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NA WSZYSTKICH FRONTACH WOJNY Z TERRORYZMEM NAJWIĘKSZE ŻNIWO WŚRÓD OFIAR 
ZBIERAJĄ ATAKI Z WYKORZYSTANIEM IMPROWIZOWANYCH URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH 
 IED. OCENIA SIĘ, ŻE ICH ZASTOSOWANIE BYŁO PRZYCZYNĄ OKOŁO 50% STRAT 
PONIESIONYCH W AFGANISTANIE PRZEZ WOJSKA ISAF. WYBUCHAJĄCE SAMOCHODY 
PUŁAPKI, ŁADUNKI UMIESZCZANE PRZY DROGACH, CZY TEŻ ZAMACHOWCY SAMOBÓJCY 
 TO OBRAZ DNIA POWSZEDNIEGO W KRAJACH OGARNIĘTYCH KONFLIKTAMI 
NIEREGULARNYMI, ALE ZESZŁOROCZNY ZAMACH PRZEPROWADZONY W PARYŻU 
DOBITNIE DOWIÓDŁ, ŻE NIE MA JUŻ NA ŚWIECIE MIEJSC BEZPIECZNYCH.
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SŁOWNIK DEFINICJI I TERMINÓW NATO  
- AAP-6/2005 OPISUJE IED JAKO URZĄDZENIE WYKONANE 

W SPOSÓB IMPROWIZOWANY, ZAWIERAJĄCE NISZCZĄCE, 

ŚMIERTELNE, SZKODLIWE ŚRODKI PIROTECHNICZNE  

LUB ZAPALAJĄCE ŚRODKI CHEMICZNE PRZEZNACZONE 

DO NISZCZENIA, UNIESZKODLIWIANIA, NĘKANIA LUB 

ODWRACANIA UWAGI.
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Wbrew powszechnej opinii IED nie są tworem 
XXI wieku. Ich historia sięga wręcz czasów wy-
nalezienia prochu. Jako miny pułapki (ang. booby 
traps) były wykorzystywane podczas wszyst-
kich konfliktów zbrojnych, także w czasie pierw-
szej i drugiej wojny światowej. Jednak to dopiero 
współcześni terroryści uczynili z IED „ulubioną” 
broń, którą udoskonalili oraz zaczęli stosować na 
masową skalę. 

- Terroryści nie bez powodu wybrali to narzędzie 
walki – mówi Grzegorz, instruktor EOD w Global 
Protection Group. – Urządzenia stosowane  
w Afganistanie były wytwarzane wręcz ze śmie-
ci, a często wygrywały walkę z nowoczesnym 
wyposażeniem wojsk ISAF. W krajach nieobję-
tych działaniami wojennymi komponenty do bu-
dowy IED można kupić za grosze w dowolnym 
sklepie technicznym oraz z chemią gospodarczą. 
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Używając ładunków wybuchowych, zamachow-
cy mają (mylne) poczucie anonimowości, a co za 
tym idzie – bezkarności (wśród prostych, nie-
wykształconych ludzi wzmagane jeszcze indok-
trynacją, w tym religijną). Siła rażenia urządzeń 
zbudowanych nawet z prostych materiałów 
gwarantuje odpowiedni efekt, ale największą dla 
terrorystów zaletą IED jest łatwość w adapto-
waniu taktyki stosowania urządzeń do możli-
wości przeciwnika. 

Pierwszym spektakularnym atakiem, w któ-
rym użyto improwizowanego urządzenia wy-
buchowego, był zamach na Margaret Thatcher  
w Brighton w 1984 roku. Blisko pół roku wcze-
śniej, podczas remontu w hotelu, w którym później 
zatrzymała się brytyjska premier, zamachowcy 
ukryli ładunek wybuchowy. To wydarzenie po raz 
pierwszy zwróciło uwagę służb z całego świata 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo głów pań-
stwa na problem zamachów wykonywanych  
z użyciem ładunków wybuchowych.

Kolejnym etapem rozwoju ataków bombowych 
było zniszczenie w 1988 roku samolotu pasażer-
skiego linii Pan America nad szkockim miastem 
Lockerbie, w którego wyniku śmierć poniosło 
270 osób. Był to pierwszy w historii atak na sta-
tek powietrzny z wykorzystaniem IED. Siedem 
lat później w Oklahoma City, w zamachu na bu-
dynek federalny, zastosowano na dużą skalę 
materiał wybuchowy wyprodukowany metodą 
domową – ANFO. Tak więc materiał powszechnie 
stosowany przez talibów – tzw. „home made” zo-
stał wykorzystany już sześć lat przed inwazją na 
Afganistan. W tym samym roku podczas ataku 
na tokijskie metro terroryści przekroczyli kolejną 
granicę, uzbrajając improwizowane urządzenie 
wybuchowe w gaz sarin. 

– Obecnie stosowanie IED ewoluuje dwuto-
rowo – wyjaśnia Piotr, szef instruktorów EOD 
w Ośrodku Szkoleniowym Global Protection 
Group. – Z jednej strony zamachowcy korzysta-
ją z coraz prostszych do zdobycia materiałów, a 
z drugiej rozwijają taktykę ich użycia. Terroryści 
dopasowują się do zdolności przeciwnika. 
Adaptują metody ataków do terenu działania 
oraz społeczności lokalnej, a także do możliwości 
wykrycia przez służby bezpieczeństwa. 

W krajach nieobjętych działaniami wojennymi, jak 
np. w Turcji czy Tunezji, dostrzegalny jest wzrost 
liczby zamachów samobójczych oraz z wykorzy-
staniem samochodów pułapek. Obszerne stroje 
mieszkańców oraz duża liczba niemożliwych do 
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skontrolowania pojazdów (np. w Afganistanie nie 
ma czegoś takiego jak rejestracja czy dowód 
rejestracyjny samochodu) pozwalają na łatwe 
ukrycie urządzeń wybuchowych, a co za tym 
idzie – na przeprowadzenie skutecznych ataków 
terrorystycznych. W innych krajach, leżących  
w „europejskim” kręgu kulturowym, np. na 
Ukrainie, poza klasycznymi IED stosowane są 
także HOAX IED, czyli atrapy urządzeń wy-
buchowych. Ich wykorzystywanie ma na celu 
sprawdzenie przygotowania służb rządowych 
oraz wzbudzenie niepokoju wśród ludności 
cywilnej.

– Kontraktorzy wykonujący zadania ochrony 
osób w regionach wysokiego ryzyka z założenia 
podlegają szkoleniom z zakresu przeciwdziała-
nia improwizowanym urządzeniom wybucho-
wym, czyli C-IED – mówi Marcin, od siedmiu 
lat pracujący dla międzynarodowych firm PMC. 
– Podczas konwojów realizowanych np. w Iraku 
trzeba mieć oczy wokół głowy i z wyprzedzeniem 
typować miejsca niebezpieczne. Nie wyobrażam 
sobie wyjazdu na robotę z człowiekiem, który nie 
zna chociażby podstaw taktyki stosowania IED. 
Mało, że ktoś taki jest niepotrzebny, to jeszcze 
stanowi w dużej mierze zagrożenie dla pozostałej 
części zespołu – jest przysłowiową kulą u nogi…

Program takiego szkolenia obejmuje m.in. 
rozpoznanie improwizowanych urządzeń 

wybuchowych, planowanie konwoju, procedury 
rozpoznania newralgicznych miejsc, w których 
może dojść do ataku z wykorzystaniem IED, 
ewakuację medyczną, a także zabezpieczenie 
miejsca po wykryciu lub eksplozji urządzenia. 
W trakcie zajęć praktycznych, ze względu na 
szerokie spektrum zadań, wykorzystywana jest 
kompleksowa wiedza żołnierzy/kontraktorów 
z zakresu taktyki, obsługi broni oraz udziela-
nia pierwszej pomocy. Wynika to z założenia, że  
w regiony wysokiego ryzyka wyjeżdża wyłącznie 
odpowiednio przygotowany personel. Dotyczy to 
również cywili, których zadania nie są związane 
z ochroną (np. dziennikarzy, pracowników tech-
nicznych itp.). Takich ludzi przygotowuje się m.in. 
do właściwego zachowania w trakcie i po ataku 
z wykorzystaniem improwizowanych urządzeń 
wybuchowych oraz z podstaw rozpoznawania 
przedmiotów niebezpiecznych.

– Osoby odpowiedzialne za ochronę obiektów 
muszą posiadać wiedzę także z zakresu EOR 
czyli rozpoznania pirotechnicznego. Ich podsta-
wowym zadaniem jest sprawdzanie chronionego 
terenu, osób wchodzących oraz wjeżdżających 
aut. Muszą znać metody ukrycia niebezpiecz-
nych przedmiotów, identyfikacji podejrzanych, 
sposoby prowadzenia inspekcji, a także obsługę 
specjalistycznego sprzętu stosowanego przy 
tego typu zadaniach – tłumaczy Grzegorz z GPG.
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Zjawisko ataków bombowych w ostatnich la-
tach niewiarygodnie się nasiliło oraz poszerzył 
się rejon jego występowania. Wojna z terrory-
zmem rozlała się już na cały świat, a zdarzenia 

charakterystyczne dla rejonów wysokiego ry-
zyka mają miejsce także w Europie. Ważne, aby 
uświadomić sobie skalę zagrożenia i właściwie 
się na nie przygotować.  Brutalna prawda jest 
taka, że nasze obcowanie z nim dopiero się roz-
poczyna.
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Zjawisko ataków bombowych w ostatnich latach niewiarygodnie się 
nasiliło oraz poszerzył się rejon jego występowania. Wojna z terroryzmem 
rozlała się już na cały świat, a zdarzenia charakterystyczne dla rejonów 
wysokiego ryzyka mają miejsce także w Europie. Ważne, aby uświadomić 
sobie skalę zagrożenia i właściwie się na nie przygotować. Brutalna prawda 
jest taka, że nasze obcowanie z nim dopiero się rozpoczyna.
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