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Prywatne przedsiębiorstwa militarne we współczesnych konfliktach zbrojnych

Prywatne przedsiębiorstwa militarne oraz prywatyzacja wojen i konfliktów zbrojnych to 
stosunkowo młode zjawiska współczesnego świata. Profesjonalne podmioty z sektora 
prywatnych usług militarnych powstały na początku lat 90 XX wieku, a w nowym XXI 
stuleciu zrewolucjonizowały dotychczasowe prowadzenie konfliktu zbrojnego.

„Wojna z terroryzmem” i jej poszczególne etapy, w postaci kampanii afgańskiej i irackiej 
były pierwszymi konfliktami noszącymi miano sprywatyzowanych. Wiąże się to ze znacznym 
użyciem prywatnych przedsiębiorstw militarnych do zadań zabezpieczających, logistycznych 
i ochroniarskich w konfliktach zbrojnych w Afganistanie i Iraku. Zadania wykonywane 
dotychczas przez siły zbrojne i funkcjonariuszy państwowych zostały powierzone prywatnym 
podmiotom. Działania prywatnych przedsiębiorstw militarnych realnie kształtowały czas i 
przebieg wspomnianych konfliktów zbrojnych.

Dysertacja składa się ze wstępu, czterech rozdziałów merytorycznych oraz zakończenia. 
Wstęp zawiera charakterystykę sytuacji problemowej oraz założenia metodologiczne. Jako 
ogólny problem badawczy pracy przyjęto następujące pytanie: Na czym polega i jakie skutki 
powoduje udział prywatnych przedsiębiorstw militarnych we współczesnych konfliktach 
zbrojnych? Z kolei ogólna hipoteza uzyskała następujące brzmienie: należy przypuszczać, że 
udział prywatnych przedsiębiorstw militarnych we współczesnych konfliktach zbrojnych 
polega na realizacji zadań z zakresu wsparcia sił zbrojnych w postaci usług logistycznych, 
szkolenia, obsługi systemów uzbrojenia, budownictwa, rekonstrukcji oraz zbrojnej ochrony 
osób i mienia, czego skutkiem jest możliwość realnego kształtowania konfliktu zbrojnego.

Rozdział pierwszy zatytułowany „Charakterystyka współczesnych konfliktów zbrojnych” 
zawiera przegląd pojęć i poglądów dotyczących konfliktów zbrojnych oraz charakterystykę 
współczesnych konfliktów na przykładzie Afganistanu i Iraku z uwzględnieniem kwestii 
outsourcingu militarnego. Zaprezentowano również analizę możliwości wystąpienia 
przyszłych konfliktów zbrojnych. W rozdziale poszukuje się odpowiedzi na pierwszy 
szczegółowy problem badawczy: Czym wyróżniają się współczesne konflikty zbrojne na tle 
tzw. tradycyjnych konfliktów zbrojnych i klasycznych wojen? Sformułowana hipoteza brzmi 
następująco: Przewiduje się, że współczesne konflikty zbrojne na tle tzw. tradycyjnych 
konfliktów zbrojnych i klasycznych wojen, wyróżnia, m. in. wysoki poziom prywatyzacji i 
komercjalizacji poprzez udział w tych konfliktach prywatnych przedsiębiorstw militarnych.

W rozdziale drugim zatytułowanym „Geneza i ewolucja najemnictwa” przedstawiono historię 
i proces ewolucji tego zjawiska. Uwzględniono motywację do podjęcia pracy najemnika oraz 
wyodrębniono cechy charakterystyczne zawodu. Drugi problem badawczy przybrał formę 
następującego pytania: Jakie są źródła i charakterystyczne etapy ewolucji najemnictwa w 
dziejach ludzkości? Hipoteza odnosząca się do tego problemu brzmi następująco: Należy 



przypuszczać, że ewolucja najemnictwa przebiegała wraz ze zmianami społeczno- 
politycznymi i gospodarczymi oraz przeobrażeniami zachodzącymi w siłach zbrojnych w 
poszczególnych epokach dziejów ludzkości.

Kolejny trzeci rozdział, noszący tytuł „Prawno-funkcjonalny wymiar działalności prywatnych 
przedsiębiorstw militarnych (PMC)” jest próbą odpowiedzi na trzeci szczegółowy problem 
badawczy o następującym brzmieniu: Jakie funkcjonują międzynarodowe i krajowe 
uregulowania prawne w zakresie działalności prywatnych przedsiębiorstw militarnych i czy 
spełniają one swoją rolę? W rozdziale tym dokonano charakterystyki niektórych prywatnych 
przedsiębiorstw militarnych oraz przeglądu uwarunkowań prawnych odnoszących się do 
najemnictwa oraz działalności i odpowiedzialności prawnej PMC. Próbą odpowiedzi na 
szczegółowy problem badawczy dotyczący tego rozdziału jest następująca, trzecia 
szczegółowa hipoteza: Zakłada się, że funkcjonujące międzynarodowe uregulowania prawne 
w postaci międzynarodowych umów i konwencji oraz przepisów prawa krajowego są dalece 
niedoskonałe, co stwarza pole do nadużyć i patologii w obszarze funkcjonowania prywatnych 
przedsiębiorstw militarnych.

Ostatni, czwarty rozdział nosi tytuł „Militarna aktywność PMC w wybranych regionach 
świata”. Rozdział ten zawiera analizę najważniejszych wydarzeń i procesów zachodzących za 
sprawą nieodpowiedzialnej, militarnej działalności PMC stwarzającej warunki do możliwości 
kształtowania konfliktu zbrojnego. Ponadto zawiera prognozę możliwych kierunków rozwoju 
sektora prywatnych usług militarnych. Czwarty szczegółowy problem badawczy brzmi 
następująco: Na czym polega, czym się charakteryzuje i jakie skutki powoduje militarna 
aktywność PMC w wybranych regionach świata? Odnosząca się do niego czwarta 
szczegółowa hipoteza uzyskała następujące brzmienie: Prawdopodobnie militarna aktywność 
PMC polega głównie na realizacji zadań z zakresu ochrony zbrojnej osób i mienia, 
wykonywanych podczas trwania konfliktu zbrojnego, która w pejoratywny sposób warunkuje 
przebieg i czas trwania konfliktów zbrojnych. W rozdziale czwartym poszukuje się 
odpowiedzi na jeszcze jeden, ostatni, piąty szczegółowy problem badawczy, który uzyskał 
brzmienie: Jakie są perspektywy rozwoju sektora prywatnych usług militarnych? 
Odpowiadająca temu problemowi hipoteza brzmi następująco: Zakłada się, że PMC w dobie 
dynamicznie zmieniającego się świata będą adaptowały się do nowych wyzwań, oferując 
nowe i sprawdzone usługi z zakresu bezpieczeństwa.
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