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PROBLEMATYKA PROLIFERACJI  
BRONI POKONFLIKTOWEJ

THE PROBLEM OF POST-CONFLICT WEAPON 
PROLIFERATION

Streszczenie: Artykuł opisuje problematykę broni pokonfliktowej. Autor koncentruje się na 
kwestiach związanych z handlem bronią oraz przepływem uzbrojenia między krajami różnych 
z stref geograficznych na całym świecie. Opisane są przykłady transferów broni do grup zbroj-
nych oraz przestępczych, wskazujących na brak skutecznych narzędzi międzynarodowych 
związanych z kontrolą proliferacji broni. 

Słowa kluczowe: handel bronią, bezpieczeństwo, konflikty zbrojne, przestępczość zorganizo-
wana. 

Summary: The article describes the problem of post-conflict weapons. The author focuses on 
issues related to arms trade and the flow of weapons between geographical zones around the 
world. Examples of transfers of weapons to armed and criminal groups pointing to the lack of 
effective international tools related to the control of proliferation of arms are described.
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Wstęp

Analizując problematykę broni pokonfliktowej, należy zwrócić uwagę na kilka waż-
nych, dla zrozumienia omawianej tematyki, czynników. Już na samym początku kluczo-
wą kwestią jest zdefiniowanie broni jako konkretnego narzędzia oraz jej funkcjonalno-
ści w zakresie rażenia ludzi, zwierząt czy infrastruktury. Definicja słownikowa brzmi: 
„Przedmiot, narzędzie, urządzenie, które służą do obrony własnej albo do rażenia nie-
przyjaciela” (Zgółkowa, Poznań 1995, s. 260). Ta szeroka w swoim zakresie definicja 
wskazuje, że za określonym narzędziem lub urządzeniem służącym do obrony lub ataku 
stoi intencyjność wykonawcy – architekta broni. Bronią więc nie jest wszystko to czym 
możemy zadać rany, ale tylko to, co zostało do tego celu odpowiednio zaprojektowane. 
Powyższa definicja uwzględnia zakres broni od białej przez broń lekką i strzelecką, aż 
po wozy opancerzone czy samoloty bojowe. Z drugiej strony w literaturze przedmiotu 
można odnaleźć definicje koncentrujące się na aspektach bojowo-technicznych: „Broń, 
środki techniczne przeznaczone do celowego obezwładniania (rażenia) ludzi i zwierząt 
oraz niszczenia różnego rodzaju obiektów i roślinności podczas walki, a także do pozo-
rowania lub nauczania działań bojowych oraz uprawiania niektórych dyscyplin sporto-
wych czy myślistwa” (Kamler, Warszawa 2001, s. 44).
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Innowacyjność w sferze militarnej

Nie ulega jednak wątpliwości, że na przestrzeni czasu broń jako taka, poprzez inno-
wacyjność, a więc wprowadzenie nowych rozwiązań w sferę militarną, została podzie-
lona na dwie główne kategorie: broń konwencjonalną oraz masowego rażenia (ABC).  
W najprostszym określeniu broń konwencjonalna to te środki obrony bądź ataku, które nie 
są bronią masowego rażenia, a więc nie można ich zaliczyć do broni jądrowej, biologicz-
nej czy chemicznej. Jednakże sam termin „konwencjonalny” zasługuje na rozszerzenie. 
Oznacza on bowiem stosowanie w warunkach bojowych tradycyjnie przyjętych środków 
walki, których stosowanie może wynikać z umów, konwencji międzynarodowych bądź 
na drodze procesu społeczno-politycznego. Stały się one środkiem powszechnie używa-
nym w fazie walk zbrojnych (Soboń, Poznań 2017 s. 30). W ramach tego terminu należy 
także przyjąć, że wachlarz typów uzbrojenia uważanych obecnie za konwencjonalne, na 
skutek postępu technologicznego ulega stałemu rozszerzeniu o nowe typy broni, których 
skuteczność możemy mierzyć zarówno siłą ognia, precyzją, mobilnością, jak i prosto-
tą obsługi. W zakresie broni konwencjonalnej funkcjonuje podgrupa typów uzbrojenia  
SA/LW1 i to ona w istocie stanowi zasadniczy aspekt analizy dotyczącej broni pokonflik-
towej. Do broni strzeleckiej (SA – small arms) możemy zaliczyć: rewolwery i pistolety, 
strzelby i karabiny, karabiny szturmowe, pistolety maszynowe i lekkie karabiny maszy-
nowe. Natomiast do broni lekkiej (LW – light weapons): ciężkie karabiny maszynowe, 
ręczne wyrzutnie granatów, przenośne karabiny przeciwczołgowe, przenośne wyrzutnie 
systemów rakietowych i przeciwczołgowych, przenośne wyrzutnie systemów przeciwlot-
niczych (MANPADS) oraz moździerze o kalibrach mniejszych niż 100 mm. Wymienione 
typy uzbrojenia są jedynie przykładem szerokiego asortymentu broni, którą zalicza się do 
segmentu SA/LW. Ideą broni lekkiej i strzeleckiej jest umożliwienie jej transportu przez 
pojedynczego człowieka, niewielki oddział ludzi, lekki pojazd lub zwierzę pociągowe. 
Oznacza to, że uzbrojenie tego typu charakteryzuje się dużą mobilnością oraz łatwością 
rozstawienia i obsługi. 

Broń lekka oraz strzelecka są w zasadzie minimalnym środkiem prowadzenia każ-
dego konfliktu zbrojnego. W 90% konfliktów zbrojnych, które zaistniały na całym świe-
cie, licząc od 1990 r. broń SA/LW była podstawowym narzędziem prowadzenia walki 
(Small Arms Survey, Geneva 2001). W pracy The small arms trade autorstwa Matthew 
Schroedera oraz Rachel Stohl pada stwierdzenie, iż broń lekka oraz strzelecka jest bronią 
jednostkowego zniszczenia (Oxford 2007, s. 11). Istotą bowiem broni są jej rozproszone 
w czasie skutki użycia. W przeciwieństwie do broni masowego rażenia zniszczenie nie 
zachodzi niemalże natychmiast po jej użyciu, ale wraz z czasem skala zniszczeń dotyka 
niemalże każdej sfery funkcjonowania człowieka, doprowadzając do dysfunkcjonalno-
ści społecznej, politycznej i gospodarczej regionów objętych działaniami o charakterze 
wojskowym. Dane szacunkowe mówiące o ofiarach konfliktów zbrojnych, które straciły 
życie poprzez działanie wymienionych w niniejszym artykule typów uzbrojenia SA/LW, 
to 300 tysięcy rocznie, natomiast dalsze 200 tysięcy podawane w pracach i raportach ba-

1 SA/LW – Small Arms/Light Weapons: Broń lekka i strzelecka
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dawczych stanowią osoby, które utraciły życie na skutek przestępstw i wypadków z bronią 
(SAS, Geneva 2002, s. 155). Należy jednak zaznaczyć, że trudno przyjąć powyższe liczby 
bezkrytycznie zwłaszcza, że konflikty, ze względu na swój charakter, uniemożliwiają 
precyzyjne zbadanie oddziaływania przemocy na ludność cywilną podczas ich trwania. 
Można jednakże z całą pewnością stwierdzić, że 500 tysięcy ofiar rocznie wpływa na 
wyobraźnię, a tym samym przyczynia się do dyskusji nad bronią, w którą zaopatrywane 
są różnorodne ugrupowania zbrojne. Powstaje więc zasadnicze pytanie, skąd pochodzi 
broń, która trafia w ręce grup zbrojnych czy terrorystów? Odpowiedź tylko pozornie jest 
prosta, bowiem pochodzi ona z fabryk produkcyjnych rozsianych po całym świecie. 

Tabela 1. Globalna Produkcja głównych typów broni szturmowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Small Arms Survey 2001 r., Profiling the problem, Geneva 2001, 
s. 63.

Poszukując bardziej precyzyjnej i szczegółowej odpowiedzi należy zaznaczyć, że  
w elemencie proliferacyjnym broni lekkiej i strzeleckiej można doszukiwać się analo-
gii z funkcjonowaniem teorii chaosu deterministycznego, gdzie niewielka wprowadzona 
zmiana wpływa na funkcjonowanie całego układu – w tym wypadku związanego bardzo 
silnie z bezpieczeństwem narodowym i regionalnym. Jasjit Singh analizując skalę proli-
feracji broni SA/LW stwierdza: prawdziwym fenomenem jest rozprzestrzenianie się broni 
na całym świecie. Obecnie znajduje się ponad 500 mln sztuk broni w międzynarodowym 
obiegu (Singh, Delhi 1995). Broń, która raz znajdzie się w szarej strefie obrotu bronią, 
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już w nim pozostaje, przechodząc płynnie z jednej strefy konfliktowej do drugiej, w mię-
dzyczasie zasilając także gangi i kartele narkotykowe. Drobne w swojej istocie incydenty  
w skali międzynarodowej, mające swoje podłoże w obrocie bronią i to w jej najczarniej-
szej odmianie, obecne są w zasadzie od zawsze. Na tym polu można wskazać zarówno 
broń pochodzącą z ZSRR oraz obecnie Federacji Rosyjskiej, a także broń amerykańską. 
Jako interesujący przykład broni pokonfliktowej można wskazać porzucenie w Wietna-
mie i Kambodży dwóch milionów sztuk broni w 1975 r.

Tabela 2. Broń porzucona przez Stany Zjednoczone w Wietnamie i Kambodży w roku 1975

Żródło: opracowano na podstawie: Small Arms Management and Peacekeeping in Southern Africa, red.  
Ch. Smith, P. Batchelor, J. Potgieter, UNIDIR, Geneva 1996, s. 16.

Na tym przykładzie widać, jak przebiega sam proces proliferacji oraz zaopatrywa-
nia grup zbrojnych. Broń amerykańska trafiła do Birmy, a stamtąd rozprzestrzeniła się 
do pozostałych państw tak zwanego złotego trójkąta. Głównymi nabywcami były gangi 
trudniące się produkcją i handlem opium. Wylicza się, że za jedną sztukę M16 płacono 
wówczas od 200 do 300 dolarów (Smith, Batchelor, Potgieter, Geneva 1996, s. 16). Uzbro-
jenie bardzo szybko trafiło do kolejnych organizacji zbrojnych, w tym w jej posiadanie 
weszły także kartele narkotykowe z Meksyku, a pojedyncze sztuki zostały zidentyfikowa-
ne po numerach seryjnych w Peru. Nowoczesne karabiny szturmowe pochodzące z USA 
znalazły swoich nabywców dzięki mechanizmowi popytu i podaży. Tam bowiem gdzie 
ścierają się interesy związane z kontrolą nad określonym terytorium czy kontrolą nad 
handlem narkotykami, zapotrzebowanie na broń zawsze istnieje. 

Mechanizm proliferacyjny, związany z porzuconą bronią w byłej strefie konflikto-
wej, istniał także w przypadku nadwyżek broni zgromadzonej w magazynach państw po 
drugiej wojnie światowej. Dowodzą tego chociażby wywiady z Samuelm Cummingiem, 
Amerykaninem brytyjskiego pochodzenia oraz handlarzem bronią współpracującym 
z Centralną Agencją Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych (CIA). Zdobywca nagrody 
Pulitzera Christopher John Chivers wskazuje na proceder sprzedaży broni Garanda, 
wyeksportowanej przez USA do powojennych Niemiec: „Kiedy Niemcy dostały nowo-
cześniejszą broń, karabiny przewieziono pod koniec lat sześćdziesiątych do Jordanii,  
a kiedy Jordania dostała nowocześniejszą broń, zostały kupione przez Cummingsa i prze-
transportowane do Manchesteru. Stamtąd wiele z nich wysłano na Filipiny, żeby pomóc  
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w zwalczaniu muzułmańskich rebeliantów finansowanych przez Libię, a część została  
w Manchesterze, czekając na nabywców” (Chivers, Nowy York 2010, s. 430).

Tabela 3. Monopole w handlu bronią (USA, ZSRR, Francja i Wielka Brytania), strona zaopatrująca 
dostarcza 50% bądź więcej całego zaopatrzenia militarnego w latach 1950-1973

Źródło: opracowanie na podstawie: J. Øberg, Arms Trade with the Third Wprld as an Aspect of Imperialism, 
Journal of Peace Research, vol. 12, no. 3 (1975 r.).

Proceder ten wskazuje na uszczuplanie zasobów broni lekkiej i strzeleckiej, która sys-
tematycznie jest zastępowana przez broń nowocześniejszą. Jeśli państwo A wprowadza 
do produkcji nowy typ uzbrojenia, który może dać mu przewagę na polu walki, państwo 
B także podejmie takie starania. Podobne cele stawiają sobie grupy zbrojne, w tym także 
terrorystyczne, chodzi bowiem o pozyskanie jak najnowocześniejszej broni umożliwia-
jącej prowadzenie walki zbrojnej. Można więc stwierdzić, że zapasy dzisiejszych arsena-
łów zależą od następstw wczorajszych wojen (Chivers, 2010, s. 431) Rozwijając tę myśl 
należy zauważyć, że ZSRR, produkujący między innymi karabin maszynowy AK-47, nie 
był jedynym państwem poszukującym rynku zbytu dla swoich produktów z segmentu 
obronnego na świecie. Trudno się także zgodzić, by ZSRR był jedynym państwem, które 
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w eksporcie broni kierowało się przesłankami o charakterze ideologicznym. Próba bu-
dowania bowiem monopoli w zakresie zaopatrywania tylko sił zbrojnych konkretnych 
państw, była wspólna dla wszystkich uczestników zaangażowanych w konflikt bipolarny 
między USA a ZSRR. Konkurowanie ze sobą tylko tych dwóch podmiotów geopolitycz-
nych objawiało się także transferami wspomagającymi rebelie oraz przewroty polityczne  
w różnych częściach świata. Stany Zjednoczone zaopatrywały prawicową Contras w Ni-
karagui karabinami M16 do momentu, aż przywódcy organizacji nie ogłosili publicznie, 
że zakupili za kwotę 15 mln dolarów 10 tys. sztuk polskich AK-47 (Stohl, Schroeder, 
Oxford 2007, s. 7). Przy czym należy zaznaczyć, że choć broń była produkcji polskiej, 
wcale nie musiała jej sprzedać Polska. Broń mogła być bowiem sprzedana do innego 
państwa, a następnie trafić do odbiorców w Contras. Podobnie zdarzyło się w roku 1977 
na linii USA–Gwatemala, kiedy między rządem Gwatemali a Izraelem został podpisany 
kontrakt na dostarczenie karabinów Galil, UZI oraz granatników M-79s (Stohl, Schro-
eder 2007, s. 9). Nie chodziło w tym wypadku tylko o przejściowe zaopatrywanie sił 
zbrojnych, ale, biorąc pod uwagę przekazanie licencji na produkcję karabinu Galil, armia 
gwatemalska ewidentnie nie była zadowolona z dostarczanych przez rząd amerykański 
awaryjnych M16, z tego też względu poszukiwała alternatywy. Karabin Galil produkowa-
ny przez Izrael był w zasadzie techniczną odpowiedzią na popularny radziecki AK. 

Współcześnie natomiast można wskazać trzy przyczyny związane z proliferacją bro-
ni z drugiego obiegu, w tym także bronią pokonfliktową. Pierwszym będzie tak zwana 
arabska wiosna ludów, która w kontekście omawianej problematyki spowodowała na-
pływ broni i uzbrojenia z regionów, w których wcześniej znajdowała się w magazynach 
lokalnych armii. Po upadku reżimów, między innymi w Libii, broń ta znalazła się w dru-
gim obiegu poza kontrolą państwa. Zwłaszcza wyrzutnie MANPADS, które szacowano 
w Libii na 20 tys. sztuk (Mayli, Hainshaw, New York 2011) w przyszłości mogą stać się 
poważnym zagrożeniem dla samolotów pasażerskich w akcjach organizowanych przez 
terrorystów. Broń bowiem dostarczana do Libii za czasów Muammara Kaddafiego była 
produkcji brytyjskiej, włoskiej czy francuskiej. Drugim elementem jest zaopatrywanie  
w broń tworzonych od podstaw sił policyjnych oraz wojskowych, zarówno w Iraku, jak 
i w Afganistanie. Sam konflikt zbrojny w tych dwóch państwach zwiększył przychody 
amerykańskich przedsiębiorstw zbrojeniowych. AM General, Armor Holdings oraz 
Oshkosh Truck, zwiększyły swój udział w projektach prowadzonych przez Departament 
Obrony USA już w  2005 roku, będąc odpowiedzialnymi za serwis i  dostawy opance-
rzonych pojazdów wojskowych. AM General dostarczało dla sił zbrojnych USA w Iraku 
pojazdy typu M-1151 oraz M-1152149, których wartość przekraczała 191 mln dolarów. 
Armor Holding był jednym z podwykonawców specjalizującym się w wykonaniu opan-
cerzenia do wyżej wymienionych pojazdów. Oshkosh Truck podpisał kontrakty na do-
stawy wielozadaniowych sześciokołowych pojazdów bojowych (MTVR) 150 (Stockholm 
International Peace Research Institute, Stockholm 2007, s. 359). Nagromadzenie uzbro-
jenia, które importowane było do Iraku, nie tylko pozwoliło na utworzenie w zasadzie 
od podstaw zrębów nowego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Wielu 
członków sił zbrojnych i policji dezerterowało, a następnie odsprzedawało posiadaną 
wcześniej broń. W innych przypadkach karabiny oraz pistolety zgłaszane były jako za-
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gubione. Tuż po 2003 r. nasycenie rynku bronią było na tyle duże, że za broń szturmową 
dowolnego typu płacono 100-150 dolarów, gdy przed wojną kosztowała między 200 a 300 
dolarów (Stohl, Schroeder, 2007, s. 29). Spadek cen w przypadku broni SA/LW, nie tylko 
w Iraku czy w Afganistanie może zostać uznany za jeden z wyznaczników nagromadze-
nia tego typu uzbrojenia w regionie. W zasadzie jest to cecha immanentna w stosunku 
do trwających lub już wygaszonych konfliktów zbrojnych. Podobne, bowiem sympto-
my można było odnaleźć w Ugandzie, Mozambiku czy Angoli jeszcze w latach 90. XX 
wieku. Cena broni szturmowej produkcji radzieckiej nie przekraczała w tych państwach  
15 dolarów (Smith, Batchelor, Potgieter 1996, s. 9). Nowoczesna broń SA/LW trafiła także 
do Państwa Islamskiego. Stało się tak nie tylko na skutek opisanych powyżej przyczyn, 
ale także w związku z błędami popełnianymi w czasie operacji zaopatrzeniowych prze-
prowadzanych przez Stany Zjednoczone w Syrii. 19 października 2014 r. część ze skrzyń, 
wchodzących w skład zrzutów z zaopatrzeniem bojowym zorganizowanym przez USA 
dla Kurdów, broniących miasta Kobani, trafiło w ręce bojowników ISIS (SAS, Geneva 
2015, s. 85). Przepływ broni ukierunkowany na zaopatrywanie grup zbrojnych sprawia, 
że broń, która na przestrzeni czasu została wyeksploatowana, zastępowana jest nową, 
płynącą z regionów, gdzie toczyły się, bądź nadal toczą konflikty zbrojne. Posiadanie na-
tomiast przez organizacje takie jak ISIS broni wielkokalibrowej, w tym także wyrzutni 
rakiet przeciwpancernych czy systemów MANPADS, potwierdza jedynie tezę o tym, że 
obecnie terroryści są lepiej wyposażeni niż jeszcze dziesięć lat temu. Jednakże należy  
w tym wypadku zauważyć, że nie stanowi to swoistego symbolu współczesnej nam walki 
z terroryzmem, ale raczej jest kontynuacją wcześniejszych procesów związanych z rozwo-
jem terroryzmu międzynarodowego. Wyposażenie, bowiem organizacji zbrojnych, po-
siadających broń wysokiej jakości, świadczy jedynie o postępie technologicznym i nowej 
fazie wypierania z magazynów wojskowych, także państw post rewolucyjnych Bliskiego 
Wschodu broni, która sukcesywnie zastępowana jest przez uzbrojenie nowego typu. 

Trzeci czynnik, wpływający na obrót bronią poza legalnymi, zarejestrowanymi trans-
ferami, to broń wykonywana w warsztatach. Mechanizm funkcjonowania broni palnej 
jest powszechnie znany, a co się z tym wiąże proste rozwiązania techniczne możliwe do 
zrealizowania własnym sumptem także mają miejsce i są jednym z elementów zaopa-
trywania nie tylko organizacji przestępczych, ale także do pewnego stopnia mogą mieć 
wpływ na podtrzymywanie konfliktów zbrojnych na całym świecie2. Broń w ten sposób 
produkowana zazwyczaj nie charakteryzuje się wytrzymałością czy skutecznością po-
równywalną z bronią produkowaną w fabrykach, jednak przypadek brazylijskiej strzelby 
„samorobionej” Garruchão (Dreyfus, Geneva 2008, s. 65) czy pistoletu Xica de Silva3 po-
kazują, że siła ognia takiej broni jest wystarczająca dla potrzeb chociażby gangów narko-
tykowych. Najprostsze konstrukcje broni maszynowej można jednak skopiować. Przy-
kładem są chociażby fabryki, wyspecjalizowane w produkcji kopii karabinów produkcji 
radzieckiej, rozmieszczone w północno-zachodnich prowincjach Pakistanu (Smith, 

2 Należy zauważyć, że w ofercie księgarni zarówno krajowych jak i zagranicznych można odnaleźć pod-
ręczniki do produkcji broni w warunkach domowych: Home Workshop Guns for Defence and Resistance czy 
Home Workshop Prototype Firearms: How to Design, Build and Sell Your Own Small Arms.

3 Nazwa pochodzi od popularnego mydła w Brazylii.



18 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2018, vol. 12, nr 1

Batchelor, Potgieter 1996, s. 3). Do produkcji broni, opartych o konstrukcje karabinów 
pochodzących z Rosji czy z Chin, używa się prostych, powszechnie dostępnych materia-
łów, które tylko pozornie mogą nie nadawać się do tego celu. Przykładem może być wy-
korzystanie chociażby ram rowerowych (1996, s. 8). Według Toma McCaskiego istnieje 
jeszcze jeden odcień produkcji i dystrybucji broni. Gangi narkotykowe w Kumasi, region 
Aszanti na ternie Ghany, dysponują siecią warsztatów, których sposób funkcjonowania 
oraz wyposażenie, mogą wskazywać wręcz na organizację swoistych klastrów przemysło-
wych skoncentrowanych na kopiowaniu karabinów AK-47 (McCaski, Cambridge 2008, 
s. 435), Uprzemysłowienie produkcji tego typu uzbrojenia wskazuje na wysoką podaż, 
a tym samym na wysoki popyt w regionie. Poszukując odpowiedzi na pytanie, jaka jest 
roczna produkcja SA/LW, wykonywana w obiektach takiego typu jak te w Ghanie, można 
stwierdzić, że wynosi ona blisko 200 tysięcy sztuk w ciągu roku (2008) Uzbrojenie to nie 
jest objęte kontrolą państwa, a tym samym jego transfer między strefami potencjalnych 
konfliktów, jest znacząco ułatwiony. Także broń wysokiej jakości, importowana do kraju 
przez eksporterów licencjonowanych przez państwo, może stanowić problem w szerszej 
perspektywie, gdy uwzględnimy wskaźnik korupcji. Ghana to państwo, które od kilku lat 
wprowadza programy walki z korupcją, co według danych Transparency International 
pozwoliło na skok z 36. miejsca w 2008 r. na 43. w 2016 r. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że można doszukać się przykładów znaczącej ilości broni, która będąc częścią legalnie 
zakupionego sprzętu trafiła następnie na czarny rynek. T. McCaski podaje przykład, że  
z 20 tysięcy strzelb, importowanych do Ghany przez zaledwie pięć firm z licencją pań-
stwową na jej sprzedaż, tylko 5,5 tysiąca trafia każdego roku legalnie na rynek. Zazwyczaj 
broń tego typu jest następnie rejestrowana, jako broń myśliwska lub sportowa. Pozostałe 
14,5 tysiąca omija kontrolę celną i trafia do gangów w Nigerii lub grup zbrojnych, ope-
rujących w Wybrzeżu Kości Słoniowej (2008, s. 435) Proceder ten jest potwierdzeniem 
tezy Wendy Cukier z Ryerson University, która twierdzi, że każda nielegalna sztuka broni 
najpierw zaczyna, jako legalna (Kopel, Eisen, Galant, Providence 2003, s. 3). Problemem 
coraz szerszym staje się handel bronią na czarnym rynku, który posiada dojście do pozy-
skiwania dla własnych celów legalnie wyprodukowanej broni. 

Broń powstająca w przedstawiony wyżej sposób, nie jest ewenementem ostatnich 
kilkunastu lat. Sięgając bowiem historycznie do działań terrorystów, także w Europie, 
należy zauważyć, iż możliwości produkcji broni o niskiej jakości, na bieżące potrzeby 
ugrupowań zbrojnych, można odnaleźć także wśród wyposażenia organizacji takich jak 
IRA, gdzie wykorzystywano wytworzone w warunkach domowych moździerze. Wśród 
raportów przygotowywanych przez instytucje badawcze dominują dane, na podstawie, 
których można obliczyć wielkość produkcji poszczególnych rodzajów broni w skali roku. 

Dane te jednak nie będą dotyczyć broni, która trafia do obiegu w ramach produkcji 
metodami pozaoficjalnymi oraz bez licencji. Oznacza to, że w perspektywie wygasza-
nia konfliktów zbrojnych oraz w miarę wyczerpywania i eksploatacji uzbrojenia, me-
tody wytwarzania broni własnym sumptem bywają ważne dla podtrzymania konfliktu 
oraz prowadzenia dalszych działań zbrojnych. Można wręcz założyć, że broń taka będzie  
w użytku aż do uzyskania możliwości zaopatrzenia się w broń lepszą gatunkowo. Tym 
samym popyt zarówno na broń o wysokiej, jak i niskiej jakości, będzie się utrzymywał na 
stałym, wysokim poziomie. 
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Tabela 4. Szacunkowe dane dotyczące wyprodukowanej broni typu SA/LW w latach 1980-2000  
(z wykluczeniem USA)

Żródło: opracowano na podstawie: Small Arms Survey 2001, Profiling the Problem, Geneva 2001.

Elementem będącym swoistym uzupełnieniem powyższego wywodu jest próba ana-
lizy przerzutu broni z jednego regionu w inny. Należy stwierdzić, że głównym źródłem 
broni są regiony pokonfliktowe, a nawet takie, gdzie konflikt zbrojny toczy się od dłuż-
szego czasu. Broń trafia do rąk przemytników poprzez byłych żołnierzy, partyzantów lub 
bezpośrednio – jak była już mowa w niniejszym artykule – z magazynów wojskowych. 
Broń często pochodzi ze skrytek z zapasami uzbrojenia oraz amunicji, tworzonych przez 
strony konfliktu, zabezpieczających ich zaopatrywanie w fazie prowadzenia walki. Są one 
rozmieszczane w takich miejscach, by w razie konieczności można było do nich wrócić. 
W przemycie broni można natomiast wyróżnić kilka interesujących sposobów związa-
nych z transportem i rekonesansem. Pierwszy sposób, wykorzystywany przez przemyt-
ników, polega na użyciu dwóch pojazdów, z których jeden pełni funkcję rozpoznawczą  
w stosunku do pierwszego, a jego głównym zadaniem jest informowanie pojazdu z kon-
trabandą o ruchach i pozycji straży granicznej. Drugi wykorzystuje przygotowanie baga-
żu niewzbudzającego podejrzeń, który można w sposób bezpieczny przewieźć pociągiem 
pasażerskim. Ze względu na niewielkie rozmiary broni palnej czy amunicji częstą me-
todą przemytu jest odpowiednie przygotowanie zbiornika paliwa, opon lub bagażnika. 
Średniej wielkości zbiornik paliwa może pomieścić do 15 karabinów AK-47, wraz z ma-
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gazynkami i amunicją. W pojazdach powszechną metodą jest przygotowanie ukrytych 
przedziałów, służących do przemytu broni i amunicji (Smith, Batchelor, Potgieter, Gene-
va 1996, s. 43). Do przemytu służą zarówno niewielkie samoloty, samochody terenowe 
lub ciężarówki. Często wykorzystuje się do tego celu także zwierzęta pociągowe, które 
szkolone są w taki sposób, by samodzielnie bez udziału osób towarzyszących, pokonać 
określoną trasę. Problemem staje się także przepływ broni z państw o liberalnej polityce 
w zakresie prawa do posiadania broni, która w dużej mierze zasila gangi narkotykowe. To 
dotyczy przede wszystkim Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Co najmniej od kilkudzie-
sięciu lat rząd meksykański prowadzi systematyczną walkę z kartelami narkotykowymi, 
które – mimo restrykcyjnego prawa w zakresie zakupu i posiadania broni – pozyskują ją 
tymi samymi szlakami przemytniczymi, którymi transportuje się narkotyki oraz ludzi. 
Mimo systematycznych akcji organizowanych w celu ograniczenia przemytu bronią, nie 
przynoszą one wymiernych korzyści zauważalnych w większej skali (Aquayo-Quezada, 
Open Democracy 2007). W okresie nasilenia walki z kartelami, do zwalczania, których 
zaczęto angażować także wojsko, w roku 2007 podsekretarz ds. Bezpieczeństwa Publicz-
nego Meksyku, w czasie swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, w czasie konferencji 
prasowej stwierdził: „Ta siła ognia, którą dostrzegamy ma wiele wspólnego z brakiem 
kontroli po tej stronie granicy. To, o co prosimy rząd amerykański, to zwrócenie bacznej 
uwagi na transporty broni.” (Daily Telegraph, 6 marca 2012).

Nie były to jedyne słowa wysokiego urzędnika państwa zaniepokojonego przerzu-
tem broni. W podobnym tonie wypowiadał się Prezydent Meksyku Felipe Calderon  
w czasie spotkania z wiceprezydentem Joe Bidenem: „Chciałbym powtórzyć pilną po-
trzebę wzmocnienie działań przeciwko handlowi bronią i praniu brudnych pieniędzy.” 
(Daily Telegraph, 6 marca 2012). Problem wydaje się być znaczący, biorąc pod uwagę 
zidentyfikowane w latach 2007-2011 przez ATF na terenie Meksyku (Bureau of Alcohol, 
Tobacco, Firearms and Explosives) 51 tysięcy sztuk broni, która została wyprodukowana 
w USA i kolejne 16 tys., które wcześniej zostały importowane do Stanów Zjednoczonych 
z innych państw (SAS, Geneva 2013, s. 297) Dane liczbowe, biorąc pod uwagę lata ich 
uzyskania, wskazują na niewielką ilość przemycanej broni, należy jednak zauważyć, że  
w tym wypadku niewielką skutecznością wykazuje się straż graniczna. Meksyk natomiast 
pozostawiony w zakresie walki z nielegalnym handlem bronią w dużej mierze pozosta-
je sam. Przykładem najbliższym, w zakresie proliferacji broni, w odniesieniu do Polski 
może być chociażby Ukraina. Konsekwencje, związane z siłową zmianą władzy oraz 
wybuchem wojny na wschodzie, doprowadziły do załamania gospodarczego państwa, 
a działania zbrojne zaburzyły także funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa. Ukraina, 
według danych pochodzących z Biura Prokuratora Generalnego, jest państwem o naj-
wyższym wskaźniku zabójstw na 100 tys. mieszkańców – wynosi on obecnie 13 osób 
na 100 tys. (Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy 2017). Szacuje się, że na Ukrainie  
w rękach cywilnych znajduje się, licząc od 1991 r., od 3–5 mln sztuk broni (Martyniuk, 
Geneva 2014, s. 3). Proliferacja, w przypadku tego państwa, ma w zasadzie dwa źródła, 
pierwszym jest broń pochodząca z rąk cywilnych, która na skutek braku centralnego 
rejestru broni oraz niejasnych przypisów w zakresie używania i przechowywania broni  
z łatwością trafia do drugiego obiegu. Kolejnym elementem jest przemyt transgraniczny. 
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Zwłaszcza ten ostatni element rozwijał się przez lata licząc od 1992 r., kiedy konflikt  
w byłej Jugosławii oraz w Mołdawii przyczynił się w sposób znaczący do powstania szla-
ków przemytniczych, które sięgały od Naddniestrza aż po Odessę. Jeszcze w latach 90., 
wokół Odessy handlowali bronią Czeczeni, którzy sprowadzali ją na Ukrainę z objętego 
konfliktem zbrojnym kraju. Natomiast w regionie działań antyterrorystycznych (ATO) 
na Ukrainie ceny określonych typów broni w 2014 kształtowały się następująco: stan-
dardowa wersja karabinu AK-74 – 265-300 dolarów, karabin AKS-74U – 570 dolarów  
i granat ręczny od 15-22 dolarów (Martyniuk, Geneva 2014, s. 4) Biorąc jednak pod uwa-
gę fakt, że Federacja Rosyjska czynnie wspierała separatystów, między innymi dostarcza-
jąc im broń poprzez niestrzeżoną wschodnią granicę Ukrainy, należy liczyć się z tym, że 
problemem nie jest już tylko broń SA/LW oraz jej poszczególne typy, ale różnego rodzaju 
wyrzutnie rakiet przeciwpancernych i przeciwlotniczych. Polska granica wschodnia wy-
daje się być w kontekście nagromadzenia broni bojowej na Ukrainie znacznie zagrożona 
przemytem. Można tu wspomnieć choćby, że 31 marca 2017 r. na granicy wschodniej 
udaremniono próbę wwozu na teren Rzeczpospolitej Polskiej elementów działka prze-
ciwlotniczego, a w kwietniu br. na przejściu granicznym w Zosinie, Nadbużański Oddział 
Straży Granicznej zatrzymał osoby, które przemycały broń krótką oraz długą (Defence24, 
2017). 

Podsumowanie

Opisana w niniejszym artykule problematyka nie wyczerpuje tematu, a wręcz prze-
ciwnie rozważania nad obrotem bronią z wtórnego obiegu, bądź tak zwaną bronią po-
konfliktową, można także kontynuować w odniesieniu do pojedynczych regionów,  
a nawet badać jej wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa nie tylko z obszarów dotknię-
tych konfliktem zbrojnym, ale także w państwach o stabilnym systemie bezpieczeństwa.  
Z jednej strony, będziemy mieli do czynienia z pojęciem ekonomii przemocy, a więc 
wymuszonymi asymetrycznymi środkami wymiany (Munkler, 2004, s. 97), z drugiej 
zaś z konsekwencjami społecznymi związanymi z kosztami ekonomicznymi, zarówno  
w zakresie funkcjonowania służby zdrowia, a w dalszej perspektywie także w funkcjono-
waniu gospodarki. Ponadto można zastanowić się czy powszechny dostęp do broni nie 
podbudowuje braku zaufania w stosunku do instytucji państwowych i nie przyczynia się 
do zwiększenia ryzyka w zakresie występowania tak zwanych active shooters. Zwłaszcza 
ten ostatni aspekt można poddać analizie, biorąc pod uwagę ostatnie ataki snajperów, ale 
także wtargnięcia uzbrojonych napastników na tereny placówek oświatowych zarówno  
w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Nie ulega jednak wątpliwości, że mimo regu-
lacji wewnętrznych oraz porozumień międzynarodowych w postaci Traktatu o Handlu 
Bronią (ATT), problem nie zniknie, ale skutecznie z biegiem czasu jego negatywne od-
działywanie może być w dużym stopniu ograniczane. Wiąże się to niestety z wyciągnię-
ciem wniosków z historii rozwoju broni od białej po broń palną. Niezależnie, o jakim 
okresie będziemy mówić, handel bronią był, jest i będzie, ponieważ nielegalną sferą jej 
obrotu, jak już było wspomniane w niniejszym artykule, rządzą te same prawa popytu 
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i podaży, co uwarunkowaniami produkcji każdego innego przedmiotu dostępnego na 
sklepowych pułkach. Wojny, ale także i przestępczość, stanowią część naszej cywilizacji 
i stanowią ten mroczny element, będący w zasadzie bodźcem rozwoju każdego systemu 
bezpieczeństwa. Poznanie tej tematyki oraz wyciąganie wniosków w zakresie handlu bro-
nią, zarówno tego poddanego kontroli, jak i wymykającego się służbom państwowym, 
może jedynie wzmocnić przyszłe działania i otworzyć nowe drogi, w celu zwalczania 
dysfunkcji w zakresie opisywanej problematyki.
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