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Wstęp1 

Współczesne środowisko bezpieczeństwa charakteryzuje się występowaniem 
zagrożeń o różnym charakterze2. Ich wspólną cechą jest swoista nieprzewidy-
walność co do miejsca i skali zaistniałego konkretnego zjawiska oraz wzajemne 
ich przenikanie. Wynika to z faktu, iż rozwój cywilizacyjny i globalizacja nie idą 
w parze z większą stabilnością, ale powodują większą destabilizację świata. 

W konsekwencji zmian geopolitycznych, obserwujemy przeniesienie priory-
tetów zagrożeń z typowo militarnych, które w perspektywie ostatnich lat są mało 
prawdopodobne, na zagrożenia niemilitarne. Należą do nich między innymi ter-
roryzm, cyberterroryzm, migracja, swobodny przepływ kapitału i myśli tech-
nicznej, przestępczość zorganizowana i inne, które mogą mieć charakter asyme-
tryczny3. 

Dostęp do nowoczesnych technologii oraz ciągła modyfikacja metod i spo-
sobów działania oraz stosowanych technik terrorystycznych powodują, że za-
grożenia asymetryczne stają się coraz bardziej nieprzewidywalne. Obecnie naj-
bardziej niebezpieczną formą zagrożenia stał się terroryzm przybierający różne 
oblicza i zakładający różne cele.  

Z perspektywy czasu widać, że atak na wybrane obiekty w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki w dniu 11 września 2001 r. stał się katalizatorem najbardziej 
fundamentalnych przemian w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego (ang. 
North Atlantic Treaty Organization – NATO). Ten tragiczny w skutkach akt ter-
roru wzmocnił rolę NATO, jako unikalnej instytucji łączącej kompetencje mili-
tarne i polityczne. Tragiczne skutki zamachów terrorystycznych na całym świe-
cie pociągnęły potrzebę zmian uwarunkowań prawnych, doskonalenia procedur, 
algorytmów postępowania i współdziałania oraz doskonalenia umiejętności  
w zapobieganiu negatywnym zjawiskom. Zmiany te w istotny i znaczący sposób 
zwiększają skuteczność stawiania czoła przyszłym wyzwaniom zagrażającym 
ludzkości – tworząc optymistyczną perspektywę zapewnienia bezpieczeństwa. 
                                                      

1 Publikacja powstała na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem nauko-
wym gen. dyw. w st. spocz. prof. dr. hab. Bogusława Packa, Akademia Obrony Narodowej, War-
szawa 2016. 

2 Zob. S. Koziej, Teoria sztuki wojennej, Warszawa 2011, s. 7. 
3 Zagrożenia asymetryczne – to zagrożenia, których celem jest zniwelowanie lub redukcja 

przewagi przeciwnika poprzez zastosowanie taktyki i dostępnej broni w niekonwencjonalny spo-
sób, pozwalający na wykorzystanie zarówno słabych punktów przeciwnika, jak i własnej przewagi 
w jakimś elemencie prowadzonej operacji. Terminem: wojna asymetryczna charakteryzuje się stan 
dużej niewspółmierności potencjału stron konfliktu, że słabszy nie może liczyć na sukces w kla-
sycznej konfrontacji militarnej, więc celem osiągnięcia przewagi stosuje metody typowe dla orga-
nizacji terrorystycznych polegających na bezprawnym użyciu lub groźby użycia siły czy przemocy 
wobec osoby lub mienia, aby zastraszyć rząd czy społeczeństwo, często dla osiągnięcia celów 
politycznych, religijnych czy ideologicznych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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W konsekwencji doświadczeń i dokonanych zmian obecnie NATO jest 
znacznie bardziej skuteczne w prowadzeniu złożonych operacji i szybko reaguje 
na różne zagrożenia, w tym o charakterze terrorystycznym. 

Członkostwo Polski w największym sojuszu wojskowym na świecie daje nie 
tylko gwarancje bezpieczeństwa w postaci art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego4, 
ale prowadzi również do wzrostu pozycji i znaczenia Polski na arenie międzyna-
rodowej. Ważnym aspektem przystąpienia Polski do NATO była konieczność 
dostosowania Sił Zbrojnych RP (SZ RP) do standardów panujących w sojuszu. 
Proces transformacji doprowadził do reformy struktury organizacyjnej, moder-
nizacji technicznej oraz profesjonalizacji SZ RP. Zobowiązania sojusznicze rea-
lizowane są również w ramach odpowiedzialnej polityki zagranicznej, w tym 
poprzez udział Sił Zbrojnych RP w operacjach poza granicami państwa, które są 
także źródłem doświadczeń operacyjnych i wyznacznikiem kierunków dalszych 
przemian polskiej armii5. 

Udział polskich żołnierzy w misjach poza granicami kraju, ćwiczeniach  
i szkoleniach z żołnierzami z innych państw spowodował, iż siły zbroje osiągnę-
ły wysoki poziom interoperacyjności z innymi wojskami sojuszniczymi. Wkład  
i zaangażowanie w działaniach NATO sprawiły, że Polska stała się wiarygod-
nym partnerem, zarówno dla sojuszników, jak i państw trzecich uczestniczących 
we wspólnych operacjach. 

Członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej (RP) w NATO, dotychczasowe do-
świadczenia dyplomatyczno-militarne oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy 
zagrożeń dla bezpieczeństwa postawiły przed Siłami Zbrojnymi RP wiele no-

                                                      
4 Artykuł 5 TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO – Strony zgadzają się, że zbroj-

na napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść 
przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda  
z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na 
mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadnię-
tym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, 
jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpie-
czeństwa obszaru północnoatlantyckiego. O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych 
w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie 
zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywróce-
nia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W rozumieniu artykułu 5 uznaje się, 
że zbrojna napaść na jedną lub więcej Stron obejmuje zbrojną napaść: – na terytorium którejkol-
wiek ze Stron w Europie lub Ameryce Północnej, na algierskie departamenty Francji, na teryto-
rium Turcji lub na wyspy znajdujące się pod jurysdykcją którejkolwiek ze Stron na obszarze pół-
nocnoatlantyckim na północ od Zwrotnika Raka: – na siły zbrojne, okręty lub statki powietrzne 
którejkolwiek ze Stron znajdujące się na tych terytoriach lub nad nimi albo na jakimkolwiek innym 
obszarze w Europie, na którym w dniu wejścia w życie traktatu stacjonowały wojska okupacyjne 
którejkolwiek ze stron, lub też na Morzu Śródziemnym czy na obszarze północnoatlantyckim na 
północ od Zwrotnika Raka. Waszyngton 4 kwietnia 1949 r. 

5 Zob. B. Balcerowicz, Rola Polski w NATO, Warszawa 1999. 
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wych zadań. SZ RP służąc ochronie niepodległości państwa oraz niepodzielności 
jego terytorium zapewniają nienaruszalność jego granic. Jako istotny podmiot 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa uczestniczą w realizacji polityki bezpie-
czeństwa i obrony, przygotowując się do prowadzenia różnorodnych działań 
wojskowych, w tym działań specjalnych6. 

Działaniom specjalnym SZ RP, których geneza i rozwój spowodowane zo-
stały zachodzącymi zmianami w myśli wojskowej oraz nowymi dotąd nie wy-
stępującymi na szeroką skalę zagrożeniami bezpieczeństwa międzynarodowego, 
nadaje się obecnie szczególnego znaczenia. 

Rozpatrując problematykę działań specjalnych warto rozpocząć od ich zde-
finiowania. W słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego termin 
działania specjalne oznacza: „działania prowadzone przez odpowiednio zorgani-
zowane, wyselekcjonowane i wyposażone siły7, stosujące techniki operacyjne  
i metody oddziaływania nie będące w standardowym użyciu przez siły militarne. 
Działania specjalne są realizowane w trakcie wszelkiego rodzaju operacji  
z udziałem sił zbrojnych, zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie kryzysu oraz 
wojny. Realizowane są samodzielnie lub jako uzupełnienie działań sił konwen-
cjonalnych zmierzające do osiągnięcia wojskowych, politycznych, ekonomicz-
nych i psychologicznych celów operacji. Formy i metody prowadzenia działań 
specjalnych warunkuje sytuacja polityczno-militarna, która może wymagać za-
chowania tajności i skrytości działań oraz zaakceptowania pewnego stopnia fi-
zycznego i politycznego ryzyka nie występującego w operacjach konwencjonal-
nych”8. 

W ujęciu dokumentów doktrynalnych działania specjalne są to operacje woj-
skowe, prowadzone przez specjalnie do tego celu wyselekcjonowane, wyzna-
czone, zorganizowane, wyszkolone i wyposażone siły wykorzystujące taktykę, 
techniki operacyjne oraz użyte według zasad wykraczających poza standardy 
przyjęte w działaniach konwencjonalnych9. 

Na istotę działań specjalnych, a w szczególności działań specjalnych Żan-
darmerii Wojskowej zwraca uwagę B. Pacek, który definiuje je jako: działania, 
które wymagają użycia zdolności w sytuacjach szczególnych, odbiegających od 

                                                      
6 Zob. B. Pacek, Udział Sił Zbrojnych RP w Bezpieczeństwie Wewnętrznym Państwa, Warsza-

wa 2013. 
7 Siły specjalne przeznaczone są do wykonywania zadań w ramach trudnych, ryzykownych  

i delikatnych politycznie operacji obronnych. Mają one stanowić wypełnienie operacyjnej luki 
pomiędzy wysiłkami politycznymi i dyplomatycznymi państwa w czasie narastania kryzysu,  
a użyciem sił konwencjonalnych służących do neutralizacji tego kryzysu (NATO MC 437-98), 
szczególnie w konfliktach o małej intensywności. 

8 Słownik z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2010, s. 32. 
9 DD 3.5 Operacje Specjalne pkt 1000. 
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realizacji typowych zadań związanych z działalnością prewencyjną i dochodze-
niowo-śledczą. Należą do nich: przeciwdziałanie atakom terroru, zapewnienie 
bezpieczeństwa i obszarów specjalnych, zapewnienie bezpieczeństwa ładunków 
specjalnych (ochrona transportów), prowadzenie działań przeciwdywersyjnych  
i przeciwdesantowych, udział w kontroli uchodźców i konwojowaniu jeńców wo-
jennych10. 

Przedstawiony charakter działań wskazuje, że działania specjalne Żandarme-
rii Wojskowej stanowią głównie techniki operacyjne i metody oddziaływania nie 
będące w standardowym „policyjnym” obszarze działań ŻW. Działania specjal-
ne Żandarmerii Wojskowej są zatem jednym z wielu sposobów szybkiego rea-
gowania militarnego i niemilitarnego w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Prze-
znaczone są do realizacji przedsięwzięć dotyczących zapewnienia bezpieczeń-
stwa, rozwiązywania konfliktów, zapobiegania i przeciwdziałania kryzysom, 
szczególnie zwalczania terroryzmu i innych zagrożeń asymetrycznych.  

Formą działań specjalnych Żandarmerii Wojskowej są: działania pościgowe, 
przeszukiwanie obiektu lub terenu, organizacje: zasadzek, blokad dróg, kordo-
nów i posterunków oraz ochrona osób, mienia lub infrastruktury krytycznej. Ma-
ją one na celu: poszukiwanie, zatrzymywanie i obezwładnianie sprawców prze-
stępstw posiadających broń, materiały wybuchowe, niebezpieczne narzędzia, 
zabezpieczanie i udział w czynnościach procesowych, w postępowaniach przy-
gotowawczych o szczególnym znaczeniu, realizację zadań policji sądowej, 
zwłaszcza w odniesieniu do rozpraw sądowych dotyczących szczególnie niebez-
piecznych przestępców, wykonywanie czynności ochronnych wobec bardzo 
ważnych osób (ang. Very Important Person – VIP) lub ochrony dowództw, szta-
bów i innych ważnych obiektów oraz fizyczne zwalczanie terroryzmu lub dy-
wersji. 

Zakres działań specjalnych Żandarmerii Wojskowej implikuje potrzebę użycia 
wyspecjalizowanych jednostek, którymi są Oddziały Specjalne Żandarmerii Woj-
skowej. Jednostki te realizują ustawowe czynności wymagające posiadania spe-
cyficznych zdolności operacyjnych, między innymi takich jak: prowadzenie 
działań poszukiwawczych oraz zatrzymywanie osób podejrzanych o przestęp-
stwa i zbrodnie wojenne, fizyczne zwalczanie terroryzmu, ochrona życia i zdro-
wia osób oraz ważnych obiektów. Należą do nich również takie czynności jak: 
prowadzenie akcji i operacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go oraz działań prewencyjnych mających na celu uzyskanie natychmiastowego 
efektu w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego, prowadzenie dzia-
łań operacyjno-rozpoznawczych, gromadzenie i analizowanie informacji na te-

                                                      
10 B. Pacek, Żandarmeria Wojskowa komponent Sił Zbrojnych RP, Warszawa 2007, s. 50. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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mat bezpieczeństwa, lokalnej sytuacji społecznej i stanu przestępczości przy 
wykorzystaniu kontaktów z lokalnymi władzami, organami bezpieczeństwa oraz 
lokalną społecznością. 

Od momentu reaktywowania Żandarmerii Wojskowej po 1990 r. zachodziło 
w niej szereg zmian i ewoluowały zadania realizowane przez Żandarmerię Woj-
skową na rzecz sił zbrojnych. 

W chwili obecnej Żandarmeria Wojskowa realizuje w ograniczonym stopniu 
działania specjalne, które ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP i służb pod-
ległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wymagają udoskona-
lenia. 

Kompetencje i praktyka realizacji zadań wskazują, że Żandarmerię Wojsko-
wą łatwo włączyć w skład sił operacji cywilno-wojskowych. Z oceny doświad-
czeń działania i użycia sił Żandarmerii Wojskowej w narodowych i sojuszni-
czych ćwiczeniach dowódczo-sztabowych oraz udziału wraz z wojskami w mi-
sjach pokojowych i stabilizacyjnych w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, a także uczestnictwa w akcjach ratunkowych, wynika wniosek, że 
należy dążyć do rozszerzenia zakresu zadań Żandarmerii Wojskowej, w tym na 
potrzeby bezpieczeństwa pozamilitarnego11. 

Analizując literaturę przedmiotu, a szczególnie dotyczącą zadań w tym za-
kresie, można zauważyć, że problem działań specjalnych Żandarmerii Wojsko-
wej został już dostrzeżony w badaniach przeprowadzonych przez między innymi 
B. Packa, P. Płonkę, T. Chiniewicza, S. Korzeniowskiego. 

Na podstawie literatury przedmiotu, obowiązujących aktów prawnych, prze-
prowadzonych badań jak również własnych obserwacji autora w przeprowadzo-
nej dysertacji na temat: Działania Specjalne Żandarmerii Wojskowej przedsta-
wiono w jaki sposób Żandarmeria Wojskowa wykonując ustawowe zadania 
wspiera SZ RP w tym wojska biorące udział w misjach poza granicami kraju 
oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe jak również zapropo-
nowano zmiany dotyczące obszaru działań specjalnych ŻW. 

W oparciu o wyniki stosownych badań naukowych zaproponowano możli-
wość zwiększenia zakresu działań specjalnych Żandarmerii Wojskowej – głów-
nie w kontekście zasadności zwiększenia uprawnień w stosunku do osób cywil-
nych w ramach współpracy z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za zapew-
nienie i utrzymywanie bezpieczeństwa. 

Publikacja składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia, które 
zostały uzupełnione wykazem literatury, spisem rysunków, a także załącznikami 

                                                      
11 B. Pacek, Działania Żandarmerii Wojskowej, Warszawa 2012, s. 199. 
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m.in. wzorami użytych narzędzi badawczych (kwestionariusza ankiety, kwestio-
nariusza wywiadu). 

Rozdział pierwszy określa metodologiczne podstawy badań, przedstawiono 
uzasadnienie wyboru tematu badań. Zaprezentowano założenia metodologiczne 
pracy, wskazano przedmiot i cel badań, sformułowano problemy badawcze oraz 
hipotezę. Wyeksponowano proces badawczy, elementy i metody naukowe, dzię-
ki którym problemy badawcze doprowadziły do poszerzenia wiedzy naukowej 
dotyczącej rozwoju działań specjalnych Żandarmerii Wojskowej.  

Rozdział drugi przedstawia Żandarmerię Wojskową w systemie bezpieczeń-
stwa narodowego. W tym rozdziale dokonano analizy i oceny udziału Sił Zbroj-
nych RP w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz roli i znaczenia jakie od-
grywa w nim Żandarmeria Wojskowa. Analizując struktury podsystemu kiero-
wania bezpieczeństwem oraz zadania podsystemów militarnego i pozamilitarne-
go, wskazano podmiotowy charakter funkcjonowania tej formacji.  

Rozdział trzeci charakteryzuje działania specjalne w teorii i praktyce. Doko-
nano w nim analizy działań specjalnych Sił Zbrojnych RP oraz przedstawiono 
specyfikę działań specjalnych Żandarmerii Wojskowej. W rozdziale tym doko-
nano rozszerzeń treściowych i analizą objęto również działania specjalne w wy-
branych krajach, w tym państwach członkowskich NATO. Sformułowano wnio-
ski z powyższej konfrontacji rozwiązań systemowych w kontekście przyszłego 
doskonalenia użycia Żandarmerii Wojskowej. 

Rozdział czwarty wskazuje możliwości zwiększenia efektywności działań 
specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Na podstawie analizy i syntezy wyników 
autorskich badań naukowych rozdział ten został poświęcony refleksji teoretycz-
nej na temat efektywności działań specjalnych Żandarmerii Wojskowej oraz 
formułowaniu wizji jej rozwoju jako koniecznego i skutecznego środka militar-
nego w czasie pokoju, kryzysu, wojny, doby współczesnej i przyszłej. W ostat-
nim rozdziale dokonano syntezy potrzeb zmian w zakresie uwarunkowań praw-
nych i proceduralnych, systemu szkolenia, przygotowania i wyposażenia oraz 
współdziałania Żandarmerii Wojskowej z innymi służbami odpowiedzialnymi za 
zapewnienie i utrzymywanie bezpieczeństwa państwa. 

Wnioski podsumowujące treść pracy i określające poziom osiągniętego celu 
i założeń zostały przedstawione w zakończeniu. Zawiera ono prezentację wnio-
sków z weryfikacji hipotezy – wyników końcowych przeprowadzonych badań. 


