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1 www.timesonline.co.uk/article
2 24 Stany Zjednoczone: Poza zasięgiem radarów tajne loty do miejsca tortur i „zniknięcia”. (Below the radar –
Secret flights to torture and ‘disappearance’) Amnesty International 5 kwietnia 2006 r. AI Index: AMR 
51/051/2006.
3 Scott Shane, Stephen Grey i Margot Williams, CIA prowadzi walkę z terrorem przy pomocy lotów 
czarterowych. (CIA Expanding Terror Battle Under Guise of Charter Flights), New York Times, 31 maja 2005 

1. WPROWADZENIE

W kontekście operacji nadzwyczajnych wydawań CIA często wykorzystywała prywatne firmy i 
usługi czarterowe do wynajmowania samolotów. Przy pomocy lotnictwa cywilnego można 
dotrzeć do miejsc, w których samolot wojskowy wzbudziłby podejrzenia. Dzięki lotnictwu 
cywilnemu CIA unika obowiązku dostarczania informacji wymaganych przez państwa, a 
dotyczących lotów rządowych lub wojskowych.

Większość tych firm to spółki istniejące tylko formalnie, czyli jedynie na papierze (np. skrytki 
pocztowe) albo mające tylko jednego pracownika (zazwyczaj jest to prawnik). Tego typu spó
łki są właścicielami samolotów, będących systematycznie przedmiotem operacji kupna i 
sprzedaży. Po każdej transakcji samoloty są ponownie rejestrowane, aby zatrzeć ślady.

Dobrym przykładem operacji z udziałem takiej jedynie formalnej spółki jest historia Premier 
Executive. Premier Executive to spółka, której firmowym adresem jest skrytka pocztowa poza 
Waszyngtonem. Premier Executive miała prawo własności dwóch samolotów: Gulfsteam V i 
Boeing 737, wykorzystywanych przez CIA do operacji nadzwyczajnego wydawania. Obydwa 
samoloty należały do Steven Express, innej spółki tego typu. Adresem siedziby Steven 
Express był adres w Tennessee, pod którym nie znajdował się żaden budynek. Spółka ta zosta
ła przejęta przez prawnika, w imieniu Devon Holding, kolejnej spółki istniejącej jedynie 
formalnie. Prawnik ten był jedynym przedstawicielem/pracownikiem Devon Holding. Ten 
rodzaj działalności z udziałem spółek istniejących tylko na papierze umożliwia samolotom CIA 
ukrywanie tras lotów i w ten sposób usuwanie wszelkich śladów nielegalnych operacji zwi
ązanych z samolotem.

Tak stało się na przykład w listopadzie 2004 r., kiedy to The Sunday Times1 podał, że Stany 
Zjednoczone wydzierżawiły odrzutowiec Gulfstream V do przewozu więźniów do 
Guantanamo i innych amerykańskich baz wojskowych. Dwa dni później Premier Executive 
pozbyła się samolotu sprzedając go Bayard Foreign Marketing, kolejnej spółce istniejącej 
tylko formalnie. Nazwisko jej administratora, Leonarda Bayarda, nigdy nie figurowało w 
żadnym publicznym rejestrze.
Drugi samolot, Boeing 737, został sprzedany Keeler and Tate Management, również spółce 
tylko formalnej, nieposiadającej siedziby czy strony internetowej, której jedynym majątkiem był
Boeing 737. W 2005 r. spółka Premier Executive zniknęła bez śladu2.

Czasami spółki istniejące jedynie formalnie wykorzystywane przez CIA opierają się na innych 
prawdziwych spółkach posiadających biura i pracowników (tak zwanych spółkach 
operacyjnych). Spółki te stoją za spółkami jedynie formalnymi i zapewniają samolotom CIA ca
łą niezbędną logistykę (pilotów, catering, pomoc techniczną). W niektórych przypadkach spó
łki operacyjne są bezpośrednio powiązane z CIA. Jednym z przykładów jest Aero Contractor, 
spółka opisana przez New York Times3 jako „główne krajowe centrum tajnego lotnictwa 
CIA”.
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4http://www.nytimes.com/2205/05/31/31planes.html?pagewanted=1&ex=1275192000en=6007accb4801296cei
=5088partner=rssnytemc=rss
5 http://registry.faa.gov/aircraftinquiry/NNum_inquiry_asp
6 Poza zasięgiem radarów tajne loty do miejsca tortur i „zniknięcia”.(Below the radar – Secret flights to torture 
and ‘disappearance’) http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

System ten dobrze opisuje New York Times:

„Analiza tysięcy rejestrów lotów, rejestracji samolotów i dokumentów spółek, jak również
rozmowy z byłymi funkcjonariuszami i pilotami CIA, pokazują, że Agencja posiada 
przynajmniej 26 samolotów, z czego 10 zostało zakupionych po 2001 r. Agencja ukrywa swój
stan posiadania za siecią siedmiu spółek istniejących jedynie formalnie, które wydają się nie 
mieć żadnych pracowników i nie prowadzić żadnej działalności poza posiadaniem samolotu.

Samoloty, regularnie uzupełniane przez prywatne przedsiębiorstwa czarterowe, są obs
ługiwane przez realne spółki, kontrolowane przez Agencję lub z nią związane, do których nale
żą Aero Contractors oraz dwie spółki z Florydy, Pegasus Technologies i Temper Avaition.”4

Ponadto istnieją sytuacje, gdy CIA wynajmuje samoloty od zwykłych firm czarterowych, jak 
ma to miejsce w przypadku Richmor Aviation. Richmor Aviation jest jedną z najstarszych 
firm zarządzających czarterami samolotów i lotami. Gulfstream IV N85VM należy do Richmor 
Aviation (samolot, którego użyto w operacji porwania Abu Omara).

Wreszcie w tej niemożliwej do rozwiązania sieci istnieje także możliwość zmiany numerów 
rejestracji pojedynczych samolotów (jak w przypadku Gulfstream V z Richmor Aviation, 
zarejestrowanego najpierw jako N379P, potem jako N8068V, a później jako N44982).
W rzeczywistości istnieje 51 samolotów rzekomo wykorzystywanych przez CIA do operacji 
nadzwyczajnych wydawań, ale według dokumentów Federalnego Zarządu Lotnictwa5 istnieje 
57 numerów rejestracji. Okazuje się, że niektóre z samolotów zostały zarejestrowane więcej ni
ż jeden raz.

Spośród 51 samolotów rzekomo wykorzystywanych przez CIA:

26 samolotów jest zarejestrowanych na spółki istniejące jedynie formalnie, a ich •
utrzymanie jest czasem wspierane przez spółki operacyjne.

10 jest określanych jako „wykonujące często loty dla CIA”; należą one do Blackwater •
USA, ważnego „tajnego kontrahenta” CIA i armii amerykańskiej. Zapewnia on 
personel, szkolenie i logistykę lotniczą. W tym przypadku nie istnieje pośrednictwo spó
łek istniejących jedynie formalnie.

pozostałych 15 samolotów jest sporadycznie wynajmowanych od prywatnych firm•
pracujących zarówno dla CIA , jak i dla innych klientów.

2. ZAANGAŻOWANE SPÓŁKI

Spółki istniejące jedynie formalnie6:
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7 CIA prowadzi walkę z terrorem przy pomocy lotów czarterowych.(CIA Expanding Terror Battle Under Guise 
of Charter Flights), Scott Shane, Stephen Grey i Margot Williams New York Times, 31 maja 2005 r., 
http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?ej=5088&en=6007accb4801296e&ex+127519200
0&partner=rssnyt&emc=rss&pagawanted=print
8 Aero Contractors, działająca z niebieskiego hangaru na lotnisku Johnston, przez około rok, w latach 2002 lub 
2003,  wynajmowała odrzutowce od Premier Executive Transport Services, z siedzibą w Massachussets, 
powiedział Flower. (…)Umowa z Aero Contractors wygasła jakiś rok temu. Aero Contractors nie oferuje już
swoim klientom odrzutowców, zamiast tego wynajmuje samoloty turbośmigłowe”. 
http://www.newsobserver.com/news

CROWELL AVIATION TECHNOLOGIES, INCo
PATH CORPORATIONo
RAPID AIR TRANS, INC.o
STEVENS EXPRESS LEASING, INCo
AVIATION SPECIALTIES, INCo
DEVON HOLDING AND LEASING, INCo
BAYARD FOREIGN MARKETING, LLCo
KEELER & TATE MANAGEMENT, LLCo

Dwie ostatnie spółki na liście zastąpiły Premier Executive Transport Services inc., gdy •
Premier sprzedała samoloty Boeing 737 i Gulfstream V firmom Bayard oraz Keeler.
Następnie spółka Premier zniknęła bez śladu.

Spółki operacyjne

AERO CONTRACTORS LTD (PÓLNOCNA KAROLINA)•

Aero Contractors została założona w 1979 r. przez Jima Rhyne’a, byłego pilota Air 
America, spółki, z której usług CIA korzystała podczas wojny w Wietnamie. Według 
dziennika New York Times piloci Aero Contractors są „dyskretnymi kierowcami 
autobusów w walce z terroryzmem, stale wysyłanymi na tajne misje do Bagdadu, Kairu, 
Taszkientu i Kabulu”. Jak dodaje New York Times: „Aero Contractors to w rzeczywisto
ści główne krajowe centrum tajnego lotnictwa Centralnej Agencji Wywiadowczej”7. Wed
ług dokumentów Federalnego Zarządu Lotnictwa Aero Contractors rzeczywiście 
wynajmuje swoje samoloty od Premier Executive Transport (spółki istniejącej jedynie 
formalnie)8, a mianowicie Boeinga 737 (N4476S, dawniej N313P ). Aero Contractors nie 
ma własnej strony internetowej i nie reklamuje swojej działalności. Wszystkie środki
pochodzą od CIA, armii amerykańskiej oraz innych agend rządowych. Jednakże Aero 
Contractors pozostaje realną spółką, posiadającą siedzibę i zatrudniającą osiemdziesięciu 
pracowników.

Aero Contractors jest spółką operacyjną dla następujących spółek istniejących jedynie 
formalnie:

STEVENS EXPRESS LEASING, INC§
PREMIER EXECUTIVE TRANSPORT SERVICE§
AVIATION SPECIALTIES, INC§
DEVON HOLDING AND LEASING, INC§
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9 Pegasus Technologies Inc. http://sss-mag.com/rfss/intro.html
10http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?ex=1275192000en=6007accb480129cei=5088pa
rtner=rssnytemc=rss
11 http://www.amnestyusa.org/stoptorture/pdf/below_the _radar_full_report.pdf
12 Stany Zjednoczone: CIA wykorzystuje samolot partnera Red Sox. (US: CIA Uses Jet Owned by Red Sox
Partner), Gordon Edes, The Boston Globe: http://www.boston.com/news/globe
13 „Jest bardzo często wynajmowany (…). Tak się po prostu zdarza, że jednym z naszych klientów jest CIA. (…) 
Tak naprawdę cieszyłem się, że to robimy. Mam nadzieję, że to było naprawdę w dobrej sprawie”. 
http://www.boston.com/news/globe
14 Gordon Edes, The Boston Globe, 21 marca 2005 r., www.corpwatch.org/article.php?id=11988

PEGASUS TECHNOLOGIES INC•

Pegasus Technologies zajmuje się elektroniką lotniczą, czujnikami i systemami 
elektrycznymi samolotów CIA. Prawdopodobnie obejmuje to ściśle tajne systemy 
kodowanej łączności elektronicznej i systemy noktowizyjne.9

TEPPER AVIATION•

Tepper Aviation jest spółką kontrolowaną przez CIA lub w jakiś sposób z nią powiązan
ą.10 Według raportu Amnesty International Tepper Aviation jest rzekomo zaangażowana 
w operacje wydawania poprzez wykorzystanie do tego celu co najmniej jednego ze jej
samolotów.11

Spółka ta prowadzi swą działalność z lotniska Bob Sikes Airport na Florydzie. Jej 
europejską bazą jest port lotniczy Frankfurt w Niemczech.
Tepper wykorzystuje trzy samoloty należące do spółki istniejącej jedynie formalnie Rapid 
Air Trans: Lockheed N2189M, N4557C i N8183J.

RICHMOR AVIATION•

Philip H. Morse, właściciel odrzutowca Gulfstream IV ( a także partner Boston Red Sox) 
potwierdził na łamach gazety Globe and Tribune12, że jego prywatny odrzutowiec był
kilkakrotnie wynajmowany przez CIA.13 Według dokumentów Federalnego Zarządu 
Lotnictwa samolot należy do Assembly Pointe Aviation Inc., w której Philip Morse jest 
jedynym pracownikiem. Spółką wynajmującą jest Richmor Aviation, z siedzibą w Hudson. 
Numer rejestracji samolotu to N85VM, zmieniony następnie na N227SV (porwanie Abu 
Omara). Zdaniem Morse’a, Richmor Aviation wynajmowała jego samolot CIA przez oko
ło 3 lata14.

BLACKWATER USA I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE•

Spółka ta jest ważnym kontrahentem CIA i armii amerykańskiej. Zapewnia personel i 
szkolenia, jak również usługi lotnicze za pośrednictwem swoich dwóch spółek zależnych:

AVIATION WORLDWIDE SERVICES, INC. (FLORYDA)•
PRESIDENTIAL AIRWAYS (FLORYDA)•

W obydwu spółkach piloci latają hiszpańskimi CASA C-212, szerokokadłubowymi 
samolotami pasażersko-transportowymi. Wykorzystywane są one do transportu oddziałów 
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spadochronowych i bardzo dużych ładunków i mogą startować z krótkich i 
niewzmocnionych pasów startowych. W Europie bazą dla tych samolotów jest Malta.

3. EUROPEJSKIE MIĘDZYLĄDOWANIA LOTÓW CIA

Od końca 2001 r. do końca roku 2005 loty samolotów wykorzystywanych bezpośrednio lub 
pośrednio przez CIA miały ponad tysiąc międzylądowań na europejskich lotniskach. 
Oprócz udowodnionych przypadków operacji nadzwyczajnego wydawania (Abu Omar, Maher 
Arar, Kalhed el-Masri, Ahmed al-Giza i Mohamed al-Zari), brak jest niepodważalnych 
dowodów świadczących o tym, że podczas tych lotów przewożeni byli więźniowie. Jednakże 
biorąc pod uwagę trasy przelotów i niektóre z krajów docelowych (Afganistan, Irak, Jordania, 
Egipt, Libia, Maroko, Uzbekistan, Guantanamo), logiczne jest założenie, że co najmniej raz 
miała miejsce taka sytuacja.

Zastosowana metoda badawczaA.

Wnioski uzyskano w wyniku porównania danych pochodzących od Eurocontrol (agencji 
odpowiedzialnej za kontrolę europejskiej przestrzeni powietrznej) z danymi Federalnego Zarz
ądu Lotnictwa (FAA), który przechowuje informacje dotyczące wszystkich samolotów wylatuj
ących ze Stanów Zjednoczonych lub przylatujących do tego kraju.

Głównym przedmiotem badania były samoloty należące do linii lotniczych powiązanych w jakiś
sposób z CIA, albo przez te linie wykorzystywane, a które w ostatnich latach często latały nad 
Europą. 

Dane z FAA umożliwiły nam, w oparciu do 32 kody rejestracyjne, dotarcie do linii lotniczej b
ędącej właścicielem samolotu oraz jej siedziby. Okazało się, że wiele samolotów należało do 
spółek istniejących jedynie formalnie, nieposiadających biur ani personelu i których adresem 
okazywały się skrytki pocztowe. Spółki te miały z kolei powiązania z innymi spółkami
prowadzonymi przez CIA. Niektóre samoloty należały do spółek bezpośrednio powiązanych z 
CIA lub zostały wynajęte przez CIA od zwykłych spółek handlowych.

Książki pokładowe udostępnione przez agencję Eurocontrol potwierdzają, że od 11 września 
monitorowane samoloty dokonały 1080 międzylądowań w Europie, bardzo często podczas 
lotów między Europą i punktami docelowymi w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Trasy przelotów oraz kraje przeznaczenia, do których latały samoloty CIA (w tym Afganistan, 
Irak, Jordania, Egipt, Libia, Maroko, Turkmenistan, Uzbekistan i Azerbejdżan) wskazują, że 
loty te mogły być także wykorzystywane do przewozu więźniów.

Znane przypadki operacji nadzwyczajnego wydawania (Abu Omar, Maher Arar, Kalhed el-
Masri, Ahmed al-Giza i Mohamed al-Zari) w sposób pośredni potwierdzają zaistnienie takiej 
sytuacji, biorąc pod uwagę, że w każdym z tych przypadków były wykorzystywane samoloty 
wymienione na naszej liście.
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PrzykładyB.

Gulfstream IV N85VM-N227SV
Samolot należący do spółki Richmor Aviation (której właściciele sami przyznali, że •
kilkakrotnie wynajmowali samolot CIA). Ten samolot został użyty do przewiezienia 
Abu Omara z Ramstein do Kairu w lutym 2003 r. W okresie od 11 września 2001 r. 
do końca 2005 r. miał on około 80 międzylądowań na europejskich lotniskach.
Od początku 2004 r. Gulfstream IV trzy razy miał międzylądowania w Rumunii: 
dwukrotnie leciał z Jordanii, a za trzecim razem, w dniu 12 kwietnia 2004 r., z 
Guantanamo i miał międzylądowanie na Teneryfie. Po lądowaniu w Rumunii 
kontynuował lot do Casablanki w Maroku, skąd 13 kwietnia powrócił do 
Waszyngtonu.

Boeing 737 N313P
Początkowo zarejestrowany przez Stevens Express Leasing Inc., a następnie •
przerejestrowany przez Premier Executive Transport Services. W latach 2003 - 2004 
samolot raz lądował w Polsce, a dwukrotnie w Rumunii, gdy wracał z Afganistanu. Nie 
ma powodu, aby twierdzić, że celem tych międzylądowań było tankowanie. 
Jeśli chodzi o szczegóły, to w dniu 22 września 2003 r. N313P przyleciał z Kabulu do 
Szyman, lotniska w północno-wschodniej Polsce, niedaleko Szczytna. Po międzyl
ądowaniu w Szymanach samolot poleciał następnie na południowy zachód do Rumunii. 
Według danych agencji Eurocontrol wkrótce potem Boeing opuścił Bukareszt i polecia
ł do Rabat w Maroku. Następnego wieczora (23 września), jak wynika z dokumentacji, 
opuścił Rabat o godz. 20.10 i o świcie 24 września dotarł do bazy morskiej w 
Guantanamo.

Boeing 737 N368CE
Frankfurt-Aszchabad (w Turkmenistanie) i Frankfurt-Bagdad to codzienne trasy •
samolotu nr N368CE, którego właścicielem była spółka Premier Aircraft Management
istniejąca jedynie formalnie. Między czerwcem i listopadem 2005 r. samolot, lecąc z 
Frankfurtu, około 50 razy lądował w Aszchabadzie i 16 razy w Bagdadzie. W tym 
samym czasie miał 112 międzylądowań na różnych lotniskach europejskich.

Lockheed N2189M
Interesujące są również trasy przelotowe samolotu N2189M, należącego do Tepper •
Aviation, spółki istniejącej jedynie formalnie i założonej przez byłego pilota CIA, który
to samolot był udostępniany amerykańskim tajnym służbom. Od 11 grudnia 2001 r. 
samolot 70 razy lądował w Europie, 17 razy w Taszkiencie (Uzbekistan) i 29 razy w 
Baku (Azerbejdżan). Miejsca docelowe poza Europą to Egipt (3 razy) i Jordania (8 
razy).
Z tych samych lotnisk korzystał inny samolot należący do Tepper Aviation, Hercules-
130 N8183J (16 lotów z Frankfurtu do Baku, 10 lotów z Taszkientu do Frankfurtu). 

Gulfstream V N379P-N8068V-N44982
Własność Premier Executive (głównej spółki CIA istniejącej tylko formalnie). •
Rejestrację tego samolotu zmieniano trzykrotnie, aby uniemożliwić jego identyfikację.
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15 http://www.newstatesman.com/Politics
16 http://www.counterpunch.org/rajiva12052005.html
17 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/476/51/PDF/N0547651.pdf?OpenElement

To tym samolotem w grudniu 2001 r. Ahmed Agiza i Mohammed al-Zari zostali 
przetransportowani ze Sztokholmu do Kairu. W czerwcu 2003 r. trasa jego lotu 
prowadziła przez Kabul, Warszawę i Rabat, a miesiąc później wykorzystano go do lotu 
powrotnego między Kabulem i Warszawą.
Od końca 2001 r. do czerwca 2005 r. samolot ten miał łącznie 145 międzylądowania
w Europie. Najczęstszymi miejscami docelowymi poza Europą były: Uzbekistan, 
Egipt, Jordania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Pakistan, Maroko, Gruzja, Afganistan, 
Gambia, Algieria, Liban, Azerbejdżan, Libia i Guantanamo. 

(Sprawozdawca udostępni obszerny dokument dotyczący wszystkich samolotów 
wykorzystywanych przez CIA.)

WnioskiC.

Na podstawie danych uzyskanych z agencji Eurocontrol w sprawie 32 monitorowanych lotów 
można stwierdzić, że:

Wszystkie loty były obsługiwane przez spółki powiązane z CIA lub przez nią1.
kontrolowane.
Samoloty miały łącznie 1080 międzylądowań w Europie.2.
Wśród miejsc docelowych, które mogą być powiązane z transportem więźniów, w 3.
okresie miedzy końcem 2001 r. a końcem 2005 r. zarejestrowano następujące międzyl
ądowania:

70 w Jordaniia.
70 w Azerbejdżanieb.
52 w Turkmenistaniec.
50 w Egipcied.
46 w Uzbekistaniee.
40 w Irakuf.
37 w Afganistanieg.
40 w Marokuh.
14 w Libiii.
11 w Guantanamo.j.

Należy odnotować, że w wielu z wymienionych krajów powszechne jest stosowanie 3.
tortur i kary więzienia bez wcześniejszego procesu sądowego. Bob Baer, były agent 
CIA, powiedział w wywiadzie dla gazety New Statesman15: „Jeżeli chcecie, żeby byli 
torturowani, wysyłacie ich do Syrii. Jeżeli chcecie, aby ktoś zniknął bez śladu, wy
ślijcie go do Egiptu”.16 Manfred Nowak, specjalny sprawozdawca ONZ ds. tortur, 
podkreślił w swoim ostatnim sprawozdaniu dla Zgromadzenia Ogólnego, że niektóre 
kraje, w tym Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Szwecja, złamały mi
ędzynarodowe konwencje praw człowieka deportując podejrzanych terrorystów do 
takich krajów, jak Egipt, Syria, Algieria i Uzbekistan, gdzie istniało wysokie 
prawdopodobieństwo, że będą oni torturowani.17 Niektóre z wymienionych krajów 
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18 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt
Gruzja: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/eur/8256.htm
Maroko: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27934.htm
Azerbejdżan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27826.htm
Egipt: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41720.htm
Uzbekistan: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.28.7.En?Opendocument
Jordania:http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.html?tbl=RSDCOI&id=441821a334
Syria: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18289.htm
Afganistan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/sa/721.htm
Turkmenistan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41714.htm
Irak: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61689.htm

(Gruzja, Maroko, Azerbejdżan, Egipt, Uzbekistan, Jordania, Syria, Afganistan, 
Turkmenistan i Irak) były ostatnio przyczyną niepokojów w amerykańskim 
Departamencie Stanu, który w sposób krytyczny odniósł się do sytuacji przedstawionej 
w odpowiednich raportach państwowych dotyczących praw człowieka w tych krajach, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o stosowanie tortur, samowolne zatrzymania i sytuację wię
źniów18.


