; 

6. Zagrożenie z jednej strony, jest to stan psychiczny lub świadomościowy wywołany 

postrzeganiem zjawisk, które subiektywnie ocenia się jako niekorzystne lub niebezpieczne, 

a z drugiej, są to czynniki które obiektywne powodujące stany niepewności i objaw
8
; 

7. Zagrożenia bezpieczeństwa są  to pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne oddziaływania na 

podmiot. Najbardziej klasyczny czynnik środowiska bezpieczeństwa; rozróżnia się zagrożenia 

potencjalne i realne; subiektywne i obiektywne; zewnętrzne i wewnętrzne; militarne 

i niemilitarne; kryzysowe i wojenne; intencjonalne i przypadkowe (losowe)
9
; 

8. Zagrożenie wewnętrzne jest to rodzaj zagrożenia w wyniku którego powstaje 

prawdopodobieństwo zmniejszenia się zdolności organów władzy do utrzymania ładu 

i porządku publicznego w państwie
10

. 
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Zagrożenie spowodowało że człowiek odczuwa silną potrzebę bezpieczeństwa, które stanowi 

jedną z podstawowych i najważniejszych potrzeb człowieka. Jej deprywacja prowadzi do 

nieprawidłowego biopsychicznego oraz społecznego funkcjonowania zarówno jednostkowych, jak 

i również zbiorowych podmiotów bezpieczeństwa
11

.  

Brak poczucia bezpieczeństwa oddziałuje krytycznie na podmioty bezpieczeństwa, czego 

skutkiem jest obniżenie aspiracji życiowych, zawodowych szans, całkowicie zaburza naturalne 

funkcjonowanie, zmienia poglądy na te które zmierzają ku wycofaniu się z życia zbiorowego, a także 

zmierza do zaburzeń emocjonalnych mających charakter lękowych, a nawet poprzez stres wpływa 

nieprzychylnie na układ immunologiczny człowieka. Reasumując zagrożenie jest to zjawisko które 

w sposób zdecydowany może obniżyć jakość życia każdego człowieka
12

. 

 

Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa obywateli i państwa. 

W obecnej literaturze istnieje wiele definicji terroryzmu. Jedna z nich mówi, że „terroryzm jest 

metodą walki politycznej, w której przemoc stosowana jest w celu zastraszenia opinii publicznej, 

rządów, grup społecznych po to, aby osiągnąć określone cele polityczne”
13

. Zgodnie z przyjętą w Unii 

Europejskiej definicją, za akt terrorystyczny uznaje się przestępstwa, które ze względu na swój 

charakter i kontekst mogą wyrządzić poważne szkody krajowi lub organizacji międzynarodowej, gdy 

zostają popełnione w celu:  

1. poważnego zastraszenia ludności; 

2. bezprawnego zmuszenia rządu lub organizacji międzynarodowej do podjęcia zaniechania 

działania; 

3. poważnej destabilizacji lub zniszczenia podstawowych politycznych, konstytucyjnych, 

gospodarczych albo społecznych struktur kraju lub organizacji międzynarodowej
14

. 

Kolejna definicja terroryzmu, pochodząca ze Słownika współczesnego języka polskiego, określa 

terroryzm jako „stosowanie, uprawianie terroru dla celów politycznych, zwłaszcza zorganizowana 

działalność ugrupowań eksternistycznych (uprowadzenia samolotów, mordowanie polityków, 

zamachy bombowe itp.), prowadzona dla wywarcia presji na społeczeństwo i władze, poruszenia 

opinii publicznej, wymuszenia ustępstw, korzystnych dla siebie decyzji politycznych”
15

. Ilekroć by ich 

nie przytoczyć, w każdej z nich pojawiają się wspólne cechy charakterystyczne dla tego zjawiska, 

takie jak: groźba, użycie przemocy, rozgłos, wywołanie strachu, paniki oraz destabilizacji państwa
16

.  

Sporządzona została lista 22 powtarzających się lub odwołujących się do znaczenia najczęściej 

powtarzających się zmiennych przy definiowaniu terroryzmu, podając przy tym procentowo 

wielokrotność używania ich w 109 badanych definicjach
17

: 

1. stosowanie przemocy i siły – 83,5%; 
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Policji w Szczytnie, Szczytno 2010, s. 5. 
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 B. Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga Warszawa 1996, s. 1130. 
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2. aspekt polityczny czynu – 65%; 

3. wywołanie strachu i terroru – 51%; 

4. groźba jako element zastraszenia – 47%; 

5. skutki i reakcje psychologiczne – 41,5%; 

6. rozróżnianie pojęć: ofiara i cel działania – 37,5%; 

7. celowa, planowana, systematyczna akcja – 32%; 

8. metody zamachów, strategia i taktyka działania 30,5%; 

9. nienormalność, konflikt z przyjętymi normami i regułami, brak humanitarnych ograniczeń 

w działaniu – 30%; 

10. wymuszanie, zniewalanie, powodowanie uległości – 28%; 

11. dążenie do osiągnięcia rozgłosu, reklamy – 21,5%; 

12. przypadkowość, bezosobowość, indyskryminacja – 21%; 

13. ofiary wśród osób cywilnych, niewalczących, neutralnych – 17,5%; 

14. zastraszanie swoimi działaniami – 17%; 

15. podkreślenie niewinności ofiar – 15,5%; 

16. sprawcy działający w zorganizowanej grupie, organizacji, ruchu – 14%; 

17. demonstracja siły przed innymi – 13,5%; 

18. nieobliczalność, nieprzewidywalność, niespodziewany atak – 9%; 

19. konspiracyjny charakter działalności – 9%; 

20. powtarzalny lub seryjny charakter przemocy – 7% 

21. kryminalny charakter zamachów – 6%; 

22. żądania stawiane osobom trzecim – 4%
18

. 

Reasumując powyższe statystyki widać, że najczęściej w definiowaniu terroryzmu głównie 

występuje stosowanie przemocy i siły, aspekt polityczny czynu, wywołanie strachu i terroru, groźbę 

jako element zastraszenia oraz skutki i reakcje psychologiczne. 

W latach dziewięćdziesiątych w Polsce powstało pojęcie terroryzmu kryminalnego, jako 

niezwykle groźnej dla obywateli działalności zorganizowanych grup przestępczych stosujących 

metody terrorystów, w tym najczęściej zamachów bombowych
19

. Poprzez to błędne połączenie 

metody działania ze sprawcą przestępstwa, media wykreowały poczucie obecności terroryzmu 

w Polsce. Nie każde uprowadzenie samolotu, wzięcie zakładników czy podłożenie ładunku 

wybuchowego jest zamachem terrorystycznym, co bowiem jest doskonałym przykładem nadużycia 

pojęcia terroryzmu. Bez wątpliwości jest to akt terroru i z tego też powodu dla poprawności 

terminologicznej, powinno się go określać mianem terroru, ale nie terroryzmu kryminalnego. Należy 

także pamiętać o destrukcyjnym działaniu na funkcjonowanie państwa, które jest jedną ze zmiennych 

przynależnych terroryzmowi. Włoski specjalista w zakresie obrony cywilnej, profesor Ferrante 

Pierantoni, odnosząc się do destrukcyjnych skutków terroryzmu na państwo oraz możliwości jego 

destabilizacji, wyodrębnił następujące jego odmiany
20

: 

1. Ekoterroryzm – działanie w imię populistycznych haseł ratowania ziemi przed obecnością na 

jej powierzchni obiektów i urządzeń, które mogą zagrozić ekologii. Należą do nich 

elektrownie nuklearne, platformy wydobywcze ropy naftowej, magazyny paliw płynnych, 

zakłady chemiczne itp. Organizacje terrorystyczne tego nurtu działają pod hasłami ochrony 

środowiska. Przykładem działań o znamionach ekoterroryzmu jest wykolejenie w styczniu 
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w 1995 roku, w Niemczech, pociągu wiozącego paliwo jądrowe na trasie Hanower – 

Hamburg. Na szczęście katastrofa nie spowodowała wycieku
21

; 

2. Piractwo informatyczne (terroryzm informatyczny) – jest to forma terroryzmu związana 

z ogromną rolą, jaką ma aktualnie w naszym świecie informatyka. Polega głównie na 

włamywaniu się do komputerowych baz danych, wprowadzaniu do programów 

komputerowych zakłóceń i wirusów w celu wywołania chaosu i dezinformacji. Ta forma 

działalności może sparaliżować systemy łączności, sieci bankowe, systemy obronne (w tym 

sterujące bronią masowego rażenia), może stać się przyczyną katastrof lotniczych 

i kolejowych znacznych rozmiarów
22

; 

3. Zdegenerowana partyzantka (pseudopartyzancka) – występuje w krajach „trzeciego świata”, 

w której hasła wyzwolenia społecznego i narodowego są szczególnie nośne. Pod 

„płaszczykiem” działalności narodowowyzwoleńczej organizacje te współpracują z grupami 

przestępczymi, bądź stanowią ich „ramię zbrojne”, zajmując się handlem narkotykami, 

„żywym towarem”, prostytucją, ochroną szefów przestępczych organizacji
23

; 

4. Partyzantka miejska (gangi miejskie) – działa w dużych ośrodkach miejskich tzw. betonowych 

dżunglach jakimi są miasta powyżej jednego miliona mieszkańców. Aktualnie takich miast 

jest na świecie 414, z czego 264 w krajach „trzeciego świata”, zwłaszcza afrykańskich, 

azjatyckich i latynoamerykańskich.  Działają na obszarach miejskich, nad którymi władza 

utraciła już praktycznie kontrolę i jest wobec nich bezradna. Taka sytuacja ma miejsce np. 

w Karaczi czy też Rio de Janeiro. Grupy te zagrażają lotniskom międzynarodowym, centrom 

finansowym, handlowym i przemysłowym
24

; 

5. Terroryzm mgławicowy – stanowi zupełnie nową postać zjawiska terroryzmu. Nie posiada 

żadnych form organizacyjnych czy też hierarchii. Organizacje terrorystyczne tworzą 

niewielkie, bardzo aktywne grupy, o fanatycznym nastawieniu, organizowane np. na potrzeby 

wykonania określonego zadania. Przykładem działania organizacji terrorystycznej 

o charakterze mgławicowym była grupa, która dokonała zamachu bombowego na 

nowojorskim World Trade Center, w lutym 1993 roku
25

; 

6. Mafie – zhierarchizowane i doskonale zorganizowane grupy przestępcze, dysponujące 

potężnymi środkami finansowymi oraz licznymi uzbrojeniami grupami wykonawczymi. 

Najczęściej wymienia się jako najgroźniejsze mafię: włoskie, tureckie, meksykańskie, 

rosyjskie, kolumbijskie, japońskie i chińskie. Zajmują się bronią, narkotykami, organami 

ludzkimi i prostytucja. Najbardziej rozwinięte są w krajach o niestabilnym układzie 

społeczno-politycznym. Mają liczne powiązania z metropoliami europejskimi, w których 

zakładają swoje bazy wypadowe i werbunkowe
26

; 

7. Terroryzm chaotyczny – jest to działalność grup, których członków łączy wspólna religia, 

narodowość lub oba czynniki jednocześnie, Takie formy terroryzmu występują ze szczególną 

ostrością w byłej Jugosławii, na Kaukazie oraz w krajach azjatyckich i byłego ZSRR. 

W rejonach tych znajdują się potężne arsenały broni oraz taktycznej broni jądrowej 

pozbawionej praktycznie żadnej kontroli. Grupy te czerpią zyski z handlu bronią 

i narkotykami. Na obszarach ich działalności odnotowano pojawienie się mafii włoskiej 

i tureckiej
27

; 
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8. Zorganizowana przestępczość – występuje w tzw. szarych rejonach (Meksyk, Peru, Turcja, 

Birma, Kolumbia, Chiny). Na części terytoriów tych krajów całkowicie włada ta forma 

terroryzmu, wprowadzając nawet swoją administrację
28

; 

9. Terroryzm religijny – organizacje terrorystyczne działające z pobudek religijnych. Stanowią 

one na dzień dzisiejszy bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. 

Wzrost ich aktywności związany jest ze zbliżającym się końcem tysiąclecia. Ich przywódcy 

określają się jako wysłannicy Boga przemawiający w jego imieniu. Organizacje terrorystyczne 

tego typu są wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ działają w sposób fanatyczny z determinacją 

większą niż przestępcy. Ich działania obliczone są w zagładę tysięcy ludzi. W 1994 roku sekta 

o nazwie „Przetrwanie świata” usiłowała zatruć wodociąg zaopatrujący w wodę Waszyngton 

i Chicago. Policja odnalazła przygotowane do tego celu 120 litrów cyjanku
29

.  

Odnosząc się bezpośrednio do samego zjawiska terroryzmu, przeciętnemu obywatelowi kojarzy 

się ono z różnego rodzaju działalnością, która skierowana jest wobec danego, określonego lub 

wskazanego państwa, w jego instytucje państwowe, oraz struktury polityczne. Podłoże takiej 

działalności upatruje się głównie w fundamentalizmie religijnym, głównie tym reprezentowanym 

przez Islam. Współczesne pojęcie terroryzmu należy rozumieć w kontekście historycznego wpływu 

konfliktów na zmiany polityczne świata, a zwłaszcza genezy ich powstania. Według wykładowcy 

stosunków międzynarodowych na uniwersytecie harvardzkim, profesora Samuela Huntingtona, 

aktualnie konflikty światowe końca XX wieku i początku nowego tysiąclecia mają przede wszystkim 

podłoże w ścieraniu się kultur cywilizacyjnych, a nie ideologicznych czy też ekonomicznych
30

. 

Dostrzega on cztery fazy historycznej ewolucji konfliktów, mających wpływ na konflikty przełomu 

obecnych stuleci, które związane były z
31

: 

1. konfliktami pomiędzy królami a książętami – oparte były na osobistej rywalizacji 

o poszerzenie swoich włości oraz uzyskanie finansowych korzyści
32

; 

2. Rewolucją Francuską – wydarzenia z nią związane stanowiły początek „wojen ludu” 

i koniec „wojen królów”. Wyraźnie zaznaczył się wzrost nacjonalizmu. Taki stan rzeczy 

przetrwał do końca pierwszej wojny światowej
33

; 

3. rewolucja komunistycznej Rosji – konflikt miał charakter ideologiczny. W pierwszej fazie 

dotyczył walki pomiędzy ideologią komunistyczną, faszyzmem, a demokratycznym 

liberalizmem, po drugiej wojnie światowej faszyzm został wyeliminowany a ideologiczne 

podłoże konfliktu ograniczone zostało do walki pomiędzy komunizmem 

a demokratycznym liberalizmem
34

; 

4. końcem „zimnej wojny” – upadek berlińskiego muru, a co za tym idzie faktyczny koniec 

konfliktu wschód – zachód, stanowił początek konfliktu cywilizacji, którego efektem jest 

współczesne zagrożenie terroryzmem
35

. 

W momencie, gdy pojawił się terroryzm jako metoda walki politycznej w krajach, w których 

prawdopodobieństwo wystąpienia aktu terrorystycznego gwałtownie wzrastało, a także  państwa, 

w których ze względu na swoją strategiczną pozycję owo zagrożenie mogłoby wystąpić opracowały 

działania, które mają za zadanie zarówno przeciwdziałać wystąpieniu aktu terrorystycznego, jak 

również zwalczać go w wypadku wystąpienia. Działania te są udoskonalane i znane pod pojęciem 
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działań antyterrorystycznych, które możemy podzielić na defensywne – polegające na obronie przed 

aktem terrorystycznym, oraz ofensywne – polegające na bezpośrednim działaniu siłowym. Meritum 

tych działań jest przeciwstawienie się każdego rodzaju symptomowi terroryzmu, a także wszelkiego 

rodzaju, bezpośrednim czy pośrednim działaniom wspierającym terrorystów.  

 

Rodzaje terroryzmu 

Zarówno przemoc ma swoje rodzaje (fizyczna, psychiczna itd.) tak i terroryzm możemy podzielić na 

kilka rodzajów. Psychologowie rozciągnęli pojęcie przemocy na inne sfery niż fizyczna, jednak 

pojęcie terroryzmu identyfikowane jest jedynie z działaniami militarnymi. Wyróżniamy takie rodzaje 

terroryzmu jak:  

1. Zbrojny – polega na fali ataków sabotażowych, dywersyjnych lub zaczepnych, mających na 

celu zaszantażowanie lokalnej społeczności lub administracji w celu spełnienia swoich żądań. 

Jego zaprzestanie jest związane ze spełnieniem postulatów terrorystów. Popularny pośród 

skrajnych grup fundamentalistycznych lub politycznych które nie są w stanie dojść do 

realizacji swoich postanowień innymi metodami
36

; 

2. Ekonomiczny – ten typ terroryzmu, to szantażowanie danej grupy społecznej  poprzez 

restrykcje finansowe, kontrybucje, lichwę lub wszelakie należności materialne. Powszechnie 

jest praktykowany przez bankierskie gangi, nieuczciwe międzynarodowe koncerny, bądź 

przez zwyczajnych „podwórkowych naciągaczy”. Często wiąże się z groźbami kary sądowej 

za niespłacenie swoich żądań. Terroryści ekonomiczni, aby działać skuteczniej, zazwyczaj 

przekupują aparat prawniczy, bądź działają na krawędzi prawa wykorzystując luki 

w ustawach
37

; 

3. Ideologiczny – to szantażowanie danej społeczności w celu przyjęcia określonej ideologii, 

doktryny politycznej lub wyznania. Polega on na fali oszczerstw przeciwko osobom spoza 

„pożądanego” „kręgu ideowego”. Kłamstwa mają wywołać negatywne skojarzenia wobec 

szkalowanej grupy, często oskarżając je o przyczynianie się do terroryzmu „zbrojnego”. 

Popularnie stosowany pośród lewackich organizacji takich jak „Antifa” czy „Nigdy Więcej”, 

modernistów, socjalistów czy republikanów
38

; 

4. Medialny – jest związany z terroryzmem ideologicznym. Mechanizm jego jest w zasadzie 

podobny do ideologicznego, z tą różnicą, że tutaj hasła są przesyłane drogą przekazu 

medialnego wprost lub przy użyciu ukrytych symboli w nadawanych audycjach. Stosowany 

jest przez samodzielne wielkie koncerny medialne, wpływowe grupy z dostępem do 

popularnych środków masowego przekazu lub mniej wpływowe grupki przy pomocy 

własnych, niskobudżetowych mediów
39

; 

5. Społeczny - pewna hałaśliwa część społeczności próbuje wymusić na „reszcie” swoje 

poglądy, zamiłowania, sympatie czy opinie. Jest często związany z terroryzmem medialnym 
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i ideologicznym, czasem też ze zbrojnym. Popularny pośród sekt, grup religijno-politycznych, 

itp
40

; 

Podsumowując, zjawisko terroryzmu jest heterogeniczne. Należy więc nie tylko potępić 

agresywny terroryzm „zbrojny”, ale zwalczać także terror „ekonomiczny”, „społeczne”, 

i „ideologiczne”. Najczęstszym motywem konfliktów, wojen oraz śmierci milionów ludzi są te 

trzy ostatnie. 
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Abstract 

This thesis presents selected issues concerning convoying museum exhibits. Apart from the 

definition side, some questions of convoying works of art, as well as problems of protection 

tactics in transporting works of art, documentation relating to the convoy, uniforms and 

equipment for people who take part in convoying and their health qualifications are presented 

here according to the available literature and some law files. These issues are discussed in 

order to prove that transporting valuable items managed by appropriately qualified workers 

who are adequately armed, uniformed and equipped with suitable vehicles is safe. 

 

Keywords: works of art, museums, transport, protection 

 

Abstrakt 

Niniejsza praca jest przedstawieniem wybranych zagadnień w zakresie konwojowania 

muzealiów. Na podstawie dostępnej literatury oraz aktów prawnych przedstawiono obszar 

warstwy definicyjnej oraz wybrane zagadnienia dotyczące konwojowania dzieł sztuki 

w prawodawstwie polskim, taktyki ochrony fizycznej w transporcie dzieł sztuki, 

umundurowania i wyposażenia osób biorących udział w konwojach, dokumentacji 

konwojowej oraz kwalifikacji zdrowotnych konwojentów.  

Zagadnienia te zostały poruszone celem pokazania, że transport wartości pieniężnych 

wykonany przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, odpowiednio 

umundurowanych i uzbrojonych, wykorzystujących odpowiednie pojazdy jest bezpieczny 

 

Słowa kluczowe: dzieła sztuki, muzea, transport, ochrona 

 

Uwagi ogólne 

Bezpieczeństwa transportowanych dzieł sztuki nie można zapewnić tylko i wyłącznie przez 

zastosowanie omówionych zasad oraz wymogów prawnych. Przede wszystkim należy 

określić oraz rygorystycznie przestrzegać zasady organizacyjno-taktyczne
1
.   

 Bardzo ważną i istotną czynnością konwoju jest ochrona mienia, które ma zostać 

wyprowadzone na zewnątrz jednostki, ze stałego miejsca, w którym jest przechowywane oraz 
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gdzie podlega ochronie przez cały utworzony system ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia 

technicznego
2
.   

Wyprowadzenie mienia na zewnątrz jest związane głównie ze zwiększonym 

zagrożeniem, ale także ze zmianą charakteru tego zagrożenia. Te dwie przesłanki wymuszają 

całkowitą zmianę w sposobie zarówno przygotowania jak i wykonania ochrony
3
.  

Przybliżmy więc rodzaje zagrożeń, jakie mogą pojawić się podczas wykonywania transportu 

muzealiów
4
:  

 Napad na konwój – w prawie nazywany jest rozbojem, jest to przestępstwo głównie 

skierowane przeciwko mieniu. Istotą napadu jest kradzież przy użyciu przemocy, z groźbą 

przemocy lub doprowadzeniem człowieka do nie nieprzytomności bądź bezbronności. 

W zamiarze bezpośrednim sprawca działa przy użyciu broni lub innego niebezpiecznego 

narzędzia,  

 Kradzież mienia konwojowanego – ten rodzaj zagrożenia został przytoczony bardziej 

dla porządku, aniżeli z uwagi na realne jego zaistnienie. Jedynie nie przestrzeganie 

podstawowych zasad bezpieczeństwa  może doprowadzić do zdarzenia tego rodzaju,  

 Zniszczenie mienia konwojowanego – w tym przypadku nie występuje działanie z chęci 

zysku, tak jak miało to miejsce w dwóch poprzednich przykładach zagrożeń. Tutaj motyw 

działania sprawcy może być bardzo różny, zaczynając od chęci zemsty na pracownikach 

ochrony bądź agencji, która ich zatrudnia lub na podmiocie, który zleca konwój, aż po 

chorobę psychiczną, która nie może zostać wykluczona jako motyw działania. Jednak 

wystąpienie tego rodzaju zagrożenia w praktyce także należy uznać jako mało 

prawdopodobne.  

 Ważną zasadą, w szczególności podczas napadu na konwój jest to, że sprawca zanim 

podejmie działanie, poprzedzi je tzw. rozpoznaniem przestępczym, czyli zebraniem 

wszelakich dostępnych informacji, które są niezbędne do wykonania ataku w sposób 

bezpieczny. Przedmiotem zainteresowania przez sprawców jest przede wszystkim
5
:  

- czas oraz trasa konwoju, 

- spodziewana wartość konwojowanego mienia, 

- sposób organizacji konwoju,  

- liczba oraz jakość wykonywanych zadań przez osoby, które biorą udział w konwoju,  

- poziom wyszkolenia konwojentów,  

- jakość uzbrojenia oraz wyposażenia konwojentów,  

- zabezpieczenie techniczne stosowane przy transporcie pieszym oraz w środkach 

transportu. 

„Wymienione elementy rozpoznania przestępczego, a właściwie ocena informacji zebranych 

w poszczególnych obszarach zainteresowania, są wyznacznikiem wyboru przez sprawców 

metody dokonania ataku. Najsłabszy punkt lub punkty wskażą, na który konwój, kiedy, gdzie 

i w jaki sposób należy dokonać bezpiecznego zamachu”
6
.  

 

                                                 
2
 Ibidem, s.223.  

3
 Ibidem, s.224.  

4
 Por. Ibidem, s.224.  

5
 Ibidem, s. 224.  

6
 Ibidem, s. 224.  
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Z praktyki wynika, że najczęściej stosowanym przez sprawców atakiem jest atak  

w trakcie wykonywania konwoju (w czasie przemieszczania się). Jeżeli do wykonania 

konwoju wykorzystywany jest pojazd, można spotkać się z następującymi metodami
7
:  

1. staranowanie – w tym przypadku sprawcy wykorzystują swój własny pojazd jako 

narzędzie służące im do zatrzymania pojazdu wykonującego konwój, a niekiedy także do 

wyeliminowania ochrony konwoju,  

2. zajechanie – jest to uniemożliwienie przez sprawców kontynuowania jazdy pojazdu 

wykonującego konwój poprzez zastawienie drogi własnym pojazdem,  

3. blokada – jest to uniemożliwienie przez sprawców kontynuowania jazdy pojazdu 

wykonującego konwój poprzez zablokowanie mu drogi, np. upozorowanie wypadku, ułożenie 

drzewa, upozorowanie robót drogowych wraz z ustawieniem stosownych do tego znaków 

drogowych (metoda ta jest również wykorzystywana w celu wymuszenia zmiany trasy, którą 

porusza się konwój, na taką która będzie bardziej dogodna do wykonania ataku przez 

sprawców),  

4. trik – jest to zatrzymanie pojazdu wykonującego konwój podstępem, np. 

upozorowanie zdarzenia oraz oczekiwanie pomocy od członków konwoju, np. wypadek 

drogowy wraz z ofiarami, osoba chora, która leży na poboczu, prośba o podwiezienie, tzw. 

autostop lub np. zatrzymanie pojazdu konwoju do kontroli drogowej przez sprawców, którzy 

są przebrani za policjantów, 

5. ostrzelanie – jest to użycie broni w celu zatrzymania pojazdu wykonującego konwój 

oraz eliminacji ochrony.  

 W przypadku transportu pieszego do najczęściej stosowanych metod zaliczamy
8
:  

1. bezpośredni atak wykonany na pracownika ochrony bądź osobę, która transportuje 

wartości,  

2. trik – jest to upozorowanie zdarzenia oraz oczekiwanie pomocy od osób, które 

uczestniczą w transporcie, np. zakłócenia porządku oraz próba włączenia osób z ochrony 

w tok wydarzeń lub leżąca osoba chora.  

„Praktyka wskazuje również, że najbardziej dogodnym czasem ataku jest atak na 

początku trasy konwoju, przy wyjściu z obiektu i na zakończenie, przed wejściem do obiektu. 

W obu przypadkach wykorzystywany jest element „rozluźnienia”. Przy wyjściu występuje 

najczęściej jeszcze brak pełnego zorganizowania się i nastawienie, że przy obiekcie nie może 

się nic zdarzyć, przy zakończeniu mamy do czynienia z poczuciem wykonania zadania, 

bezpieczeństwa, a tym samym obniżenia koncentracji”
9
.    

 

Organizacja konwoju oraz obowiązki osób w nim uczestniczących 

Przepisy prawa, które określają zasady wykonywania konwoju są takie same dla wszystkich 

przedmiotów, które realizują transport wartości pieniężnych. Jednak mimo tego, sposób 

planowania, realizacji oraz dokumentowania konwoju, zadania dla poszczególnych członków 

konwoju oraz strukturę grupy, pozostawiono do określenia osobom, które są odpowiedzialne 

za zorganizowanie konwoju. W celu ujednolicenia wykonawstwa konwoju w określonej 

jednostce, aby wypracowany już tzw. „styl” organizacji konwoju został zachowany, 

                                                 
7
 Ibidem, s. 225. 

8
 Ibidem, s. 225. 

9
 Ibidem, s. 225.  
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kierownik jednostki organizacyjnej zwykle zarządzeniem wewnętrznym wprowadza 

konwojową instrukcję. Może stanowić ona także załącznik do planu ochrony
10

.  

 Obowiązek opracowania oraz wdrożenia instrukcji konwojowej należy jedynie do 

wewnętrznych służb ochrony, które w obrębie swoich zadań posiadają konwojowanie mienia 

zakładowego, tzn. omawiana jest dokumentacja wewnętrznych służb ochrony. Podmioty 

pozostałe, które realizują konwoje i mają poczucie odpowiedzialności za zapewnienie 

bezpieczeństwa tej szczególnej czynności, w praktyce także posługują się zasadami 

konwojowania czy opracowanymi instrukcjami. Instrukcja powinna w szczególności 

zawierać:  

1. warunki ogólne wykonywania konwoju, 

2. obowiązki organizatora oraz pozostałych członków konwoju, 

3. skład konwoju oraz wyposażenie konwojentów,  

4. określenie zasad dotyczących porozumiewania się oraz systemu łączności,  

5. algorytm postępowania podczas wystąpienia zagrożenia,  

6. sposób dokonania dokumentacji konwoju
11

.  

Ogólne warunki dotyczące wykonywania konwoju 

W warunkach ogólnych odnoszących się do wykonywania konwoju należy wskazać podstawę 

prawną, która dotyczy realizacji konwoju, a także specyfikę organizacyjną podmiotu oraz jej 

wpływ na organizowanie konwoju, zachowując przy tym obowiązujące zasady prawne. W tej 

części instrukcji konwojowej powinny znajdować się zasady postępowania od chwili 

otrzymania zlecenia dotyczącego wykonania konwoju do momentu jego zakończenia, wraz 

z kryteriami dokonania wyboru osób do zrealizowania poszczególnych zasad konwojowych
12

.  

 

Obowiązki organizujących konwój 

Decyzję dotyczącą konieczności wykonania konwojowania przewożonych muzealiów 

podejmowana jest przez przedsiębiorców oraz kierowników innych jednostek 

organizacyjnych bądź przez osoby przez nich upoważnione. W tej decyzji określają oni: 

przedmiot konwojowania, miejsce docelowe, rodzaj środka transportu, czas trwania konwoju 

oraz trasę konwoju
13

.  

 Konwój wartości pieniężnych jest organizowany przez szefa ochrony (w czasie gdy 

jest on nieobecny, organizacją zajmuje się jego zastępca bądź dowódca zmiany), który 

w szczególności przed rozpoczęciem konwoju powinien: 

- przeprowadzić rozpoznanie przedmiotu konwoju (ilość, rodzaj, wartość mienia, 

zagrożenia przeciwpożarowe, itp.),  

- ustalić czy środki transportu, które posiadają są sprawne do przewozu muzealiów oraz 

przeprowadzić kontrolę działania technicznych urządzeń zabezpieczających,  

- ustalić trasy przejazdu oraz miejsca ewentualnego zatrzymania, a także stopień 

zagrożenia terenu i sposób zachowania środków ostrożności, porozumiewając się 

z jednostkami policji właściwymi terytorialnie,  

- wyznaczyć skład konwoju, w tym także dowódcę konwoju, 

                                                 
10

 Ibidem, s. 226. 
11

 Ibidem, s. 226. 
12

 Ibidem, s. 226.  
13

 Enerlich M., Wojtal J., Milewicz M. (red.), Ochrona osób i mienia, Toruń 2003, s. 532.  
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- określić wyposażenie konwojentów oraz rodzaj uzbrojenia, 

- określić zadania konwojentów, dowódcy konwoju, oraz innych osób, które wchodzą 

w skład konwoju,  

- ustalić sposób utrzymania łączności oraz informowania o wydarzeniach 

nadzwyczajnych,  

- określić czas wyjazdu oraz termin powrotu konwoju,  

- przeprowadzić przed rozpoczęciem konwoju instruktaż
14

.  

 

Obowiązki dowódcy konwoju 

Wyróżniamy następujące obowiązki dowódcy konwoju:  

- organizacja służby konwojowej zgodnie z dostarczonymi od organizatora konwoju 

zadaniami i wytycznymi,  

- określenie zadań przeznaczonych dla konwojentów oraz innych osób, które wchodzą 

w skład konwoju w odniesieniu do ochrony transportu muzealiów,  

- ustalenie sposobu łączności, znaków i sygnałów porozumiewawczych, a także zasad 

współdziałania w różnego rodzaju sytuacjach nadzwyczajnych,  

- czuwanie, aby przebieg czynności konwojowych odbywał się prawidłowo,  

- podejmowanie pewnych decyzji w momencie gdy dojdzie do nieprzewidzianych 

wydarzeń podczas konwojowania,  

- przekazanie adresatowi konwojowanych wartości w stanie nienaruszonym, zgodnie 

z wyznaczonymi wytycznymi,  

- poinformowanie organizatora konwoju o przebiegu konwojowych czynności oraz 

wykonaniu powierzonego zadania,  

- jeżeli zaistnieje taka potrzeba, nawiązanie łączności z instytucjami zewnętrznymi, 

takimi jak policja, straż pożarna, straż miejska, pogotowie ratunkowe,  

- przestrzeganie postanowień znajdujących się w instrukcji konwojowej
15

.   

Dowódca tuż przed rozpoczęciem konwoju powinien zaznajomić konwojentów z określonymi 

zadaniami, natomiast kierowców z trasą konwoju oraz powinien przekazać im swoje uwagi. 

Podczas jazdy dowódca prowadzi obserwację czołową oraz wskazuje trasę jaką transport 

powinien przebiegać, reguluje on także prędkość kolumny oraz decyduje on o ustawieniu 

pojazdów, biorąc pod uwagę główne problemy dotyczące bezpiecznego przejazdu. W razie 

zajścia potrzeby zatrzymania bądź postoju pojazdów wykonujących konwój np. podczas 

awarii lub wypadku, dowódca organizuje ochronę pojazdów transportujących wartości 

wystawiając posterunki
16

.   

Obowiązki konwojentów  

Wyróżniamy następujące obowiązki konwojentów:  

- zabezpieczenie oraz ochrona przewożonych muzealiów,  

- prowadzenie podczas jazdy obserwacji oraz meldowanie dowódcy konwoju 

o istotnych spostrzeżeniach,  

- utrzymanie broni oraz amunicji, a także innego sprzętu, który jest na wyposażeniu 

w pełnej sprawności,  
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 Ibidem, s. 532–533.  
15

 Ibidem, s. 533.  
16

 Ibidem, s. 534.  
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- wykonywanie poleceń otrzymanych od dowódcy konwoju,  

- wykonywanie zadań oraz obowiązków dowódcy konwoju (w przypadku konwojów 

jednoosobowych)
17

.   

„W czasie przejazdu konwoju, żaden z konwojentów nie jedzie w sposób bierny. Prowadzą 

oni ciągłą obserwację w wyznaczonych sektorach. Przy wskazaniu kierunku zagrożenia 

powinni stosować metodę „zegarową”. Jeśli kierunkiem jazdy jest godzina 12:00, to 

lokalizację „podejrzanych pojazdów” określa się wskazując godzinę na umownej tarczy 

zegara, np. „zielony Opel na 6:00”. Kierunek zagrożenia podaje konwojent, który pierwszy 

zagrożenie zauważył”
18

.  

 

Obowiązki osoby zajmującej się transportowaniem konwojowanych muzealiów:  

- przeniesienie mienia z miejsca jego pobrania do pojazdu oraz z pojazdu do miejsca 

gdzie ma zostać przekazane,  

- stosowanie się do wydanych przez dowódcę zaleceń,  

- w przypadku wystąpienia pożaru, bądź innego zagrożenia, osoba ta ma za zadanie 

podjąć ewakuację konwojowanych muzealiów
19

.   

 

Obowiązki innych osób, które wchodzą w skład konwoju 

Bardzo ważną rolę podczas bezpiecznego transportu muzealiów odgrywa kierowca. 

Przestrzeganie wszystkich podstawowych reguł może stanowić silną stronę konwoju. Reguły 

te dotyczą tzw. technik defensywnego kierowania pojazdem. Technika wymaga, aby 

kierowca
20

:  

- był zawsze „czujny oraz podejrzliwy”, jeśli nie da się zaskoczyć, zdobędzie czas na 

wykonanie właściwego manewru wyprzedzającego bądź uniku,  

- zawsze był zorientowany, kto znajduje się z boku, a także z przodu oraz z tyłu 

pojazdu, wykorzystując każdą możliwość obserwacji, np. lusterka boczne oraz wsteczne, 

a także te montowane dodatkowo,  

- zachowywał właściwą odległość pomiędzy pojazdem własnym a pojazdem 

poprzedzającym, po to aby mieć odpowiednią ilość miejsca do wykonania manewrów 

obronnych w przypadku ataku,  

- prowadził pojazd z „wyprzedzeniem”. W miejskim terenie chodzi o orientację 

dotyczącą tego co zachodzi z przodu mniej więcej na odległość dwóch przecznic, natomiast 

na otwartej przestrzeni aż do granic widoczności. Technika tzw. jazdy z wyprzedzeniem 

wymaga kontrolowania wzrokiem skrzyżowań, dróg bocznych, a także wszelkich przeszkód 

występujących na jezdni. Każde pozornie zwyczajne zjawisko czy też zdarzenie, które 

zostanie zaobserwowane powinno być wnikliwie przeanalizowane oraz ocenione pod kątem 

zagrożenia które może wystąpić,  

- upewnił się, co do tego że okna pojazdu są zamknięte, drzwi zablokowane przez czas 

trwania przejazdu, natomiast pasy bezpieczeństwa zapięte,  
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 Ibidem, s. 534.  
18

 Ibidem, s. 534.  
19

 Por. Bejgier W., Stanejko B., Ochrona..., op.cit., s. 229–230. 
20

 Enerlich M., Wojtal J., Milewicz M., Ochrona ..., op.cit., s. 534-535. 
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- znał bardzo dokładnie trasę, którą trzeba przebyć (dotyczy to głównie terenu  miasta), 

by w razie wystąpienia takiej konieczności można było skorzystać  

z trasy zwanej zapasową, a w momencie ataku nie wjechać w tzw. „ślepą” ulicę,  

- dbał o pojazd jeżeli chodzi o jego stan techniczny oraz przygotowywał go do odbycia 

konwoju, konieczna jest tutaj jego pełna znajomość (prędkość, zrywność, zwrotność, słabe 

punkty itp.),  

- unikał zbyt dużej prędkości w celu manewru obronnego, ponieważ prędkość jako 

ochronna taktyka jest skuteczna wtedy, gdy jej celem jest uzyskanie czasu, który będzie 

niezbędny do zastosowania innych obronnych manewrów, takich jak np. zakręty lub 

wprowadzenie innego pojazdu pomiędzy własny samochód, a samochód należący do 

napastników, a także wykorzystanie świateł, które regulują ruch drogowy,  

- prowadził pojazd odgórnie ustalonym tempem, płynnie, bez gwałtownej zmiany 

prędkości oraz z ograniczeniem, aż do minimum postojów podczas jazdy.  

 

 

Algorytm postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  

Istotną część taktyki działania stanowi umiejętne zachowanie się w szczególnych sytuacjach, 

tzw. kryzysowych. Wymaga to zarówno wiedzy odnośnie sposobu zachowania się, jak 

i zdolności opanowania emocji, a także podjęcia działań pod wpływem dużego stresu. 

Dlatego też, przygotowanie pracowników ochrony do zrealizowania konwoju wymaga 

szkolenia, które będzie intensywne, poprzedzone odpowiednim doborem ze względu na 

predyspozycje do takiego charakteru wykonywania czynności.  

Sytuacje szczególne – to sytuacje nie tylko te, które są najbardziej niebezpieczne, jak 

np. napad, ale także te, które będą wymagać wzmożonej koncentracji oraz rozwiązania 

powstałego problemu, jak np. awaria pojazdu bądź choroba jednego z członków grupy 

konwojowej.  

 Poniżej omówione zostaną przykłady dotyczące postępowania w sytuacjach 

szczególnych, zaczynając od tych zdarzeń, które są najmniej niebezpieczne, lecz mogą być 

przyczyną zdarzeń poważniejszych. Algorytm postępowania zostanie pokazany przez pryzmat 

zadań, które przypisane są dowódcy konwoju. Bez wydania polecenia bądź bez wiedzy 

dowódcy, żadna z czynności nie powinna zostać wykonana
21

.  

 

Awaria pojazdu wykonującego konwój 

Warunkiem, aby konwój został właściwie przeprowadzony jest sprawność środków 

transportu, jednak pomimo najbardziej starannej obsługi awaria może się pojawić. W takim 

wypadku dowódca powinien określić przyczynę awarii oraz możliwość jej zlikwidowania.  

Jeżeli zlikwidowanie awarii jest możliwe do wykonania, dowódca:  

- przekazuje zlikwidowanie awarii kierowcy konwoju,  

- powiadamia organizatora konwoju, który monitoruje przebieg konwoju,  

- poleca wszystkim konwojentom zajęcie określonych posterunków ochronnych 

znajdujących się na zewnątrz pojazdu,  
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- dokonuje zabezpieczenia pojazdu, zgodnie z zasadami jakie znajdują się w prawie 

o ruchu drogowym,  

- nakazuje kasjerowi, aby pozostał w pojeździe.  

Jeżeli natomiast usunięcie awarii nie jest możliwe, dowódca:  

- powiadamia o zaistniałym fakcie organizatora konwoju, prosząc tym samym 

o podstawienie tzw. pojazdu zastępczego,  

- informuje o zajściu pozostałych członków należących do grupy konwojowej, 

utrzymując jednak polecenia, które zostały wydane wcześniej,  

- w momencie, gdy zaistniała sytuacja niesie za sobą znaczne zagrożenie (np. miejsce, 

które jest szczególnie niebezpieczne czy też wielka wartość mienia, które jest konwojowane), 

może powiadomić organy Policji i prosić je o wsparcie.  

Jeżeli pojazd zastępczy został podstawiony, dowódca:  

- wydaje osobom transportującym polecenie przeładunku  konwojowanych muzealiów,  

- pozostawia pojazd, który został uszkodzony wraz z kierowcą, a następnie kontynuuje 

konwój,  

- przekazuje informację organizatorowi konwoju oraz Policji, jeżeli była ona wcześniej 

informowana.  

Jeżeli nie ma możliwości, aby pojazd zastępczy został podstawiony, dowódca wzywa pomoc 

drogową, a po zlikwidowaniu awarii kontynuuje transport muzealiów, wykonując przy tym 

resztę czynności bez zmian
22

.  

 

Choroba członka, należącego do grupy konwojowej  

Obowiązkiem należącym do organizatora konwoju jest przeprowadzenie odprawy 

konwojentów, którzy są wyznaczeni do zrealizowania zadania. Organizator jest zobowiązany 

w czasie odprawy dokonać sprawdzenia stopnia przygotowania konwojentów do realizacji 

zadań oraz musi ocenić możliwość podjęcia przez konwojenta czynności zawodowych, także 

ze względu stanu zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Na samym konwojencie 

spoczywa również obowiązek poinformowania organizatora (najpóźniej w trakcie odprawy) 

o wszelkich okolicznościach, które mogłyby wpłynąć na utrudnienie bądź uniemożliwienie 

wykonania czynności konwojowania.  

 Również w czasie trwania odprawy rozstrzygnięta powinna zostać kwestia zastępstw 

w momencie gdy dojdzie do niedyspozycji któregokolwiek z członków konwoju. 

Jeżeli na trasie zajdzie potrzeba udzielenia jednemu z członków pomocy przedlekarskiej, 

udziela jej albo dowódca konwoju albo konwojent przez niego wyznaczony. Należy więc 

dążyć do tego, by w składzie załogi konwojującej znajdował się konwojent, który jest 

przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jeśli stan zdrowia uczestnika konwoju 

nie pozwala na kontynuację udzielania pierwszej pomocy, dowódca wykonuje 

przegrupowanie składu konwoju oraz wyznacza zastępstwa (zgodnie z zasadami, które są 

ustalane przy odprawie). 

Najczęściej zmiany dokonywane są w sposób następujący:  

- obowiązki dowódcy przejmuje konwojent – jest on wcześniej wyznaczony oraz 

przygotowany do zrealizowania tej funkcji,  
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- obowiązki konwojenta przejmuje sam dowódca lub inny konwojent,  

- obowiązki kasjera przechodzą na dowódcę konwoju,  

- obowiązki osoby zajmującej się transportem przejmuje kasjer,  

- obowiązki kierowcy przypadają na konwojenta.  

Zadania szczegółowe dowódcy konwoju:  

- dokonuje on wyboru miejsca, które będzie najbardziej dogodne do zatrzymania 

konwoju,  

- powiadamia on organizatora konwoju,  

- wyznacza konwojentom zajęcie określonych posterunków w celu ochrony na zewnątrz 

pojazdu,  

- dokonuje zabezpieczenia pojazdu zgodnie z zasadami, które znajdują się w prawie 

o ruchu drogowym,  

- nakazuje kasjerowi zostanie w pojeździe,  

- ocenia on przyczyny powstania niedyspozycji u członka konwoju oraz podejmuje 

decyzję o zakresie i sposobie wykonania pomocy przedlekarskiej bądź wzywa pogotowie 

ratunkowe.  

W momencie, gdy chory nie będzie w stanie kontynuować zadań należących do niego, np. 

będzie hospitalizowany, dowódca:  

- musi przejąć od niego oraz zabezpieczyć broń wraz ze świadectwem broni,  

- przejmuje posiadane wyposażenie, np. środki łączności, środki przymusu 

bezpośredniego,  

- wykonuje przegrupowanie w ochronie oraz kontynuuje konwój
23

.  

 

Kontrola drogowa 

Pojazdy, które wykonują konwój nie są zwolnieni ani z przestrzegania przepisów, które 

obowiązują w ruchu drogowym ani też z kontroli drogowej.  

Kontrola drogowa winna odbywać się w określony sposób: po otrzymaniu znaku do 

zatrzymania pojazdu kierowca z polecenia dowódcy zatrzymuje się, we wskazanym miejscu, 

które będzie w odległości bezpiecznej od znajdującego się funkcjonariusza (odległość zależy 

od sytuacji drogowej, ale przyjmuje się, że powinna wynosić ona nie mniej jak 50 metrów). 

Następnie dowódca nakazuje konwojentom zająć wskazane posterunki ochronne na zewnątrz 

pojazdu, zaś sam wraz z dokumentacją konwojową kieruje się do funkcjonariusza, z którym 

ustalą dalszy tok postępowania. W momencie wystąpienia wątpliwości, przy wykorzystaniu 

środków łączności wyjaśnia je w jednostce Policji znajdującej się najbliżej.  

Gdy dowódca konwoju uzna, że próba wykonanego zatrzymania jest niejasna, a także 

świadcząca o możliwości wystąpienia zagrożenia, może wydać kierowcy nakaz nie 

zatrzymywania się oraz opuszczenie miejsca zdarzenia natychmiastowo, a także może 

nakazać włączenie sygnałów alarmowych. Natomiast o całym zaistniałym zdarzeniu 

informuje on Policję oraz organizatora konwoju, zaś konwój kieruje do jednostki Policji 

znajdującej się najbliżej
24

.   
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Napad na konwój 

W przypadku gdy dojdzie do napadu na konwój całkowity wysiłek ochrony powinien zostać 

skierowany w pierwszej kolejności na ochronę życia osób, które uczestniczą w konwoju oraz 

na uniemożliwienie zaboru wartości, które są konwojowane. Natychmiastowym sposobem 

ochrony konwoju przed napadem, jeżeli warunki na to pozwalają, jest opuszczenie jak 

najszybciej miejsca zagrożonego. Walka z napastnikami na konwój nie należy do zadań 

członków zespołu konwojującego wartości, lecz jest  koniecznością. Wariant postępowania, 

który przewiduje użycie broni winien być uważany jako ostateczność, jeżeli wszystkie inne 

możliwości ochronne zostały wyczerpane. 

Klasyczny algorytm postępowania w momencie napadu na konwój:  

- należy włączyć alarm w każdym pojeździe biorącym udział w konwoju,  

- należy opuścić tzw. strefę zagrożoną, nie wykluczając przy tym staranowania pojazdu, 

który utrudnia przejazd oraz udać się do jednostki Policji znajdującej się najbliżej,  

- w sytuacji, gdy dojdzie do blokady oraz braku możliwości na opuszczenie strefy, która 

jest zagrożona, należy podjąć próby obrony transportu, a w  ostateczności próby użycia broni, 

jednak stosując się do określonych zasad: broń można użyć jedynie w celu obezwładnienia, 

należy minimalizować skutki użycia broni, a także nie wolno narażać osób, które są postronne 

na ryzyko utraty życia oraz zdrowia,  

- należy powiadomić o zaistniałej sytuacji Policję oraz stosować się do wydawanych 

przez nią poleceń,  

- po udanym odparciu ataku należy udzielić poszkodowanym pomocy, natomiast 

w razie konieczności zapewnić pomoc medyczną,  

- w zależności od tego jak rozwinie się sytuacja oraz po uzgodnieniu z Policją należy 

zostać na miejscu, w którym doszło do zdarzenia, do momentu jej przybycia albo należy udać 

się do jednostki Policji znajdującej się najbliżej
25

.  

 

„Algorytm postępowania członków grupy konwojowej w przykładowych sytuacjach został 

zaprezentowany na podstawie najbardziej prawdopodobnego schematu przebiegu zdarzenia. 

Należy jednak pamiętać, że życie niesie różne warianty przebiegu tych zdarzeń, sprawcy 

modyfikują metody swoich działań, a wszystko przebiega w sposób bardzo dynamiczny pod 

wpływem emocji i to po obu stronach. Dlatego nic nie zastąpi wiedzy, umiejętności, 

doświadczenia, a przede wszystkim zdrowego rozsądku”
26

.   

 

Skład oraz rozmieszczenie konwojentów przy przewożeniu muzealiów przy użyciu 

pojazdów mechanicznych 

Podczas przewożenia muzealiów przy użyciu pojazdów mechanicznych, skład oraz 

rozmieszczenie konwojentów jest następujące:  

 w momencie gdy muzealia są przewożone jednym samochodem osobowym, który jest 

przystosowany do przewożenia muzealiów to dowódca konwoju bądź konwojent zajmują 

miejsce obok kierowcy. Natomiast pozostałym konwojentom miejsca przypadają na tylne 
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siedzenia samochodu. Do ich zadań, przez cały czas trwania przejazdu należy ochrona całej 

zawartości bagażnika samochodu,  

 jeżeli muzealia są konwojowane jednym samochodem dostawczym, który jest 

przystosowany do ich przewożenia, dowódca konwoju zajmuje miejsce obok kierowcy, 

natomiast konwojenci zajmują miejsce w tyle kabiny,  

 gdy muzealia przewożone są jednym samochodem specjalnym, zarówno dowódca jak 

i konwojenci zajmują miejsca wyznaczone w przedziale osobowym, który jest opancerzony,  

 podczas transportu muzealiów przekraczających 30 jednostek obliczeniowych przy 

użyciu samochodu specjalnego, do transportu należy przydzielić także samochód 

ubezpieczający. W pojeździe przewożącym wartości, obok kierowcy miejsce zajmuje 

konwojent, zobowiązany do ochrony samochodu wraz z wartościami. Natomiast w pojeździe 

ubezpieczającym transport, miejsce zajmuje zarówno dowódca konwoju jak i pozostali 

konwojenci. Ich obowiązkiem jest obserwacja oraz ochrona samochodu, który przewozi 

muzealia,  

 jeżeli transport wartości odbywa się kolumną samochodów, do transportu należy 

przydzielić także dwa samochody ubezpieczające. W każdym z samochodów, który przewozi 

muzealia powinien znajdować się jeden konwojent, który zajmuje miejsce obok kierowcy 

pojazdu. Do obowiązków tego konwojenta należy ochrona samochodu wraz z wartościami. 

Jeden z samochodów ubezpieczających wraz z dwoma konwojentami powinien poruszać się 

z przodu kolumny. Natomiast tuż za ostatnim samochodem wraz z muzealiami powinien 

poruszać się drugi samochód ubezpieczający z dowódcą oraz jednym konwojentem, których 

obowiązkiem jest obserwacja oraz ubezpieczenia kolumny
27

.   

 

Dobór trasy konwoju jako element bezpieczeństwa 

Przewożenie muzealiów pieniężnych powinno odbywać się na trasie, która będzie najbardziej 

bezpieczna, a także w miarę możliwości będzie często patrolowana przez funkcjonariuszy 

Policji. Podczas ustalania tras oraz terminów wykonywanych transportów trzeba zastosować 

się do zaleceń wyznaczonych przez właściwe terytorialnie jednostki Policji.  

 Organizując konwój należy wybrać trasę, która optymalnie będzie najkrótsza. Przez 

trasę zwaną najkrótszą należy rozumieć tutaj najkrótsza „bezpieczną” trasę, która zapewnia 

jednocześnie sprawny transport. Należy więc podkreślić, że nie zawsze trasa, która jest 

najkrótsza jest równocześnie najszybsza (w czasie).  

 Trasa planowanego konwoju powinna w miarę możliwości odbywać się  

w terenie zabudowanym, który będzie dobrze oświetlony, o nawierzchni oraz ruchu 

pojazdów, które nie będą utrudniać sprawnego oraz szybkiego przewozu muzealiów. Ponadto 

trasa powinna być płynna oraz powinna mieć najmniej z możliwych punktów kolizyjnych.  

 Podczas oceny trasy konwoju należy uwzględnić także możliwość dokonania zmiany 

warunków pogodowych oraz wszelkich okoliczności, którego mogą mieć wpływ na przebieg 

oraz bezpieczeństwo konwoju.  

 Organizując konwój należy zaplanować także trasy alternatywne tzw. zapasowe. Trasy 

takie winny być wykorzystywane okresowo oraz niekiedy wybrane losowo. Bowiem służą 
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one do awaryjnego transportu wartości, na wypadek gdyby trasa główna tzw. podstawowa 

byłaby nieprzejezdna
28

.   
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Abstract 

Terrorism is one of the most serious dangers in our present world. Modern techniques and tools used 

by terrorists make the attacks significantly more spectacular. Also the role of the media is consciously 

used by attackers as a form of threat, which affects people’s psyche. Terrorism is an unpredictable 

phenomenon that is not easy to describe or define mainly due to the fact that terrorist’s motives and 

methods of action vary. As the aims of terrorist attacks differ and victims may be random or specified, 

no one can feel safe anymore. The acts of individual terrorism, despite the fact that aimed at specific 

people, affect the sense of security of the whole nation and may cause various and unexpected 

reactions of society, from creating the sense of fear to acts of aggression. 

 

Keywords: terrorism, media, attacks, victims 

 

Abstrakt 

Terroryzm jest dla współczesnego świata jednym z najpoważniejszych zagrożeń. Nowoczesne techniki 

i narzędzia stosowane przez terrorystów czynią ataki coraz bardziej spektakularnymi, a wykorzystanie 

siły oddziaływania mediów pozwala terrorystom wpływać na psychikę społeczeństwa. Terroryzm jest 

zjawiskiem nieprzewidywalnym, o czym świadczą problemy ze zdefiniowaniem jego istoty oraz 

różnorodność motywów i metod działania terrorystów. Odmienne mogą być także cele ataków 

terrorystycznych, ofiarami działań terrorystów mogą być przypadkowe lub ściśle określone osoby, co 

powoduje, że obecnie nikt nie może czuć się w pełni bezpiecznie. Akty terroryzmu indywidualnego, 

mimo, iż skierowane są przeciwko konkretnym osobom, istotnie oddziałują na stan bezpieczeństwa 

całego państwa. Mogą wywoływać różne reakcje społeczeństwa, począwszy od poczucia strachu, aż 

po akty agresji. 

 

Słowa kluczowe: terroryzm, media, ataki, ofiary 

 

 

Definicja terroryzmu 

W odniesieniu do zjawiska terroryzmu można mówić o swoistego rodzaju zamieszaniu 

terminologicznym. Różne sposoby interpretacji tego zagadnienia spowodowały, że obecnie 

funkcjonuje wiele określeń terroryzmu. Dotychczas nie udało się jednak wypracować jednej, 

uniwersalnej definicji. Zdaniem wielu specjalistów jest to praktycznie niemożliwe, gdyż jest to termin 

bardzo obszerny. Często w ramach jednego państwa lub jego struktur istnieje wiele różnych określeń 
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tego pojęcia.
1
 Niektóre definicje są lakoniczne, niedopracowane, inne natomiast zbyt obszerne i nie 

ukazują istoty zjawiska. 

Problemy definicyjne wynikają także z trudności w odróżnieniu zjawiska terroryzmu od 

innych aktów terroru. Pojęcie to może, w zależności od podmiotów definiujących, określać różne 

postawy i zachowania.
2
 

Kolejnym utrudnieniem, w wypracowaniu jednoznacznej definicji terroryzmu, jest jego 

szybka ewolucja, dynamiczny rozwój organizacji terrorystycznych oraz form i metod ich działania. 

Pomimo trudności w zdefiniowaniu pojęcia „terroryzm”, konieczne jest znalezienie 

adekwatnego do obecnej rzeczywistości wyjaśnienia tego zjawiska. Bez poznania istoty i charakteru 

terroryzmu, nie byłoby możliwe wypracowanie skutecznych strategii przeciwdziałania i zapobiegania 

zamachom terrorystycznym. 

Albert Pawłowski, autor książki „Terroryzm polityczny w Europie w XIX i XX wieku”
3
 

utożsamia terroryzm z zastosowaniem gwałtu przez pojedyncze osoby lub ich grupy, w celu 

wpłynięcia na opinię publiczną, rząd, inne osoby. Koncentruje się on przede wszystkim na akcie 

przemocy, pomijając zasadniczą kwestię, że już sama groźba użycia przemocy, czy zastraszanie 

uznawane są za formę terroryzmu.
4
 

Ryszard Herbut ukazuje terroryzm jako metodę walki politycznej, taktykę oraz strategię, 

zgodnie z którą przemoc jest najbardziej skutecznym sposobem na osiągnięcie celów politycznych. 

Jest to definicja bardzo obszerna, która nie wskazuje jednoznacznie, że terroryzm jest działaniem 

niezgodnym z prawem.
5
 

Próbę stworzenia uniwersalnej definicji terroryzmu podjął Tomasz Białek w książce 

„Terroryzm manipulacja strachem”. Według niego terroryzm to wywieranie politycznego wpływu 

poprzez niezgodne z prawem stosowanie przymusu, przemocy, powiązane z łamaniem podstawowych 

norm społecznych oraz obowiązujących reguł walki politycznej, zastraszanie i manipulowanie, a także 

osiąganie politycznych celów, przy wykorzystaniu aktów przemocy, tworzących atmosferę 

zagrożenia, utrudnianie funkcjonowania wrogiego układu społecznego, wymuszanie decyzji i działań 

przeciwnika poprzez zastosowanie szantażu siłowego.
6
 

Terroryzm może być także różnie definiowany w poszczególnych państwach, czy 

organizacjach międzynarodowych. 

Według Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) terroryzm oznacza groźbę użycia przemocy 

lub użycie przemocy dla celów politycznych przez pojedyncze jednostki lub grupy ludzi, niezależnie 

od tego, czy działają na rzecz, czy w opozycji do władzy państwowej, w sytuacji, gdy działania te 

mają zastraszyć lub przerazić nie tylko bezpośrednie ofiary, ale także inne osoby.
7
 

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ukazuje terroryzm jako zachowanie 

gwałtowne, kryminalne, którego celem może być zastraszenie oraz zmuszenie ludności cywilnej do 

konkretnych zachowań, wpływanie na sposób sprawowania rządów, stosując zastraszenie albo 

przymus lub wpływanie na sposób sprawowania władzy poprzez porwanie lub zamach.
8
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Federalne Biuro Śledcze (FBI) uznaje za terroryzm bezprawne użycie siły bądź przemocy 

wobec osób albo mienia, w celu zastraszenia albo wywarcia przymusu na ludność cywilną, rząd, 

zmierzając do promocji celów społecznych lub politycznych.
9
 

W Rosji terroryzm postrzegany jest jako przemoc lub groźba jej użycia, w stosunku do osób 

bądź organizacji, zniszczenie, uszkodzenie albo groźba zniszczenia, uszkodzenia majątku oraz innych 

obiektów, co może skutkować śmiercią ludzi, przyczynić się do znacznej szkody w majątku albo 

spowodować wystąpienie innych niebezpiecznych dla społeczeństwa następstw.
10

 Działania te 

podejmowane są, aby naruszyć spokój społeczny, zastraszyć ludność lub oddziaływać na organy 

władzy, w celu przyjęcia przez nie korzystnych dla terrorystów rozstrzygnięć. Aktem terroryzmu 

uznaje się także targnięcie się na życie działacza państwowego lub społecznego, które ma na celu 

przerwanie jego działalności politycznej, napad na przedstawicieli innych państw lub pracowników 

międzynarodowych organizacji, objętych ochroną międzynarodową, jak również napad na środki 

transportu oraz pomieszczenia służbowe tych osób, jeżeli działania te wiążą się z prowokacją wojny 

lub mają skomplikować stosunki międzynarodowe. 

We Francji natomiast określa się terroryzm jako rozmyślne działanie, które, poprzez przemoc 

lub zastraszanie, ma na celu obalenie demokratycznych instytucji lub zdobycie kontroli nad 

podlegającą władzy państwowej częścią terytorium narodowego.
11

 

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych na terroryzm składają się metody, czyny, 

praktyki naruszające podstawowe cele i zasady Narodów Zjednoczonych, stanowiące zagrożenie dla 

pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz relacji i współpracy między państwami, a także 

działania podejmowane w celu zniszczenia podstawowych praw i wolności człowieka.
12

  

Terroryzm jest zjawiskiem złożonym, dynamicznym, jego analiza wymaga nie tylko 

zdefiniowania samego pojęcia, ale również poznania przyczyn, interakcji, wzajemnych powiązań. 

 

Rys historyczny 

Termin „terroryzm” spopularyzowano w okresie rewolucji francuskiej. Nie był on jednak uznawany za 

zjawisko negatywne, stanowił sposób na utrzymanie porządku w okresie niepokojów, był pewnego 

rodzaju instrumentem ułatwiającym zarządzanie, ściśle wiązał się z ideami demokracji. Działający 

w tym okresie Komitet Ocalenia Publicznego i Trybunał Rewolucyjny otrzymał uprawnienia do 

aresztowania, osądzenia oraz publicznej egzekucji osób oskarżonych o zdradzieckie przestępstwa. 

Miało to stanowić pewnego rodzaju ostrzeżenie dla przeciwników rewolucji.
13

 Chociaż pojęcie 

terroryzmu z okresu rewolucji francuskiej znacznie odbiega od współczesnego pojmowania tego 

zjawiska, można dostrzec wspólne cechy obu znaczeń. Podobnie, jak w obecnych czasach, był on 

działaniem zorganizowanym, a jego celem było stworzenie nowego systemu politycznego.
14

  

 Rewolucja francuska przyczyniła się do znacznych przemian społeczno–ekonomicznych, 

tworzenia się nowych ideologii, sprzeciwiania się monarchiom. Spowodowało to między innymi 

powstanie nowego nurtu terroryzmu, którego przedstawiciel, włoski ekstremista republikański Carlo 

Pisacane, uważał, że najważniejsze są czyny, dzięki którym ludzie staną się wolni.
15

 Pisacane był 

zwolennikiem strategii „propaganda przez działanie”. Według niego przemoc jest niezbędna, aby 

informować innych, kształcić, a ostatecznie zgromadzić masy wokół rewolucji.  
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 Twierdzenia Pisacane wcieliła w życie utworzona w 1878 roku Organizacja Narodna Wola, 

złożona z rosyjskich konstytucjonalistów, sprzeciwiających się rządom caratu. Organizacja ta 

świadomie wybierała ofiary związane z ówczesnym reżimem. Niedopuszczalne było przelewanie krwi 

niewinnych osób.
16

 Do upadku Narodnej Woli doszło po zamachu na cara Aleksandra II.
17

 

Aresztowano wówczas większość jej członków, których zesłano na Syberię lub skazano i powieszono.  

 Działalność Narodnej Woli przyczyniła się do rozwoju ruchów anarchistycznych. W Londynie 

grupa radykałów rozpoczęła publiczne propagowanie zabijania tyranów, aby wprowadzić rewolucyjne 

zmiany. Powstała wówczas Międzynarodówka Anarchistyczna,
18

 która dzięki rozgłosowi wywołała 

powszechny strach wśród przywódców państw. Chociaż anarchistom przypisuje się liczne zamachy 

i zamordowanie wielu głów państw, nie wywarli oni znacznego wpływu na politykę.  

 W okresie poprzedzającym pierwszą wojnę światową w Bośni grupa młodzieży utworzyła 

organizację Młoda Bośnia, której celem był sprzeciw wobec wieloletniej władzy Habsburgów oraz 

stworzenie jedności politycznej wśród południowych Słowian.
19

 W 1914 roku jeden z przedstawicieli 

grupy zamordował arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, co zapoczątkowało wydarzenia prowadzące do 

wybuchu wojny. 

 W 1908 roku utworzono tajne stowarzyszenie Obrona Ludu, mające na celu promocję 

serbskich poczynań kulturalnych oraz narodowych, a w 1911 roku powstała organizacja Czarna Ręka, 

będąca frakcją oderwaną z Obrony Ludu.
20

 Była to grupa stanowczo bardziej skupiona na walce, 

znana z krwawych rytuałów, eliminowania niezdecydowanych członków, przysiąg lojalnościowych. 

Większość działaczy tej organizacji stanowili serbscy oficerowie w czynnej służbie, dzięki czemu 

miała ułatwiony dostęp do uzbrojenia wojskowego, a to pozwalało zwiększyć skuteczność jej działań. 

 W 1919 roku powstała Irlandzka Armia Republikańska, która walczyła o niepodległość 

Irlandii.
21

 Jej członkowie nie uznali traktatu brytyjsko–irlandzkiego, na mocy którego utworzono 

Wolne Państwo Irlandzkie, dokonano podziału wyspy i pozostawiono Irlandię Północną pod 

zwierzchnictwem Wielkiej Brytanii. Zażądali oni wycofania wojsk brytyjskich, grożąc serią 

zamachów bombowych. 

 W latach dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku terroryzm służył raczej do 

opisywania represji, jakich dopuszczali się przywódcy państw totalitarnych względem swoich 

obywateli. Rzadziej terminu tego używano do określenia rewolucyjnych ruchów przeciwko władzy. 

Terror stał się między innymi nieodłącznym elementem rządów Adolfa Hitlera w Niemczech i Benito 

Mussoliniego we Włoszech. Chcieli oni całkowicie kontrolować kraj i mieszkańców, stworzyli 

powszechny system strachu.  

 Rozpętany przez Józefa Stalina w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich „Wielki 

terror” miał na celu przejęcie, w wyniku stosowanych działań, całkowitej władzy. Doprowadziło to do 

wygnania, uwięzienia i śmierci milionów osób. 
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Po drugiej wojnie światowej terroryzm odzyskał znaczenie z okresów rewolucji. Termin ten 

stosowano do określenia gwałtownych buntów nacjonalistycznych ugrupowań, sprzeciwiających się 

władzom kolonialnym w Afryce, Azji, na Bliskim Wschodzie. 

W Palestynie walczące strony Arabów i Żydów zaczęły stosować terror jako metodę 

rozwiązywania konfliktów. Palestyński terror przerodził się w międzynarodowy terroryzm. Za 

początek międzynarodowego terroryzmu przyjmuje się 1968 rok, kiedy terroryści porwali w Rzymie 

samolot izraelskich linii lotniczych.
22

 

 Seria samobójczych zamachów bombowych w połowie lat osiemdziesiątych dwudziestego 

wieku, skierowana przeciwko amerykańskim obiektom wojskowym i dyplomatycznym na Bliskim 

Wschodzie ukazała inne oblicze terroryzmu, sponsorowanego przez władze państwa, będącego formą 

zastępczej wojny. 

 Lata dziewięćdziesiąte dwudziestego wieku spowodowały znaczny rozwój terroryzmu, 

pojawienie się nowych odmian tego zjawiska, takich jak narkoterroryzm oraz „zjawisko szarej strefy”, 

zagrażających stabilności państw.  

 Obecnie terroryści działają na całym świecie, a ich działania powodują śmierć tysięcy 

niewinnych ludzi, czego przykładem może być atak na World Trade Center w Nowym Jorku w 2001 

roku, czy zamachy w londyńskim metrze w 2005 roku. Sprawcami zamachów terrorystycznych coraz 

częściej są sekty oraz ruchy kulturowe. Do rozkwitu terroryzmu niewątpliwie przyczynił się rozwój 

środków masowego przekazu. Terroryzm jest „widowiskiem” niezwykle medialnym, o dużej sile 

oddziaływania na społeczeństwo, co zwiększa jego atrakcyjność wśród zamachowców.
23

 

 

Istota działań terrorystycznych 

Główne cechy aktu terrorystycznego można odnaleźć już w samych definicjach tego pojęcia. Na 

przestrzeni wieków terroryzm silnie się rozwinął, jednak pomimo tej ewolucji, pojawianiu się nowych 

form, narzędzi można wyselekcjonować takie elementy terroryzmu, które pozostają niezmienne. 

Działania terrorystów są przede wszystkim ukierunkowane na wzbudzenie powszechnego 

chaosu, w wyniku którego będą mogli pozyskać posłuch społeczeństwa i przejąć władzę. Zmierzają 

oni do wywołania u atakowanych podmiotów, zwłaszcza rządzących państwami, zaburzeń 

w podejmowaniu decyzji, powodujących paraliż aparatu władzy. Dzięki temu terroryści mogą 

swobodniej działać.  

Terroryzm ma przede wszystkim wywoływać strach i ukazywać słabość przeciwnika, kwestią 

drugorzędną dla terrorystów jest liczba ofiar i wielkość szkód spowodowanych atakami. Działania 

terrorystyczne mają ponadto uświadomić władzy lub innym adresatom, że utrzymywanie w mocy 

postanowień sprzecznych z poglądami grupy terrorystycznej spowoduje liczne straty.
 24

 

Niektóre poczynania terrorystów mają na celu zniszczenie więzi społecznych, aby móc dzięki 

temu narzucić preferowane przez siebie wzorce.  

Jeszcze innym zachowaniem terrorystów, w dążeniu do wprowadzenia zasadniczych zmian, 

jest przedstawienie społeczeństwu panującego porządku jako złego i wzbudzenie chęci jego zmiany.
25

 

Celem terrorystów jest osłabienie władzy poprzez naruszenie społecznego porządku, 

wywołanie masowych protestów, paniki. Działania te mają wzbudzić naciski ze strony społeczeństwa 

na władzę, by ta ostatecznie spełniła żądania terrorystów. 

Terroryści często, dążąc do osiągnięcia pozytywnych celów, takich jak niepodległość, obrona, 

propagowanie własnej wiary, wykorzystują negatywne emocje, takie jak chęć zemsty, nienawiść, 

pogarda. Uważają, że przemoc i siła są najskuteczniejszymi środkami służącymi narzuceniu własnych 
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idei, nie mają żadnych ograniczeń humanitarnych. Przemoc pozwala wzbudzać strach, 

a w konsekwencji uległość, natomiast okrucieństwo działań i brak moralnych skrupułów pokazują siłę 

terrorystów i ich determinację.
26

 

Często terroryści nastawieni są na spektakularność swoich działań, by w ten sposób wywołać 

u społeczeństwa szok i dezorientację, a także zyskać rozgłos medialny. 

Działania terrorystów są ściśle zaplanowane, celowe, zorganizowane, oparte o przyjętą 

strategię i taktykę.  

Ofiarami aktów terrorystycznych są najczęściej niewinne, przypadkowe, bezbronne osoby. 

 

Techniki i narzędzia działań terrorystycznych 

Rozwój cywilizacji spowodował, że techniki, środki i metody działań stosowane przez terrorystów 

ciągle ewoluują, w kierunku większej ich efektywności. 

Do podstawowych, najczęściej wykorzystywanych współcześnie narzędzi i technik działań 

terrorystycznych można zaliczyć: 

 zabójstwa, 

 porwania, 

 zamachy bombowe, 

 wzięcie zakładników, 

 broń masowego rażenia, 

 cyberterroryzm, 

 bioterroryzm, 

 groźby.
27

 

Pierwsze cztery techniki określane są mianem klasycznego terroryzmu, kolejne trzy pojawiły 

się i rozwinęły w dwudziestym wieku. 

Zabójstwa są formą aktów terroryzmu indywidualnego, gdyż skierowane są przeciwko 

określonym, konkretnym osobom. Pod pojęciem zabójstwa mogą kryć się różne formy przemocy, 

począwszy od zastrzelenia, zasztyletowania, otrucia, aż do wysadzenia w powietrze. Są to najstarsze 

i nadal najbardziej popularne metody działań terrorystycznych, nie wymagające zaangażowania 

znacznych środków. Ofiarami zabójstw są najczęściej osoby znane, wybierane w taki sposób, aby 

przynieść terrorystom jak największy rozgłos medialny.
28

  

Porwania są specyficznym przykładem szantażu. Z uwagi na spore trudności organizacyjne, 

nie są zbyt często stosowaną techniką terrorystyczną. Ofiarami porwań są głównie osoby o znaczącej 

pozycji w społeczeństwie, co daje zamachowcom silną „kartę przetargową” podczas negocjacji. 

Dzięki mediom terroryści mogą zyskać rozgłos oraz oddziaływać na opinię publiczną, a ta z kolei na 

podmioty decydujące o spełnieniu żądań porywaczy.  

Zamachy bombowe są obecnie najczęściej stosowaną techniką działań terrorystycznych. O jej 

popularności decyduje fakt, że terroryści mają szerokie możliwości wyboru miejsca przeprowadzenia 

zamachu, a sama operacja nie jest trudna. Ponadto siła rażenia materiałów wybuchowych jest ogromna 

i może spowodować śmierć wielu osób oraz ogromne zniszczenia. Najczęściej tego rodzaju techniki 

wybierają zdeterminowani zamachowcy, chcący wywołać panikę i strach w społeczeństwie. Ofiarami 

zamachów bombowych są głównie przypadkowe osoby. 

Wzięcie zakładników należy do najbardziej spektakularnych technik terrorystycznych, 

wywołujących duże zainteresowanie opinii publicznej. Zamachowcy są zainteresowani jak 

największym rozgłosem medialnym. 
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 Postęp technologiczny spowodował, że wytworzenie broni masowego rażenia, takiej jak broń 

atomowa, chemiczna, biologiczna, czy toksyczna, staje się coraz łatwiejsze, a groźba jej użycia jest 

skuteczną metodą wywierania nacisku. 

 Cyberterroryzm ściśle wiąże się z informatyką, Internetem, telekomunikacją, czyli szeroko 

rozumianą siecią teleinformatyczną. Współcześnie praktycznie cały świat jest skomputeryzowany, 

opanowanie sieci przez terrorystów mogłoby grozić globalną katastrofą i ogromnymi stratami 

finansowymi. Jest to jednak metoda trudna, kosztowna i mało widowiskowa, co powoduje, że nie 

została jeszcze spopularyzowana wśród terrorystów. 

 Bioterroryzm jest techniką rzadko stosowaną i bardzo niebezpieczną. Nawet niewielkie ilości 

substancji, takich jak bakterie, wirusy, wojskowe środki bojowe mogą wywołać epidemie i śmierć 

mnóstwa osób. Obecnie technika ta jest częściej skutecznym środkiem zastraszania, niż narzędziem 

wykorzystywanym w działaniach terrorystycznych. 

 Groźby nie powodują ofiar, ale są skutecznym narzędziem oddziaływania na społeczeństwo. 

Manipulowanie ludzkim lękiem, wywoływanie psychozy strachu jest często działaniem 

skuteczniejszym niż akty przemocy. Terroryści posługują się nie tylko groźbami słownymi, często 

mają one postać haseł wywołujących strach. Społeczeństwo rzadko jest w stanie przeciwstawiać się 

groźbom, co daje terrorystom dużą przewagę i pozwala ostatecznie zaspokoić żądania.
29

 

 

Klasyfikacja terroryzmu 

Akty terrorystyczne można klasyfikować według różnych kryteriów, biorąc pod uwagę między innymi 

podmiot, cel ataku, taktykę, strategię, cele ideologiczne.
30

  

Ze względu na podmiot dokonujący ataku można wyróżnić: 

 terroryzm polityczny, 

 terroryzm niepolityczny.
31

 

Terroryzm polityczny ma na celu wprowadzenie określonych żądań politycznych poprzez 

stosowanie gróźb, mordowanie, niszczenie mienia. Może być domeną pojedynczych osób, państwa 

lub ruchów społecznych.
32

 W ramach terroryzmu politycznego występuje terroryzm agenturalny, 

charakteryzujący się tym, że terrorystów inspiruje, sponsoruje i kieruje nimi obce państwo, chcąc 

wywołać wpływ na politykę innego kraju oraz terroryzm ideowy, gdy terroryści starają się, poprzez 

zbrodnie, wcielić wyznawane przez siebie idee. 

Terroryzm niepolityczny można podzielić na terroryzm kryminalny, będący działaniami mafii 

lub gangów, głównie z chęci zysku oraz terroryzm patologiczny, szaleńców, będący wynikiem 

zaburzeń umysłowych lub zmniejszonej poczytalności terrorystów.
33

 

Terroryzm może być celem samym w sobie lub stanowić środek do osiągania innych celów.  

Biorąc pod uwagę kryterium celów ataku, terroryzm dzieli się na: 

 terroryzm ekonomiczny, 

 terroryzm masowy, 

 terroryzm indywidualny.
34

 

Terroryzm ekonomiczny definiowany jest jako akty sabotażu oraz dywersji, które mają na celu 

wyrządzenie szkód i zniszczeń, są to między innymi eksplozje ładunków wybuchowych oraz 

podpalenia.
35
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Terroryzm masowy charakteryzuje to, że jest on skierowany przeciwko przypadkowym, 

nieznanym ofiarom. W ramach tego rodzaju terroryzmu, terroryści podejmują takie działania, jak 

porwania samolotów, branie zakładników.
36

 

Terroryzm indywidualny natomiast to akty przemocy skierowane przeciwko 

wyselekcjonowanym konkretnym osobom, na przykład aparatowi władzy. Terroryści stosują w tym 

przypadku takie metody przemocy, jak zamachy, porwania, morderstwa polityczne.
37

  

Ze względu na stosowaną taktykę walki wyróżnia się: 

 terroryzm represywny, 

 terroryzm defensywny, 

 terroryzm ofensywny.
38

 

Terroryzm represywny, czyli akty gwałtu i przemocy stosowane przez polityczne reżimy, 

mające na celu zastraszenie narodu własnego, bądź okupowanego, a także działania podejmowane 

przez ruchy polityczne w celu wymuszenia poparcia lub utrzymania jedności.
39

 

Terroryzm defensywny to akty przemocy podejmowane podczas walki z najeźdźcą, w celu 

obrony istniejących norm i wzorców kulturowych oraz powstrzymania zmian społecznych.
40

 

Terroryzm ofensywny, czyli działania podejmowane w celu dokonania różnego rodzaju zmian 

politycznych oraz społecznych, realizowane poprzez szantaż lub wymuszanie na rządzących 

określonych działań i decyzji, zmieniających istniejący porządek.
41

 

Biorąc pod uwagę polityczną strategię można wyróżnić: 

 terroryzm sprawczy bezpośredni, 

 terroryzm sprawczy pośredni, 

 terroryzm na użytek „propagandy przez czyn”.
42

 

Terroryzm sprawczy bezpośredni polega na dążeniu przez terrorystów do obalenia 

istniejącego porządku i narzuceniu własnych idei. Terroryści przekonani są o swojej sile 

i skuteczności podejmowanych działań. Ten rodzaj terroryzmu występuje często w trakcie walk 

ruchów narodowowyzwoleńczych. Celem ataku są jednostki, na które terroryści chcą wywrzeć swoje 

wpływy.
43

  

Terroryzm sprawczy pośredni również dąży do wprowadzenia zmian politycznych, jednak 

terroryści nie wykazują chęci do przejęcia odpowiedzialności za rządy w państwie. Stanowi zatem 

formę wymuszenia na władzy ustępstw i zmiany panującego ustroju politycznego, poprzez takie 

działania jak nękanie społeczeństwa, wprowadzanie dezorganizacji i chaosu.
44

 

Terroryzm na użytek „propagandy przez czyn” ściśle wiąże się z ruchami rewolucyjnymi. Ma 

na celu zgromadzenie jak największej liczby ludzi o podobnych poglądach. Poprzez zbrodnie, 

destrukcje burzy porządek społeczny, informuje o istnieniu organizacji walczącej o określone ideały.
45

 

W zależności od przyjętych przez ruchy terrorystyczne założeń doktrynalnych oraz ich celów 

ideologicznych rozróżnia się: 

 terroryzm separatystyczny, 

 terroryzm nacjonalistyczny, 
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 terroryzm rewolucyjny, 

 terroryzm islamski, 

 terroryzm millenarystyczny.
46

  

Terroryzm separatystyczny obejmuje działania mające na celu odłączenie od państwa, 

przeciwko któremu terroryści walczą o utworzenie oddzielnego kraju. Ataki najczęściej kierowane są 

przeciwko siłom porządkowym, czyli wojsku, policji i ich rodzinom, co ma przyczynić się do 

złamania woli walki lub wywołania fali represji i wzrostu brutalności funkcjonariuszy motywowanych 

chęcią odwetu. Efektem tego rodzaju działań może być wzrost poparcia dla terrorystów ze strony 

społeczeństwa oraz pozyskanie nowych sił do terrorystycznych ugrupowań.
47

 

Terroryzm nacjonalistyczny dąży do realizacji skrajnie nacjonalistycznych idei, aby 

ostatecznie wprowadzić rządy „silnej ręki”.
48

  

Terroryzm rewolucyjny ma na celu wywołać rewolucję, która obali istniejący ustrój, 

w wyniku czego powstanie wolne społeczeństwo. Przyczyną tego rodzaju terroryzmu są niewątpliwie 

kryzysy ekonomiczne, polityczne, fiskalne, powodujące wzrost niezadowolenia wśród społeczeństwa, 

rodzące liczne protesty i manifestacje. Destabilizacja ugrupowań rządzących i nieskuteczność 

wprowadzanych reform mogą w skrajnych przypadkach wzbudzać akty przemocy, w tym także akty 

terrorystyczne, inicjowane przez organizacje mające na celu przejęcie władzy. Przypadkowe ofiary 

zamachów mają wywoływać dodatkową presję obywateli na ugrupowania rządzące.
49

 

Terroryzm islamski inspirowany jest przez religijne prawdy Koranu. Jego celem jest walka 

z niewiernymi oraz utworzenie na wzór Iranu nowych republik. Nowopowstały świat pozbawiony ma 

być wszelkich przejawów zła, ma zostać zaludniony wyłącznie przez dobrych i czystych ludzi, 

a ostatecznie stać się rajem na ziemi.
50

 

Terroryzm millenarystyczny opiera się na działaniach religijnych sekt, przekonanych, że 

współczesny świat jest krańcowo zły, a ludzkości grozi kataklizm. Zakłada, że członkowie sekt zostali 

wybrani, aby utworzyć lepszy świat. Inną formą terroryzmu millenarystycznego jest ekoterroryzm, 

zakładający, że rozwój cywilizacji i techniki stanowi źródło zła.
51
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