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PRYWATYZACJA BEZPIECZEŃSTWA  
I PRYWATNE FIRMY WOJSKOWE

SECURITY PRIVATISATION  
AND PRIVATE MILITARY ENTITIES

Streszczenie: Usługi świadczone przez prywatne firmy wojskowe są bardzo dynamicznie rozwi-
jającym się sektorem rynku bezpieczeństwa. Ich zaangażowanie we współczesne konflikty jest 
tak znaczące, że niektórzy z badaczy mówią wręcz o „prywatyzacji bezpieczeństwa”. Czy jednak 
zasadnym jest określanie zjawiska polegającego na coraz większym angażowaniu prywatnych 
podmiotów do realizacji zadań z dziedziny wojskowości i bezpieczeństwa mianem „prywatyza-
cji bezpieczeństwa?” Analiza definicji zaczerpniętych z nauk ekonomicznych: prywatyzacji, ko-
mercjalizacji i outsourcingu w połączeniu z wnioskami wypływającymi z teorii bezpieczeństwa, 
skłania do wyboru ostatniego terminu, jako najbardziej adekwatnego. Bezpieczeństwo będące 
bytem niematerialnym, nie może być przedmiotem, do którego posiadamy prawo własności. 
Wobec tego niemożliwym jest również przekazanie tego prawa z podmiotu państwowego na 
prywatny, a tylko wtedy mamy do czynienia z „prywatyzacją”. Dlatego optymalnym terminem, 
służącym opisaniu rozpatrywanego zjawiska, jest „outsourcing” usług zmierzających do zagwa-
rantowania bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: prywatyzacja bezpieczeństwa, prywatne firmy wojskowe, outsourcing, ko-
mercjalizacja.

Summary: Services provided by private military companies constitute the part of the market 
that develops dynamically. The engagement of those companies in modern conflicts is so sub-
stantial that some of the researchers claim that this is a „privatisation of security”. But is it justi-
fied to name the engagement of private entities carrying out military or security tasks with a 
term „privatisation of security”? The analysis of economy definitions of privatisation, commer-
cialisation and outsourcing with conclusions drawn from the security studies inclines to choose 
the last one as the most adequate. Security, as the intangible asset, cannot be an object that we 
possess. Thus, it is also impossible to pass that ownership from the state to a privately owned 
entity, and only then can we name it as „privatisation”. Therefore, the most suitable term for it 
will be „outsourcing” of services providing the security. 

Keywords: privatisation of security, private military companies, outsourcing, commercialisa-
tion.
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Wstęp

Konflikty zbrojne w XXI wieku znacznie różnią się od tych, do których jeszcze przed 
dwiema dekadami przygotowywały się wielkie armie, stojących naprzeciwko siebie blo-
ków polityczno - militarnych. Zmiana w obszarze wojskowości oraz taktyki prowadzenia 
konfliktów zbrojnych odbywa się jednocześnie na wielu poziomach. Doskonale widocz-
nym jest trend, polegający na odejściu od wielkich konfliktów, angażujących ogromne 
armie na korzyść mniejszych operacji, prowadzonych najczęściej poza własnym krajem. 
Charakter takich operacji, które nie polegają już na obronie ojczyzny, a raczej na obro-
nie jej szeroko rozumianych interesów wpłynął na charakter angażowanych sił i środ-
ków. Dzisiejsze armie historię swą rozpoczynały jako armie poborowe, których podstawą 
funkcjonowania było obligatoryjne angażowanie obywateli do wysiłku obrony ojczyzny. 
Nowoczesne armie przełomu wieków XX i XXI to już z kolei armie zawodowe, zasilane 
wyłącznie przez ochotników. Kolejnym krokiem w rozwoju nowoczesnych sił zbrojnych 
jest coraz częste wykorzystanie prywatnych firm wojskowych. Zjawisko to sprawia, że 
wraz z tym coraz większą popularność zdobywa termin „prywatyzacja bezpieczeństwa”. 
Czy jednak, pomimo dużej popularności, prawidłowo oddaje zmiany jakie obecnie za-
chodzą w sferze bezpieczeństwa i obronności czy też stanowi zbyt duże uproszczenie? 

Niniejszy artykuł ma na celu zaproponowanie odpowiedzi na powyższe pytanie. 
Drugim powodem jego napisania jest przegląd najważniejszych teorii definiujących fir-
my wojskowe i bezpieczeństwa. Specyfika ich funkcjonowania sprawia, że bardzo czę-
sto wymykają się one ramom, nakładanym przez ujęcia teoretyczne. Aby w pełni przed-
stawić zdefiniowany powyżej problem, najpierw analizie poddany zostanie sam termin 
„prywatyzacji”. Analiza ta, wraz z przypomnieniem definicji „bezpieczeństwa”, posłuży 
jako podstawa do dalszych rozważań. Celem ich będzie określenie czy logicznie możli-
wym jest „sprywatyzowanie bezpieczeństwa”, a jeśli nie to jaki termin trafniej opisuje to 
zjawisko.

Druga część artykułu ma na celu przedstawienie najważniejszych definicji prywat-
nych firm wojskowych oraz ich typologii. Dodatkowo przegląd ten zakończony zostanie 
określeniem w jaki sposób podstawy teoretyczne opisujące takie firmy, skorelowane są  
z szerszym terminem opisującym zlecanie zadań przez państwo podmiotom prywatnym, 
w sferze bezpieczeństwa.

Prywatyzacja, outsourcing i komercjalizacja w bezpieczeństwie

Aby w pełni zrozumieć na czym polega proces „prywatyzacji bezpieczeństwa”należy 
wyjaśnić pojęcie samej „prywatyzacji”. Zgodnie z definicją sformułowaną przez S.T. Sur-
dykowską „prywatyzacja następuje z chwilą przekazania przez państwo praw własności 
do całości lub części majątku przedsiębiorstwa konkretnej osobie fizycznej lub prawnej, 
w wyniku czego następuje zmniejszenie stopnia zaangażowania państwa w gospodarkę.” 
(Surdykowska, 1996, s. 21).
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Kolejna z definicji, zaczerpnięta z portalu OECD, wyjaśnia pojęcie prywatyzacji jako: 
„przeniesienie prawa własności i kontroli sprawowanej przez państwo lub rząd nad akty-
wami, firmami i ich działaniami na rzecz prywatnych inwestorów.” (OECD).

Czy zatem „bezpieczeństwo” zaliczyć możemy do tej samej kategorii co dobra mate-
rialne, tworzące majątek państwa i co do których posiada ono prawo własności? Wyja-
śnienie tego problemu wymaga najpierw przypomnienia definicji bezpieczeństwa oraz 
tego w jaki sposób w Naukach o Bezpieczeństwie państwo nierozerwalnie się z nim łączy.

Definicja przedstawiona przez R. Ziębę opisuje bezpieczeństwo jako: „Pewność ist-
nienia i przetrwania, stanu posiadania oraz funkcjonowania i rozwoju podmiotu. Pew-
ność jest wynikiem nie tylko braku zagrożeń, ale powstaje wskutek kreatywnej działal-
ności danego podmiotu i jest zmienna w czasie, czyli ma naturę procesu społecznego.” 
(Zięba, 2012, s. 8). W tym sensie bezpieczeństwo jako pewność braku zagrożeń może 
być rozpatrywane w ujęciu statycznym jako ich aktualny brak oraz dynamicznym jako 
wysiłki zmierzające do zapewnienia takiego stanu rzeczy.

Przenosząc bezpieczeństwo na grunt działania państwa, Leksykon Politologii opisuje 
je jako „cel działania państwa i rządu dla zapewnienia wewnętrznych i zewnętrznych wa-
runków sprzyjających rozwojowi państwa, jego życiowym interesom oraz ochrony przed 
istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami.” (Antoszewski, Herbut, 2000, s. 49).

Proste połączenie powyższych definicji „prywatyzacji” i „bezpieczeństwa” w żaden 
sposób nie wyjaśnia tego, co badacze rozumieją obecnie przez złożenie tych dwóch ter-
minów, mając na myśli coraz powszechniejsze zlecanie podmiotom prywatnym realizacji 
zadań dotychczas zarezerwowanych dla wojska lub policji. Co więcej logicznie niepo-
pranym jest założenie, że można sprywatyzować stan braku zagrożeń. Jeszcze większe 
nieporozumienie nastąpi, kiedy uzmysłowimy sobie, że świadomość braku zagrożeń jest 
względna i zależy od postrzegania każdego indywidualnego podmiotu. Bezpieczeństwo 
nie jest własnością państwa ani dobrem, do którego prawo własności może być przekaza-
ne prywatnemu właścicielowi. Skoro nie istnieje „państwowe bezpieczeństwo”, a jedynie 
bezpieczeństwo państwa jako podmiotu, to dlaczego mówimy o jego prywatyzacji? Aby 
odpowiedzieć na to pytanie należy przypomnieć jaka relacja istnieje pomiędzy państwem 
oraz bezpieczeństwem jego obywateli.

Zgodnie z definicją państwa sformułowaną przez M. Webera państwo jest: „(…) taką 
wspólnotą ludzką, która w obrębie danego terytorium – owo terytorium stanowi jej wy-
różnik – rości sobie (z powodzeniem) prawo monopolu na wywieranie prawomocnej 
przemocy fizycznej. Albowiem jest rzeczą swoistą dla teraźniejszości, że wszystkim in-
nym związkom czy pojedynczym osobom tylko o tyle przyznaje się prawo do przemocy 
fizycznej, o ile zezwala na nią ze swej strony państwo: ono uchodzi za jedyne źródło 
„prawa” do przemocy.” (Weber)

Zgodnie z powyższym opisem państwo posiada monopol na przemoc w granicach 
swojego terytorium. Przemoc ta ma umożliwić wypełnianie jego wewnętrznej funkcji, 
czyli zapewnienia porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego. Bezpieczeństwo to z kolei 
odczuwane jest bezpośrednio przez obywateli, jako między innymi stan braku zagro-
żeń oraz niezakłócona niczym możliwość własnego rozwoju. Teoria M. Webera, w której 
zawiera się państwo i przemoc stosowana w celu zapewniania bezpieczeństwa, tworzy 
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również unikatowy związek tych trzech zmiennych. Związek ten sprawia, że w teorii pań-
stwo bez monopolu na przemoc nie powinno istnieć. Obecnie teoria ta znajduje swoje 
rzeczywiste praktyczne oblicze w postaci tzw. „państw upadłych”, w których to „państwo 
przestaje wypełniać swoje podstawowe funkcje, czego przejawem staje się utrata przez 
nie monopolu na stosowanie siły”. (Lizak, 2009, s. 386).

Podsumowując powyższe rozważania „prywatyzacja bezpieczeństwa” może być ter-
minem wprowadzającym w błąd z dwóch powodów. Po pierwsze, bezpieczeństwo trudno 
uznać za dobro materialne, do którego państwo posiada akt własności, który to następnie 
może zostać przekazany prywatnemu właścicielowi. Po drugie, państwo nie istnieje bez 
monopolu na stosowanie przemocy (vide państwa upadłe), a jakakolwiek prywatyzacja 
zakłada zrzeczenie się roli monopolisty. W tym przypadku państwo „prywatyzujące bez-
pieczeństwo” pozbywałoby się swojej państwowości. Czy w takim razie możliwym jest 
wypracowanie lepszego terminu, który trafniej niż „prywatyzacja bezpieczeństwa” opisy-
wałby coraz większą rolę podmiotów prywatnych w zapewnianiu bezpieczeństwa?

Teoria zarządzania wypracowała inny termin, który przydatny może być w tym 
względzie, a jest nim „outsourcing”. Outsourcing to „wydzielenie ze struktury organi-
zacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie 
ich do wykonania innym podmiotom gospodarczym.” (Trocki, 2001, s. 13). Szerszą de-
finicję outsourcingu w kontekście sfery publicznej podaje opracowanie „Outsourcing 
usług publicznych”. Zgodnie z nim jest to „powierzenie do realizacji (transfer) określo-
nych, powtarzalnych zadań danej organizacji, zewnętrznemu podmiotowi na podstawie 
umowy. Innymi słowy, jest to kontraktowanie świadczenia usług wykonywanych dotych-
czas przez odpowiednie służby danego przedsiębiorstwa. Towarzyszy temu często także 
transfer środków produkcji (pracowników, urządzeń, technologii i innych zasobów) oraz 
uprawnień do podejmowania decyzji w określonych sprawach dotyczących wykonywa-
nia powierzonych zadań.”

Pierwsza z tych definicji wyraźnie precyzuje, gdzie możliwym jest outsourcing. Miej-
scem tym są przedsiębiorstwa, będące typem organizacji nastawionych na zysk, osiąga-
ny poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. Gdyby nie to początkowe zawężenie, to 
definicja ta doskonale opisywałaby rozpatrywane w tym artykule zjawisko „prywatyza-
cji bezpieczeństwa”, które jest niczym innym jak „rozwojem specyficznego rynku usług 
wojskowych lub – szerzej rzecz ujmując – istotnych w kontekście bezpieczeństwa (np. 
ochroniarskich, logistycznych), świadczonych na zlecenie państwa bądź innych podmio-
tów przez prywatne przedsiębiorstwa.” (Madej, 2012, s. 328). Jeśli jednak powrócimy do 
początku rozważań i potocznego rozumienia „prywatyzacji bezpieczeństw”, to zauważy-
my pewne podobieństwo. Jest nim „bezpośrednie przeniesienie” pierwszego z terminów 
z obszaru Ekonomii do Politologii. W przypadku „prywatyzacji” powoduje to zmianę 
definicji w taki sposób, że w miejscu opisywanych przez nią dóbr materialnych pojawia 
się bezpieczeństwo. „Outsourcing” również posiada podobny mechanizm implementa-
cji definicji ekonomicznej na grunt nauk o bezpieczeństwie. Jednakże w tym przypadku  
w mniejszym stopniu wypacza on użyteczność definicji. Aby zrozumieć dlaczego tak się 
dzieje, należy powrócić do wewnętrznej funkcji państwa. Państwo wypełniając ją zapew-
nia bezpieczeństwo obywateli poprzez posiadanie i stosowanie środków, które gwarantu-
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ją obywatelom ochronę przed ingerencją z zewnątrz, ale także na obszarze państwa. To, 
że państwo posiada odpowiednie do tego środki rozpatrywać można nie tylko przez pry-
zmat aktu własności (czyli np. państwowość policji, wojska, itp.), ale również przez ich 
dyspozycyjność wobec ośrodka władzy państwowej. Dlatego prywatne firmy wojskowe, 
a także prywatne firmy bezpieczeństwa są bardziej przykładem outsourcingu niż prywa-
tyzacji bezpieczeństwa. Co więcej, nie jest to także „outsourcing bezpieczeństwa”, gdyż 
z logicznego punktu widzenia konstrukcja taka jest niemożliwa, a jedynie outsourcing 
w jego zapewnianiu. Ostatecznie to od sprawności państwa jako zleceniodawcy zależy, 
czy „prywatyzacja bezpieczeństwa” dokonana na jego zamówienie stanie się zjawiskiem 
odbieranym jako pozytywne czy negatywne.

Prywatne firmy wojskowe i bezpieczeństwa oraz ich typologie

Pomimo tego, że prywatne firmy wojskowe stosunkowo od niedawna sąw zaintere-
sowaniu badaczy, to sam udział prywatnych podmiotów w konfliktach zbrojnych jest 
jednym z bardziej trwałych elementów historii. Zarówno indywidualni najemnicy jak i 
zwarte oddziały z nich złożone służyli władcom, dowódcom lub możnym, których było 
stać na ich usługi od wieków. Niejednokrotnie byli czynnikiem przeważającym w bi-
twach oraz całych konfliktach. Jednakże wraz z „krzepnięciem” państw oraz postępem 
w technice wojennej coraz szybciej rosły koszty utrzymania armii i prowadzenia wojen. 
Jak podkreśla w swojej pracy „Wojny naszych czasów” Herfried Munkler „Tylko państwa 
terytorialne były w stanie pokryć te dramatycznie rosnące koszty.” (Munkler, 2004, s. 81). 
Między innymi z tego względu następowało coraz wyraźniejsze odchodzenie od korzy-
stania z najemników w konfliktach zbrojnych. Współczesne państwa powróciły jednak 
do angażowania prywatnych podmiotów do realizacji swoich zadań. Wraz z zakończe-
niem Zimnej Wojny coraz częściej w konfliktach siłom zbrojnym towarzyszyć zaczęły 
prywatne firmy. Z początku odgrywały one wyłącznie rolę zabezpieczenia logistycznego. 
Ich dynamiczna ewolucja doprowadziła jednak do sytuacji, w której tzw. „kontraktorzy” 
widoczni są w niemalże każdym współczesnym konflikcie zbrojnym. Wraz z ich rozwo-
jem zwiększał się zakres realizowanych przez nich zadań. Obecnie „kontraktorzy” za-
pewniają nie tylko niezbędną logistykę, ale także wspierają operacje poprzez działania 
wywiadowcze, a czasami prowadzą walkę zwartymi jednostkami. Czy możliwe jest zatem 
stworzenie ich spójnej definicji i typologii, skoro spectrum realizowanych przez nich za-
dań jest tak szerokie ?

Jedna z najwcześniej zaproponowanych definicji stworzona została przez amerykań-
skiego badacza Peter’a Singer’a. Według niego „prywatne firmy wojskowe zapewniają 
rządom profesjonalne usługi nierozerwalnie związane z prowadzeniem konfliktów zbroj-
nych (…).” (Singer). Współcześnie konflikty zbrojne prowadzone są wielowymiarowo.  
Z tego względu strony zaangażowane potrzebują wsparcia nie tylko i wyłącznie bezpo-
średnio na polu walki, ale także w innych sferach pośrednio wpływających na rezultat 
konfliktu. Przykładem mogą być tu działania informacyjne, elementy walki elektronicz-
nej prowadzonej w cyberprzestrzeni czy też wsparcie operacji wywiadowczych. Odpo-
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wiedzią na popyt jest działalność prywatnych firm, które oferują stronom w konflikcie 
szeroki wachlarz usług, od prowadzenia samej walki, poprzez działalność doradczo – 
szkoleniową po typowe wsparcie logistyczne. To przekłada się bezpośrednio na ciągłą 
ewolucję tychże podmiotów. Z tego powodu tak trudnym jest opracowane typologii 
prywatnych firm wojskowych i bezpieczeństwa, która przetrwałaby dłuższy czas. Jed-
nym z pierwszy opracowań tego rodzaju była tzw. „typologia włóczni”, którą P.W. Singer 
oparł na dwóch zasadniczych zmiennych: obszarze pola walki oraz charakterystyce usług 
świadczonych klientom przez firmy outsourcingowe. Firmy te, w zależności od rodzaju 
oferowanych usług i umiejscowieniu ich aktywności w strukturze zadań klienta, dzielą 
się na 3 zasadnicze typy: dostawcy usług (service providers); konsultanci (consultative 
firms); dostawcy usług wspieracjąych (non core service providers).

Podobnie na trzy zasadnicze rodzaje podzielić można nowoczesne siły zbrojne. 
Pierwszą grupę stanowią elementy biorące bezpośredni udział w walce. Kolejną grupę 
tworzą te jednostki, które wspierają koncepcję walki prowadzonej przez elementy fron-
towe. Przykładem są tu struktury dowódczo – sztabowe, a także szeroko rozumianego 
wsparcia działań bojowych np. rozpoznawcze lub wywiadowcze. Ostatnią z grup są jed-
nostki logistyczne. Każdy z wyżej opisanych elementów swoją główną aktywność skupia 
na określonym obszarze pola walki: jednostki walczące na froncie, struktury dowódczo – 
sztabowe oraz wsparcia bojowego w jego bezpośrednim sąsiedztwie, struktury logistycz-
ne natomiast poza zasięgiem walk w tzw. „tyle pola walki”. Nakładając logikę organizacji 
nowoczesnego przedsiębiorstwa na strukturą pola walki, autor zaproponował typologię 
dzielącą firmy wojskowe na: Military Provider Firms, Military Consultant Firms i Mili-
tary Support Firms.

Firmy zaliczane do pierwszej grupy „skupiają się na środowisku taktycznym.  
W sensie wojskowym, firmy takie świadczą usługi na przednim skraju pola walki, po-
przez bezpośrednie angażowanie się w walkę w postaci całych jednostek lub pojedyn-
czych specjalistów (np. pilotów), a także poprzez bezpośrednie dowodzenie i kontrolę 
jednostek polowych.” (Singer, 2007, s. 92).

Kolejne z firm, działające jako konsultanci, to podmioty które „zapewniają doradz-
two i szkolenie integralne do prowadzonych operacji, które umożliwiają restrukturyzację 
sił zbrojnych klienta...(.). Oferują one analizy strategiczne, operacyjne i taktyczne. Nie 
działają one jednak na polu walki. To klient ponosi ostateczną odpowiedzialność za efek-
ty na polu walki.” (Tamże) Firmy te działają jak piony badawczo – rozwojowe i szkolenio-
we w korporacjach, oferując swoje analizy, dzięki którym klient może zwiększyć własną 
skuteczność.

Ostatnim rodzajem firm z omawianej typologii są „military support firms”, które mó-
wiąc ogólnie „zapewniają usługi dodatkowe, budujące zdolności, których nie posiadają 
organiczne elementy sił zbrojnych klienta. Dzięki temu te ostatnie mogą skupić się na 
swojej rdzennej funkcji, czyli prowadzeniu walki.” (Tamże).

Typologia Singer’a usystematyzowała wiedzę o prywatnych firmach wojskowych. Do 
jej zalet należy umiejętne połączenie teorii opisującej organizację współczesnego pola 
walki z teoretycznymi podstawami zarządzania. Oparcie typologii na tych dwóch fila-
rach jednocześnie uwypukla dwie najważniejsze cechy prywatnych firm wojskowych. Po 
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pierwsze, że działalność ich nierozerwalnie związana jest z konfliktami, od zapewniania 
wsparcia logistycznego do bezpośredniego działania na polu walki. Po drugie, że jako 
firmy są przedsięwzięciem biznesowym, którego sensem istnienia jest generowanie do-
chodu. Dlatego muszą być one zarządzane zgodnie z logiką rynku. Typologia wpisuje 
się także w ramy outsourcingu w zapewnianiu bezpieczeństwa, gdyż kryteria podziału 
biegną wzdłuż linii oddzielających „rdzenne funkcje” (core activities) organizacji od po-
zostałych (non-core activities). Wadą teorii P.W. Singera jest jednak to, że wprowadza 
ona zbyt uproszczony model funkcjonowania prywatnych firm wojskowych. Jak zauważa 
szwedzka badaczka współczesnych konfliktów zbrojnych Caroline Holmquist „większość 
firm zaprzecza tak prostej kategotyzacji.” (Holmquist, 2005, s. 5). Co więcej typologia 
związana bezpośrednio z polem walki może być myląca, gdyż obecnie jednostki nie 
walczące bezpośrednio na polu walki mogą mięć większy wpływ na przebieg i wynik 
konfliktu niż te „frontowe”. Przykładem jest tu rola jaką obecnie odgrywają na polu wal-
ki bezzałogowe środki latające i ich załogi oddalone o tysiące kilometrów od teatrów 
działań wojenych. Podobnie krytycznie do typologii P.W. Singera podchodzi Deborah 
D. Avant. Twierdzi ona, że wielość usług świadczonych przez firmy z branży, umożliwia 
jednoczesne zakwalifikowanie większości z nich do każdego z rodzajów.

Z tego względu brytyjska badaczka proponuje inne podejście do opisania prywatnych 
firm wojskowych i bezpieczeństwa. Przede wszystkim podkreśla ona kompleksowość 
funkcjonowania takich przedsiębiorstw. Zauważa, że najważniejsze i największe z nich 
oferują bardzo szerokie spektrum usług od produkcji systemów uzbrojenia po tworze-
nie jednostek wspierających żołnierzy na polu walki. Dlatego twierdzi, że badając takie 
podmioty należy przede wszystkim analizować kontrakty, jakie są zawierane między 
klientem a zleceniobiorcą. W efekcie wybrany profil kontraktu przyporządkować można 
do określonego obszaru pola walki. Według badaczki najbliżej „linii frontu” realizowane 
są kontrakty „zbrojnego wsparcia operacyjnego” (Armed Operational Support) i „zbroj-
nej ochrony obiektów” (Armed Site Security). Bezpośrednio za nimi plasuje się „wspar-
cie operacyjne zapewnione bez broni” oraz „nieuzbrojona ochrona obiektów”. Zarówno 
pierwsza jak i druga kategoria kontraktów ma bezpośredni związek z efektywnością pro-
wadzonych działań zbrojnych. Kolejne z typów kontraktów, „szkolenie i doradztwo woj-
skowe” (Unarmed Military Advice and Training) oraz „szkolenie i doradztwo policyjne” 
(Police Advice and Training) są faktycznie tym co P.W. Singer określił jako działalność 
firm z kategorii „Military Consulting Companies”. Na końcu typologii znajdują się kon-
trakty, których treść skupia się na zapewnieniu wsparcia logistycznego (Logistic Support), 
przeciwdziałaniu przestępczości (Crime Prevention) oraz wywiadu (Intelligence).1

Typologia D.D. Avant poprzez analizę kontraktów bardziej niż samych firm odda-
je również lepiej specyfikę ich funkcjonowania. Wielość i różnorodność realizowanych 
zleceń sprawia, że nieopłacalne jest utrzymywanie „na etacie” dużej ilości różnorodnych 
specjalistów. Z tego względu nawet największe firmy stawiają na bardzo elastyczny model 
zarządzania. Polega on na tym, że owi specjaliści na co dzień rejestrowani są wyłącznie 

1 Typologia stworzona przez D. Avant i opisana w pracy: The Market for Force. The Consequences of 
Privatizing Security, Cambridge University Press, Nowy Jork 2008, s. 17
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w bazach danych firmy, a dobierani są indywidualnie do realizacji zadania określonego 
przez zawarty kontrakt. Model ten, będący niejako dodatkowym outsourcingiem w sa-
mym procesie outsourcingu bezpieczeństwa, pozwala na redukcję kosztów stałych pono-
szonych przez prywatne firmy wojskowe i bezpieczeństwa.

Inne podejście do definicji oraz typologii prywatnych firm wojskowych proponuje 
Carlos Ortiz. Według niego są to „legalnie funkcjonujące, międzynarodowe firmy ofe-
rujące usługi zawierające potencjał użycia siły w sposób systematyczny, z zastosowaniem 
środków militarnych lub paramilitarnych, a także umożliwiające klientom wzmocnienie 
tegoż potencjału (…).” (Ortiz, 2010).

Podobnie jak w poprzednich definicjach tak i tu autor podkreśla działalność bizne-
sową prywatnych firm wojskowych i bezpieczeństwa. Wyraźnie akcentuje on fakt, że są 
to legalnie funkcjonujące, bardzo często międzynarodowe korporacje, które w granicach 
obowiązującego prawa oferują określonego rodzaju usługi. Usługi te wpływają wzmac-
niająco na potencjał militarny i paramilitarny klienta poprzez: bezpośrednie wzmocnie-
nie komponentów wojskowych lub policyjnych; transfer wiedzy powstały w toku szko-
leń lub realizacji zadań o charakterze doradczym; przygotowanie realizacji zadań przez 
komponenty wojskowe lub policyjne; odstraszanie potencjalnych agresorów jako wynik 
wykorzystania elementów ochrony; zadania o charakterze utylizacji uzbrojenia wycofa-
nego z użycia podobnie jak rozminowanie terenu.

Jak przyznaje autor, zadania realizowane przez firmy z sektora, odzwierciedlają 
najważniejsze obszary działań prowadzonych przez regularne siły zbrojne. Pierwszym 
z nich jest zawsze prowadzenie walk, a następne to: szkolenie, wsparcie, ochrona i obro-
na personelu oraz obiektów oraz rekonstrukcja obszarów po prowadzonych działaniach 
zbrojnych. Jednakże podział ten w przypadku C. Ortiza nie stał się podstawą nowej ty-
pologii. Autor podkreśla to, że może być on jedynie pomocnym do ich identyfikowania 
na globalnym rynku usług. W kwestii definicji prywatnych firm wojskowych i bezpie-
czeństwa, do której wagę przywiązywali poprzedni badacze, autor nie wypowiada się tak 
jednoznacznie. Uogólniając twierdzi on, że przedsiębiorstwa oferujące co najmniej jedną 
z wyżej wymienionych usług są po prostu prywatnymi firmami wojskowymi. Podobnie 
proste podejście C. Ortiz prezentuje w kwestii typologii. Za główne kryterium podziału 
przyjmuje strukturę i specjalizację firmy. Z tego względu wyróżnia tzw.: stand – alone 
PMC, czyli firmy wyłącznie świadczące usługi wymienione powyżej; hybrydowe PMC, 
które de facto są częścią większych korporacji.

Prywatyzacja bezpieczeństwa – podsumowanie

Wraz ze zmianami na rynku usług wojskowych i bezpieczeństwa zmienia się teoria, 
która stara się je opisać. Stosunkowo jednowymiarowe działania prowadzone przez gru-
py najemników zastąpione zostały globalną aktywnością prowadzoną przez międzynaro-
dowe, legalnie funkcjonujące korporacje. Moment ten w historii konfliktów zbrojnych, 
zaobserwowany na przełomie wieków XX i XXI, stanowi kolejny ważny etap ewolucji 
bezpieczeństwa państwa, jego obywateli oraz sposobów jego zapewniania. Obecnie to 
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kraje najbardziej rozwinięte w największym stopniu korzystają z prywatnych firm w pro-
cesie realizacji swoich interesów oraz zapewniania bezpieczeństwa swoim obywatelom. 
Wydawałoby się, że zrzekają się one swego monopolu na posiadanie środków przymusu, 
przekazując je w ręce prywatnych właścicieli. Dlatego taką popularność zdobył termin 
„prywatyzacji bezpieczeństwa”, który pozornie oddawał sens obserwowanego zjawiska. 
Będąc dużym uproszczeniem utrwalił on jednak błędne myślenie o istocie wyżej opisa-
nego procesu. Myślenie to sprawia, że czujemy się zagrożeni faktem, że bezpieczeństwo 
naszego państwa kawałek po kawałku przekazywane jest w prywatne ręce. Jednocześnie 
wydaje nam się, że w momencie „sprywatyzowania” państwo zrzeka się praw do dobra, 
jakim jest bezpieczeństwo własne i jego obywateli. Odmiennie kwestia ta może być po-
traktowana, jeśli dokładniej zanalizujemy sens terminu „prywatyzacji bezpieczeństwa”. 
Rozpatrując sam proces przez pryzmat innych, znanych z teorii ekonomicznych, me-
chanizmów takich jak np. outsourcing, możemy zrealizować jednocześnie dwa cele. Po 
pierwsze poprawnie przedstawić na czym w rzeczywistości on polega. Po drugie, dzięki 
jego lepszemu zrozumieniu, wyjaśnić można niektóre z problemów mu towarzyszących 
jak np. obawy związane z coraz większym zaangażowaniem prywatnych firm w proces 
zapewniania bezpieczeństwa. Podkreślić należy tu istotę outsourcingu, który w przeci-
wieństwie do prywatyzacji nie wiąże się z przekazaniem praw własności. Państwa, które 
zlecają realizację zadań związanych z bezpieczeństwem prywatnym podmiotom, wciąż 
są w pełni odpowiedzialne za osiągnięte przez nie rezultaty. Dlatego tak istotnym jest 
obecnie umiejętne typowanie i nadzorowanie przez państwo zleceniobiorców, którym 
powierza zadania w tak szczególnej sferze jak bezpieczeństwo własnych obywateli.

Próbę sformułowania definicji prywatnych firm wojskowych również tworzyć nale-
ży na podstawach zaczerpniętych z nauk ekonomicznych. Przytoczeni w tekście bada-
cze opisali najważniejsze, ich zdaniem, funkcje realizowane przez takie podmioty. Jako 
główną cechę podkreślili oni świadczenie usług o profilu wojskowym, policyjnym lub 
wywiadowczym. Jednakże tylko definicja sformułowana przez C. Ortiza bezpośrednio 
nawiązuje do definicji „przedsiębiorstwa” sensu largo. A przecież „prywatne firmy woj-
skowe” to faktycznie przedsiębiorstwa o takim profilu lub wyodrębnione działy dużych 
korporacji międzynarodowych. Dlatego tak ważne powinno być podkreślenie legalności 
ich funkcjonowania. W podobnym tonie o prywatnych firmach wojskowych pisze polski 
badacz Marek Madej, dla którego są to :

„Organizacje działające jawnie i legalnie, w sposób ciągły (niedoraźnie)i mające cha-
rakter korporacyjny (przedsięwzięcia biznesowego, zarejestrowanego i funkcjonującego 
w ramach określonego prawa narodowego), oferujące różnorakie usługi w zakresie sto-
sowania siły lub innych działań istotnych w kontekście bezpieczeństwa państwa, w tym 
prowadzenia akcji zbrojnych.” (Madej, op.cit.). 

Definicja ta w dobry sposób łączy cechy przedsiębiorstwa ze specyfiką działania 
„prywatnych firm wojskowych”. Poprzez celowe niedoprecyzowanie charakteru świad-
czonych usług (użycie słowa „różnorakie), autor umożliwia jej szerokie stosowanie, nie-
zależnie od dynamicznej ewolucji na rynku usług bezpieczeństwa.

„Outsourcing bezpieczeństwa” w przeciwieństwie do „prywatyzacji” nie pozbawia 
państw i ich obywateli „prawa do bezpieczeństwa”. Prywatne przedsiębiorstwa mogą 
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być i są coraz powszechniej wykorzystywane przez państwa do realizowania określo-
nych funkcji. Jak w każdej działalności biznesowej, jakość oferowanych usług wiąże się 
również z profesjonalizmem zleceniodawcy w sferze nadzoru oraz rozliczania. Dlatego 
istotnym jest aby państwa umiejętnie angażowały prywatne podmioty do realizacji za-
dań z obszaru bezpieczeństwa. Przykłady konfliktów w Iraku i Afganistanie, w których 
nastąpił znaczny wzrost udziału kontraktorów pokazują, jak ważną jest skuteczna kon-
trola państwa nad swoimi zleceniobiorcami. Zadanie to stać się może priorytetowe wraz 
z rozwojem outsourcingu w sferze bezpieczeństwa.
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