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Wprowadzenie 
 

Celem opracowania niniejszego artykułu jest zbadanie i przedstawie-
nie sposobu realizacji misji Air Policing w kontekście wojskowego nadzoru 
sojuszniczej przestrzeni powietrznej.  

II Wojna Światowa to najkrwawszy konflikt w dziejach ludzkości. Po-
chłonęła ponad 60 milionów istnień ludzkich. Przyczyniła się także do 
zniszczenia wielu ważnych obiektów i zabytków, a przede wszystkim do-
mostw ludności cywilnej. Pomimo oficjalnego zakończenia konfliktu w 1945 
roku sytuacja na arenie międzynarodowej była coraz bardziej napięta. 
Wzrastały sprzeczności między dwoma mocarstwami: Stanami Zjednoczo-
nymi oraz Związkiem Socjalistycznych Republik Radziecki, który dążył do 
rozszerzenia swoich komunistycznych wpływów w Europie. Czas rywaliza-
cji miedzy stronami określany jest przez historyków mianem ,,zimnej woj-
ny”. Jej cechą charakterystyczną był wyścig zbrojeń, łącznie z gromadze-
niem potencjału jądrowego. 

Społeczność międzynarodowa na czele ze Stanami Zjednoczonymi, 
obawiając się wybuchu kolejnej niszczycielskiej wojny oraz rozprzestrze-
nienia się wpływów radzieckich na starym kontynencie, podjęła zdecydo-
wane kroki. 

 
 

Powstanie NATO 
 

4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie Wielka Brytania, Francja, Kana-
da, Stany Zjednoczone oraz osiem innych krajów Europy Zachodniej pod-
pisało Traktat Północnoatlantycki (zwany też Waszyngtońskim). Jego 
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głównym postanowieniem było powołanie Organizacji Traktatu Północno-
atlantyckiego - NATO, które rozpoczęło funkcjonowanie w sierpniu tego 
samego roku1. Powstanie organizacji przyczyniło się do podziału świata na 
dwa obozy: wschodni znajdujący się pod wpływami ZSRR oraz zachodni 
pod przywództwem USA. Radziecką odpowiedzią na utworzenie NATO 
było podpisanie Układu Warszawskiego w 1955 roku.  

NATO to sojusz polityczno-wojskowy dający gwarancję bezpieczeń-
stwa i wolności wszystkim swoim członkom. Obecnie organizacja skupia 
28 państw, a dzięki procedurze otwartych drzwi możliwe jest dalsze jej 
rozszerzanie. Przystąpienie do Sojuszu jest dobrowolne i możliwe dla 
wszystkich demokratycznych państw europejskich, gwarantujących posza-
nowanie praw i godności swoich obywateli. Oprócz korzyści wynikających 
z członkostwa w NATO państwa zobowiązane są do wypełniania zobowią-
zań finansowych w postaci wpłaty ustalonych składek. 

Źródło: www.pap.pl [dostęp: 01.02.2018]. 

Rys. 1 . Państwa Członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego  

 
Najważniejsza zasada NATO została zawarta w art. 5 Traktatu Wa-

szyngtońskiego i dotyczy kolektywnej obrony wszystkich jego członków. 
Znaczy to, że napaść na któregokolwiek z sojuszników będzie traktowana 
jako agresja na cały Pakt. Co więcej, pozostali członkowie zostali zobowią-
zani do udzielenia pomocy państwu, które stało się ofiarą agresji. Niestety 
nie została określona dokładna forma pomocy. Wybór metod i sposobów 
postępowania pozostawia się konkretnym państwom. Jest to niewątpliwa 

                                                      
1 P. Żurawski vel Grajewski, Bezpieczeństwo międzynarodowe wymiar militarny, PWN, 

Warszawa, 2012, s. 217. 
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słabość wspomnianego już artykułu 5, a co za tym idzie gwarancji wspar-
cia w przypadku zbrojnej agresji2. Nikt bowiem nie jest w stanie zagwaran-
tować, że sojusznicy udzielą zbrojnego wsparcia. Mogą np. udzielić wspar-
cia politycznego, wzywając agresora do zaprzestania ekspansywnych 
działań bądź wsparcia logistycznego. 

Główne zadania Sojuszu Północnoatlantyckiego można zawrzeć 
w trzech obszarach: 

1. Obrona zbiorowa: zaatakowanie jednego państwa jest traktowane 
jako agresja na cały Sojusz. 

2. Bezpieczeństwo kooperatywne: wspólne wysiłki państw w celu 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony oraz dopasowywanie się organi-
zacji do zmieniających się warunków bezpieczeństwa. 

3. Zarządzanie kryzysowe: dzięki środkom politycznym i wojskowym 
możliwe jest szybkie reagowanie na powstające kryzysy mogące zagrozić 
stabilności pokoju na świecie. 

Korzyści płynące z członkostwa w NATO zauważone zostały także 
przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, które rozpoczęły starania o przy-
jęcie do organizacji. Zakończyły się one 12 marca 1999 roku podpisaniem 
aktu przystąpienia do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Bez 
wątpienia Polska w pełni wykorzystała szanse na wzmocnienie swojego 
bezpieczeństwa oraz oderwania się spod wpływów Rosji, czego nie można 
powiedzieć o Ukrainie. Państwo to do tej pory próbuje uwolnić się od inge-
rowania w sprawy wewnętrzne ze strony państwa rosyjskiego. Aneksja 
Krymu jest najlepszym dowodem na to, że Federacja Rosyjska wciąż trak-
tuje państwa wschodnie jak swoją strefę wpływów i nie stosuje się do usta-
leń międzynarodowych. Współpraca z Rosją jest bardzo ważna dla Soju-
szu Północnoatlantyckiego, co jest podkreślane w koncepcji Strategicznej 
Sojuszu z 2010 roku3. NATO nie chce być wrogiem Rosji, wręcz przeciw-
nie. Próbuje zachęcić to państwo do podejmowania wspólnych działań 
nakierowanych na wzmocnienie bezpieczeństwa, niestety bezskutecznie. 
Strona rosyjska bowiem wciąż łamie postawienia dotyczące granic po-
wietrznych i narusza je, szczególnie w obrębie państw bałtyckich, a w rejo-
nie dawnego Obwodu Kaliningradzkiego gromadzi znaczny potencjał bo-
jowy. Dlatego NATO widzi potrzebę prowadzenia działań odstraszających, 
pokazujących siłę i profesjonalizm swoich wojsk. Jest to realizowane m.in. 
w formie cyklicznych ćwiczeń zgrywających potencjał poszczególnych 
państw członkowskich. Ostatnie takie ćwiczenia odbywały się w Polsce 
pod kryptonimem ,,Anakonda 16”4. 

Po zakończeniu ,,zimnej wojny”, kiedy widmo ogólnoświatowego kon-
fliktu zostało zażegnane, pojawiły się coraz to nowe wyzwania, które wy-

                                                      
2 Traktat Północnoatlantycki, Dz. U. z 2000, nr 87, poz. 970, art.5. 
3 Koncepcja Strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego z 2010 r. 
4 http://anakonda.do.wp.mil.pl/pl/1_572.html [dostęp: 01.02.2018]. 
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musiły na NATO pewne zmiany. Organizacja wyszła ze swoimi działaniami 
poza obszar traktatowy, a wszystko po to by przyczyniać się do pokojowe-
go istnienia państw. Zgodnie z Koncepcją Strategiczną Sojuszu do naj-
większych wyzwań współczesnego świata należą: proliferacja rakiet bali-
stycznych i broni masowego rażenia, częstsze ataki cybernetyczne oraz 
militaryzacja przestrzeni powietrznej5. Ponadto problemem są wysoko 
rozwinięte organizacje przestępcze działające w skali międzynarodowej 
zajmujące się nielegalnym handlem bronią, narkotykami, a co najgorsze, 
ludźmi. Niemniej jednak największym wyzwaniem i zagrożeniem pozostaje 
międzynarodowy terroryzm, który można zdefiniować jako użycie siły 
w celu wywołania strachu i paniki, a przede wszystkim uzyskania rozgło-
su6. Na znaczeniu tracą dotychczasowe cechy zawarte w definicji terrory-
zmu, a mianowicie uzyskanie określonych ustępstw czy decyzji. Terroryści 
posuwają się do coraz nowszych metod w swoich działaniach. W 2010 
roku amerykańska gazeta The New Jork Post alarmowała, że terroryści Al-
Kaidy zaszywają materiały wybuchowe oraz detonatory w żywych psach, 
a następnie próbują umieścić je na pokładach samolotów. Znane są także 
przypadki chirurgicznego wszczepiania ludziom pod skórę materiałów wy-
buchowych7. Jedną z możliwości popełnienia przestępstwa terrorystyczne-
go jest dokonanie ataku z powietrza, przed którym członków NATO ma 
chronić Zintegrowany System Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Or-
ganizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – NADINAMDS.  
 
 

Obrona przestrzeni powietrznej państw NATO 
 

Narodowa przestrzeń powietrzna obejmuje obszar nad terytorium lą-
dowym, morskim, wodami wewnętrznymi oraz morzem terytorialnym. Pań-
stwa w swojej przestrzeni są suwerenne, a więc mają prawo do decydo-
wania o tym, co się w niej dzieje. Mogą zezwolić lub zakazać przelotu stat-
kom powietrznym. Obok przestrzeni narodowej istnieje przestrzeń między-
narodowa, która jest dostępna dla wszystkich użytkowników na takich sa-
mych prawach. Rozciąga się nad obszarami globu, które nie podlegają 
niczyjemu zwierzchnictwu. Państwa, wstępując w szeregi Sojuszu Północ-

                                                      
5 Broń masowego rażenia: broń charakteryzująca się niszczycielską siłą. Powoduje 

masowe zgony wśród zaatakowanej ludności oraz wywołuje nieodwracalne zmiany 
w środowisku naturalnym. Nie można dokładnie przewidzieć zasięgu ani skutków jej 
oddziaływania. Wymienia się trzy podstawowe jej rodzaje: broń biologiczna, chemiczna 
oraz broń jądrowa stwarzająca największe niebezpieczeństwo. 

6 K. Liedel, Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym, AON, 
Warszawa, 2010, s. 35. 

7 M. Pietrzak, Formy współczesnego terroryzmu lotniczego, [w:] B. Grenda, J. Nowak, 
Lotnictwo w doktrynach i konfliktach zbrojnych XX i XXI wieku, AON, Warszawa, 2012, 
s. 171. 
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noatlantyckiego, powierzyły mu ochronę swojej przestrzeni powietrznej. 
Zadanie to jest realizowane w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony 
Powietrznej i Przeciwrakietowej NATO (NATO Integrated Air and Missile 
Defence) - NATINAMDS8, który jest zasadniczym fundamentem sojuszni-
czego systemu obronnego9. 

Dokumenty doktrynalne NATO definiują obronę powietrzną jako dzia-
łania, których celem jest uniemożliwienie przeciwnikowi prowadzenia dzia-
łań powietrznych w przestrzeni sojuszniczej. System NATINAMDS tworzą 
siły i środki wydzielane z państw członkowskich, które spełniają określone 
funkcje. Są to: myśliwskie statki powietrzne, zestawy rakietowe średniego 
i dalekiego zasięgu, systemy OP bliskiego zasięgu oraz zestawy rakietowe 
i artyleryjskie do bezpośredniej osłony wojsk i obiektów. Kluczową rolę 
odgrywa w systemie międzynarodowy system dowodzenia, dzięki któremu 
możliwe jest skuteczne zastosowanie wyżej wymienionych środków. 

 
Tabela 1 . Zadania systemu OP NATO w czasie pokoju, kryzysu or az wojny  
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W czasie pokoju W czasie kryzysu 
W czasie 

wojny 
 Stanie na straży nienaru-
szalności granic powietrz-

nych NATO 

 Demonstrowanie sta-
nowczości Sojuszu (od-

straszanie militarne) 

Zapewnienie 
funkcjono-
wania sys-

temu obron-
nego sojuszu 

(państwa) 
i jego sił 

zbrojnych 

 Osłona członków Sojuszu 
przed atakami z powietrza 

 Gotowość do odparcia 
ataku w miejscu kryzysu 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Jak wynika z danych przedstawionych w powyższej tabeli głównym 

zadaniem realizowanym w czasie pokoju jest sprawdzanie, czy granice 
przestrzeni powietrznej nie są naruszane. Niestety dochodzi do takich 
przypadków, a głównymi ich sprawcami są rosyjskie statki powietrzne. Na 
początku lutego 2017 roku samolot transportowy An-26 naruszył prze-
strzeń powietrzną Estonii. Co więcej, maszyna miała wyłączony transpon-
der, co stanowiło zagrożenie dla cywilnych statków powietrznych, a dodat-
kowo uniemożliwiało kontakt sił przechwytujących z załogą10. To nie jedyny 

                                                      
8 Do 2013 roku funkcjonowała nazwa Zintegrowany System Obrony Powietrznej NATO 

NATINADS. 
9 J. Rajchel, E. Zabłocki, Siły Powietrzne w sojuszniczym systemie obronnym, 

WSOSP, Dęblin, 2009, s. 88. 
10 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,18259400,Rosyjski_An_26_narus

zyl_przestrzen_powietrzna_Estonii_.html [dostęp: 01.02.2018]. 
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przypadek, gdy doszło do naruszenia granic powietrznych. Niespełna dwa 
tygodnie po incydencie nad Estonią doszło do kolejnego zdarzenia, tym 
razem nad terytorium Norwegii. Sześć bombowców strategicznych Tu-160 
leciało wzdłuż wybrzeża wspomnianego kraju. Niezwłocznie do działania 
zostały poderwane samoloty myśliwskie, które eskortowały naruszycieli 
przestrzeni powietrznej aż do granic z Rosją. Wspomniane przykłady nie 
są odosobnione, jest ich znacznie więcej. Rosja wykonuje działania pro-
wokujące, zaczepne, sprawdzające czas i sposób reakcji systemu OP 
państw NATO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Źródło: http://www.nowastrategia.org.pl/ [dostęp: 01.02.2018]. 

Rys. 2. Rosyjski bombowiec strategiczny Tu-160 prze chwycony przez  

brytyjski my śliwiec 

 
Podstawowym zadaniem NATINAMDS jest kontrola sojuszniczej prze-

strzeni powietrznej. Ma ona dostarczać dowódcom  informacji zarówno 
o sytuacji w przestrzeni całego Sojuszu, jak i poszczególnych państw. 
Z tego względu bardzo ważne są systemy rozpoznania - powietrzne i ko-
smiczne, dostarczające informacji w czasie rzeczywistym. Pozwala to na 
nieustanną obserwację i ocenę stopnia zagrożenia militarnego, a w dalszej 
kolejności ostrzegania o możliwości jego wystąpienia. Ostrzeżenia mogą 
dotyczyć sytuacji11: 

•niespodziewanego ataku na konkretne państwo lub cały Sojusz; 
•zagrożenia powstania konfliktu o charakterze lokalnym; 

                                                      
11 R. Hać, M. Kozub, A. Rurak, Udział lotnictwa w operacjach połączonych pierwszych 

dekad XXI wieku, WSOSP, Dęblin, 2012, s. 204. 
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•zagrożenia atakiem terrorystycznym z powietrza; 
•niebezpiecznego zbrojenia się państw, które może zagrozić stabilno-

ści określonego państwa, regionu czy świata. 
Wczesne rozpoznanie i skuteczna obrona przestrzeni powietrznej mo-

gą uchronić państwa przed stratami w ludziach, sprzęcie oraz niszczeniem 
infrastruktury. Dlatego też podkreśla się znaczenie wojsk radiotechnicz-
nych stanowiących ,,oczy” armii. Żołnierze pracujący w tych jednostkach 
pełnią całodobowe dyżury i obserwują sytuację nad sojuszniczym niebem. 
Polska, będąc członkiem NATO, musiała dostosować swój sprzęt do funk-
cjonowania w NATINAMDS. Restrukturyzacja dotyczyła wymiany pora-
dzieckich radarów. Obecnie wprowadza się do użytkowania stacje RAT-31 
DL, kompatybilne ze sprzętem sojuszniczym12. Umożliwiają one prowa-
dzenie dokładnego rozpoznania na całym obszarze RP. 

Źródło: polska-zbrojna.pl [dostęp: 01.02.2018]. 

Rys. 3. Stacja RAT-31 DL typu BACKBONE w miejscowo ści Chru ściel 

Rozpoznanie z powietrza mogą prowadzić samoloty wczesnego 
ostrzegania typu AWACS. System radarowy montowany jest na platformie 
Boeinga. Na kadłubie umieszcza się charakterystyczny obrotowy radar 
o zasięgu ponad 375 km, czyniący samolot łatwo rozpoznawalnym. Ma-
szyna może jednocześnie prowadzić rozpoznanie, nadzór oraz śledzenie 
celów na niskim pułapie. Bez tankowania może pozostawać w powietrzu 

                                                      
12 http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/17349?t=Wloskie-radary-w-polskiej-

sluzbie [dostęp: 01.02.2018]. 
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nawet osiem godzin. Boeing E-3 Sentry realizował misje nadzoru w pol-
skiej przestrzeni powietrznej m. in. podczas kryzysu na Ukrainie, czy 
w czasie mistrzostw w piłce nożnej Euro 2012.  

 
Źródło: infolotnicze.pl [dostęp: 01.02.2018]. 

Rys. 2. Samolot wczesnego ostrzegania NATO nad Pols ką 
 
 

Wojskowa kontrola przestrzeni powietrznej – Air Policing 
 

NATO Air Policing to szczególny rodzaj misji wykonywanej w czasie 
pokoju i kryzysu. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w sojuszni-
czej przestrzeni powietrznej. Misja realizowana jest przez samoloty my-
śliwskie, pełniące dyżury 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Dzięki dyżu-
rom bojowym dowódcy otrzymują informacje o wszelkich naruszeniach 
i nieprawidłowościach w przestrzeni Sojuszu. Oprócz szeroko zakrojonego 
kontrolowania obszaru powietrznego NATO Misje Air Policing prowadzone 
są w celu ochrony społeczeństw i sił zbrojnych przed dokonaniem ataku 
z powietrza przez nieprzyjaciela. Dodatkowo w ramach misji udziela się 
pomocy załogom statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeń-
stwie oraz wykrywa samoloty naruszające plany lotów. 

Obowiązkiem państw członkowskich jest wydzielenie sił i środków do 
pełnienia dyżurów bojowych. Także Rzeczpospolita wydziela takie zasoby. 
Obecnie dyżury bojowe pełnione są w systemie zmianowym przez pary 
dyżurne z : 
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• 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku (MiG-29),  
• 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim (MiG-29),  
• 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach (F-16C/D) 
• 32.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku (F-16C/D).  
Uzbrojone maszyny dyżurne pozostają w gotowości ,,RS-15”, co 

oznacza, że piloci są gotowi wystartować w ciągu 15 minut od otrzymania 
rozkazu. Na czas pełnienia misji polskie zasoby przechodzą pod dowódz-
two Połączonego Centrum Operacji Powietrznych (CAOC), które swoje 
funkcje wykonuje przy pomocy Centrum Operacji Powietrznych w War-
szawie. COP kieruje realizacją misji Air Policing w polskiej przestrzeni po-
wietrznej, a także zapewnia nadzór nad dyżurnymi siłami i środkami wy-
dzielonymi przez Inspektora Sił Powietrznych13. Ponadto Centrum Operacji 
Powietrznych przyjmuje zgłoszenia o zagrożeniach i decyduje o podnie-
sieniu gotowości bojowej sił i środków dyżurnych. 

Prowadzenie misji Air Policing jest odpowiedzialnością narodową. 
Znaczy to, że każde państwo realizuje takie działania w swojej przestrzeni 
powietrznej. Jednak nie wszystkie kraje mają możliwości spełnienia tego 
obowiązku, np. z powodu nieposiadania samolotów myśliwskich. W takich 
sytuacjach ujawnia się jedność sojuszu, czyli kolektywna obrona wyrażają-
ca się we wspomnianym już art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Znaczy to, 
że pozostałe państwa Sojuszu będą taki kraj wspomagać, wydzielając siły 
z własnych zasobów. Pierwsza operacja tego typu była przeprowadzona 
przez lotnictwo Stanów Zjednoczonych w przestrzeni powietrznej Islandii 
oraz w Luksemburgu przez Belgów. Oba te państwa nie posiadały sił po-
wietrznych. W 2004 roku do Sojuszu wstąpiły Litwa, Łotwa i Estonia, które 
skierowały do NATO prośbę o objęcie nadzorem ich przestrzeni powietrz-
nej z powodu braku zdolności do zapewnienia jej ochrony. Rozpoczęła się 
misja Baltic Air Policing realizowana przez zmieniające się co trzy miesiące 
oddziały z państw członkowskich. Od kwietnia 2006 roku wydłużono czas 
pełnienia misji do czterech miesięcy. 

Również Polskie Siły Powietrzne mają swój wkład w realizację misji 
Baltic Air Policing. Do tej pory Polacy uczestniczyli w realizacji misji już 
sześciokrotnie. Pierwszy dyżur realizowany był w okresie od stycznia do 
marca 2006 roku dwoma samolotami Mig-29 bazującymi na lotnisku 
w Szawle (Litwa). Zabezpieczenie misji stanowiły dwa dodatkowe samoloty 
myśliwskie tego typu. Oprócz lotniska stałego bazowania wyznaczone zo-
stały cztery lotniska zapasowe: Tallin, Ryga, Kowno oraz Wilno. Zgodnie 
z ustaleniami pełnienie misji obrony przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy 
i Estonii obejmuje: 

• pomoc załogom znajdującym się w niebezpieczeństwie na wspo-
mnianym terenie; 

                                                      
13 http://cop.wp.mil.pl/pl/2.html [dostęp: 01.02.2018]. 
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• kontrolowanie czy przestrzeń powietrzna nie jest naruszana; 
• sprawdzanie czy statki powietrze stosują się do ustalonych parame-

trów wykonywania lotów (np. czy utrzymują wskazaną wysokość i kieru-
nek)14.  

Od 1 maja 2017 roku w misję ochrony nadbałtyckiej przestrzeni po-
wietrznej zostały zaangażowane także polskie samoloty F-16.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 5. Realizacja misji Baltic Air Policing przez Polskie Siły Powietrzne 
w 2006 roku 

 
Misje Air Policing mają również za zadanie wykryć i nie dopuścić do 

dokonania ataku terrorystycznego z powietrza. Niestety historia zna przy-
kłady kiedy uprowadzony cywilny statek powietrzny posłużył terrorystom 
jako środek do przeprowadzenia ataku. Mowa oczywiście o zamachu na 
World Trade Center z 11 września 2001 roku przeprowadzonym przez Al- 
Kaidę. Wtedy też zostały uprowadzone cztery maszyny z pasażerami na 
pokładzie, przy pomocy których dokonano napadu na obiekty w USA. Wy-
darzenie to wywołało daleko idące zmiany w kwestii bezpieczeństwa lot-
nisk, ale także w kwestii obrony powietrznej państw oraz całego NATO. 
Społeczność międzynarodowa szukała rozwiązania, jak zapobiec kolejnym 
tragediom. Jednym z podjętych przedsięwzięć było wprowadzenie proce-
dury ,,Renegade”. Dodatkowo państwa NATO zdecydowały, że wszelkie 
decyzje dotyczące postępowania w przypadku naruszenia przestrzeni po-

                                                      
14 http://airpolicing.wp.mil.pl/pl/50.htmln [dostęp: 01.02.2018]. 
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wietrznej, przez cywilne samoloty, będą podejmowały same. Z tego wzglę-
du procedura ,,Renegade” pozostaje odpowiedzialnością narodową15. 

 
 

Procedura Renegade 
 

Termin ,,Renegade” odnosi się do cywilnego statku powietrznego, któ-
ry, znajdując się w przestrzeni powietrznej Polski, nie stosuje się do we-
zwań organów zarządzających ruchem lotniczym, a dodatkowo istnieje 
podejrzenie, że został porwany i może być użyty jako środek do dokonania 
agresji na wybrany obiekt. Istnieje kilka źródeł, z których może nadejść 
informacja o przypadkach naruszenia przestrzeni powietrznej: 

• cywilny organ zarządzający ruchem lotniczym; 
• wojskowe organa ruchu lotniczego; 
• służby ruchu lotniczego innych państw; 
• organa odpowiadające za bezpieczeństwo państwa; 
• dowódca statku przechwytującego. 
W przypadku porwania cywilnego statku powietrznego kluczową rolę 

odgrywa czas. Biorąc pod uwagę prędkość maszyn odrzutowych, a zwykle 
jest to ponad 800 km/h, czas przelotu z granicy północno-wschodniej RP 
do Warszawy będzie wynosił około 15-20 minut. Natomiast czas reakcji Sił 
Powietrznych wraz z przelotem myśliwca zajmie około 40 minut, a więc 
system OP może okazać się nieskuteczny16. 

Zadania ochrony polskiej granicy w przestrzeni powietrznej realizuje 
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, przy pomocy Centrum Ope-
racji Powietrznych, którym kieruje Dyżurny Dowódca Obrony Powietrznej 
(DDOP)17. 

Dyżurny Dowódca Obrony Powietrznej po otrzymaniu informacji o sy-
tuacji w powietrzu dokonuje klasyfikacji cywilnego statku powietrznego do 
jednej z trzech kategorii18: 

1. SUSPECTED RENEGADE (,,Podejrzany”): w sytuacji kiedy inten-
cje obcego statku powietrznego są nieokreślone lub wystąpiły co najmniej 
dwa warunki: 

• naruszenie planu lotu; 
• brak reakcji na polecenia służb ruchu lotniczego oraz służb obrony 

powietrznej; zmiana parametrów lotu; 
                                                      

15
 Z. Piątek, Siły Zbrojne w walce z terroryzmem lotniczym, [w:] A. Glen (red.) 

Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym, AON, Warszawa, 2010, 
s. 131. 

16 126/7/A/2008 Wyrok z dnia 30 września 2008 r., Sygn. akt K 44/07. 
17 Ustawy z dnia z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, Dz. U. 

z 1990 r., nr 78, poz. 461, art. 7. 
18 M. Banasik, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa 

Euro 2012, AON, Warszawa, 2012, s. 188-189. 
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• przerwy w korespondencji radiowej połączone ze zmianami para-
metrów lotu; 

• stosowanie niezrozumiałej frazeologii; 
• niknie sygnał z transpondera; 
• wybrano jeden z kodów w modzie A: uprowadzony statek powietrz-

ny, awaria, utrata łączności; 
• istnieje podejrzenie, że na pokładzie znajduje się materiał bądź 

substancja mogąca posłużyć do przeprowadzenia ataku o charakterze 
terrorystycznym. 

2. PROPABLE RENEGADE (,,Prawdopodobny”) nadawany w sytu-
acji: 

• wykrycie innych statków niestosujących się do poleceń organów za-
rządzania ruchem; 

• „Podejrzany” statek powietrzny w dalszym ciągu nie reaguje na po-
lecenia organu zarządzającego ruchem lotniczym; 

• ,,Podejrzany” statek cywilny ignoruje polecenia i znaki od statku 
przechwytującego; (Przechwycenie polega na identyfikacji statku powietrz-
nego, nawiązaniu z nim łączności radiowej i kontaktu wzrokowego oraz 
naprowadzeniu go na właściwy kierunek lub wysokość lotu albo wymusze-
niu lądowania na wskazanym lotnisku); 

3. CONFIRMED RENEGADE (,,Potwierdzony”): 
• statek powietrzny wciąż nie reaguje na polecenia dowódcy statku 

przechwytującego oraz służb ruchu lotniczego; 
• posiadane informacje jednoznacznie dowodzą tego, że statek po-

wietrzny będzie wykorzystany w celach terrorystycznych19. 
W chwili zakwalifikowania cywilnego statku powietrznego do kategorii 

,,Podejrzany” DDOP wnioskuje do organu NATINAMDS o przekazanie 
dowodzenia siłami obrony powietrznej RP wydzielonymi do działania 
w Systemie. Jeżeli statek określony jako ,,Podejrzany” zacznie stosować 
się do poleceń wydanych przez statek przechwytujący to rozpoczyna się 
procedura zmiany kierunku i zmusza się taki obiekt do lądowania na lotni-
sku interwencyjnym, a następnie przekazuje go w ręce Straży Granicznej.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
19 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia 

organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków 
obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do 
wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym. 



Adam Rurak, Karolina Gągała 

172 

Tabela 2. Sygnały podawane przez przechwytuj ący statek powietrzny 

N
r 

Sygnały Przechwytuj ącego statku powietrznego 
Znaczenie  
sygnału 

1 

DZIEŃ LUB NOC: przechylanie statku powietrznego 
i migotanie światłami pozycyjnymi w nieregularnych 
odstępach czasu, z przodu nieco wyżej i zwykle 
z lewej strony statku przechwytywanego; 
- po potwierdzeniu zrozumienia sygnału wykonanie 
powolnego poziomego zakrętu zwykle w lewo w kie-
runku na pożądany kurs; 

Jeste ś prze-
chwycony, le ć 

za mną 

2 

DZIEŃ LUB NOC: energiczny manewr oddalenia się 
od przechwytywanego statku powietrznego poprzez 
wykonanie zakrętu 90º lub więcej z równoczesnym 
zwiększeniem wysokości, bez przecinania linii lotu 
przechwytywanej maszyny; 

Możesz konty-
nuowa ć swój lot 

3 
DZIEŃ LUB NOC: wypuszczenie podwozia (jeżeli to 
możliwe), włączenie świateł lądowania i przelot nad 
drogą startową. 

Ląduj na tym 
lotnisku 

Źródło: http://www.ais.pata.pl [dostęp: 01.02.2018]. 

 
W Polsce wyznaczone są trzy lotniska interwencyjne: Świdwin, Łask 

oraz Powidz. Są one przygotowane do lądowania obiektu ,,RENEGADE”. 
Niestety nie zawsze udaje się zmusić taką maszynę do lądowania i wtedy 
pojawia się pytanie, co robić. 

Konwencja o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym z 1944 roku 
w art. 3 bis wprowadza zakaz użycia uzbrojenia wobec cywilnych statków 
powietrznych20. Przepis wprowadzono po kilku przypadkach zestrzelenia 
maszyn cywilnych, do jakich doszło m.in. nad Bułgarią w 1955 r., czy nad 
Półwyspem Synaj w 1973 r. Najgłośniejszy przypadek zestrzelenia miał 
jednak miejsce w 1988 roku, czyli cztery lata po wprowadzeniu artykułu 
3 bis. Dokonał tego amerykański krążownik Vincennes nad Zatoką Perską. 
Warto wspomnieć, że USA nie ratyfikowało wspomnianego artykułu. Pol-
skie prawo lotnicze również dopuszczało możliwość zestrzelenia cywilnej 
maszyny, która naruszałaby narodową przestrzeń powietrzną. Przepis jed-
nak został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny, a następnie 
usunięty z ustawy Prawo lotnicze. Było to spowodowane przede wszystkim 
względami moralnymi, nie można poświęcać życia jednych ludzi dla rato-
wania innych21. 

                                                      
20 J. Rajchel, B. Grenda, J. Nowak, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 

w lotnictwie, WSOSP, Dęblin, 2014, s. 52. 
21 126/7/A/2008 Wyrok z dnia 30 września 2008 r. Sygn. akt K 44/07. 
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Zapisy Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy pań-
stwowej dopuszczają możliwość zestrzelenia cywilnego statku powietrzne-
go, pod warunkiem że na pokładzie nie ma pasażerów bądź przebywają na 
nim jedynie terroryści z zamiarem dokonania ataku przy użyciu maszyny 
(art. 18b, ust. 2c). Decyzję o zniszczeniu takiej maszyny podejmuje Do-
wódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Granice polskiej przestrzeni powietrznej mogą zostać naruszone także 
przez wojskowy statek powietrzny. W takich sytuacjach postępuje się we-
dług wskazań zawartych w ustawie o ochronie granicy państwowej. Jeżeli 
obca maszyna nie odpowiada na polecenia organu zarządzającego ru-
chem lotniczym podrywana jest para dyżurna (F-16 bądź Mig-29). Jej za-
daniem jest identyfikacja maszyny, próba nawiązania łączności radiowej 
i wzrokowej, a ostatecznie wymuszenie zmiany kierunku lotu i lądowania 
na wskazanym lotnisku. W przypadku nieskutecznego przechwycenia od-
dawane są strzały ostrzegawcze, a w razie dalszego braku reakcji ze stro-
ny naruszyciela przestrzeni możliwe jest jego zniszczenie. Decyzje o ze-
strzeleniu, tak jak w przypadku statków cywilnych, podejmuje Dowódca 
Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Piloci przechwytujących statków po-
wietrznych mogą zniszczyć obcy wojskowy statek powietrzny, jeżeli ten 
dokonuje agresji na jakiekolwiek obiekty w RP22. Proces decyzyjny doty-
czący „Renegade” został przedstawiony na poniższym rysunku (rys. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 3. Proces decyzyjny dotycz ący RENEGADE 

 

                                                      
22 Ustawa ochronie granicy państwowej…, art.18b, ust.2b. 
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Podsumowanie 
 

Sojusz Północnoatlantycki to organizacja polityczno-wojskowa, po-
wstała w 1949 roku na mocy Traktatu Waszyngtońskiego. Skupia obecnie 
28 państw członkowskich. Celem organizacji jest zapewnienie wszystkim 
jej członkom kolektywnej obrony, w myśl zasady, że atak na jednego so-
jusznika jest traktowany jako napaść na cały Pakt, a obowiązkiem pozosta-
łych państw jest udzielenie pomocy napadniętemu sojusznikowi. Funda-
mentem systemu obronnego NATO jest Zintegrowany System Obrony Po-
wietrznej i Przeciwrakietowej - NATINAMDS. Jego zadaniem jest dbanie 
o niepodzielność przestrzeni powietrznej NATO, a także ochrona państw 
Sojuszu przed atakami z powietrza. W celu wypełnienia tego obowiązku 
realizuje się misje Air Policing, czyli misje wojskowego nadzoru nad prze-
strzenią powietrzną. Prowadzi się je w formie całodobowych dyżurów bo-
jowych realizowanych przez myśliwskie statki powietrzne, wydzielone 
z krajów członkowskich. Ich celem jest stanie na straży nienaruszalności 
granic powietrznych NATO oraz ochrona państw członkowskich przed za-
grożeniami z powietrza. Jeżeli któryś z sojuszników nie ma środków aby 
bronić swojej przestrzeni, inne państwa wspomagają go w tym obowiązku 
(Baltic Air Policing). W ramach wspomnianych misji przeciwdziała się za-
grożeniom typu „Renegade”, czyli użyciu cywilnych statków powietrznych 
jako środków do przeprowadzenia ataku o charakterze terrorystycznym. 
Zwalczanie tych zagrożeń pozostaje odpowiedzialnością narodową. 

Cel postawiony w artykule osiągnięto, opisując sposób realizacji misji 
Air Policing. Przedstawiono podstawy kolektywnej obrony Traktatu Wa-
szyngtońskiego oraz główne zadania Zintegrowanego Systemu Obrony 
Powietrznej i Przeciwrakietowej NATO. Opisano obowiązujące procedury 
reagowania kryzysowego w przypadku naruszenia polskiej przestrzeni 
powietrznej przez cywilne i wojskowe statki powietrzne. 
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MILITARY SURVEILLANCE OF ALLIED AIRSPACE 
AIR POLICING MISSIONS 

 

The paper discusses the purpose and implementation of the Air Polic-
ing missions, i.e. military surveillance of allied airspace. The authors pre-
sent the basis of collective defence as described in Article 5 of the Wash-
ington Treaty as well as the main tasks of the NATO Integrated Air and 
Missile Defence System. In addition, existing procedures of emergency 
response in case of violation of the Polish airspace by civil or military air-
craft are presented. 
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