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WYZWANIA STOJĄCE PRZED WOJSKAMI 
SPECJALNYMI I MOŻLIWE KIERUNKI ICH ROZWOJU 
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rozwój Wojsk Specjalnych 

 

 

Wstęp 
 

Utworzone w 2007 r. Wojska Specjalne RP stanowią bardzo istotne 
ogniwo w systemie bezpieczeństwa narodowego naszego kraju. Posiada-
jąc wysoce wyszkolony, wyselekcjonowany stan osobowy, zaopatrzony 
w bardzo dobry pod względem jakości sprzęt i wyposażenie dobrane pod 
kątem przewidywanych zadań, zapewniają naszym Siłom Zbrojnym możli-
wość podejmowania się misji o wysokim stopniu ryzyka zarówno w ukła-
dzie sojuszniczym, koalicyjnym, jak i narodowym. Nie oznacza to jednak, 
że w Wojskach Specjalnych wszystko funkcjonuje idealnie. Jak pozostałe 
Rodzaje Sił Zbrojnych (RSZ) borykają się z podobnymi problemami doty-
czącymi, np. przeciągających się w czasie zakupów nowego sprzętu woj-
skowego czy też skutkami przeprowadzonej na przełomie 2013 r. i 2014 r. 
reformy systemu dowodzenia, której efekt jest przedstawiony na rysunku 1. 
Kolejnymi czynnikami są zmiany, jakie następują we współczesnym świe-
cie, które same w sobie stają się wyzwaniem  i mają wpływ na sytuację 
bezpieczeństwa, a Siły Zbrojne (w tym Wojska Specjalne RP) w szczegól-
ności.  
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 1. Wojska Specjalne RP – stan na kwiecie ń 2017 r. 

 
Przedmiotem rozważań w tym artykule będą współczesne wyzwania 

oraz kierunki rozwoju Wojsk Specjalnych. W związku z przedmiotem ba-
dań celem artykułu jest rozwiązanie problemu badawczego wyrażonego 
w pytaniu: Jakie są współczesne wyzwania i pożądane kierunki zmian 
w Wojskach Specjalnych?  

Mając na uwadze specyfikę tematu, autor wykorzystał w procesie ba-
dawczym metody teoretyczne. Zasadniczy element poznawczy uzyskano 
w wyniku analizy literatury przedmiotu oraz poprzez wnioskowanie. Z me-
tod praktycznych wykorzystano wyniki obserwacji bezpośredniej uczestni-
czącej, prowadzonej w sposób niestandaryzowany. 

 
 

Współczesne wyzwania dla Wojsk Specjalnych RP 
 

Zmiany w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego spowodowane 
procesem odbudowy przez Federację Rosyjską (FR) pozycji supermocar-
stwa na arenie światowej wywołują znaczny wpływ na nasze Wojska Spe-
cjalne. Działania podejmowane w obszarze polityki międzynarodowej przez 
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FR stoją niejako w naturalnej opozycji do skutków rozszerzania NATO 
i Unii Europejskiej (UE), które nastąpiło pod koniec ubiegłego stulecia oraz 
aspiracji kolejnych państw, tj. Ukrainy, Gruzji czy Mołdawii, do wstąpienia 
do którejkolwiek z tych organizacji. Ten konflikt interesów skutkował poja-
wieniem się w wymienionych państwach konfliktów zbrojnych, w które są 
zaangażowane zarówno Siły Zbrojne FR, jak i w sposób pośredni szeroko 
pojęty Zachód, a w tym również nasz kraj. Eskalacja napięcia, w tym po-
nowne użycie zimnowojennej retoryki, wymusza powrót do myślenia 
i przygotowania do udziału w konflikcie o dużej intensywności. 
W przypadku Wojsk Specjalnych oznacza to zwiększenie nacisku w szero-
ko pojętej działalności planistycznej i szkoleniowej na realizację zadań 
obrony niezawisłości i niepodległości państwa zarówno w wymiarze naro-
dowym, jak i w ramach obrony kolektywnej Sojuszu wynikającej z art. 5 
Traktatu Waszyngtońskiego. Wyzwaniem jest tutaj zmiana toku my ślenia  
stanu osobowego i odejście od charakterystycznego dla misji o charakte-
rze ekspedycyjnym i zagrożeń asymetrycznych ku myśleniu ukierunkowa-
nemu na realizację zadań w obliczu równorzędnego pod względem zdol-
ności przeciwnika posiadającego zdolności w zakresie wykonania precy-
zyjnych uderzeń powietrzno-rakietowych, dysponującego zaawansowanym 
zintegrowanym systemem obrony powietrznej czy środkami walki radio-
elektronicznej zdolnymi zakłócić nasze środki łączności bądź systemy ra-
żenia. Co więcej tenże potencjalny przeciwnik posiada również możliwości 
prowadzenia działań w sposób bardzo wyrafinowany i agresywny, starając 
się nie wywołać otwartego konfliktu zbrojnego, a przy tym oddziałując in-
formacyjnie zarówno na społeczeństwo zaatakowanego państwa, jak i opi-
nię społeczności międzynarodowej, stosując szeroko pojętą dezinformację, 
co udowodniły wydarzenia w Estonii w 2007 r.1 czy konflikt na Ukrainie. 
Tworzy to nowe środowisko, do którego muszą dostosować się całe Siły 
Zbrojne RP, w tym Wojska Specjalne. Stąd pojawia się konieczność po-
wrotu do wydawałoby się starych rozwiązań, opisanych w wydanych już 
kiedyś dokumentach, ale przy zastosowaniu nowej techniki jaka znalazła 
się na wyposażeniu tego Rodzaju Sił Zbrojnych oraz poszukiwaniu nowych 
sposobów działania uwzględniających ww. zagrożenia.  

Dzieje się to niejako równolegle do utrzymania dotąd ograniczonego 
zaangażowania w przeciwdziałanie kolejnemu zjawisku, jakim jest terro-
ryzm islamski. Dynamika jego rozwoju, jaką obserwujemy od przełomu XX 
i XXI w., skutkuje destabilizacją szeregu państw na terenie Afryki Północ-

                                                           
1 Autor ma tu na myśli zmasowany atak cybernetyczny hakerów najprawdopodobniej 

powiązanych z władzami Federacji Rosyjskiej, który miał miejsce od 17 maja 2007 r. na 
serwery i strony internetowe Zgromadzenia Państwowego, rządu, banków oraz środków 
masowego przekazu. Atak ten został prawdopodobnie spowodowany konfliktem pomiędzy 
władzami Estonii i Federacji Rosyjskiej dotyczącym usunięcia pomnika upamiętniającego 
Armię Czerwoną w Tallinie.  
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nej i Bliskiego Wschodu, a co za tym idzie niekontrolowaną migracją lud-
ności z ww. obszarów na teren Europy. Napływ imigrantów do krajów Unii 
Europejskiej wykorzystują terroryści do skrytego dostania się na terytoria 
wielu państw, co z kolei powoduje wzrost zagrożenia terrorystycznego, 
czego odzwierciedleniem jest szereg zamachów i incydentów o charakte-
rze terrorystycznym powodujących niepokoje i radykalizację postaw lokal-
nych społeczności wobec przybyszy. Jak na razie mają one miejsce głów-
nie na terenie Europy Zachodniej, ale nie możemy mieć pewności, że nie 
pojawią również u nas. W przypadku Wojsk Specjalnych oznacza to z jed-
nej strony zaangażowanie w misjach szkoleniowych na Bliskim i Środko-
wym Wschodzie, ale z drugiej – pozostawanie w zwiększonej gotowości do 
wsparcia służb bezpieczeństwa naszego państwa w przeciwdziałaniu wy-
mienionym zagrożeniom na terenie kraju, co wynika z obowiązujących ak-
tów prawnych. Zaangażowanie to było widoczne np. podczas zabezpie-
czenia ubiegłorocznego Szczytu NATO w Warszawie czy też Światowych 
Dni Młodzieży. Zmiana dostępnych środków oraz stopnia edukacji poten-
cjalnych terrorystów wymusza na Wojskach Specjalnych doskonalenie 
procedur współdziałania z formacjami odpowiedzialny mi za bezpie-
czeństwo wewn ętrzne pa ństwa oraz poszukiwanie nowych rozwi ązań, 
jak np. realizacja zadań w warunkach zagrożenia substancjami toksycz-
nymi gotowymi do użycia lub użytymi w środowisku cywilnym. Należy przy 
tym liczyć się z powszechną obecnością mediów, a także dokumentowa-
niem zdarzeń przez przypadkowych świadków, co nie sprzyja bezpieczeń-
stwu prowadzonych wspólnie działań i może być przez samych terrorystów 
wykorzystane na niekorzyść służb bezpieczeństwa oraz żołnierzy Wojsk 
Specjalnych w przyszłości.  

Jak wynika z powyższych rozważań, tylko na skutek omówionych 
zmian w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego żołnierze Wojsk 
Specjalnych RP musz ą być równocze śnie gotowi do realizacji zada ń 
w trzech ró żnych środowiskach : zimnowojennym2, asymetrycznym ze-
wnętrznym3 związanym z realizacją misji poza granicami państwa oraz 
asymetrycznym wewnętrznym4, związanym z szeroko pojętym zarządza-
niem kryzysowym.  

                                                           
2 Przez środowisko zimnowojenne autor rozumie środowisko, w którym istnieje ryzyko 

płynnego przejścia ze stanu zagrożenia konfliktem o wysokiej intensywności do samego 
konfliktu pomiędzy równorzędnymi stronami posiadającymi zaawansowane pod względem 
organizacyjnym i technicznym siły zbrojne. Jest to więc środowisko symetryczne. 

3 Środowisko asymetryczne zewnętrzne wg autora to obszary znajdujące się na ze-
wnątrz państw NATO i UE, na których występują konflikty wewnętrzne będące obiektem 
oddziaływania Sojuszu w ramach operacji reagowania kryzysowego. Asymetria w tym śro-
dowisku wynika z dysproporcji sił, metod prowadzenia walki zbrojnej oraz systemu wartości 
pomiędzy walczącymi stronami.  

4 Przez środowisko asymetryczne wewnętrzne autor rozumie terytorium naszego kraju 
wraz z ludnością i infrastrukturą, na które mogą oddziaływać terroryści (pojedynczo bądź 
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Kolejne wyzwania wiążą się ze zmianami w warto ściach wyznawa-
nych przez nasze społecze ństwo . Od przemian ustrojowych w 1989 r. 
wyrosło nowe pokolenie ludzi, dla których ważne są przede wszystkim wy-
soki komfort życia i spełnianie swoich aspiracji przy dość ograniczonej go-
towości do poświęceń, o narażaniu zdrowia czy życia nie wspominając. 
Konsumpcyjny styl życia, będący wynikiem zarówno bogacenia się społe-
czeństwa, jak i zmian w sposobie wychowania i edukacji, dodatkowo pod-
sycany przez media spowodował zmniejszone zainteresowanie służbą dla 
kraju, wymagającą poświęceń i zapewniającą dość przeciętny standard 
życia. Sytuację pogarsza możliwość emigracji w celach zarobkowych5, 
prowadzona do niedawna polityka redukowania liczebności Sił Zbrojnych, 
likwidacja lub zapowiedzi likwidacji przywilejów dla służb mundurowych 
oraz przedstawiany w mediach niezbyt korzystny wizerunek polskiego żoł-
nierza. Wszystko to powoduje problem z naborem do Sił Zbrojnych 
kandydatów, którzy po kilku latach słu żby mogliby stara ć się o przy-
jęcie do Wojsk Specjalnych (WS) . Jednostki WS (JWS) poszukują bo-
wiem kandydatów, dla których wojsko jest pasją, o dużej odporności na 
stres i zmęczenie, wysokiej sprawności fizycznej i intelektualnej, zdolnych 
do działania w grupie, ale potrafiących również samodzielnie myśleć 
w sposób nieszablonowy, nastawionych na kreatywne rozwiązywanie pro-
blemów. Niestety spośród ochotników trafiających do Sił Zbrojnych tylko 
niewielka część posiada wymienione cechy, a Ci, którzy mogą się ubiegać 
o wstąpienie w szeregi Wojsk Specjalnych, napotykają na opór swoich 
przełożonych, ponieważ żaden dowódca nie chce tracić wartościowego 
podwładnego, któremu często można powierzyć odpowiedzialne zadania 
bez ustawicznego nadzoru. Stąd często zdarza się, że żołnierze, którym 
nawet udało się pomyślnie przebrnąć przez sito kwalifikacji i selekcji, nie 
trafiają do Wojsk Specjalnych6.  

Rewolucja techniczna , a szczególnie dynamika jej przebiegu, stano-
wi również poważne wyzwanie dla Wojsk Specjalnych. Dotyczy to zarówno 
systemów o charakterze obronnym utrudniających realizację działań spe-
cjalnych, takich jak np. systemy wykrywania, techniczne systemy monito-
                                                                                                                                                   
grupowo), stosując środki i metody działania typowe dla strony słabszej w konfliktach asy-
metrycznych (np. zamachy bombowe, ataki bezpośrednie z użyciem broni palnej lub białej, 
uprowadzenia, zabójstwa etc,).  

5 Jak podaje Główny Urząd Statystyczny (GUS) pod koniec 2013 r. w celach zarobko-
wych poza granicami kraju czasowo przebywało 2196 tys. obywateli naszego kraju, z czego 
około 1789 tys. na terenie UE. Źródło: Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy 
GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2013, 
http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5471/2/7/1/ informacja _o_ 
rozmiarach_i_kierunkach_emigracji_z_polski_w_latach-2004-2013.pdf [dostęp:11.04.2017]. 

6 Dowodem na to jest szereg przypadków negatywnego stanowiska Departamentu 
Kadr MON w sprawie przeniesienia w struktury Wojsk Specjalnych żołnierzy z pozostałych 
Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ) RP, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczyli kwalifikację i/lub 
selekcję do tego Rodzaju Sił Zbrojnych. 
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ringu i ochrony obiektów czy coraz bardziej powszechnego użycia środki 
bezzałogowe, jak i mogących ułatwić prowadzenie działań specjalnych jak 
np. nowe środki przerzutu czy maskowania, systemy zdalnej obserwacji, 
przenośne środki bezzałogowe, nowe systemy łączności trudne do namie-
rzenia i zapewniające bezpieczny przekaz informacji czy elementy wypo-
sażenia osobistego żołnierzy. Wszystko to powoduje konieczno ść bieżą-
cego śledzenia zmian oraz planowania z wyprzedzeniem i po zyskiwa-
nia nowego sprz ętu , który często dla osób spoza Wojsk Specjalnych wy-
daje się zbędnym gadżetem. Sytuację pogarsza scentralizowany system 
planowania i realizacji zakupów obowiązujący w Siłach Zbrojnych, który 
zwyczajnie nie nadąża za pojawiającymi się nowinkami technicznymi. 
W dodatku dynamiczny postęp powoduje szybsze starzenie się sprzętu, 
który z punktu widzenia decydentów wyższego szczebla jest postrzegany 
jako nowy (tym bardziej że nie spotykany w pozostałych RSZ), ale z punk-
tu widzenia zmian, jakie się dokonały, może już być przestarzały. Co wię-
cej rewolucja techniczna wymusza również zmiany organizacyjno-etatowe 
oraz szkoleniowe, gdyż obsługa nowych środków wymusza pozyskiwanie 
kandydatów mających solidne wykształcenie techniczne, wyszkolenie ich 
w posługiwaniu się coraz bardziej wyrafinowanym sprzętem wojskowym, 
a następnie obsadzenie na stanowiskach, które wcześniej nie występowały 
w strukturach.  

Postępowi technicznemu towarzyszy coraz wi ększa zło żoność śro-
dowiska, w którym maj ą realizowa ć zadania Wojska Specjalne . Nie da 
się bowiem obecnie prowadzić jakichkolwiek działań z użyciem Sił Zbroj-
nych w sposób inny niż połączony. Dotyczy to również działań związanych 
z szeroko pojętym zarządzaniem kryzysowym. Wymusza to niejako podję-
cie współpracy WS z wojskami konwencjonalnymi oraz służbami odpowie-
dzialnymi za bezpieczeństwo państwa. Stoi to niejako w sprzeczności ze 
swoistą hermetycznością Wojsk Specjalnych, co wynika z wymogu utrzy-
mania w tajemnicy zdolności, możliwości i technik przed potencjalnym 
przeciwnikiem, a także zachowania anonimowości personelu z wyjątkiem 
osób, które z konieczności są osobami publicznie znanymi. Ta złożoność 
wymusza z jednej strony wspólne szkolenia, opracowanie procedur współ-
działania, pewną kompatybilność sprzętową, a z drugiej – również pewną 
zmianę mentaln ą. Dla żołnierzy WS oznacza to zapoznanie 
z możliwościami i sposobem działania żołnierzy wojsk konwencjonalnych 
czy funkcjonariuszy i osiągnięcie zdolności do współdziałania z nimi przy 
nieujawnianiu wszystkich tajników dotyczących swojego RSZ. Od żołnierzy 
wojsk konwencjonalnych czy funkcjonariuszy wymaga z kolei zaakcepto-
wania inności żołnierzy Wojsk Specjalnych wyrażającej się choćby w tech-
nikach działania, uzbrojeniu czy wyposażeniu, a także poszanowania fak-
tu, że wiele informacji dotyczących tego RSZ nie może być im ujawnio-
nych.  
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Duży wpływ na funkcjonowanie Wojsk Specjalnych mają zmiany 
w systemie dowodzenia Sił Zbrojnych RP . Niezależnie bowiem od 
słuszności przyjętych rozwiązań zawsze powodują one pewien chaos we 
współpracy z innymi instytucjami działającymi w ramach Sił Zbrojnych czy 
też poza nimi. Ponadto zapowiedzi kolejnych zmian wywołują poczucie 
niepewności, a po zapoznaniu się z nimi trzeba dokonać znacznego wysił-
ku na rzecz przystosowania się do nowej rzeczywistości i nawiązania no-
wych więzi zarówno strukturalnych, jak i funkcjonalnych. Niestety może się 
to odbyć kosztem zmniejszenia intensywności prac nad rozwojem swojego 
RSZ w kontekście nowych wyzwań i zadań, jakie się pojawiają, a także 
utraty doświadczonych żołnierzy i pracowników wojska, niebędących 
w stanie zaakceptować zmian lub niemieszczących się w nowych struktu-
rach. Należy dodać, że choć problem ten dotyczy także pozostałych RSZ, 
to w przypadku Wojsk Specjalnych jest on o tyle boleśniejszy, że muszą 
one z jednej strony w swoim rozwoju niejako wyprzedzać zmieniającą się 
rzeczywistość, aby zachować swoją skuteczność, a z drugiej odejście każ-
dego żołnierza czy pracownika oznacza bezpowrotną stratę kapitału wielu 
lat szkolenia, zdobytej wiedzy i doświadczenia.  

Reasumując zebrane fakty, można wskazać, że do wyzwań, jakie stoją 
przed Wojskami Specjalnymi, należy zaliczyć dynamiczne zmiany zacho-
dzące w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego połączone ze 
zmianami społecznymi oraz rewolucją techniczną. Odpowiedzią na nie są 
z kolei zmiany zachodzące w samych Siłach Zbrojnych (które powodują 
zakłócenia w ich funkcjonowaniu oraz wiążą się z odejściami doświadczo-
nych ludzi) oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne, co, uwzględniając różnice 
wynikające ze specyfiki ich przeznaczenia i funkcjonowania, powoduje ko-
nieczność przełamywania pewnych, dotychczas istniejących przeszkód 
w tej dziedzinie. 

 
 

Proponowane kierunki zmian 
 

Z racji tego, że w Wojskach Specjalnych najważniejszym ogniwem jest 
zawsze człowiek, należałoby zmodyfikowa ć obowi ązujący system po-
zyskiwania kandydatów . Wobec problemów z przechodzeniem zakwalifi-
kowanych do Wojsk Specjalnych żołnierzy zawodowych z innych RSZ oraz 
potrzebami kadrowymi rodzi się potrzeba stworzenia niezależnego syste-
mu pozyskiwania kandydatów ze środowiska cywilnego. System ten powi-
nien stanowić niejako osobną ścieżkę obok tej obowiązującej dla całych Sił 
Zbrojnych przy dalszym zachowaniu wysokich wymogów przyjęcia. Wy-
magałby on również dodatkowego wysiłku ze strony służb odpowiedzial-
nych za weryfikację kandydatów pod względem bezpieczeństwa, w tym 
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dostępu do informacji stanowiących tajemnicę państwową, aby uniknąć 
infiltracji Wojsk Specjalnych przez niepożądane organizacje czy służby 
państw trzecich. Równie ważne w tym zakresie będzie stworzenie rozwią-
zań organizacyjno-kadrowych umożliwiających usuwanie ww. kandydatów 
bez konsekwencji kadrowych w trakcie prowadzonego dla nich szkolenia 
podstawowego czy też bazowego ze względu np. na brak postępów 
w szkoleniu czy też ujawnione w trakcie tegoż szkolenia niepożądane ce-
chy psychofizyczne. Aby jednak mieć w ogóle jakichkolwiek kandydatów 
ze środowiska cywilnego, posiadających już na wstępie solidne kwalifika-
cje, niezbędne jest m.in. zastosowanie rozwiązań wykorzystywanych 
w innych państwach, w których promuje się służbę dla Ojczyzny, a Wojska 
Specjalne są przedstawiane jako elita. Konieczna jest również stabilność 
przywilejów dla służb mundurowych, system motywacji finansowej oraz 
możliwości rozwoju. Zmian wymaga również system wychowania i eduka-
cji. Należy powrócić do promowania postaw patriotycznych, znajomości 
własnej historii oraz budowania dumy narodowej przy zachowaniu posza-
nowania dla innych nacji.  

Niewątpliwie, aby się rozwijać, WS muszą posiąść zdolności do samo-
dzielnego szkolenia swoich stanów osobowych wraz z nadawaniem im 
stosownych uprawnień oraz posiadaniem własnej infrastruktury szkolenio-
wej. Oznacza to konieczność utworzenia Centrum Szkolenia Wojsk 
Specjalnych  przeznaczonego zarówno dla nowo przybyłych kandydatów 
do JWS, jak i ciągłego podnoszenia kwalifikacji żołnierzy WS, którzy szko-
lenie bazowe mają już za sobą, a także są zgrani w ramach swoich macie-
rzystych pododdziałów. Centrum to musi posiadać własną kadrę dydak-
tyczną, infrastrukturę szkoleniową, sprzęt specjalistyczny i programy kur-
sów uwzględniających szereg specjalności występujących w Wojskach 
Specjalnych oraz możliwość nadawania uprawnień honorowanych w Si-
łach Zbrojnych oraz poza nimi.  

Nie jest tajemnicą, że obecnie JWS w przeciwieństwie do pozostałych 
RSZ (nie licząc nowo powstałych Wojsk Obrony Terytorialnej) nie posiada-
ją własnego poligonu. Konsekwencją istniejącego stanu rzeczy jest ko-
nieczność korzystania z ośrodków szkoleń poligonowych pozostałych RSZ, 
niedysponujących odpowiednią dla WS infrastrukturą, bądź wynajmu 
obiektów komercyjnych mających również szereg ograniczeń. Utrudnia to 
w znacznej mierze planowanie i realizację szkolenia ze względu na kłopo-
tliwy dostęp do obiektów szkoleniowych przydatnych dla WS bądź ko-
nieczność korzystania z takich, które kompletnie do szkolenia komando-
sów się nie nadają. Konieczne jest więc utworzenie w ramach Wojsk 
Specjalnych własnego o środka szkolenia poligonowego  wraz 
z wybudowaniem dostosowanej do potrzeb JWS infrastruktury umożliwia-
jącej praktyczne szkolenie się pododdziałów w oparciu o różne scenariu-
sze i z wykorzystaniem różnorodnych środków, a także sprawdzanie no-
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wych rozwiązań w dziedzinie taktyki i środków technicznych, których 
wprowadzenie mogłoby w sposób wymierny podnieść jakość posiadanych 
zdolności. Co ważniejsze, posiadanie własnego poligonu umożliwiłoby po-
prawę efektywności realizowanego szkolenia, swobodę w jego planowaniu 
i prowadzeniu, a także utrzymanie w tajemnicy rozwiązań, nad którymi 
pracują Wojska Specjalne. Rozwiązanie to mogłoby również przynieść ko-
rzyść pozostałym RSZ, umożliwiając szkolenie w zakresie współpracy 
z WS, a zastosowanie nowych rozwiązań w zakresie infrastruktury szkole-
niowej mogłoby stać się inspiracją do dokonania zmian w sposób wybiór-
czy w ośrodkach szkolenia poligonowego pozostałych RSZ.  

Niezbędna jest również centralizacja struktury dowodzenia Woj-
skami Specjalnymi.  Nie jest bowiem tajemnicą, że na skutek reformy na 
przełomie 2013 r. i 2014 r. nastąpiło jej czasowe rozproszenie, co nieko-
rzystnie odbiło się na ich rozwoju i możliwościach. Ponowne scentralizo-
wanie dowodzenia w Wojskach Specjalnych poprzez odtworzenie Dowódz-
twa Wojsk Specjalnych wraz z posiadanymi już kiedyś funkcjami Force 
Provider’a i Force User’a umożliwiłoby z pewnością przyspieszenie ich 
rozwoju i odzyskanie pewnej autonomii.  

Myśląc o rozwoju Wojsk Specjalnych, nie sposób pominąć tak istotne-
go w dzisiejszych czasach czynnika, jakim jest bez wątpienia informacja. 
Zróżnicowane źródła jej pozyskiwania oraz konieczność dzielenia się nią 
z różnymi organami układu militarnego i pozamilitarnego wymuszają kwe-
stię przemyślenia posiadania przez Wojska Specjalne RP wyspecjali-
zowanej komórki zdolnej wraz ze stosownymi narz ędziami do analizy, 
przetwarzania i dystrybucji informacji . Samo przygotowanie i prowa-
dzenie działań specjalnych czy operacji specjalnej wymagać będzie pozy-
skania informacji z reguły trudno dostępnych, objętych wysoką klauzulą 
tajności. Podobnie Wojska Specjalne realizujące swoje zadania zdobywać 
będą informacje o podobnej klauzuli, które będą potrzebne innym organom 
dowodzenia lub kierowania na różnych szczeblach. Ponadto w przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowych lub na wypadek wojny niezbędne może 
być wydzielenie szeregu zespołów łącznikowych do pozostałych dowództw 
komponentów czy instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju po 
to, aby usprawnić przepływ informacji i dokonywać sprawnej koordynacji 
działań.  

Z informacją wiążą się niewątpliwie działania w tzw. cyberprzestrzeni . 
Rozwój w tej dziedzinie, w tym możliwości pozyskiwania informacji oraz 
przeprowadzania tzw. cyberataków, niewątpliwie karze się zastanowić nad 
możliwością utworzenia w ramach WS osobnej jednostki przeznaczo -
nej do tego typu zada ń. Jej powstanie bez wątpienia zwiększyłoby moż-
liwości Wojsk Specjalnych w dziedzinie ochrony i obrony własnych syste-
mów teleinformatycznych, ale także umożliwiłoby pozyskiwanie za pomocą 
narzędzi komputerowych niezbędnych informacji, a w razie potrzeby pro-
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wadzenie działań o charakterze zaczepnym. Szczególnie warte rozważe-
nia byłoby zdalne obezwładnianie w systemach wykrywania, teleinforma-
tycznych czy też ochrony przeciwnika, elementów o kluczowym znaczeniu 
dla ich funkcjonowania. Oczywiście utworzenie takiej jednostki w strukturze 
WS musiałoby się wiązać z pozyskaniem kandydatów o bardzo specjali-
stycznej wiedzy technicznej oraz nabyciem sprzętu i oprogramowania ko-
niecznego do prowadzenia tego typu działań. Niemniej jednak skrytość 
działań w cyberprzestrzeni oraz potencjał, jaki za sobą niosą, warte są 
rozważenia, ponieważ coraz bardziej wyrafinowane systemy techniczne 
wykorzystywane do kontroli, monitorowania czy obrony obszarów już 
wkrótce zmuszą nas do zajęcia się sposobami ich zdalnego obezwładnia-
nia i to często przy wykorzystaniu środków niekinetycznych.  

Rozpatrując kierunki rozwoju Wojsk Specjalnych, nie sposób pominąć 
konieczności ciągłego pozyskiwania nowego sprzętu oraz materiałów. 
Obecnie najbardziej palącą potrzebą jest niewątpliwie pozyskanie nowe-
go sprz ętu zwi ększającego autonomiczn ą mobilno ść Wojsk Specjal-
nych i specjalnie przeznaczonego do działania we wrogim środowisku. 
Chodzi tu przede wszystkim o środki przerzutu powietrznego, lądowego 
czy drogą wodną wraz ze specjalnie wyszkolonym do tego personelem, 
które dałyby znaczną swobodę realizacji zadań oraz zwiększały bezpie-
czeństwo i samowystarczalność operatorów. Postęp w zakresie miniatury-
zacji urządzeń bezzałogowych oraz środków rozpoznania radioelektro-
nicznego niewątpliwie umożliwia pozyskanie systemów do prowadzenia 
zdalnego rozpoznania obiektów oraz systemów ł ączności  bez potrze-
by zbliżania się do nich, a w razie potrzeby również ich eliminację ze 
znacznej odległości. Nowe materiały maskuj ące mogą z kolei zapewnić 
lepsze możliwości skrytego prowadzenia działań, a nowe technologie 
wykorzystywane w logistyce czy medycynie  mogą zwiększyć samowy-
starczalność i zdolność do przetrwania operatorów w warunkach realizacji 
zadań o najwyższym stopniu ryzyka.  

Większość z tych rozwiązań jest już dostępna lub stanie się dostępna 
już wkrótce. Aby umożliwić jednak ich szybkie i sprawne pozyskiwanie nie-
zbędne jest zapewnienie mo żliwo ści ich szybkiego zakupu i wprowa-
dzania do u żytku z pomini ęciem Prawa o zamówieniach publicznych , 
co oznaczałoby potrzebę wyłączenia Wojsk Specjalnych z konieczności 
jego stosowania w zakresie zakupów. Konieczne byłoby również przywró-
cenie i rozszerzenie przyszłemu Dowódcy Wojsk Specjalnych uprawnień 
gestora środków finansowych II stopnia, które posiadał przed reformą sys-
temu dowodzenia na przełomie 2013 r./2014 r. Jest to tym bardziej zasad-
ne, że w porównaniu do wojsk konwencjonalnych w Wojskach Specjalnych 
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występuje niewielka liczba środków specyficzna tylko dla tego RSZ7. 
Obecne rozwiązania uniemożliwiają szybkie pozyskanie do nich części 
zamiennych, co niekorzystnie odbija się na zdolnościach operacyjnych.  

Niezbędne jest również ciągłe pogł ębianie interoperacyjno ści 
z pozostałymi RSZ , służbami czy też jednostkami wojsk specjalnych in-
nych krajów. Dzieje się to poprzez podejmowanie działań w trzech obsza-
rach: proceduralnym, sprzętowym i mentalnym. Dlatego niezbędne jest 
kontynuowanie współpracy zarówno w dziedzinie szkolenia oraz działalno-
ści operacyjnej, jak i w zakresie prowadzenia zakupów części sprzętu, któ-
ry pod wieloma względami musi być ze sobą kompatybilny. Posiadanie np. 
środków łączności kompatybilnych ze sobą, wspólnych procedur działania 
popartych wzajemną znajomością wynikającą ze szkoleń umożliwia szyb-
kie przystąpienie do realizacji zadań bez straty zbędnego czasu i daje 
większą szansę na odniesienie sukcesu. Stąd niezbędne jest zacieśnianie 
współpracy zarówno w wymiarze narodowym, jak i sojuszniczych wojsk 
specjalnych poprzez jej intensyfikację. Bardzo istotne jest również skróce-
nie drogi przesyłu informacji w sytuacjach kryzysow ych i w czasie 
wojny  na przykład poprzez umożliwienie Wojskom Specjalnym nawiązy-
wania bezpośredniej współpracy ze służbami specjalnymi na jak najwcze-
śniejszym etapie pojawiania się zagrożeń. Tylko bowiem odpowiednio 
wczesne użycie WS, posiadających dokładne informacje uzyskane od 
służb, daje szansę na skuteczne przeciwstawienie się niebezpieczeństwu. 

Reasumując, wskazane zatem jest zwiększenie autonomii Wojsk Spe-
cjalnych w zakresie pozyskiwania kandydatów, szkolenia i doskonalenia 
zawodowego, dowodzenia oraz dokonywania samodzielnych zakupów 
przy jednoczesnym zwiększaniu i zacieśnianiu współpracy oraz wymiany 
informacji zarówno z pozostałymi RSZ, jak i wszelkimi służbami odpowie-
dzialnymi za bezpieczeństwo zewnętrzne oraz wewnętrzne kraju, a także 
wojskami specjalnymi krajów posiadających znaczne zdolności i osiągnię-
cia w tym zakresie. Co więcej nowe, pojawiające się obszary i możliwości 
związane z rozwojem technicznym (m.in. działania w cyberprzestrzeni, 
nowe środki techniczne) dają szansę Wojskom Specjalnym na zdobycie 
nowych zdolności, bez których trudno będzie im zachować swoją skutecz-
ność.  

 
 
 
 
 

                                                           
7 Najlepszym przykładem niech będą pojazdy M-ATV, których Wojska Specjalne po-

siadają ok. 50 sztuk w porównaniu do około 670 sztuk kołowych transporterów opancerzo-
nych Rosomak będących na wyposażeniu Wojsk Lądowych.  
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Zakończenie 
 

Na podstawie zgromadzonych argumentów można stwierdzić, że 
w odniesieniu do przedstawionych przez autora wyzwań stojących przed 
Wojskami Specjalnymi konieczne będzie ich ponowne usamodzielnienie, 
a także zapewnienie warunków do bardzo szybkiej adaptacji do dyna-
micznych zmian zachodz ących we współczesnym świecie . Obserwo-
wana bowiem przez nas rzeczywistość, charakteryzująca się nieprzewidy-
walnością i nagłością, wymusza konieczność dużej elastyczności wojska, 
które ze swojej natury są przeznaczone do najbardziej złożonych i niebez-
piecznych zadań w środowisku o wysokim stopniu ryzyka. Wymusza to 
przeprowadzenie szeregu zmian dotyczących Wojsk Specjalnych, w tym 
również o charakterze prawnym, aby były one w stanie skutecznie funkcjo-
nować oraz wypełniać stawiane przed nimi zadania.  

Przedstawione przeze mnie proponowane rozwiązania niewątpliwie 
nie wyczerpują wyzwań i kierunków rozwoju Wojsk Specjalnych. Należy 
bowiem oczekiwać, że dalsze zmiany, które obserwujemy w środowisku 
bezpieczeństwa międzynarodowego oraz postęp techniczny, będą niewąt-
pliwie wymuszać dalszą ewolucję tego RSZ. Niezbędne będzie ciągłe śle-
dzenie tych zmian, ale również rozwiązań wdrażanych w wojskach spe-
cjalnych czołowych państw świata, takich jak np.: USA, Federacja Rosyj-
ska, Wielka Brytania czy Izrael. Pozostaje mieć przy tym nadzieję, że po-
czynione w ciągu ostatniego dziesięciolecia inwestycje w Wojska Specjal-
ne RP nie zostaną zmarnowane, a przychylność oraz wsparcie ze strony 
zwierzchników zarówno tych ze świata polityki, jak i środowiska wojskowe-
go, pozwolą im zachować, a nawet zwiększyć swoją skuteczność. Jak po-
kazują bowiem doświadczenia współczesnych konfliktów zbrojnych wła-
ściwe użycie doskonale wyszkolonych i wyposażonych komandosów, sto-
sujących nowe sposoby prowadzenia walki oraz działających w sposób 
niekonwencjonalny, przynosi o wiele większe korzyści, niż wynikałoby to 
z ich liczebności. Z kolei rozwiązania wdrażane w wojskach specjalnych 
często później ulegają upowszechnieniu poprzez ich wybiórcze zastoso-
wanie w pozostałych wojskach konwencjonalnych, podnosząc jakość wy-
konywanych przez te wojska zadań. Tak więc wojska specjalne pełnią rolę 
nie tylko skutecznego narzędzia prowadzenia walki zbrojnej, lecz także 
prekursora nowych rozwiązań.  
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POLISH SPECIAL  
OPERATIONS FORCES - CONTEMPORARY CHALLENGES 

AND POTENTIAL DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 
 

Polish Special Operations Forces (POLSOF) are one of five branches 
in the Polish Armed Forces. Thanks to their unique capabilities, selected 
personnel, and sophisticated equipment, they play a crucial role in the Pol-
ish national security system. However, the changes in international security 
environment, society, and technology meanthat POLSOF hasto face new 
challenges and to adapt to a new reality while keeping up their efficiency 
and being “a step ahead” with regard to new threats. 

In this paper, the author describes new contemporary challenges 
posed by the changing world and discusses what changes regarding POL-
SOF should be implemented to keep their effectiveness on top level. 
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Wstęp 
 

Od momentu rozpadu dwubiegunowego porządku światowego na 
przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku możemy zaobserwować dynamicz-
ne zmiany w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Są one nie-
wątpliwie spowodowane wybuchem szeregu konfliktów lokalnych zarówno 
w Afryce, jak i na Bliskim oraz Środkowym Wschodzie, a także próbami 
zmian w postzimnowojennym porządku światowym przez niektóre pań-
stwa, takie jak np. Federacja Rosyjska. Towarzyszący im postęp globaliza-
cji powoduje, że zdarzenia mające wymiar lokalny często mają wpływ na 
sytuację regionalną (a nawet globalną).Najlepszym tego przykładem jest 
migracja ludności z obszarów dotkniętych zarówno konfliktami zbrojnymi, 
jak i niskim poziomem życia do państw Unii Europejskiej. Spowodowało to 
destabilizację w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Wska-
zanym przez autora zmianom towarzyszy szereg zagrożeń, w tym również 
mających charakter terrorystyczny, czego najlepszymi przykładami są za-
machy w Paryżu, Nicei czy też Brukseli.  

Polska jako państwo będące zarówno członkiem Unii Europejskiej, jak 
i NATO, choć jeszcze nie doświadczyła zdarzeń o charakterze terrory-
stycznym, musi być na nie przygotowana. Skłaniają ku temu przekonaniu 
incydenty i zamachy o charakterze terrorystycznym za naszą zachodnią 
granicą1, która zgodnie z układem Schengen ma charakter otwarty. Rów-
nie istotne są wydarzenia o podobnym charakterze na Ukrainie, które miały 
miejsce od 2014 r. Stąd nasze państwo musi być w gotowości do wykorzy-
stania szeregu narzędzi do przeciwstawienia się tego typu zagrożeniom. 
Narzędziem takim są Siły Zbrojne, których jedną z misji jest wsparcie bez-

                                                           
1 Tylko w 2016 r. doszło do takich zdarzeń m.in. w Berlinie, Ansbach, Würzburgu, 

Monachium czy Essen. 
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pieczeństwa wewnętrznego państwa oraz udzielenie pomocy społeczeń-
stwu. Wojska Specjalne RP, będąc częścią Sił Zbrojnych, posiadają sze-
reg zdolności pozwalających wykorzystać je do zapewnienia bezpieczeń-
stwa obywateli naszego kraju.  

Przedmiotem rozważań autora w tym artykule będą zasady i możliwo-
ści użycia Wojsk Specjalnych RP w aspekcie zagrożeń terrorystycznych. 
W związku z przedmiotem badań celem artykułu jest rozwiązanie problemu 
badawczego wyrażonego w pytaniu: W jaki sposób wykorzystać Wojska 
Specjalne naszego państwa do przeciwdziałania zagrożeniom terrory-
stycznym?  

Mając na uwadze specyfikę tematu, autor wykorzystał w procesie ba-
dawczym metody teoretyczne. Zasadniczy element poznawczy uzyskano 
w wyniku analizy treści literatury przedmiotu oraz poprzez wnioskowanie. 
Z metod praktycznych wykorzystano wyniki obserwacji bezpośredniej 
uczestniczącej, prowadzonej w sposób niestandaryzowany. 

 
 

Akty prawne normujące użycie Wojsk Specjalnych RP 
w przeciwdziałaniu zagrożeniom o charakterze 

 terrorystycznym 
 

Użycie Sił Zbrojnych RP, a w tym także Wojsk Specjalnych, do wspar-
cia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz udzielenia pomocy spo-
łeczeństwu normuje szereg aktów prawnych. Z punktu widzenia przeciw-
działania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym do najważniejszych 
z nich należy zaliczyć: 

• Ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycz-
nych (Dz. U. z 2016 r., poz. 904); 

• Ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 
355); 

• Ustawę z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośred-
niego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 628); 

• Ustawę z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów mor-
skich (Dz. U. z 2016 r., poz. 49); 

• Ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 
(Dz. U. z 1990 r., nr 78, poz. 462); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu organizacji współdziałania oddziałów 
i pododdziałów Policji z oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego 
stopnia alarmowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1087);  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie 
użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospoli-
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tej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia 
porządku publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1090);  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.  
w sprawie użycia sił Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zagrożenia bezpieczeń-
stwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu teryto-
rialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1575);  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie 
trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieże-
nia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom 
oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku 
lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1139). 

Z punktu widzenia problemu podjętego w artykule szczególne znacze-
nie ma Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycz-
nych, która w sposób jednoznaczny definiuje pojęcia zdarzenia o charakte-
rze terrorystycznym2, działań antyterrorystycznych3 oraz działań kontrterro-
rystycznych4. W odniesieniu do stanu prawnego sprzed wydania wymie-
nionej ustawy (zwanej dalej przez autora Ustawą AT) stanowi to znaczny 
postęp. Z punktu widzenia użycia Sił Zbrojnych RP (SZ RP) szczególnego 
znaczenia nabiera art. 22. Ustawodawca w sposób jednoznaczny określił 
w nim, że Siły Zbrojne RP mają być użyte do udzielenia pomocy oddziałom 
i pododdziałom Policji, co wskazuje, że mają pełnić funkcj ę wspieraj ącą. 
Ponadto zapis dotyczący użycia Sił Zbrojnych zawarty w pkt 1 niniejszego 
artykułu, a mianowicie: stosownie do ich przygotowania specjalistycznego, 
posiadanego sprzętu i uzbrojenia oraz zaistniałych potrzeb, w sposób jed-
noznaczny określa, że mają być one użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, 
wyszkoleniem, wyposażeniem i przygotowaniem. Artykuł ten stanowi rów-

                                                           
2 Zdarzenie o charakterze terrorystycznym – należy przez to rozumieć sytuację, co do 

której istnieje podejrzenie, że powstała na skutek przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny, lub zagrożenie zaistnienia takiego przestępstwa – art. 2, pkt. 7. 

3 Działania antyterrorystyczne – należy przez to rozumieć działania organów 
administracji publicznej polegające na zapobieganiu zdarzeniom o charakterze 
terrorystycznym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 
zaplanowanych przedsięwzięć, reagowaniu w przypadku wystąpienia takich zdarzeń oraz 
usuwaniu ich skutków, w tym odtwarzaniu zasobów przeznaczonych do reagowania na nie 
– art. 2, pkt. 1 

4 Działania kontrterrorystyczne – należy przez to rozumieć działania wobec sprawców, 
osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późń. zm.) prowadzone w celu wyeliminowania 
bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osób lub mienia przy wykorzystaniu 
specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania – art. 2 pkt. 2. 
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nież, że użycie SZ RP następuje po wprowadzeniu trzeciego lub czwartego 
stopnia alarmowego (opisanych w art. 15), a dzieje się to na mocy decyzji 
Ministra Obrony Narodowej wydanej na wniosek Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji. W porównaniu do poprzedniego stanu prawne-
go stanowi to bardzo pozytywną zmianę. Oznacza bowiem znaczne skró-
cenie procesu aktywacji pododdziałów i oddziałów SZ RP wydzielanych do 
wsparcia Policji, gdyż użycie wojska nie jest już warunkowane postano-
wieniem Prezydenta RP, które na mocy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji (art. 18) wydawał na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Odnosi się 
to również do aktywacji sił i środków wydzielanych z Wojsk Specjalnych, 
co umożliwia ich szybsze użycie w porównaniu do poprzedniego stanu 
prawnego. Zmiana ta jest uwidoczniona na rysunku 1. 

Co równie istotne, w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 lipca 
2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu organizacji współ-
działania oddziałów i pododdziałów Policji z oddziałami i pododdziałami Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wprowadzenia trzeciego 
lub czwartego stopnia alarmowego wyszczególniono zadania dla SZRP , 
wśród których wymienia się: 

• działania antyterrorystyczne na miejscu zdarzenia o charakterze 
terrorystycznym, w tym działania kontrterrorystyczne ; 

• osłonę lub izolację określonych obiektów, dróg, wydzielonych ulic 
lub części miast; 

• ochronę obiektów, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy; 
• działania przywracające bezpieczeństwo i porządek publiczny. 
Ponadto w Rozporządzeniu określono kompetencje organu koordynu-

jącego oraz osób kierujących działaniami kontrterrorystycznymi. Należy 
przy tym zwrócić uwagę na zapisy, określające, że organ koordynujący 
określa szczegółowe zadania dla wydzielonych z SZ RP oddziałów i pod-
oddziałów, a kierujący określa sposób realizacji zadań, o których mowa 
w § 4 ust., 1 pkt 1.  
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 1. Ró żnice w sposobie aktywacji SZ RP w kontek ście  
zagro żeń terrorystycznych  

 
Ustawa AT normuje również zasady użycia siły. Pkt 6, art. 22 wskazu-

je, że oddziały i pododdziały SZ RP mogą użyć i wykorzystać środki przy-
musu bezpośredniego na zasadach przewidzianych dla żołnierzy Żandar-
merii Wojskowej. Ustawodawca jednak w kolejnym punkcie wskazuje, że 
w przypadku Wojsk Specjalnych mogą one użyć i wykorzystać w działa-
niach kontrterrorystycznych  środki przymusu bezpośredniego i broń 
palną w sposób przewidziany w art. 3, ust. 2a Ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późń. zm.), z zastrzeżeniem dopuszczalności 
użycia broni palnej w przypadkach określonych w art. 23, ust. 1. Zapis ten 
ma bardzo istotne znaczenie, gdyż z jednej strony wskazuje kontekst wy-
korzystania Wojsk Specjalnych, z drugiej – w sposób jednoznaczny okre-
śla, że użycie broni i środków przymusu bezpośredniego może odbywa ć 
się na takich samych warunkach jak podczas konfliktu z brojnego . 
Znosi to w znacznej mierze szereg ograniczeń z tego tytułu pod warunkiem 
przestrzegania prawa międzynarodowego oraz podpisanych przez nasz 
kraj umów i konwencji. Co więcej, art. 23 Ustawy określa możliwość spe-
cjalnego u życia broni w działaniach kontrterrorystycznych z dopuszcze-
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niem intencjonalnego wykorzystania broni palnej ze skutkiem śmiertelnym 
lub powodującym zagrożenia życia bądź zdrowia przeciwko osobie prze-
prowadzającej zamach lub biorącej bądź przetrzymującej zakładnika. 
Istotne jest również, że w takim przypadku nie stosuje się trybu określone-
go w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośrednie-
go i broni palnej, co oznacza zniesienie obowi ązku wydawania ostrze-
żeń oraz u życia broni w sposób jak najmniej wyrz ądzającej szkod ę 
wobec osoby przeprowadzaj ącej zamach lub przetrzymuj ącej zakład-
nika .  

Rozpatrując użycie Wojsk Specjalnych do udzielenie pomocy Policji 
w przeciwstawieniu się zagrożeniom o charakterze terrorystycznym, nie 
należy oczywiście zapominać o zapisach Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji, które nadal obowiązują. Umożliwiają one bowiem wcześniejsze 
użycie pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych  (a więc także Wojsk 
Specjalnych) na mocy wydanego przez Prezydenta RP postanowienia 
przygotowanego na wniosek Prezesa Rady Ministrów, przy czym w przy-
padkach nie cierpiących zwłoki możliwa jest ich aktywacja w takim samym 
trybie jak wynikający z Ustawy AT. Umożliwia to szybkie zaangażowanie 
m.in. Wojsk Specjalnych do przeciwstawienia się zagrożeniom o charakte-
rze terrorystycznym jeszcze przed ogłoszeniem trzeciego lub czwartego 
stopnia alarmowego wynikających z Ustawy AT5. Możliwe jest również 
prowadzenie przez nie działań samodzielnie . Należy jednak zaznaczyć, 
że w przypadku podjęcia działań przez pododdziały i oddziały Wojsk Spe-
cjalnych na mocy Ustawy o Policji ich żołnierzom przysługują uprawnienia 
policjantów . 

Analizując użycie Wojsk Specjalnych RP (WS) w kontekście zagrożeń 
terrorystycznych, nie należy jednak zapominać o możliwości ich użycia do 
wsparcia Straży Granicznej RP. Formacja ta bowiem odpowiada za ochro-
nę naszych granic, w tym również na mocy Ustawy z dnia 12 października 
1990 r. o Straży Granicznej współdziałanie z innymi organami i służbami 
w zakresie rozpoznawania zagrożeń terroryzmem i przeciwdziałania tym 
zagrożeniom6. Odnosi się to również do obszaru morskiego, za który od-
powiada Straż Graniczna. Art. 24 Ustawy AT w sposób jednoznaczny 
określa bowiem, że działania antyterrorystyczne mogą być prowadzone 
również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na akwenach w polskiej 
strefie odpowiedzialności SAR, zgodnie z Międzynarodową konwencją 
o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporządzoną w Hamburgu dnia 27 
kwietnia 1979 r. Ponadto art. 11b Ustawy z dnia 12 października 1990 r. 
o Straży Granicznej w sposób jednoznaczny wskazuje, że w przypadku 
zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicz-
                                                           

5 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 18, Dz. U. z 2015 r., poz. 355. 
6 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, art. 2, pkt 2, ppkt 5d, 

Dz. U. z 1990 r., nr 78, poz. 462. 
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nego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgra-
nicznej, a szczególnie zagrożenia przestępstwem o charakterze terrory-
stycznym bądź jego dokonania w stosunku do obiektów lub urządzeń Stra-
ży Granicznej mogą być użyte do pomocy  Straży Granicznej oddziały 
i pododdziały Sił Zbrojnych. Wydzielenie sił i środków z SZ RP następuje 
na wniosek Prezesa Rady Ministrów na mocy postanowienia wydanego 
przez Prezydenta RP. Jednakże w przypadku niecierpiącym zwłoki decyzję 
o udzieleniu pomocy podejmuje Minister Obrony Narodowej, na wniosek 
Ministra Spraw Wewnętrznych, określając zakres i formę pomocy oraz za-
wiadamiając o niej niezwłocznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
i Prezesa Rady Ministrów7. W art. 11b, ust. 8 Ustawy o Straży Granicznej 
określono, że organem koordynuj ącym  wspólne działania Straży Gra-
nicznej oraz wydzielanych z Sił Zbrojnych oddziałów i pododdziałów jest 
komendant oddziału Stra ży Granicznej  właściwy ze względu na miejsce 
działań podejmowanych przez Straż Graniczną oraz oddziały i pododdziały 
Sił Zbrojnych bądź Komendant Główny Stra ży Granicznej , jeżeli działa-
nia są podejmowane na większym obszarze niż ten przypisany do jednego 
oddziału Straży Granicznej. Ustawodawca ponadto określił, że jeżeli Straż 
Graniczna nie dysponuje możliwością skutecznego przeciwdziałania za-
grożeniu lub dokonaniu przestępstwa lub uzasadnia to rodzaj zagrożenia, 
mogą być użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych w formie prowadzo-
nego samodzielnie przeciwdziałania 8. W przypadku udzielenia pomocy 
Straży Granicznej przez pododdziały i oddziały SZ RP w zakresie użycia 
siły żołnierzom przysługuj ą uprawnienia funkcjonariuszy Stra ży Gra-
nicznej , aczkolwiek w przypadku prowadzonych samodzielnie działań żoł-
nierze mają prawo do użycia broni na zasadach wynikających z art. 3, 
ust. 2a Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza jej użycie na takich samych 
zasadach jak w przypadku udziału w konflikcie zbrojnym . Co więcej jak 
stanowi Ustawa o ochronie żeglugi i portów, w celu przeciwdziałania, 
ograniczenia lub usunięcia zagrożenia dla statków, obiektów portowych lub 
portów na skutek użycia statku lub obiektu pływającego, w przypadku jeśli 
Straż Graniczna nie jest w stanie sprostać sytuacji, Minister Obrony Naro-
dowej może wydać decyzję o zastosowaniu na polskich obszarach mor-
skich wszelkich niezbędnych środków, do zatopienia tego statku lub obiek-
tu pływającego włącznie9. Oznacza to możliwo ść użycia wszelkich do-
stępnych sił, środków i sposobów do likwidacji zagro żenia .  

                                                           
7 Tamże, art. 11b, ust. 3. 
8 Tamże, art. 11c, ust. 1.  
9 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich, art. 27, 

ust. 1, Dz. U. z 2016 r., poz. 49. 
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Podsumowując, należy stwierdzić, że obowiązujące obecnie akty 
prawne w sposób jednoznaczny wskazują rol ę wspieraj ącą Sił Zbrojnych 
(w tym WS) wobec Policji czy Straży Granicznej w przeciwdziałaniu zagro-
żeniom o charakterze terrorystycznym na terenie kraju. Oznacza to, że 
użycie WS powinno być traktowane jako uzupełnienie działań podejmowa-
nych przez Policję (BOA, SPAP, SAT) czy Straż Graniczną, a nie ich sub-
stytut lub konkurencję. Przytoczone przez autora ustawy umożliwiają za-
angażowanie pododdziałów i oddziałów z Wojsk Specjalnych na różnych 
etapach wyst ępujących zagro żeń o charakterze terrorystycznym , jed-
nak ich uprawnienia i tryb aktywacji będą się różniły w zależności od aktu 
prawnego, na mocy którego są użyte. Dużym utrudnieniem jest znaczne 
rozproszenie tychże uprawnień w różnych ustawach, co wymusza opraco-
wanie stosownych wytycznych w tym zakresie przez organy dowodzenia 
WS tak, aby żołnierze wiedzieli, na jakich zasadach mogą działać i jakie 
uprawnienia im przysługują. Jest to niezmiernie istotne, gdyż nie należy 
zapominać, że każde użycie broni bądź środków przymusu bezpośrednie-
go jest obarczone ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karnej przez 
żołnierza, który je zastosuje lub wyda rozkaz ich użycia, a warunki w jakich 
takie decyzje zapadają są ekstremalne. Oznacza to konieczność wydawa-
nia przez Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych niebudz ących 
wątpliwo ści zasad u życia siły  dla pododdziałów wydzielanych w wymie-
nionych okolicznościach z Jednostek Wojsk Specjalnych (JWS). Określone 
natomiast w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu organizacji współdziałania 
oddziałów i pododdziałów Policji z oddziałami i pododdziałami Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wprowadzenia trzeciego lub 
czwartego stopnia alarmowego zasady współdziałania SZ oraz Policji 
w sposób jednoznaczny wskazują na kierowniczą rolę przedstawicieli Poli-
cji bądź Żandarmerii Wojskowej w prowadzeniu działań kontrterrorystycz-
nych na terenie kraju, aczkolwiek ingerują w sposób realizacji zadań przez 
pododdziały WS.  

 
 

Ogólne zasady użycia Wojsk Specjalnych 
 

Wojska Specjalne RP (WS) dysponują wyselekcjonowanym, wysoce 
wyszkolonym personelem zdolnym do realizacji złożonych zadań, które 
mogą być prowadzone we wszystkich stanach bezpieczeństwa państwa. 
Do zasadniczych zadań realizowanych przez WS10 zalicza się: 

• wsparcie militarne, 

                                                           
10 DD-3.5 (A) Operacje Specjalne, MON Centrum Doktryn i Szkolenia, Bydgoszcz, 

2016. 
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• rozpoznanie specjalne, 
• akcje bezpośrednie. 
A do pozostałych zadań: 
• działania przeciwrebelianckie,  
• zwalczanie terroryzmu (kontrterroryzm), 
• przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu BMR oraz materi ałów 

chemicznych, biologicznych, radiologicznych i j ądrowych, 
• operacje odbijania zakładników,  
• działania łącznikowe. 
Jak z powyższego wynika, część ich zadań, takich jak: zwalczanie ter-

roryzmu, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu BMR oraz materiałów che-
micznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych czy operacje odbija-
nia zakładników, wpisuje się w przeciwdziałanie zagrożeniom o charakte-
rze terrorystycznym.  

Oddziały i pododdziały Wojsk Specjalnych są wyposażone w specjali-
styczny sprzęt dobrany pod kątem przewidywanych dla nich zadań, w tym 
taki, który nie występuje w pozostałych Rodzajach Sił Zbrojnych11. Same 
Wojska Specjalne mają przy tym charakter zaczepny  oraz zdolność do 
realizacji działań o charakterze punktowym prowadzonych z du żą pre-
cyzją. Mogą one realizować zadania samodzielnie lub we współdziała-
niu z pozostałymi RSZ, a także układem pozamilitarnym. Wszystko to po-
winno być brane pod uwagę przed ich zaangażowaniem do pomocy 
w przeciwdziałaniu zagrożeniom o charakterze terrorystycznym.  

Obecnie Wojska Specjalne liczą ok. 3 tysięcy żołnierzy i pracowników 
wojska, a ich struktura została przedstawiona na poniższym rysunku 2. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 2. Struktura Wojsk Specjalnych RP w maju 2017 r. 

                                                           
11 Do Rodzajów Sił Zbrojnych RP obecnie zalicza się: Wojska Lądowe, Siły 

Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Wojska Specjalne oraz Wojska Obrony Terytorialnej. 
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W aspekcie przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze terrorystycz-
nym Wojska Specjalne są w stanie wydzielać w zależności od potrzeb za-
daniowe zespoły bojowe/szturmowe bądź mniejsze pododdziały, które 
w zależności od tego z jakich JWS są wydzielane oraz ich składu mogą 
dysponować różnymi zdolnościami. Należy zwrócić uwagę, że każda 
z JWS posiada własną specyfikę działania i dostosowane do niej wyposa-
żenie oraz system szkolenia w wyniku czego ich zakresy działania oraz 
możliwo ści nie dubluj ą się, a uzupełniaj ą. Do zasadniczych zdolności 
poszczególnych JWS w aspekcie rozpatrywanego problemu należy zali-
czyć: 

Jednostka Wojskowa GROM(JWG):  
• zdolność do prowadzenia działań o charakterze kontrterrorystycz-

nym (w tym szczególnie operacji uwalniania zakładników) zarówno w śro-
dowisku lądowym i morskim, samodzielnie, jak i we współdziałaniu z SZ 
RP (w tym innymi JWS), Policją i Strażą Graniczną; 

• zdolność do likwidacji materiałów wybuchowych (w tym IED12 
i VBIED13) wykorzystywanych w celach terrorystycznych; 

• zdolność do pobierania próbek środków broni masowego rażenia 
(BMR); 

• zdolność do samodzielnego przemieszczania się do rejonu działań 
drogą lądową i morską przy wykorzystaniu organicznych środków transpor-
tu; 

• zdolność do przerzutu drogą lądową, wodną i powietrzną na duże 
odległości wraz z zastosowaniem różnych technik desantowania przy wy-
korzystaniu wsparcia ze strony pozostałych RSZ. 

Jednostka Wojskowa Komandosów (JWK):  
• zdolność do prowadzenia działań o charakterze kontrterrorystycz-

nym (w tym w operacji uwalniania zakładników), zarówno w środowisku 
lądowym i wód śródlądowych, samodzielnie, jak i we współdziałaniu z SZ 
RP (w tym innymi JWS), Policją i Strażą Graniczną; 

• zdolność do likwidacji materiałów wybuchowych (w tym IED 
i VBIED) wykorzystywanych w celach terrorystycznych; 

• zdolność do pobierania próbek środków BMR;  
• zdolność do samodzielnego przemieszczania się do rejonu działań 

drogą lądową i wodami śródlądowymi przy wykorzystaniu organicznych 
środków transportu; 

• zdolność do przerzutu drogą lądową, wodną i powietrzną na duże 
odległości wraz z zastosowaniem różnych technik desantowania przy wy-
korzystaniu wsparcia ze strony pozostałych RSZ. 

 
                                                           

12 IED (ang. Improvised Explosive Device) – improwizowany ładunek wybuchowy. 
13 VBIED (ang. Vehicle-borne Improvised Explosive Device) – improwizowany ładunek 

wybuchowy skonstruowany na bazie pojazdu, inaczej: samochód-pułapka. 
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Jednostka Wojskowa Formoza (JWF): 
• zdolność do prowadzenia działań o charakterze kontrterrorystycz-

nym przede wszystkim w środowisku morskim oraz na wybrzeżu, samo-
dzielnie, jak i we współdziałaniu z SZ RP (w tym innymi JWS), Policją 
i Strażą Graniczną; 

• zdolność do likwidacji materiałów wybuchowych (w tym IED 
i VBIED) wykorzystywanych w celach terrorystycznych; 

• zdolność do samodzielnego przemieszczania się do rejonu działań 
drogą lądową i morską przy wykorzystaniu organicznych środków transpor-
tu; 

• zdolność do przerzutu drogą lądową, wodną i powietrzną na duże 
odległości wraz z zastosowaniem różnych technik desantowania przy wy-
korzystaniu wsparcia ze strony pozostałych RSZ. 

Jednostka Wojskowa Agat (JWA): 
• zdolność do wsparcia kinetycznego innych JWS oraz Policji i Straży 

Granicznej w prowadzeniu działań o charakterze kontrterrorystycznym za-
równo w środowisku lądowym i morskim;  

• zdolność do samodzielnego przemieszczania się do rejonu działań 
drogą lądową z wykorzystaniem organicznych środków transportu o zwięk-
szonej ochronie balistycznej (pojazdy M-ATV); 

• zdolność do przerzutu drogą lądową, wodną (środkami nawodnymi) 
i powietrzną na duże odległości wraz z zastosowaniem różnych technik 
desantowania przy wykorzystaniu wsparcia ze strony pozostałych RSZ. 

Jednostka Wojskowa Nil (JWN):  
• zdolność do prowadzenia rozpoznania obrazowego (m.in. z wyko-

rzystaniem bezzałogowych statków powietrznych), osobowego i radioelek-
tronicznego; 

• zdolność do zabezpieczenia pod względem logistycznym działań 
pododdziałów WS wykonujących zadania kontrterrorystyczne; 

• zdolność do rozwinięcia środków dowodzenia i łączności niejawnej 
na szczeblu komponentu WS; 

• zdolność do przerzutu drogą lądową, wodną i powietrzną na duże 
odległości wraz z zastosowaniem różnych technik desantowania przy wy-
korzystaniu wsparcia ze strony pozostałych RSZ. 

7 Eskadra Działań Specjalnych (7eds):  
• zdolność i doświadczenie w skrytym przerzucie pododdziałów WS 

o każdej porze doby i trudnych warunkach atmosferycznych w warunkach 
wysokiego ryzyka; 

• zdolność do wsparcia z powietrza działań o charakterze kontrterro-
rystycznym (w tym np. prowadzenia ognia przez snajperów ze śmigłow-
ców). 

Jak więc z powyższego wynika WS prezentują dużą wszechstronność 
pod względem środowiska prowadzenia działań, gdyż mogą je prowadzić 
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zarówno na różnych platformach, jak i z wykorzystaniem różnych środków 
przerzutu (w tym organicznych). Posiadane przez JWS zdolności umożli-
wiają wykorzystanie każdej z nich do przeciwdziałania zagrożeniom o cha-
rakterze terrorystycznym, przy czym do realizacji zadań najbardziej złożo-
nych przewiduje się JWG. Ponadto żołnierze JWG, JWK i JWF czynnie 
uczestniczyli w operacjach bojowych w Iraku i Afganistanie, gdzie również 
prowadzili działania konterrorystyczne. 

Bardzo istotne jest przy tym przestrzeganie obowiązujących w NATO 
i SZ RP zasad użycia WS14, którymi są: 

• wczesna obecność (użycie) – oznaczająca zaangażowanie WS na 
jak najwcześniejszym etapie kryzysu bądź konfliktu, co umożliwia dokładne 
zaplanowanie i rozpoczęcie działań specjalnych z efektem zaskoczenia 
wobec strony przeciwnej, a tym samym stworzenie własnym siłom kon-
wencjonalnym warunków do uzyskania przewagi; 

• wybór celów wysokowartościowych – czyli użycie WS przeciwko 
obiektom/celom o strategicznym lub operacyjnym znaczeniu. Zasada ta 
wynika z relatywnie niewielkiej liczebności personelu i zasobów WS, które 
powinny być wykorzystane w sposób uzasadniony, z reguły w przypad-
kach, gdzie pozostałe wojska/siły nie są w stanie samodzielnie podołać 
zadaniom; 

• dostęp do informacji rozpoznawczych i wywiadowczych – wynikają-
cy z braku posiadania przez WS osobnych jednostek i komórek wywia-
dowczych samodzielnie prowadzących zbieranie informacji ze źródeł in-
nych niż jawne bądź dostarczone przez przełożonych lub wywiad naszego 
kraju lub sojuszników. Bez posiadania dostarczonych przez wywiad 
wstępnych danych nie jest możliwe rozpoczęcie planowania jakiejkolwiek 
akcji czy operacji specjalnej. Z uwagi na znaczenie prowadzonych działań 
i ich specyfikę WS starają się pozyskiwać informacje z różnorodnych źró-
deł, dzięki czemu możliwa jest weryfikacja pozyskanych danych i zaplano-
wanie działań w sposób dający jak największa szanse na odniesieniu suk-
cesu przy minimalizacji ryzyka; 

• zrozumiałe relacje dowodzenia i kierowania – czyli maksymalne 
uproszczenie łańcucha dowodzenia oraz integracja działań z pozostałymi 
zaangażowanymi siłami (czy to wojskami konwencjonalnymi czy siłami po-
licji/straży granicznej) za pomocą komórek łącznikowych, aby w sposób 
szybki i przejrzysty mogły być podejmowane decyzje przez osoby dowo-
dzące bądź kierujące działaniami czy operacją; 

• terminowe podejmowanie decyzji – wynikające z potrzeby zinte-
growania wysiłków pododdziałów WS z pozostałymi siłami zaangażowa-
nymi w prowadzenie danych działań tak, aby osiągnąć efekt synergii; 

                                                           
14 DD-3.5 (A) Operacje Specjalne, pkt 0205, MON Centrum Doktryn i Szkolenia, 

Bydgoszcz, 2016. 
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• bezpieczeństwo operacji – wynikające z potrzeby zachowania w ta-
jemnicy faktu użycia WS, co związane jest zarówno z bezpieczeństwem 
prowadzonych działań, jak i samych operatorów. Złamanie zasady bezpie-
czeństwa operacji może mieć katastrofalny wpływ na prowadzone działa-
nia, uniemożliwiając osiągnięcie sukcesu. Autor ma tu szczególnie na my-
śli zagadnienia związane z kontaktami z mediami, a szczególnie ich dostę-
pem do informacji. Ze względu na charakter prowadzonych przez nie dzia-
łań dostęp środków masowego przekazu do informacji dotyczących użycia 
WS w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze terrorystycz-
nym powinien być praktycznie zredukowany do minimum. 

Reasumując, po pierwsze – obecnie posiadane przez WS zdolności 
oraz ich uderzeniowy charakter predysponują je przede wszystkim do 
wsparcia działań kontrterrorystycznych Policji oraz zadań o podobnym 
charakterze na rzecz Straży Granicznej. Po drugie – szeroki wachlarz po-
siadanych zdolności przez poszczególne JWS wskazuje na różnorodne 
możliwości ich wykorzystania, począwszy od prowadzenia rozpoznania 
(specjalnego, obrazowego, osobowego, radioelektronicznego) po realiza-
cję działań o charakterze uderzeniowym (akcje bezpośrednie), neutraliza-
cję materiałów wybuchowych oraz zbieranie próbek BMR. Po trzecie – 
określone w Ustawie AT zasady przekazania informacji o zagrożeniach 
o charakterze terrorystycznym ograniczają odpowiednio wczesny dostęp 
do informacji na ich temat przez WS, co może mieć negatywny wpływ na 
ich użycie. Konieczne jest więc sprawne i bezpieczne przekazywanie in-
formacji przez służby specjalne, Policję oraz Straż Graniczną do podod-
działów wydzielonych z WS w celu skutecznego przygotowania i przepro-
wadzenia działań. Po czwarte – konieczne jest ograniczenie charakteru 
informacji przekazywanych do środków masowego przekazu oraz możli-
wości dokumentowania przez nie działań, co warunkuje przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa operacji. 

 
 

Możliwości użycia Wojsk Specjalnych RP  
do przeciwstawienia się zagrożeniom  

o charakterze terrorystycznym 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy obowiązującego stanu praw-
nego oraz potencjału, zdolności, a także zasad życia WS można wskazać 
możliwości ich użycia. W przypadku przeciwdziałania zagrożeniom o cha-
rakterze terrorystycznym na terenie naszego kraju należy założyć dwa 
zasadnicze sposoby: pośredni oraz bezpośredni . Zaangażowanie po-
średnie oznaczać może m.in. wydzielenie na rzecz służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo i porządek (np. Policji lub Straży Granicznej) doradców 
bądź też udostępnienie sprzętu wojskowego lub obiektów niezbędnych do 



Marek Gryga 

 32

realizacji zadań przez wymienione służby. Sposób ten może być zastoso-
wany wtedy, kiedy Policja lub Straż Graniczna są praktycznie w stanie sa-
me poradzić sobie z pojawiającymi się zagrożeniami samodzielnie przy 
minimalnej pomocy ze strony Sił Zbrojnych. Zaletą takiego rozwiązania 
będzie możliwość jego realizacji przede wszystkim w ramach bilateralnej 
współpracy pomiędzy Siłami Zbrojnymi a Policją oraz Strażą Graniczną 
w ramach podpisanych umów dwustronnych pomiędzy MON, a MSWiA 
bez konieczności wydawania dodatkowych aktów prawnych, tj. postano-
wienia Prezydenta RP oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej.  

W przypadku jednak, gdy posiadane przez Policję oraz Straż Gra-
niczną siły i środki są niewystarczające, możliwe jest zaangażowanie 
Wojsk Specjalnych w sposób bezpośredni. Skala takiego zaangażowania 
może być zróżnicowana i obejmować: 

• wzmocnienie Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych 
Policji (SPAP), Sekcji Antyterrorystycznych (SAT), Biura Operacji Antyter-
rorystycznych (BOA) Policji oraz analogicznych pododdziałów w Straży 
Granicznej za pomocą potrzebnych żołnierzy WS wyposażonych 
w stosowny sprzęt (np. snajperów, pirotechników, obsług wraz z bezzało-
gowymi aparatami latającymi etc.); 

• wzmocnienie Straży Granicznej pododdziałami WS w ochronie gra-
nicy (w tym prowadzenie przez nie rozpoznania specjalnego, patrolowania, 
rozpoznania obrazowego, rozpoznania radioelektronicznego czy osobo-
wego, a także organizacji akcji bezpośrednich prowadzonych na rzecz pla-
cówek i oddziałów Straży Granicznej); 

• realizację zadań w ramach działań pk. RENEGADE; 
• wykonanie zadań wspierających na rzecz prowadzonych przez Po-

licję lub Straż Graniczną działań poprzez np. izolację obiektów, prowadze-
nie rozpoznania obrazowego, radioelektronicznego czy osobowego, użycie 
środków przeciwdziałania IED, przerzut pododdziałów Policji czy Straży 
Granicznej z wykorzystaniem środków transportowych WS bądź też prze-
prowadzenie akcji mających za zadanie odciągnięcie uwagi od działań po-
dejmowanych przez Policję czy Straż Graniczną; 

• wspólne z pododdziałami antyterrorystycznymi Policji czy analo-
gicznymi pododdziałami Straży Granicznej przeprowadzenie akcji bezpo-
średniej (na jeden lub kilka obiektów) według razem opracowanego planu 
oraz przy zachowaniu zasady, że całością takich akcji dowodzi przedsta-
wiciel Policji lub Straży Granicznej; 

• wykonanie samodzielnej akcji bezpośredniej (przy ew. wsparciu ze 
strony Policji czy Straży Granicznej) przez pododdział Wojsk Specjalnych 
w sytuacji, gdy zaistniała sytuacja wyczerpała możliwości wykorzystania sił 
i środków Policji bądź Straży Granicznej. Zdaniem autora w takiej sytuacji 
osobą odpowiedzialną za planowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie 
akcji powinien być przedstawiciel z WS, gdyż w tym przypadku to podod-
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dział/pododdziały WS będą głównymi realizatorami prowadzonej akcji, a co 
się z tym wiąże, będą ponosić główną odpowiedzialność za jej skutki. 

Możliwości użycia Wojsk Specjalnych do przeciwstawienia się zagro-
żeniom o charakterze terrorystycznym nie ograniczają się jednak tylko do 
realizacji zadań na terenie kraju. Na mocy Ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. 
o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza 
granicami kraju oraz zapisów art. 19 Ustawy AT możliwe jest również ich 
użycie poza granicami naszego pa ństwa . Ustawa o zasadach użycia lub 
pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju prze-
widuje bowiem możliwość obecności jednostek wojskowych poza granica-
mi państwa w celu udziału m.in. w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub 
ich skutkom. Ich udział jest możliwy na mocy wydania przez Prezydenta 
RP postanowienia na wniosek Prezesa Rady Ministrów, przy czym 
o przedmiotowym postanowieniu są informowani Marszałkowie Sejmu 
i Senatu. Rozważając możliwości użycia WS do przeciwdziałania zagroże-
niom o charakterze terrorystycznym za granicą, można wyszczególnić za-
sadniczo trzy warianty: 

• przeprowadzenia działań o charakterze kontrterrorystycznym na te-
renie innego państwa przy założeniu braku posiadania przez nie zdolności 
do przeprowadzenia samodzielnej akcji odbicia zakładników, wśród któ-
rych znajdują się obywatele polscy oraz wyrażenie zgody przez państwo-
gospodarza na użycie pododdziałów Wojsk Specjalnych RP na jego teryto-
rium. W takiej sytuacji zaangażowanie WS mogłoby przebiegać analogicz-
nie jak w przypadku prowadzenia tego typu działań na terenie kraju pod-
czas wsparcia rodzimej Policji oraz Straży Granicznej; 

• prowadzenie działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie terrory-
zmowi na terenie państw zdestabilizowanych w ramach operacji reagowa-
nia kryzysowego NATO/UE lub koalicji. W takim wypadku zadania realizo-
wane przez WS prowadzone muszą być na podstawie mandatu oraz pod-
staw prawnych wydanych dla całych sił NATO/Sojuszu bądź koalicji, a sa-
me WS będą w nich jednym z uczestników, stanowiąc część komponentu 
sił specjalnych sojuszu/koalicji, a jednocześnie Polskim Kontyngentem 
Wojskowym lub wchodząc w skład większego Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego i realizując część jego zadań bądź też stanowiąc jego wydzieloną 
część, aczkolwiek podporządkowaną pod względem realizacji zadań ope-
racyjnych komponentowi wojsk specjalnych sojuszu/koalicji. Zakres oraz 
rodzaj realizowanych zadań będzie przy tym analogiczny do tych znanych 
z przeprowadzonej operacji w Iraku czy Afganistanie. Z kolei zakres zasad 
użycia siły wynikał będzie z tych przewidzianych dla wszystkich sił soju-
szu/koalicji biorących udział w danej operacji z uwzględnieniem specyfiki 
oraz charakteru wykonywanych zadań przez wielonarodowe siły specjalne; 

• przeprowadzenie akcji bezpośredniej bądź akcji odbicia zakładni-
ków na terytorium państwa współpracującego lub wspierającego terrory-
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stów. W takim przypadku do przeprowadzenia tego typu działań konieczne 
będą przede wszystkim podstawy prawne wynikające nie tylko z prawa 
narodowego, lecz także międzynarodowego, posiadanie narodowych środ-
ków przerzutu o znacznym zasięgu oraz możliwościach15, a także posia-
danie dostępu do bieżących informacji wywiadowczych zdobywanych 
i udostępnianych przez własne służby specjalne bądź naszych sojuszni-
ków. Realizacja takiego zadania może wymagać zaangażowania również 
sił i środków z pozostałych RSZ. Najlepszymi przykładami tego typu dzia-
łań kontrterrorystycznych są akcje prowadzone przez izraelskie wojska 
specjalne skierowane przeciwko palestyńskim organizacjom terrorystycz-
nym16 czy też działania amerykańskich i brytyjskich wojsk specjalnych na 
terenie Afganistanu znajdującego się pod kontrolą talibów prowadzone na 
początku operacji pk. Enduring Freedom17. 

Reasumując, istnieje szereg możliwości użycia WS do przeciwstawie-
nia się zagrożeniom o charakterze terrorystycznym zarówno na terenie 
kraju, jak i poza nim. Formy oraz zakres użycia wydzielanych sił i środków 
mogą się znacznie różnić w zależności od wynikających w danej chwili po-
trzeb, przy czym możliwe jest ich wykorzystanie również do realizacji dzia-
łań o charakterze prewencyjnym poza granicami kraju bądź na zaistniałe 
tam sytuacje kryzysowe z udziałem obywateli naszego kraju, co leży poza 
możliwościami Policji czy Straży Granicznej. Jednakże w takim przypadku 
niezbędne jest pozyskanie zarówno środków przerzutu o znacznie więk-
szych możliwościach niż obecnie, jak i posiadanie dobrze funkcjonujących 
służb wywiadowczych (najlepiej własnych) bądź dostępu do innych źródeł 
informacji (np. rozpoznania satelitarnego), bez których nie da się skutecz-
nie zaplanować i przeprowadzić jakichkolwiek działań.  

 
 

Zakończenie 
 

Zasadniczym problemem rozpatrywanym w treści artykułu było ustale-
nie: W jaki sposób wykorzystać Wojska Specjalne naszego państwa do 
przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym? W tym celu wskazano za-
sady i przedstawiono możliwości użycia wojsk specjalnych. Z przeprowa-

                                                           
15 Autor ma tu na myśli przede wszystkim samoloty i śmigłowce posiadające duży 

zasięg, zdolność tankowania w powietrzu oraz własne systemy walki radioelektronicznej 
zdolne do zakłócenia systemu obrony powietrznej państwa wspierającego terrorystów. 

16 Przykładem może być przechwycenie przez izraelskich komandosów z Flotylli-13 
przy wsparciu Sił Powietrznych Izraela statku Karine A przewożącego nielegalnie broń 
z Iranu dla Hamasu 3 stycznia 2002 r., co zostało opisane w książce Bar-Zohara M. Misha-
la N., Nie ma zadań niewykonalnych. Brawurowe operacje izraelskich sił specjalnych, Re-
bis, Poznań, 2016, s. 285-294. 

17 P. Paździorek, Komponent Wojsk Specjalnych w operacji połączonej, AON, War-
szawa, 2015, s. 206-225. 
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dzonej przez autora analizy dokumentów oraz zgromadzonych efektów 
obserwacji wynika, że użycie Wojsk Specjalnych w świetle obowiązującego 
obecnie prawa, posiadanego przez WS potencjału i zdolności do przeciw-
działania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym jest jak najbardziej 
możliwe i uzasadnione, jeśli wymaga tego sytuacja. Należy przy tym jed-
nak pamiętać, że ich użycie będzie się znacznie różnić w zależności od 
aktu prawnego, na mocy którego będą realizować stawiane przed nimi za-
dania. Z uwagi na posiadane unikalne zdolności powinny być one wyko-
rzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem oraz zasadami ich użycia, 
co należy uświadamiać osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decy-
zji w tym zakresie. Pododdziały WS powinny również w ramach swojej bie-
żącej działalności szkolić się na realnych obiektach wspólnie z wydzielo-
nymi z Policji oraz Straży Granicznej pododdziałami przeznaczonymi do 
przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym, gdyż tylko 
w ten sposób możliwe będzie wypracowanie wspólnych procedur i technik 
działania niezbędnych do prowadzenia wspólnych działań jeszcze zanim 
pojawi się zagrożenie. Jest to niezmiernie ważne z uwagi na dynamikę sy-
tuacji, jaka może zaistnieć na skutek pojawienia się zagrożeń o charakte-
rze terrorystycznym. Bardzo istotne jest również stworzenie stałych więzi 
w zakresie współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy służbami spe-
cjalnymi, Policją, Strażą Graniczną a Wojskami Specjalnymi, gdyż tylko 
w ten sposób możliwa będzie realizacja przygotowań do przeciwdziałania 
zagrożeniom na podstawie aktualnych danych. Realizacja wymienionych 
postulatów jest niezbędna do osiągnięcia efektu synergii, który może się 
okazać kluczowy do skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa naszych 
obywateli i państwa w obliczu dynamicznych zmian, jakie zachodzą w sfe-
rze bezpieczeństwa. 
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POLISH SPECIAL OPERATIONS FORCES – RULES  
AND POTENTIAL EMPLOYMENT TO COUNTER  

TERRORIST THREATS 
 
Polish Special Operations Forces (POLSOF) are one of five branches 

in the Polish Armed Forces. Thanks to their unique capabilities, selected 
personnel, and sophisticated equipment, they play a crucial role in the Pol-
ish national security system. However, the changes in security environ-
ment mean that the services responsible for national security (i.e. the Po-
lice, Border Guard) might not be capable of coping with potential threats 
efficiently on their own. If this happens, POLSOF can be used to restore 
national security in close co-operation with other actors responsible for this 
area. 

In this paper, the author analyses legal aspects, capabilities, and pos-
sibilities of how POLSOF can be employed to deal with threats posed by 
terrorists in an efficient manner, and what requirements must be satisfied 
in order to accomplish it. 
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Wprowadzenie 
 

Warunki atmosferyczne stanowią bardzo istotne zagadnienie z punktu 
widzenia lotnictwa zarówno cywilnego, jak i państwowego. Ich wpływ jest 
różnoraki, poczynając od oddziaływania na osiągnięcia lotnicze statków 
powietrznych, a skończywszy na bezpieczeństwie lotów. To od nich w du-
żym stopniu zależy, czy dany lot się odbędzie czy też nie, ponieważ nie-
ustanne i różnorodne procesy fizyczne zachodzące w atmosferze powodu-
ją ciągłe zmiany jej stanów. Dlatego też warunki atmosferyczne definiuje-
my jako stan elementów meteorologicznych w określonym czasie i miej-
scu. Do podstawowych elementów określających warunki atmosferyczne 
należą1: 

• ilość i rodzaj zachmurzenia; 
• wysokość podstawy chmur; 
• widzialność pozioma; 
• kierunek i prędkość wiatru; 
• temperatura powietrza; 
• zjawiska atmosferyczne; 
• wilgotność względna powietrza; 
• ciśnienie atmosferyczne. 
Pogodę w ujęciu szerszym możemy zdefiniować jako warunki atmosfe-

ryczne występujące na danym obszarze. Wynika z tego, że warunki atmos-
feryczne w jednej chwili, ale w różnych miejscach Polski (Ziemi), mogą być 
różne. Skoro pogoda jest chwilowym stanem atmosfery, to jej liczba może 
być nieograniczona, gdyż w każdym momencie wartość poszczególnych 
                                                

1 Instrukcja meteorologicznego zabezpieczenia lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej IMZL-2014, Warszawa, 2015, s. 16. 
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jej elementów może ulec zmianie. Zmiany te maja charakter okresowy i są 
uzależnione od radiacyjnej wymiany ciepła w ciągu doby lub pory roku. 
Okresowość ich przejawia się w rocznym i dobowym cyklicznym przebiegu 
poszczególnych elementów, np. wilgotności względnej powietrza, widzial-
ności poziomej, itd. 

Toteż wiedza meteorologiczna jest niezbędna zarówno pilotowi woj-
skowemu, jak i cywilnemu. Aby jednak była użyteczna, musi zostać na tyle 
biegle opanowana, by można było się nią swobodnie posługiwać. Dlatego 
każdy pilot musi posiadać umiejętność analizy warunków atmosferycznych, 
po to, aby mógł bezpiecznie wykonać lot szkolny, treningowy czy też dys-
pozycyjny. 

 
 

Analiza warunków atmosferycznych podczas  
przygotowania się i wykonywania lotów 

 
Ze względu na to, że ustawa Prawo lotnicze reguluje stosunki prawne 

z zakresu lotnictwa cywilnego, a nie ma zastosowania, z wyjątkiem niektó-
rych przepisów, do lotnictwa państwowego, dlatego nadzór nad działalno-
ścią lotnictwa wojskowego sprawuje Minister Obrony Narodowej. W ra-
mach swoich kompetencji wydaje on decyzje i inne dokumenty, dostoso-
wujące przepisy dotyczące lotnictwa Sił Zbrojnych RP do pozostałych ak-
tów prawnych określających zasady wykonywania lotów. Głównymi doku-
mentami normującymi planowanie, organizację i bezpieczeństwo związane 
z lotnictwem wojskowym są: Regulamin lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej (RL-2016) oraz Instrukcja Organizacji lotów lotnictwa 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (IOL-2016). Wyżej wymienione, jak 
również pozostałe regulaminy i instrukcje, mają charakter aktów we-
wnętrznych, tzn. adresowane są wyłącznie do jednostek podległych orga-
nizacyjnie i służbowo, czyli do personelu wojskowego. Pozostałe jednostki 
organizacyjne lotnictwa państwowego, innymi słowy: lotnictwo Straży Gra-
nicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Policji działa na podstawie odręb-
nych uregulowań prawnych. 

Aby omówić wpływ warunków atmosferycznych na decyzję dowódcy 
statku powietrznego2 należy przeanalizować procedurę planowania i orga-
nizacji lotów w lotnictwie wojskowym, a także rodzaje przygotowań wystę-

                                                
2 Dowódcą statku powietrznego jest pilot lub pilot-operator BSP, lub operator BSP wy-

znaczony przez organizatora lotów do pełnienia obowiązków, posiadający odpowiednie 
uprawnienia do wykonywania lotów na danym typie statku powietrznego. Ponosi on odpo-
wiedzialność za wykonanie postawionego zadania, a także za bezpieczeństwo statku po-
wietrznego oraz znajdujących się na jego pokładzie osób i rzeczy, z zastrzeżeniem sytuacji 
niebezpiecznych, w których jest zobowiązany zastosować wszelkie niezbędne środki w celu 
ratowania załogi i pasażerów. Źródło: Regulamin lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP RL-2016, 
Warszawa, 2016, s. 14. 
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Wpływ warunków atmosferycznych na decyzję dowódcy (pilota)… 

pujących w Siłach Zbrojnych RP, w których występują elementy związane 
z analizą warunków pogodowych do wykonania zadania lotniczego. Należy 
tutaj podkreślić, że zgodnie z przepisami stosowanymi w lotnictwie woj-
skowym istnieje zakaz wykonywania lotów bez zabezpieczenia meteorolo-
gicznego, za organizację którego odpowiada szef służby meteorologicznej 
danej jednostki wojskowej3. 

W celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania zadań lotniczych, na 
etapie planowania lotów szkoleniowych, taktycznych czy dyspozycyjnych, 
należy przestrzegać kryterium warunków minimalnych (WM) do startu i do 
lądowania określonych dla4:  

• pilota: 
o do startu, które regulują poniższe wartości: 
� minimalnej widzialności meteorologicznej (VIS- Visibility) i/lub za-

kresu widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR – Runway Visual Range), 
� minimalnej wysokości pułapu chmur, jeżeli zachodzi potrzeba do-

strzeżenia i ominięcia przeszkód lotniczych podczas odlotu oraz nie ma 
lotniska zapasowego do startu; 

o do lądowania, które regulują poniższe wartości : 
� przy precyzyjnym podejściu do lądowania, bezwzględnej/względnej 

wysokości decyzji (DA/DH) oraz widzialności meteorologicznej(VIS) i/lub 
zakresu widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR); 

� przy nieprecyzyjnym podejściu do lądowania, wysokości bez-
względnej/względnej zniżania (MDA/MDH) oraz widzialności meteorolo-
gicznej(VIS) i/lub widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR); 

� minimalnej wysokości pułapu chmur. 
• statku powietrznego, którego WM zależą od jego właściwości lotno-

technicznych jego wyposażenia oraz sprawności tego wyposażenia w lo-
cie: 

o do startu, które reguluje osiągniecie poniższych wartości: 
� minimalnej widzialności meteorologicznej (VIS) i/lub zakresu wi-

dzialności wzdłuż drogi startowej (RVR); 
� minimalnej wysokości pułapu chmur; 
� maksymalnej wartości wektora wiatru określona dla danego typu 

statku powietrznego; 
o do lądowania: 
� przy precyzyjnym podejściu do lądowania, bezwzględnej/względnej 

wysokości decyzji (DA/DH) oraz widzialności meteorologicznej(VIS) na 
                                                

3 Zabezpieczenie meteorologiczne to ogół czynności zmierzających do systematycz-
nego pozyskiwania, opracowywania, udostępniania i analizy wiarygodnych informacji 
o stanie i prognozowanych zmianach warunków atmosferycznych w rejonach planowanych 
i wykonywanych operacji lotniczych oraz przyległych do nich obszarach, Źródło: Instrukcja 
organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej IOL-2012, Warszawa, 
2016, s.102. 

4 Regulamin lotów lotnictwa…, s. 141. 
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podejściu końcowym do lądowania i/lub zakresu widzialności wzdłuż drogi 
startowej (RVR); 

� przy nieprecyzyjnym podejściu do lądowania wysokości bez-
względnej/względnej zniżania (MDA/MDH) oraz widzialności meteorolo-
gicznej(VIS) na podejściu końcowym do lądowania i/lub widzialności 
wzdłuż drogi startowej (RVR); 

� minimalnej wysokości pułapu chmur; 
� maksymalnej wartości wektora wiatru określona dla danego typu 

statku powietrznego. 
• lotniska: 
o do startu, które regulują poniższe warunki: 
� wszelkie istotne czynniki mające zastosowanie dla danego lotniska 

(np. światła pasa startowego, charakterystyka otoczenia lotniska) w tym 
minimalna widzialność meteorologiczna (VIS) i/lub widzialność wzdłuż dro-
gi startowej (RVR); 

� minimalnej wysokości pułapu chmur, jeżeli zachodzi potrzeba do-
strzeżenia i ominięcia przeszkód lotniczych podczas odlotu oraz nie ma 
lotniska zapasowego do startu; 

o do lądowania: 
� przy precyzyjnym podejściu do lądowania, bezwzględnej/względnej 

wysokości decyzji (DA/DH) oraz widzialności meteorologicznej(VIS) i/lub 
zakresu widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR); 

� przy nieprecyzyjnym podejściu do lądowania wysokości bez-
względnej/względnej zniżania (MDA/MDH) oraz widzialności meteorolo-
gicznej(VIS) na podejściu końcowym do lądowania i/lub widzialności 
wzdłuż drogi startowej (RVR); 

� minimalnej wysokości pułapu chmur. 
Należy podkreślić, że warunki minimalne statku powietrznego do startu 

i lądowania, które wynikają z instrukcji użytkowania w locie statku po-
wietrznego lub innych odpowiednich dokumentów, są podstawą do nada-
wania pilotom odpowiednich dopuszczeń, które nie mogą przekraczać 
ograniczeń wynikających z minimalnych warunków statku powietrznego. 

Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na to, iż zarówno piloci, jak i pozo-
stały personel latający w zależności od swojego wyszkolenia oraz do-
świadczenia, posiadają zgodnie z obowiązującymi programami szkolenia 
różne uprawnienia i dopuszczenia, które także są uzależnione od warun-
ków atmosferycznych, przy których je uzyskali. Dochodzi jeszcze dodat-
kowe uwarunkowanie w przypadku załóg wieloosobowych, że podczas 
realizacji szkolenia lotniczego za warunki minimalne uznaje się WM do-
wódcy statku powietrznego (instruktora/szkolącego), natomiast w lotach 
dyspozycyjnych za warunki minimalne dla załogi uznaje się WM pilota po-
siadające wyższe WM, czyli tzw. słabszego ogniwa.  
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W lotnictwie wojskowym loty organizuje się na podstawie zadania po-
stawionego w rozkazie według planowej tabeli lotów (PTL), która jest pod-
stawową formą planowania lotów lub jednocześnie poprzez połączenie 
dwóch wyżej wymienionych form. Podstawą realizacji zadań lotniczych jest 
zatwierdzona przez organizatora lotów PTL lub jego rozkaz w formie pi-
semnej.  

W lotach na PTL organizator lotów wyznacza spośród pilotów posiada-
jących duże doświadczenie i odpowiednio przeszkolonych pilota operacyj-
nego lotów (POL), który kieruje organizacją lotów z jego upoważnienia 
w czasie podanym w PTL, podejmując samodzielne decyzje. 

Z chwilą zapoznania się przez personel latający z PTL lub rozkazem 
o wykonaniu zadania lotniczego rozpoczyna się wstępne przygotowanie do 
lotów (wyjątkiem jest wstępne przygotowanie do lotów dyspozycyjnych, 
gdzie decyzje o rozpoczęciu/zakończeniu podejmuje dowódca statku po-
wietrznego lub dowódca zadania w zależności od charakteru zadania lotni-
czego). Przygotowanie to ma na celu przygotowanie personelu latającego 
i zabezpieczającego oraz sprzętu technicznego do wykonywania planowa-
nych zadań w czasie lotów. Każdy pilot (członek załogi) bez względu na 
stopień i zajmowane stanowisko ponosi odpowiedzialność za jakość oso-
bistego przygotowania i nie ma prawa wykonywać lotów bez przygotowa-
nia się do nich5. Czas trwania wstępnego przygotowania zależy od charak-
teru wykonywania zadań lotniczych i wynosi: 

• dla lotów dyspozycyjnych – nie mniej niż 1 godzinę i zależy od cha-
rakteru otrzymanego zadania; 

• dla lotów lotnictwa taktycznego – nie mniej niż 30 minut; 
• dla pozostałych lotów – nie mniej niż 1 godzina dla personelu lata-

jącego w lotach szkolnych oraz 30 minut dla personelu latającego w tre-
ningu ciągłym. 

Jednak w zależności od stopnia trudności i charakteru zadania lotni-
czego, aby zapewnić osiągnięcie właściwego poziomu przygotowania, 
wstępne przygotowanie do lotów może zostać wydłużone przez osoby 
funkcyjne wskazane IOL-2016. W lotnictwie taktycznym przygotowanie 
wstępne należy przeprowadzać za każdym razem w dniu wykonywania 
lotów lub w dniu roboczym poprzedzającym wykonanie lotu/misji. Nato-
miast przy wykonywaniu innych rodzajów zadań lotniczych wstępne przy-
gotowanie zachowuje ważność przez 4 dni bieżące, licząc od dnia realiza-
cji tego przygotowania. Jeśli jednak czas realizacji misji/zadania lotniczego 
przekracza 4 dni, wstępne przygotowanie do lotów zachowuje ważność do 
czasu zakończenia  zaplanowanego zadania lotniczego. 

W związku z tym, że personel latający w lotnictwie taktycznym prze-
prowadza wstępne przygotowanie za każdym razem w dniu wykonywania 

                                                
5 Instrukcja organizacji lotów…, s. 25. 
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lotów, nie zawiera ono żadnych elementów odnoszących się do warunków 
atmosferycznych mogących wpłynąć na wykonanie zadania lotniczego, 
ponieważ w tym samym dniu zostanie przeprowadzone bezpośrednie 
przygotowanie, które zostanie opisane w dalszej części artykułu. Jedynie 
POL/APOL6, a w przypadku lotów na rozkaz dowódca statku powietrznego 
ma obowiązek przekazania WM do dyżurnego meteorologa lotniska 
(DML). Inaczej jest przy pozostałych formach przygotowania wstępnego. 
Podczas takiego przygotowania każdy członek załogi, w tym również do-
wódca, ma obowiązek zapoznać się z prognozowanymi warunkami atmos-
ferycznymi oraz ich wpływem na wykonanie planowanych lotów. Następuje 
to poprzez szefa służby meteorologicznej lub osobę wyznaczoną przez 
niego, a sposób i czas informowania określa organizator lotów. W zależno-
ści od przedziału czasowego prognozowanych WA możemy wyróżnić pro-
gnozę pogody: orientacyjną lub przybliżoną. 

Orientacyjna prognoza pogody – to prognoza z ważnością od 24 do 72 
godzin, zawierająca7: 

• tendencję zmian pola barycznego z określeniem położenia centrów 
układów barycznych i stref frontowych; 

• szacunkowe wartości elementów meteorologicznych:  
o wielkości zachmurzenia i jego charakter oraz prognozowany prze-

dział wysokości podstawy chmur; 
o przedział widzialności poziomej; 
o możliwości i okres wystąpienia zjawisk pogody, zwłaszcza NZP 

i WA zagrażających bezpieczeństwu lotu; 
o kierunek i prędkość wiatru przyziemnego; 
o temperaturę powietrza. 
Przybliżona prognoza pogody z ważnością od 72 do 120 godzin zawie-

ra8: 
• prognozowane położenie centrów układów barycznych i stref fron-

towych; 
• szacunkową ocenę charakteru zachmurzenia i wielkości zachmu-

rzenia oraz prognozowany przedział wysokości podstawy chmur; 
• przybliżoną wielkość widzialności poziomej; 
• typowe zjawiska pogody dla prognozowanej masy powietrza 

(zwłaszcza NZP i WA zagrażające bezpieczeństwu lotu); 
• przybliżone wartości kierunku i prędkości wiatru; 
• przybliżony przedział temperatur. 

                                                
6 APOL – asystent pilota operacyjnego lotów wyznaczany w razie potrzeby na loty wg 

PTL spośród doświadczonych i przeszkolonych w wykonywaniu tych obowiązków pilotów 
lub nawigatorów latających. Źródło: Instrukcja organizacji lotów…, s.139. 

7 Instrukcja meteorologicznego zabezpieczenia…, s. 14. 
8 Tamże, s. 15. 
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Zapoznanie się z prognozowanymi WA przez dowódców statków po-
wietrznych (a w przypadku załóg wieloosobowych również pozostałych 
członków załogi) pozwala na wstępne określenie wpływu warunków atmos-
ferycznych na wykonanie danych lotów/zadań lotniczych, dzięki czemu 
mogą wykonać wstępne obliczenia inżynieryjno-lotnicze, np. kalkulację 
paliwa, masę i wyważenie itp., a w przypadku lotów trasowych – zaplano-
wanie trasy lotu i wykonanie wstępnych obliczeń nawigacyjnych potrzeb-
nych do wykonania zadania9. 

W wyniku wstępnego przygotowania do lotów każdy członek personelu 
latającego ma obowiązek uzyskać niezbędną wiedzę oraz umiejętności, 
a także poziom przygotowania zapewniający bezpieczną realizację wyko-
nywanych lotów. Jednak, jeżeli podczas wstępnego przygotowaniu do lo-
tów, dowódca statku powietrznego (instruktor lub szkolący) stwierdzi brak 
możliwości do wykonania określonych lotów, również ze względu na WA, 
musi niezwłocznie powiadomić organizatora lotów. 

Następnym ważnym przygotowaniem, które występuje i przeprowadza 
się po wstępnym przygotowaniu do lotów, jest bezpośrednie przygotowa-
nie do lotów, mające na celu zapewnienie przekazania personelowi latają-
cemu i zabezpieczającemu loty aktualnych informacji dotyczących warun-
ków wykonania zadania10. Decyzję o rozpoczęciu tego przygotowania do 
lotów podejmuje dowódca statku powietrznego (instruktor/szkolący) lub 
dowódca ugrupowania w zależności od złożoności zadania lotniczego 
w czasie umożliwiającym wykonanie wszystkich czynności, które obejmuje 
to przygotowanie. Wymiar etapu bezpośredniego przygotowania do lotów 
zależy od charakteru lotów i wynosi:  

• dla lotów dyspozycyjnych – nie mniej niż 1 godzinę; 
• dla lotów lotnictwa taktycznego – od 1 godziny 30 minut do 3 go-

dzin; 
• dla pozostałych lotów – nie mniej niż 1 godzinę 30 minut dla perso-

nelu latającego w lotach szkolnych oraz nie mniej niż 1 godzinę dla perso-
nelu latającego w treningu ciągłym, i może zostać wydłużony na polecenie 
dowódcy statku powietrznego (instruktora/szkolącego). 

Bezpośrednie przygotowanie do lotów jest ściśle powiązane z czasem 
startowym personelu latającego, który liczony jest indywidualnie od chwili 
rozpoczęcia tego przygotowania do momentu opuszczenia statku po-
wietrznego po ostatnim locie przy zachowaniu czasu pracy nie przekracza-
jącego 13 godzin. Maksymalny czas startowy wynosi 12 godzin i dopusz-
czana się jego wydłużenie o 10 % ze względu na zaistniałe w czasie lotów 
warunki atmosferyczne lub sytuacje w ruchu powietrznym11. 

                                                
9 Instrukcja nawigatorskiego przygotowania do lotów personelu latającego lotnictwa Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej INPDL-2011, Warszawa, 2011, s. 13. 
10 Instrukcja organizacji lotów..., s. 53. 
11 Regulamin lotów…, s. 91. 
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Ze względu na dostarczenie niezbędnej wiedzy personelowi latające-
mu do wykonania zadania lotniczego bezpośrednie przygotowanie do lo-
tów obejmuje: 

• ogólne informowanie przed lotami (Mass briefing ), które ma na 
celu zapoznanie personelu latającego z charakterem planowanych zadań 
i wskazówkami bezpieczeństwa do nich oraz aktualnymi warunkami at-
mosferycznymi, a także prognozą pogody dla lotnisk startu i lądowania, 
lotnisk zapasowych oraz planowanych rejonów wykonywania zadań poda-
nych przez DML. Mass briefing prowadzony jest przez POL-a w miejscu 
wyznaczonym przez organizatora lotów; 

• indywidualn ą odpraw ę przedlotow ą (briefing)  – prowadzona jest 
przez dowódcę statku powietrznego/dowódcę zadania (instruktor/szkolący) 
lub dowódcę grupy w której biorą udział wszyscy członkowie załóg. Od-
prawa ma ta na celu dostarczenie wszystkich informacji niezbędnych do 
bezpiecznego wykonania zadania lotniczego. W przypadku lotów na PTL 
indywidualną odprawę przedlotową należy zakończyć nie później niż 10 
minut przed Step briefing; 

• informowanie aktualizuj ące przed lotem (Step briefing)  – pro-
wadzone jest przez POL lub APOL i ma na celu zapoznanie załóg ze 
zmianami, które nastąpiły w trakcie/po indywidualnej przedlotowej; 

• pobranie niezb ędnego wyposa żenia wysoko ściowo-
ratowniczego  potrzebnego do wykonania określonych zadań lotniczych; 

• złożenie podpisu w PTL przez dowódc ę statku powietrznego , 
którym potwierdza on, że załoga jest przygotowywana do wykonania za-
dania. W lotach na rozkaz dowódca statku powietrznego potwierdza przy-
gotowanie w dzienniku zadań. Złożenie podpisu w PTL lub dzienniku za-
dań obowiązuje przed każdym lotem. W przypadku wykonywania lotów 
łączonych (kilka startów i lądowań) lub lotów poza lotniskiem bazowania 
dowódca statku powietrznego ma obowiązek złożyć podpisy przed pierw-
szym startem; 

• sprawdzenie i przyj ęcie statku powietrznego – należy podkre-
ślić, że Mass briefing i Step briefing przeprowadza się wyłącznie w przy-
padku wykonywania lotów na planową tabelę lotów. W wyniku bezpośred-
niego przygotowania do lotów dowódca statku powietrznego, jak również 
pozostały personel latający, zobowiązany jest zapoznać się z:  

• zbiorem informacji bieżących (ZIB); 
• planem wykorzystania przestrzeni powietrznej (AUP/ UUP); 
• warunkami atmosferycznymi na lotnisku(-ach) startu, lądowania, 

zapasowym (-ych) oraz WA w rejonie wykonywania zadania lotniczego; 
• depeszami NOTAM; 
• innymi danymi niezbędnymi do wykonania zadania. 
Jak można łatwo zauważyć, bardzo istotnym elementem bezpośred-

niego przygotowania do lotów dla personelu latającego jest właśnie zapo-
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znanie się z warunkami atmosferycznymi oraz ich ewentualny wpływ na 
wykonanie zadania lotniczego. To dyżurny meteorolog lotniska jest odpo-
wiedzialny za przekazywanie jak najbardziej aktualnych WA oraz lotni-
czych prognoz pogody zarówno dla lotnisk, jak i rejonów wykonywanych 
zadań, które zawierają następujące elementy meteorologiczne, opisujące 
stan atmosfery12: 

• aktualne i prognozowane położenie układów barycznych i frontów 
atmosferycznych wpływających na WA w rejonie i czasie wykonywanych 
zadań lotniczych; 

• kierunek i prędkość adwekcji mas powietrza, ich rodzaje oraz stan 
ich równowagi termodynamicznej; 

• wielkość i rodzaj zachmurzenia oraz wysokość podstawy i górnej 
granicy chmur (również ilość warstw chmur z określeniem ich dolnych 
i górnych granic, o ile jest to możliwe);  

• zjawiska pogody – przewidywany czas i rejon ich wystąpienia, in-
tensywność oraz związane z nimi WA;  

• widzialność poziomą przy powierzchni ziemi;  
• kierunek i prędkość wiatru przy powierzchni ziemi i na innych wy-

maganych wysokościach;  
• rejon, dolną i górną granicę warstwy oraz intensywność turbulencji 

i oblodzenia; 
• temperaturę maksymalną i minimalną w prognozowanym okresie; 
• zakrycie wierzchołków wzniesień i gór przez chmury;  
• wysokość izotermy 0°C. 
Większość tych elementów meteorologicznych jest generowana 

i przekazywana za pomocą depesz, informacji oraz zobrazowania graficz-
nego. Dzięki kluczom meteorologicznym, czyli zbiorom instrukcji i tablic 
kodowych służących do szyfrowania, informacje meteorologiczne można 
szybko przekazywać różnymi środkami łączności. Należą do nich: 

• depesze GAMET – prognoza obszarowa; 
• depesze METAR, czyli aktualny WA na danym lotnisku, 
• depesze TAF, czyli prognozowane warunki dla danego lotniska; 
• significant, czyli mapy prognozowanych istotnych zjawisk pogody, 

np. informacje AIRMET SIGMET, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo 
lotów; 

• mapy wiatrów i temperatury; 
• informacje o NZP i WA zagrażających bezpieczeństwu lotu w rejo-

nie wykonywania lotów; 
• zobrazowanie radarów meteorologicznych i systemów lokalizacji 

wyładowań oraz innych systemów i urządzeń; 

                                                
12 Instrukcja meteorologicznego zabezpieczenia…, s.10. 
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• inne informacje meteorologiczne w zależności od potrzeb, np. ilu-
minacja księżyca, od której są uzależnione loty z wykorzystaniem urzą-
dzeń noktowizyjnych. 

Podczas analizy WA należy zwrócić szczególną uwagę na niebez-
pieczne zjawiska pogody (NZP) oraz warunki zagrażające bezpieczeństwu 
lotów, które są najważniejszymi ograniczeniami dla dowódcy statku po-
wietrznego ze względu na pogodę. Warunki zagrażające bezpieczeństwu 
wykonania danego lotu są warunkami poniżej WM określonych dla statku 
powietrznego, pilota lotniska lub dla samego zadania lotniczego. Powinny 
one być już wstępnie przeanalizowane podczas planowania lotów, o któ-
rych była mowa na początku, ale ze względu na możliwą różnorodność 
WA w krótkim okresie czasu warunki te muszą być wzięte pod uwagę na 
bezpośrednim przygotowaniu do lotów, ponieważ w przypadku jakichkol-
wiek wartości warunków atmosferycznych poniżej minimum, stanowią one 
podstawę do braku możliwość wykonania lotu/zadania lotniczego, o czym 
należy powiadomić niezwłocznie odpowiednie osoby funkcyjne13. Drugim 
ważnym zagrożeniem dla wykonania lotów, zarówno w lotnictwie pań-
stwowym, jak i cywilnym, są niebezpieczne zjawiska pogody (NZP), które 
utrudniają lub uniemożliwiają start, lot i lądowanie statku powietrznego 
niezależnie od poziomu wyszkolenia pilota i rodzaju statku powietrznego 
lub takie, które mogą spowodować zniszczenie (uszkodzenie) statku po-
wietrznego oraz sprzętu znajdującego się na lotnisku. Do NZP zaliczamy: 
burzę (w tym burzę pyłową lub piaskową), intensywne oblodzenie, silną 
turbulencję, szkwał, uskok wiatru, trąbę powietrzną, grad, zjawiska zmniej-
szające widzialność poniżej WM oraz zakrycie wierzchołków wzniesień 
przez chmury (w lotach według procedur VFR)14. Wykonywanie lotów 
w strefie NZP jest zabronione. Jednak jeżeli podczas lotu statek powietrz-
ny znajdzie się w strefie niebezpiecznych zjawisk pogody, w których wa-
runki atmosferyczne są na tyle trudne, że dalszy lot jest niemożliwy ze 
względu na bezpieczeństwo, należy przerwać wykonywanie zadania lotni-
czego i w zależności od możliwości oraz sytuacji wyjść z tej strefy lub lą-
dować na lotnisku własnym lub zapasowym, a w przypadku śmigłowców 
w terenie przygodnym. O każdej podjętej decyzji dowódca statku powietrz-
nego jest zobowiązany powiadomić organ służby ruchu lotniczego, z któ-
rym aktualnie utrzymuje łączność. Sytuacja taka traktowana jest jako inne 
zagrożenie bezpieczeństwa lotów. Dlatego też dyżurny meteorolog lotni-
ska, przekazując aktualne warunki i prognozę, musi również przekazać 
informacje o możliwych wystąpieniach NZP oraz warunków zagrażających 
bezpieczeństwu wykonania lotu po to, aby dowódca statku powietrznego 
oraz pozostali członkowie załogi mogli obiektywnie przestudiować sytuacje 
meteorologiczne na lotniskach (startu, lądowania, zapasowych) i w rejonie 
                                                

13 Tamże, s. 16. 
14 Regulamin lotów…, s. 215. 
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wykonywania zadania oraz przewidzieć sposoby omijania stref niebez-
piecznych zjawisk pogody, np. poprzez zmianę trasy, rejonu lub profilu 
lotu. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem lotów POL/APOL w przypadku lo-
tów wg PTL, a dowódca statku powietrznego w przypadku zadania lotni-
czego postawionego w rozkazie są zobowiązani pobrać dokumentację 
lotniczo-meteorologiczną od dyżurnego meteorologa. Osoby, które odbie-
rają komunikat, kwitują jego odbiór podpisem z zaznaczeniem czasu jego 
otrzymania. 

W przypadku przekazania dokumentacji przez techniczne środki łącz-
ności DML fakt ten odnotowuje w książce otrzymanych i udzielanych in-
formacji. Jeżeli na lotnisku, lądowisku lub innym miejscu startów i lądowań 
w lotach dyspozycyjnych brak jest komórki meteorologicznej, zapoznanie 
z prognozą pogody i pobraniem do tego komunikatu meteorologicznego 
następuje przez środki łączności lub warunkowo na podstawie udzielonej 
konsultacji meteorologicznej przez nadrzędną komórkę meteorologiczną, 
czyli Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Natomiast podczas przelotu z międzylądowaniem, gdzie 
postój statku powietrznego trwa powyżej 1 godziny na lotnisku międzylą-
dowania, dowódca ma obowiązek uaktualnić swoją wiedzę na temat panu-
jących WA i prognozy pogody na dalszą część lotu oraz pobrać dokumen-
tację lotniczo-meteorologiczną. 

Decyzję o rozpoczęcia lotów podejmuje przez POL na loty wg PTL 
oraz dowódca statku powietrznego w lotach na rozkaz, lecz tak jak wcze-
śniej zostało powiedziane, to dowódca statku jest odpowiedzialny za wy-
konanie postawionego mu zadania oraz za bezpieczeństwo z tym związa-
ne15. Podczas wykonywania lotu dowódca statku powietrznego (w zało-
gach wieloosobowych również pozostały personel latający) w zakresie 
meteorologicznym prowadzi obserwację stanu warunków atmosferycznych 
oraz ocenia ich wpływ na wykonywanie zadań. W przypadku zaobserwo-
wania zmiany pogody mającej wypływ na bezpieczeństwo lotu, a zwłasz-
cza informacji na temat NZP i WA zagrażających bezpieczeństwo lotu, 
powinien natychmiast przekazać organom służby ruchu lotniczego w stre-
fie ich odpowiedzialności lub innej osobie, z którą aktualnie utrzymuje 
łączność, podając możliwe do określenia liczbowe charakterystyki elemen-
tów meteorologicznych oraz wpływ tych zjawisk na wykonywanie zadań 
lotniczych. Podejmuje on samodzielne decyzje wynikające z oceny i anali-
zy warunków atmosferycznych mających wpływ na wykonanie lotu zarów-
no ze swoich obserwacji, jak i ostrzeżeń i informacji otrzymanych z ziemi 
oraz informacji ze stacji radiolokacyjnych. Jest odpowiedzialny za umiejęt-
nie rozpoznanie NZP i ominięcie ich przez zmianę trasy lub wysokości, 

                                                
15 Instrukcja organizacji lotów..., s. 69. 
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a jeżeli to nie jest możliwe, wyprowadzenie statku powietrznego z obszaru 
niebezpiecznego dla lotu, a następnie powrót na lotnisko (dla śmigłowców 
dopuszcza się lądowanie w terenie). Należy wziąć tu pod uwagę, że 
w wyniku wejścia w NZP można doprowadzić do np. utraty orientacji geo-
graficznej, przymusowego lądowanie w terenie przygodnym i/lub uszko-
dzenia statku powietrznego, co jest traktowane jako zdarzenie lotnicze, 
które podlega badaniu przez zespół badawczy Komisji Badań Wypadków 
Lotniczych Lotnictwa Państwowego lub Komisji Badań Incydentów. Dlate-
go tak ważne jest zapoznanie się przez dowódcę statku powietrznego 
z warunkami atmosferycznymi i ich wpływem na wykonanie zadania lotni-
czego. 

 
 

Podsumowanie 
 

Lotnictwo wojskowe jest specyficznym rodzajem lotnictwa, ze względu 
na wykonywanie zróżnicowanych, a przy tym skomplikowanych zadań lot-
niczych w zmiennych warunkach atmosferycznych przy zachowaniu rygo-
rystycznych przepisów, związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem wy-
konywanych lotów. Dlatego z punktu widzenia dowódcy statku powietrzne-
go WA odgrywają tak bardzo ważną rolę w planowaniu, przygotowaniu się 
i realizacji zadania lotniczego. Dobra ich znajomość, analiza i ocena po-
zwala na stwierdzenie, czy dany lot można realizować, a także czy nie 
będzie żadnych dodatkowych ograniczeń utrudniających wykonanie go 
w poszczególnych fazach lotu. Wszystko sprowadza się do dobrego przy-
gotowania z wiedzy stosowanej, w tym również z zagadnień związanych 
z meteorologią, za co każdy pilot wojskowy jest odpowiedzialny indywidu-
alnie i obowiązany jest utrzymywać tę wiedzę na odpowiednim poziomie. 
Głównym sposobem aktualizowania i podtrzymywania wiedzy stosowanej 
personelu latającego jest indywidualne uczenie się w ramach czasu służ-
bowego. Jednak nawet przy dobrej analizie aktualnych i prognozowanych 
WA dowódca statku powietrznego nie jest w stanie przewidzieć wszystkich 
zjawisk, które mogą wystąpić w pogodzie. Dlatego w przypadku wątpliwo-
ści ze względu na duże prawdopodobieństwo możliwości wystąpienia WA 
zagrażających bezpiecznemu wykonaniu lotu lub niebezpiecznych zjawisk 
pogody, dowódca statku powietrznego (dowódca zadania/grupy) powinien 
mieć możliwość konsultacji swoich obiekcji dotyczących realizacji wykona-
nia zadania lub jego braku z organizatorem lotów lub osobą wyznaczoną 
przez niego w celu wypracowania jednej wspólnej decyzji. 
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INFLUENCE OF ATMOSPHERIC CONDITIONS 
ON DECISIONS TAKEN BY THE COMMANDER PILOT 

OF A MILITARY AIRCRAFT 
 

Polish aviation is being developed faster and faster. For example, flight 
safety regulations have been introduced recently. The same is true of Pol-
ish military aviation, which is improved every year, with flight safety being 
the most significant aspect nowadays. Every flight is prepared a long time 
before the take-off. This paper describes the preparation of a flight in mili-
tary aviation. One of the most important aspects discussed is meteorologi-
cal regulations and their influence on flight safety. The author analyses the 
decision process which a pilot in command has to deal with during the 
preparation of an air task. The reader will find out what kind of qualities 
and  skills a pilot should have in order to prepare a flight in a safe manner. 

 



 

51 

                                                                                                                 OBRONNOŚĆ Zeszyty Naukowe 2(22)/2017 
                                                                                                                                                               ISSN 2299-2316 

AUTOR 

mgr Anna Kamińska 

aannaa4@op.pl 

Wydział Humanistyczny, 

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

 
 

OCENA ZMIAN W ŁADZIE MIĘDZYNARODOWYM 
Z PERSPEKTYWY GRUZJI 

 
 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ład międzynarodowy,  

integracja europejska i euroatlantycka 

 

 
Wprowadzenie 

 
Politolog i dyplomata profesor Jerzy Kukułka podkreślał, że 

w rzeczywistych stosunkach międzynarodowych ład stanowi tendencję 
stałą, co może oznaczać zbieżność lub zgodność stanowisk pewnej liczby 
państw w zakresie ich sytemu wartości i celów1. Z uwagi na długotrwałą 
genezę, strukturę i funkcje, za główny pomiot stosunków międzynarodo-
wych uznawane są państwa2. Krajem, który wykazuje takie dążenia, jest 
Gruzja leżąca na styku dwóch światów. Rosja, która stanowi trzon jednego 
z nich, rości sobie prawo do części terytorium Gruzji i stara się pozostawić 
ją w kręgu swoich wpływów. Druga sfera, do której Gruzja aspiruje, to 
świat Zachodu, który mimo swego otwarcia nie decyduje się ostatecznie 
włączyć Gruzji w swe formalne struktury. Praca niniejsza ma na celu 
wskazanie stanowiska Gruzji w kwestii postrzegania przez nią zmian 
w ładzie międzynarodowym. 

Gruzja jest krajem podzielonym w dwojaki sposób. Po pierwsze, jego 
historia dawna i nowa warunkowana jest sytuacją wewnętrzną związaną 
z konfliktem gruzińsko-abchaskim i przez długie lata zamrożonym konflik-
tem z separatystyczną Osetią Południową3. Po drugie, cień na rozwój 
trudnej sytuacji w relacjach Gruzji z obu regionami rzuca często pozornie 
niezaangażowana Rosja, której obawy i sprzeciw budzi polityczne i gospo-
darcze wsparcie Gruzji przez Zachód. Z punktu widzenia Gruzji i jej zapa-

                                                           
1 J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza 

ASPRA, Warszawa, 2003, s. 9. 
2 E. Cziomer, L. W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007, s. 40. 
3 R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 2010, s. 348-374. 
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trywania się na ład i porządek międzynarodowy oraz oceny zmian zacho-
dzących w tym ładzie kluczowymi problemami są dla niej kwestie członko-
stwa w NATO i Unii Europejskiej4, które byłoby urzeczywistnieniem jej za-
chodnich aspiracji. U podłoża większości procesów, jakim poddawana jest 
obecnie Gruzja, leży dekompozycja ładu zimnowojennego i rozpad bloku 
wschodniego, które doprowadziły do przewartościowania tożsamości 
uczestników stosunków międzynarodowych i konieczności zdefiniowania 
ich nowych podmiotów5.  

Droga Gruzji do struktur, które regulują i tworzą ład międzynarodowy 
na zachodniej półkuli, może być uznana za nieco wyboistą i pełną mean-
drów, a spojrzenie i aspiracje samej Gruzji nie są jednoznaczne, gdyż sta-
nowią wypadkową sytuacji geopolitycznej i ewolucji gruzińskiej polityki 
wewnętrznej. Mimo że międzynarodowy układ sił tworzą wszyscy uczestni-
cy stosunków międzynarodowych, określany jest on jednak przez najwięk-
sze państwa oraz ich formalnych i nieformalnych sojuszników. Jest on 
najważniejszą cechą każdego systemu międzynarodowego6. W tym kon-
tekście Gruzja, spoglądając na porządek międzynarodowy, chciałby wi-
dzieć siebie jako formalnego sojusznika państw największych i jego struk-
tur.  

Na cztery miesiące przed wybuchem wojny sześciodniowej w Gruzji 
państwo to podczas szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 r.7 wsparte 
przez administrację prezydenta Busha będącego zwolennikiem polityki 
„otwartych drzwi” otrzymało ogólnikową deklarację o wstąpieniu do sojuszu 
bez podania żadnych wiążących terminów w sprawie włączenia Gruzji 
w Plan Działań na Rzecz Członkostwa (MAP, Membership Action Plan). 
Zdaniem niektórych ekspertów pośrednim następstwem braku tej decyzji 
był wybuch wojny między Gruzją a Rosją.  

Przełomowe wydarzenia z sierpnia 2008 r., zgodnie z rosyjskimi za-
mierzeniami, przyczyniły się do spadku wiarygodności Gruzinów w oczach 
zachodnich partnerów. Rozszerzenie Sojuszu o kraj z wrogimi relacjami 
z Moskwą i nierozwiązanymi konfliktami terytorialnymi w Abchazji i Osetii 
Południowej nie było zdaniem Sojuszu możliwe. Wojna sześciodniowa 

                                                           
4 Oficjalna strona Parlamentu Gruzji, www.parliament.ge/en/media/axali-ambebi/saqa 

rtvelos-prezidenti-giorgi-margvelashvili-parlamentis-winashe-yovelwliuri-moxsenebit-wardga 
1.page [dostęp: 24.04.2017]. 

5 S. Bieleń, Tożsamość i interesy narodowe w procesach identyfikacji międzynarodo-
wej państw, [w:] R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Wydaw-
nictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2005, s. 518. 

6 R. Białoskórski, R. Kobryński, M. Sułek, Potęga państw 2017. Międzynarodowy układ 
sił w procesie zmian. Raport potęgometryczny, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa, 
2017, s. 171. 

7 Artykuł na oficjalnej stronie internetowej NATO pt. NATO’s relations with Georgia, 
www.nato.int/cps/en/natolive/topics_38988.htm [dostęp: 22.04.2017]. 



 

 53

Ocena zmian w ładzie międzynarodowym z perspektywy Gruzji 

oddaliła zatem perspektywę członkostwa Gruzji w NATO8. Paradoksalnie 
jednak, wbrew sceptycyzmowi Zachodu, Gruzini zintensyfikowali starania 
o przyjęcie do struktur Paktu Północnoatlantyckiego, czego wyrazem była 
Koncepcja Bezpieczeństwa Narodowego Gruzji z grudnia 2011 r., 
a jednym z jej efektów stały się modernizacja armii i zwiększony udział 
w operacjach zagranicznych Sojuszu będący dowodem determinacji, 
z jaką Gruzini w tamtym okresie podchodzili do kwestii członkostwa w NA-
TO. Znamienne jest to, że podczas kolejnych pięciu szczytów NATO dekla-
racja i obietnica włączenia Gruzji w struktury natowskie była wciąż jedynie 
potwierdzana9. Impet, z jakim początkowo działano, potwierdzony został 
przez stworzenie jeszcze w 2008 r. Komisji Gruzja-NATO, będącej kolej-
nym krokiem ku członkostwu w sojuszu i mającym, zdaniem władz gruziń-
skich, być gwarancją bezpieczeństwa na Kaukazie10 oraz instrumentem 
konsultacji w zakresie reform jej sektora obronnego. W tym samym roku 
powołano kolejny instrument współpracy, jakim był Roczny Program Naro-
dowy, który zastąpił Indywidualny Plan Działania na Rzecz Członkostwa 
z 2004 r.11. Wreszcie jesienią 2010 r., w czasie gdy w Afganistanie prze-
bywało 800 gruzińskich żołnierzy w ramach misji ISAF, ówczesny sekre-
tarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen otworzył w Tbilisi Biuro 
Łącznikowe NATO w regionie Kaukazu Południowego jako wyraz politycz-
nego poparcia Gruzji w kwestii jej terytorialnej integralności i jej aspiracji 
związanych ze wstąpieniem do NATO12.  

W deklaracji szczytu walijskiego ogłoszono decyzję o uruchomieniu 
Inicjatywy Budowy Zdolności Obronnych, która swym programem objęła 
także Gruzję. Inicjatywa ta jest skonstruowana na podstawie rozległych 
doświadczeń NATO w dziedzinie pomocy, doradztwa i wsparcia państw na 
rzecz budowania ich zdolności obronnych i powiązanych z nimi zdolności 
w dziedzinie bezpieczeństwa13. Jeden z zapisów deklaracji Szczytu NATO 
w Warszawie stwierdza, że zaangażowanie NATO we współpracę 

                                                           
8 M. Kubiak, Członkostwo Gruzji w NATO – stracona szansa?, www.kaukaz.net/cgi-bin 

/blosxom.cgi/polish/nato-gruzja-szansa [dostęp: 22.04.2017]. 
9 M. Kubiak, Członkostwo Gruzji…. 
10 Powstanie komisja NATO-Gruzja, hwww.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,11487 

3,5700401,Powstanie_komisja_NATO__Gruzja.html [dostęp 10.04.2017]. 
11 Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, artykuł doty-

czący współpracy NATO z państwami trzecimi z 2012 r., www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagra 
niczna/polityka_bezpieczenstwa/nato/wspolpraca_nato_z_panstwami_trzecimi/?printMode= 
true [dostęp: 23.04.2017]. 

12 Gruzja: wizyta sekretarza generalnego NATO w Tbilisi, www.osw.waw.pl/pl/publika 
cje/analizy/2010-10-06/gruzja-wizyta-sekretarza-generalnego-nato-w-tbilisi [dostęp: 22.04. 
2017]. 

13 Deklaracja szczytu walijskiego złożona przez Szefów Państw i Rządów uczestniczą-
cych w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Walii 5 września 2014 r. opublikowana na 
stronie internetowej Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 
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z różnymi państwami ma charakter indywidualny i odzwierciedla obustron-
ne potrzeby, okoliczności i ambicje14.  

Gruzja, czekając na Godota15, mimo że chwalona za wysiłki służące 
wzmocnieniu jej systemu demokratycznego oraz modernizację sił zbroj-
nych i instytucji obronnych, a także zachęcana przez lata do dalszych wy-
siłków, musi zadowolić się tymi pochwałami, zdając sobie sprawę, że mo-
ment przyjęcia do sojuszu nie zależy od jej gotowości, ale uwarunkowany 
jest polityczną koniunkturą na świecie, która jej nie sprzyja16.  

Analiza kolejnych wydarzeń i deklaracji następnych szczytów NATO 
wskazuje, że pomimo wielu zapewnień przyszłość ewentualnego włącze-
nia Gruzji w struktury paktu północnoatlantyckiego pozostaje w sferze my-
ślenia życzeniowego. Można uznać, że członkostwo Gruzji w NATO stwa-
rza dla tego państwa kolejny dylemat bezpieczeństwa, ponieważ im bliżej 
do osiągnięcia celu i stania się pełnoprawnym członkiem sojuszu, tym dal-
sza jest perspektywa zjednoczenia całego terytorium, gdyż wysiłki Tbilisi 
w tym względzie wzmacniają silniejsze popieranie przez Rosję niepodle-
głościowych aspiracji separatystycznych republik17.  

Głównym czynnikiem, który utrudnia współpracę na linii Gruzja-Zachód 
jest czynnik rosyjski, gdyż obranie przez Gruzję prozachodniego kursu 
politycznego Rosja traktuje jako naruszenie swojej strefy wpływów. Chęć 
zagwarantowania sobie bezpieczeństwa, suwerenności i niepodległości 
przez Gruzję poprzez wyzwolenie się spod podległości wobec Moskwy 
i zbliżenie do struktur zachodnich, która leżała u podstaw wojny sześcio-
dniowej z 2008 r.18, należy postrzegać jako główny czynnik będący reakcją 
na ocenę Gruzji dotyczącą konsekwencji zmian w układzie międzynarodo-
wym. Decyzja Gruzji o zacieśnieniu stosunków z Zachodem zbiegła się 
z momentem, gdy Rosja przyjęła kurs odwrotny i zrezygnowała z proza-
chodnich aspiracji deklarowanych przez Jelcyna w latach 90, a początko-
wo przyjmowanych również przez Władimira Putina19. Ponadto obserwując 
okupację Krymu przez Rosję i jej interwencję na wschodniej Ukrainie oraz 
lekceważenie prawa międzynarodowego, Gruzja może obawiać się o swo-

                                                           
14 Deklaracja końcowa szczytu NATO w Warszawie Wydana przez Szefów Państw i Rządów 

uczestniczących w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Warszawie w dniach 8 i 9 lipca 
2016 r., pkt. 101, www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6170,Deklaracja-koncowa-szczytu-NATO-w-Walii-
z-2014-r-polskie-tlumaczenie.html [dostęp: 21.04.2017]. 

15 Zwrot zastosowany nawiązuje do powieści reprezentującego teatr absurdu Samuela 
Becketta pt. Czekając na Godota. 

16 Gruzini mają dość Zachodu. Układanie się z Rosją "to już nie herezja”, 
www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/gruzja-nie-ufa-juz-zachodowi-i-nato,661534.html 
[dostęp: 24.04.2017]. 

17 K. Mierzejewska, Trudne związki Gruzji z NATO, www.kaukaz.net/cgi-bin/blosxom.c 
gi/polish/nato-gruzja-sceptycznientującego [dostęp: 21.04.2017]. 

18 R. D. Asmus, Mała wojna, która wstrząsnęła światem. Gruzja, Rosja i przyszłość za-
chodu, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, Warszawa, 2010, s. 375. 

19 Tamże, s. 376. 
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ją suwerenność i integralność terytorialną, co potwierdzają zapisy deklara-
cji szczytu walijskiego.  

Unia Europejska podpisała umowę stowarzyszeniową z Gruzją 
27 czerwca 2014 r. Jej celem jest stopniowe integrowanie Gruzji z unijnym 
wspólnym rynkiem poprzez zniesienie większości ceł i barier handlowych 
oraz dostosowywanie do standardów unijnych. Najważniejszą i najbardziej 
obszerną częścią tej umowy są porozumienia o pogłębionej i całościowej 
strefie wolnego handlu. Umowa stowarzyszeniowa wyznacza też program 
reform w wielu sektorach20.  

Gruzja spełnia szereg kryteriów, których wypełnienie było oczekiwane 
od państw aspirujących do członkostwa w UE i NATO w trakcie poprzed-
nich fal rozszerzenia obu organizacji. Jednakże Rosja skutecznie hamuje 
procesy integracji europejskiej i euroatlantyckiej. Unijna misja obserwacyj-
na EUMM w Gruzji, która monitoruje sytuację na granicach okupowanych 
regionów Abchazji i Osetii Południowej, jest jednym z niewielu czynników 
zwiększających stabilność i zniechęcających Rosję do poszerzania obsza-
ru okupowanego oraz prowokacji na pograniczu21.  

Rezolucja Parlamentu Gruzji zamieszczona na oficjalnej stronie inter-
netowej gruzińskiego parlamentu przedstawia zarys deklarowanych dzia-
łań związanych ze zmianami w ładzie międzynarodowym. Dokument ten 
wylicza organizacje, w których członkostwo Gruzji postrzegane jest jako 
kluczowe. W kontekście współpracy multilateralnej poza NATO i Unią Eu-
ropejską wspomniana jest też tam Organizacja Narodów Zjednoczonych, 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rada Europy, Or-
ganizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego. Dodatkowo 
rezolucja ta zapewnia o woli wsparcia w misjach wojskowych prowadzo-
nych dla wzmocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego i walki z terro-
ryzmem oraz przestępczością zorganizowaną, a także zapobiegania proli-
feracji broni masowego rażenia. Odnosząc się do stosunków z Rosją, za-
deklarowano dążenie do racjonalnej i pryncypialnej polityki wykorzystującej 
mechanizmy międzynarodowe, która dąży do zminimalizowania zagrożeń 
polityki zagranicznej, wzmocnienia suwerenności Gruzji, przywrócenia jej 
terytorialnej integralności i wzmocnienia stabilności regionu22. Tak jak 
wspomniana tu rezolucja parlamentu gruzińskiego, ogłoszony w grudniu 
2015 r. program rządu wymienia dążenia do integracji z NATO i Unią Eu-

                                                           
20 Umowy o stowarzyszeniu UE z Gruzją i Mołdawią weszły w życie, 

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/umowy-o-stowarzyszeniu-ue-z-gruzja-i-moldawia-weszly-w-
zycie/8lr02g [dostęp: 23.04.2017]. 

21 Bezpieczeństwo Gruzji po szczycie NATO – Konrad Zasztowt dla Radiowej Jedynki, 
www.pism.pl/PISM-w-mediach/Wywiady/Bezpieczenstwo-Gruzji-po-szczycie-NATO-Konrad 
-Zasztowt-dla-Radiowej-Jedynki [dostęp: 20.04.2017]. 

22 Rezolucja na oficjalnej stronie internetowej parlamentu Gruzji: www.parliament.ge/ 
en/kanonmdebloba/announcements-all/announcements-main/resolution.page  
[dostęp: 20.04.2017]. 
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ropejską oraz pogłębienie strategicznej współpracy Gruzji ze Stanami 
Zjednoczonymi, ale też normalizację stosunków z Rosją opartą na posza-
nowaniu jej integralności terytorialnej i uznaniu niezawisłości okupowanych 
terytoriów. Poza problemami ze sfery polityki dokument ten wymienia jako 
kluczowe efektywne prowadzenie dyplomacji ekonomicznej, promowanie 
i zachęcanie do inwestowania w Gruzji dzięki wprowadzaniu nowych tech-
nologii i integracji z światowymi rynkami, zwraca również uwagę na zna-
czenie bezpieczeństwa energetycznego23. 

 
 

Ocena zmian w ładzie międzynarodowym 
 

Dokument pt. Ocena zagrożeń na lata 2010-2013 zamieszczony na 
stronie internetowej Ministerstwa Obrony Gruzji jako zagrożenie militarne 
wskazuje okupację znacznej części Gruzji przez Rosję, która zagraża jej 
niezawisłości i jest głównym czynnikiem politycznej, ekonomicznej 
i społecznej niestabilności państwa24. Zasadniczy cel Federacji Rosyjskiej, 
w opinii Gruzji, to zablokowanie jej euroatlantyckich dążeń i przywrócenie 
Gruzji do rosyjskiej strefy wpływów. W opinii rządu Gruzji istnienie nieza-
leżnego i demokratycznego państwa opartego na zachodnich wartościach 
stanowi dla rządzącej rosyjskiej elity zagrożenie25. Jako kolejne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa Gruzji dokument ten uznaje manipulacje strony rosyj-
skiej w zakresie kwestii demograficznych i tworzenie warunków do osie-
dlania się obywateli rosyjskich na gruzińskich terenach okupowanych 
przez Federację Rosyjską. Problem, jakim są wyzwania uwarunkowane 
okupacją gruzińskiego terytorium i związane z tym ryzyko zaognienia się 
konfliktu, wymieniono w Narodowej Strategii Wojskowej wydanej w 2014 r. 
i opublikowanej na stronie gruzińskiego Ministerstwa Obrony26. Odnosząc 
się zaś do zjawiska globalizacji, stwierdzono płynące z niej zarówno szan-
se, jak i zagrożenia, do których po zakończeniu zimnej wojny zaliczają się 
również zagrożenia ze strony aktorów niepaństwowych. Terroryzm mię-
dzynarodowy i transnarodowa przestępczość są obok kwestii cyberbezpie-
czeństwa czynnikami będącymi poważnym wyzwaniem dla rządu w Tbilisi. 
Oprócz tego jako zagrożenie uznano kryzys finansowo-ekonomiczny zglo-
balizowanego świata27.  

                                                           
23 Program rządu Gruzji z 27 grudnia 2015 r. zamieszczony na oficjalnej stronie rządu 

gruzińskiego: http://gov.ge/files/41_53457_826340_Strong.pdf [dostęp: 20.04.2017]. 
24 Dokument zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej gruzińskiego Ministerstwa 

Obrony pt. Threat assessment for 2011-2013, www.mod.gov.ge/assets/up-modul/uploads/ 
pdf/TAD-ENG.pdf, s. 1, [dostęp: 20.04.2017]. 

25 Tamże, s. 2. 
26 National Military Strategy, Ministry of Defence of Georgia, www.mod.gov.ge/assets/ 

up-modul/uploads/pdf/NMS-ENG.pdf, s. 3 ,[dostęp: 21.04.2017]. 
27 Tamże, s. 3. 
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Na zmianę środowiska bezpieczeństwa Gruzji zwraca również uwagę 
Biała Księga Bezpieczeństwa z 2014 r., która przywołuje agresję Federacji 
Rosyjskiej z 2008 r. jako podważającą bezpieczeństwo państwa i regionu, 
a ponadto wskazuje na brak stabilności północnego Kaukazu, nierozwią-
zany konflikt pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem i rozwój sytuacji na Ukra-
inie28. Biała Księga, tak jak inne dokumenty wymienione w niniejszej pracy, 
za kluczowe uznaje wstąpienie Gruzji do NATO, co stanowi priorytet 
w zakresie polityki zagranicznej państwa i jej wizji na kwestie bezpieczeń-
stwa29. 

 
 

Konsekwencje zmian ładu międzynarodowego dla Gruzji 
 

Proces integracji europejskiej Gruzji na poziomie politycznym, ekono-
micznym i społecznym postrzegany jest jako inwestycja w bezpieczeństwo 
i dobrobyt państwa. Umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską 
z 2014 r. zapewnia realną podstawę transformacji europejskiej Gruzji, jest 
wzmocnieniem bezpieczeństwa i podstawą dobrobytu. Jej efektem są re-
formy przyczyniające się do ochrony praw człowieka, wspierania demokra-
cji, skuteczności rządów, wzmocnienia bezpieczeństwa i współpracy re-
gionalnej oraz stworzenia stabilnego środowiska makroekonomicznego 
oraz klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości30. Z drugiej stro-
ny, Gruzja zdaje sobie sprawę z tego, że celem kampanii rosyjskiej prze-
ciw przyjęciu przez Gruzję kierunku wytyczonego prozachodnimi warto-
ściami jest stworzenie obrazu Gruzji jako państwa niestabilnego i niede-
mokratycznego, którego naród cechuje agresja. Ponadto poziom przestęp-
czości na okupowanych przez Federację Rosyjską terenach tworzy środo-
wisko sprzyjające rozwojowi przestępczości międzynarodowej, której ele-
mentem jest przemyt komponentów do broni masowego rażenia31. Dodat-
kowo do konsekwencji zagrożenia kryzysem finansowym na świecie zali-
czono ryzyko zmniejszenia wielkości zagranicznych inwestycji w Gruzji32.  

Odnosząc się do bieżących wydarzeń społeczno-politycznych, Gruzja 
z nadzieją postrzega rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego 
o Czarnogórę, która 5 czerwca 2017 r. stała się pełnoprawnym członkiem 
NATO. Zdaniem prezydenta Gruzji odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia 

                                                           
28 The White Paper, Ministry of Defence of Georgia, 2014, https://mod.gov.ge/p/whitebook, 

s. 2 [dostęp: 21.04.2017]. 
29 Tamże, s 46. 
30 Program rządu Gruzji z 27 grudnia 2015 r. zamieszczony na oficjalnej stronie rządu gru-

zińskiego, Government Programme, http://gov.ge./files/41_53457_826340_Strong.pdf, s. 5 
[dostęp: 21.04.2017]. 

31 Threat Assessment…, s. 4. 
32 Tamże, s. 4. 
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dla wspólnych wartości powinna być otwartość i integracja33. Jak bardzo 
i na ile otwarta jest Gruzja na wyzwania i zadania stawiane przez NATO 
ilustruje fakt, że gruziński kontyngent w ramach misji Resolute Support 
Mission w Afganistanie liczebnością ustępuje jedynie amerykańskiemu 
i wynosił w grudniu 2015 r. 870 żołnierzy, a na potrzeby armii przeznacza-
ne jest 2,3 % PKB. Jako efekt postanowień Szczytu NATO w Walii wpro-
wadzono Pakiet Gruzja-NATO, który w zapisach Białej Księgi implikuje 
rozwinięcie zdolności obronnych i podniesienie inter-operacyjności. W ra-
mach Pakietu armia gruzińska już na wczesnym etapie ma uczestniczyć 
w planowaniu, ćwiczeniach i operacjach natowskich. Zgodnie z zapisami 
Białej Księgi skuteczne wprowadzanie Pakietu jest jednym z głównych 
priorytetów Ministerstwa Obrony Gruzji34.  

Podczas wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO 
w maju 2017 r. w Tbilisi zastępca Sekretarza Generalnego NATO pani 
Rose Gottemoeller wyraziła uznanie dla wkładu Gruzji w działania NATO, 
w tym zaangażowanie w misję w Afganistanie, zauważając, że NATO 
wciąż wspiera Gruzję w budowaniu jej zdolności obronnych i przygotowa-
niu jej do członkostwa w NATO35.  

Kolejne konsekwencje zmian w układzie międzynarodowym opisano 
w dokumentach rządu Gruzji m.in. Koncepcji Bezpieczeństwa Narodowego 
z 2011 r., która jako główne zagrożenia dla bezpieczeństwa Gruzji uznała 
okupację jej terytoriów, ryzyko nowej rosyjskiej inwazji oraz akty terrory-
styczne inspirowane przez Rosjan z terenów okupowanych. Gruzini w no-
wym dokumencie oskarżali Rosjan o wykorzystywanie okupowanych ob-
szarów do szkolenia terrorystów. Według nich głównym celem Rosji było 
udaremnienie euroatlantyckich planów Gruzji i przywrócenie jej do swojej 
strefy wpływów. Nieobecność misji międzynarodowych na terenie separa-
tystycznych republik umożliwiała dalsze gromadzenie się tam sił rosyj-
skich, co tworzyło, zdaniem Gruzinów, potencjalne ryzyko wystąpienia ko-
lejnych aktów agresji36. Wśród innych wyzwań dla bezpieczeństwa naro-
dowego dokument wymienia m.in. konflikt o Górski Karabach, terroryzm, 
cyberprzestrzeń, energetykę, ochronę środowiska, transgraniczną prze-
stępczość zorganizowaną, trendy demograficzne, integrację mniejszości 
etnicznych oraz ochronę dziedzictwa kulturowego37.  

                                                           
33 Prezydent Gruzji: NATO – nowy rozdział, http://www.rp.pl/Publicystyka/170529473-

Prezydent-Gruzji-NATO---nowy-rozdzial.html#ap-1 [dostęp: 21.04.2017]. 
34 The White Paper…, s 46. 
35 Deputy Secretary General addresses NATO Parliamentary Assembly in Tbilisi, 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_144503.htm?selectedLocale=en [dostęp: 30.05.2017]. 
36 G. Kędzia, Gruzja ma nową koncepcję bezpieczeństwa narodowego, www.psz.pl/16 

2-wschod/gruzja-ma-nowa-koncepcje-bezpieczenstwa-narodowego [dostęp: 21.04.2017]. 
37 Z. Lachowski (red.), Nowa koncepcja bezpieczeństwa narodowego Gruzji, Tygodnik 

BBN. Przegląd informacji o bezpieczeństwie narodowym wraz z komentarzem, 2011, nr 66, 
s. 3. 
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Bieżąca sytuacja na świecie, w tym konflikt w Syrii oraz ekspansja 
Państwa Islamskiego, sprawia, że politycy europejscy skupiają swoją uwa-
gę na tych palących problemach, w związku z czym państwa takie jak Gru-
zja muszą toczyć bój o swoją tożsamość samotnie. Początkowo panowało 
przekonanie, że Zachód nie chce inkorporować Gruzji, by nie sprzeciwiać 
się Rosji i nie planuje włączać w swe struktury państwa, które ma nieroz-
strzygnięte problemy terytorialne. Dziś można postawić kolejną tezę, że 
nawet sama Rosja nie jest zainteresowana kwestią Gruzji w sytuacji, gdy 
sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Rosji jest trudna i skomplikowa-
na38.  

Nieodzowne wydaje się też nawiązanie do zmian w środowisku bez-
pieczeństwa wokół Gruzji, jakie wywołała aneksja Krymu przez Federację 
Rosyjską oraz atak na wschodnią Ukrainę, która uwypukla wizję Rosji jako 
państwa dążącego do potwierdzenia swej hegemonii w krajach postso-
wieckich39. Stan ten w opinii części ekspertów przesuwa Gruzję na dalsze 
miejsce na liście priorytetów społeczności międzynarodowej40.  

 
 

Planowane działania wynikające ze zmian  
porządku międzynarodowego 

 
Program rządu Gruzji z grudnia 2015 r. zakłada, że integracja europej-

ska i euroatlantycka zdecydowanie popierana przez społeczeństwo gruziń-
skie pozostanie niezmiennym celem strategicznym państwa41. Wyrazem 
tego są dążenia do wstąpienia Gruzji do Unii Europejskiej i NATO. Do wy-
miernych działań będących efektem tych dążeń należy zaliczyć wdrażanie 
reform pozwalających spełnić kryteria i standardy zarysowane przez orga-
nizacje euroatlantyckie, do których aspiruje Gruzja.  

Odnosząc się do kwestii wewnętrznej polityki rządu, dokument określa, 
że poczynione zostaną wysiłki, by zmobilizować społeczność międzynaro-
dową do reakcji wobec działań Rosji w związku sytuacją w Osetii Połu-
dniowej i Abhazji42. Jako główne założenia polityki zagranicznej rządu do-
kument ten wielokrotnie wymienia integrację europejską i euroatlantycką, 
pogłębienie strategicznej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, wzmoc-
nienie współpracy z państwami regionu, kontynuację polityki deeskalacji 

                                                           
38 Ukraina i Gruzja na uboczu europejskiej polityki – Konrad Zasztowt dla PR24, 

www.pism.pl/PISM-w-mediach/Wywiady/Ukraina-i-Gruzja-na-uboczu-europejskiej-polityki-
Konrad-Zasztowt-dla-PR24 [dostęp: 21.04.2017]. 

39 A. C. Kuchins, J. Mankoff, O. Backes, Georgia in a Reconnecting Eurasia. Foreign 
Economic and Security Interests, Center for Strategic and International Studies, 2016, 
s. 32, www.csis.org/analysis/georgia-reconnecting-eurasia [dostęp: 03.05.2017]. 

40 Tamże. 
41 Tamże, s. 4-5.  
42 Tamże, s. 33. 
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w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej, jak też chęć normalizacji stosunków 
opartych na poszanowaniu suwerenności Gruzji i nienaruszalności jej gra-
nic. Kolejnym punktem polityki zagranicznej Gruzji, jaki wspomina ten rzą-
dowy dokument, jest wzmocnienie roli Gruzji jako centrum handlu i tranzy-
tu w regionie43. Poza współpracą bilateralną i regionalną rząd Gruzji wyra-
ził wolę rozwoju globalnego partnerstwa44. Do działań mających na celu 
wzmocnienie bezpieczeństwa ekonomicznego należy dążenie do dywersy-
fikacji źródeł energii w celu uniknięcia zewnętrznych nacisków politycz-
nych45.  

Narodowa Strategia Wojskowa zalicza do celów państwa gruzińskiego 
odstraszanie i obronę, wkład we wzmocnienie regionalnego i międzynaro-
dowego bezpieczeństwa poprzez wzmocnienie zdolności obronnych i wy-
pełnienie zobowiązań międzynarodowych, interoperacyjność i utrzymanie 
gotowości bojowej46. Dokument ten ponadto kładzie nacisk na udział Gruzji 
w operacjach pokojowych i misjach obserwacyjnych Unii Europejskiej. Dą-
żąc do wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie, Gruzja jest zaintereso-
wana wzmocnieniem współpracy obronnej z państwami rejonu Kaukazu 
i basenu Morza Czarnego, a za kluczowego i strategicznego partnera 
uznaje Stany Zjednoczone Ameryki Północnej47.  

Trudne sąsiedztwo z Federacją Rosyjską oraz polityka deeskalacji 
konfliktu z Moskwą skłania Gruzję do koncentrowania się na aspektach 
pragmatycznych, takich jak handel i turystyka. Dodatkowo państwo to stara 
się o utrzymanie pozycji regionalnego lidera poprzez zacieśnienie więzi 
z Azerbejdżanem, Turcją i Armenią w środowisku, w którym wciąż znaczą-
ce są Chiny i Iran48. Widoczne są też zabiegi Gruzji skierowane na utrzy-
manie jej znaczenia jako państwa skupiającego tranzyt towarów i gazu 
pomiędzy Europą i Azją.  

 
 

Zakończenie 
 

Wielopłaszczyznowa dynamika porządku międzynarodowego z pew-
nością narzuci Gruzji konieczność nowej oceny zmian w ładzie światowym, 
ich konsekwencji i zdeterminuje deklarowane działania w zakresie obser-
wowanych procesów w układzie międzynarodowym.  

 

                                                           
43 Tamże, s. 35. 
44 Tamże, s. 37. 
45 Threat Assessment…, s. 4. 
46 National Military Strategy…, s. 7. 
47 National Military Strategy…, s. 12. 
48 Georgia in a Reconnecting…, s. 33. 
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Ocena zmian w ładzie międzynarodowym z perspektywy Gruzji 

Podsumowując, Gruzja w międzynarodowym środowisku bezpieczeń-
stwa, współtworzącym ład międzynarodowy, jest krajem, który cechuje 
wyraźna dychotomia: z jednej strony jest to państwo wielu problemów, 
a z drugiej strony – państwo wielu szans49. 
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ASSESSMENT OF CHANGES TO THE INTERNATIONAL 
ORDER FROM THE PERSPECTIVE OF GEORGIA 

 
The aim of this paper is to present Georgia’s position related to the 

changes to the international order. The term “order” is usually associated 
with continuous, organized, and stable conditions. However, if one thinks 
of the international order, one has to bear in mind that it is a very dynamic 
phenomenon. It was initially perceived through periods distinguished 
by wars, whose consequences gave rise to particular views on interna-
tional order itself. Georgia as a country which connects Europe and Asia 
seems to have an outlined route to the organizations which it aspires to, 
thanks to its ambitious reforms and its choice of values. However, its inter-
nal situation and difficult neighbouring countries do not enable Georgia 
to leave the circle of promises and fulfil its dreams. 
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SYSTEM OPIEKI NAD WETERANAMI 
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Lata 90. XX wieku przyniosły zmiany jakościowe konfliktów zbrojnych 
oraz nowe wyzwania dla społeczności międzynarodowej w obszarze za-
pewnienia globalnego bezpieczeństwa. Skutecznym instrumentem zapo-
biegającym konfliktom zbrojnym i likwidującym ich skutki okazały się siły 
zbrojne, których użycie stało się możliwe zgodnie z prawem międzynaro-
dowym w operacjach pokojowych, reagowania kryzysowego i wojennych 
poza granicami kraju. Wraz ze zmianą polityczną charakteru konfliktów 
zbrojnych zmieniał się również charakter prowadzonych operacji. Począt-
kowo żołnierze zajmowali się szeroko pojmowanymi działaniami pokojo-
wymi (np. działania obserwacyjne, logistyczne). Zmieniające się uwarun-
kowania operacji wymuszały również na siłach zbrojnych prowadzenie 
coraz bardziej niebezpiecznych działań, w tym również bojowych.  

Wraz z poziomem zaangażowania państw w rozstrzyganie sporów po-
za ich granicami rosła liczba żołnierzy rannych, poszkodowanych i pole-
głych podczas działań militarnych. Powinnością państw stało się zapew-
nienie pomocy powracającym z uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym 
i fizycznym żołnierzom oraz ich rodzinom. Pojawiła się potrzeba unormo-
wania statusu prawnego uczestników misji i operacji poza granicami kraju. 
Rządy państw, których członkowie sił zbrojnych biorą udział w międzyna-
rodowych operacjach militarnych, dostrzegły potrzebę stworzenia regulacji 
prawnej nadającej tej grupie społecznej odrębny status i związane z nim 
uprawnienia.  

Skutkiem zmiany charakteru współczesnych konfliktów zbrojnych 
i prowadzonych w ich wyniku operacji jest powstanie nowej grupy społecz-
nej, której zwyczajowo nadano miano weteranów. Ze względu na fakt, że 
status uczestników misji i operacji poza granicami kraju nie jest uregulo-
wany w międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych, 
poszczególne państwa we własnym zakresie definiują ich status i upraw-
nienia.  
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Wojsko Polskie bierze udział w międzynarodowych działaniach na 
rzecz pokoju nieprzerwanie od 1953 r. Polscy żołnierze narażają swoje 
życie w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, by wspólnie z koalicjantami lub 
sojusznikami przywrócić lub zbudować pokój w krajach pogrążonych 
w konfliktach oraz zapewnić bezpieczeństwo miejscowej ludności. Wnoszą 
zatem istotny wkład w bezpieczeństwo międzynarodowe.  

Początkowo było to uczestnictwo w międzynarodowych komisjach roz-
jemczych, a następnie w działaniach pokojowych ONZ i NATO. Po 11 
września 2001 r. Siły Zbrojne RP zostały zaangażowane również do walki 
z terroryzmem w Iraku i w Afganistanie, co wiązało się z prowadzeniem 
działań bojowych. Zmiana charakteru działań prowadzonych przez Polskie 
Kontyngenty Wojskowe w operacjach poza granicami kraju potęgowała 
niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia przez żołnierzy. Wraz 
z poziomem zaangażowania się Polski w kształtowanie bezpieczeństwa 
poza granicami rosła liczba zabitych, rannych i poszkodowanych.  

Żołnierzom, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu fizycznym albo psy-
chicznym, należy się wsparcie i pomoc ze strony państwa polskiego, gdyż 
wykonywali oni swoje obowiązki, reprezentując Polskę poza jej granicami. 
Problemy wynikające z tego rodzaju służby dotyczą w dużej mierze rów-
nież rodzin poszkodowanych oraz poległych żołnierzy, które mogą potrze-
bować pomocy psychologicznej oraz socjalnej.  

Wprowadzenie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 
poza granicami państwa zapoczątkowało możliwość budowy systemu 
opieki nad weteranami, właściwe przygotowanie tego procesu oraz ewalu-
ację utylitarnych aspektów jej wdrożenia. Dążąc do stworzenia odpowied-
niego systemu opieki nad weteranami i ich rodzinami w Polsce, należy 
zbadać jak w innych krajach rozwiązano ten problem.  

Z pewnością czynnikiem pomocniczym w dokonaniu identyfikacji 
i oceny polskiego systemu opieki będą wyniki analiz prowadzonych nad 
systemem działającym w Stanach Zjednoczonych. Zasadne jest porówna-
nie doświadczeń oraz założeń teoretyczno-prawnych amerykańskiego sys-
temu opieki oraz sformułowanie wniosków, które umożliwią opracowanie 
kompleksowych założeń polskiego systemu opieki nad weteranami i ich 
rodzinami. Poprzez porównanie i ocenę pomocy zapewnianej weteranom 
w USA będzie zatem możliwe odniesienie się do efektywności polskiego 
systemu opieki nad weteranami w kolejnych badaniach naukowych.  

Wybierając USA w procesie badań, autorka kierowała się kryterium 
członkostwa państw w NATO oraz posiadanym przez państwo doświad-
czeniem w uczestniczeniu w międzynarodowych misjach i operacjach. 
Wybrano Stany Zjednoczone, ponieważ jest to jedno z państw założyciel-
skich NATO posiadające największe doświadczenie w opiece nad wetera-
nami, w którym funkcjonuje rozbudowany system pomocy.  
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Wnioski z przedstawionej sytuacji problemowej przyczyniły się do 
sformułowania problemu głównego w postaci pytania otwartego.  

Według jakich zało żeń funkcjonuje system opieki nad weteranami 
w Stanach Zjednoczonych?  

Rozwiązanie problemu głównego wymaga rozstrzygnięcia następują-
cych problemów szczegółowych: 

1. Jakie rozwiązania prawne w zakresie funkcjonowania systemu opie-
ki nad weteranami przyjęto w USA? 

2. Jakie podmioty odpowiadają za zapewnienie pomocy weteranom? 
3. Jakie uprawnienia przysługują weteranom, weteranom poszkodo-

wanych oraz ich rodzinom? 
Celem poznawczym niniejszej publikacji jest identyfikacja i eksplanacja 

założeń funkcjonowania systemu opieki nad weteranami w Stanach Zjed-
noczonych. Celem utylitarnym natomiast – wykorzystanie założeń systemu 
opieki w USA do określenia podstawy zmian jakości funkcjonowania sys-
temu opieki nad weteranami w Polsce. 

Niniejszy artykuł jest wynikiem badań wstępnych prowadzonych 
w ramach badań nad narodowym systemem opieki nad weteranami 
działań poza granicami państwa i ich rodzinami.  

 
 

Podstawy prawne oraz podmioty odpowiedzialne  
za funkcjonowanie systemu opieki nad weteranami  

w Stanach Zjednoczonych 
 

Stany Zjednoczone (USA) to państwo federalne w Ameryce Północnej 
graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spo-
kojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oce-
anem Atlantyckim od wschodu. Jest to trzecie pod względem liczby ludno-
ści, a czwarte pod względem powierzchni państwo świata.  

Siły zbrojne (w pełni uzawodowione) Stanów Zjednoczonych są jedną 
z najsilniejszych, najnowocześniejszych i najdroższych armii świata, której 
liczebność sięga 1 370 000 żołnierzy. Dodatkowo 850 tys. rezerwistów, co 
daje łącznie ponad 2 mln osób1.  

Siły Zbrojne USA zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem 
działań ekspedycyjnych – ponad 150 000 amerykańskich żołnierzy stacjo-
nuje w ponad 150 państwach (dane z 2015 roku)2.  

Wojna w Korei, Wietnamie, I i II wojna w rejonie Zatoce Perskiej, ope-
racje koalicyjne i sojusznicze m.in. w Somalii, w rejonie byłej Jugosławii, 
w Iraku, Afganistanie, Libii, Syrii czy rejonie państw bałtyckich, to tylko 
                                                 

1 http://forsal.pl/galerie/907588,duze-zdjecie,9,10-najwiekszych-armii-swiata-miliony-
ludzi-w-wojsku-najliczniejsze-armie-najwieksze-armie-swiata.html, [dostęp: 20.02.2017]. 

2 http://time.com/4075458/afghanistan-drawdown-obama-troops, [dostęp: 20.02.2017]. 
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przykłady działań amerykańskich żołnierzy poza granicami kraju zarówno 
pokojowych, wojennych, jak i reagowania kryzysowego. Stany Zjednoczo-
ne jako jedno z państw założycielskich ONZ i NATO są wiodącą potęgą 
militarną od początku prowadzonych w ramach tych organizacji misji i ope-
racji.  

Liczebność armii przekłada się na liczbę weteranów, a historia jej dzia-
łalności na podejście do opieki nad weteranami i ich rodzinami, które ewo-
luowało z biegiem lat wprost proporcjonalnie do skutków zaangażowania 
się amerykańskich żołnierzy w działania wojenne i pokojowe niemal na 
całym świecie. Skutki te przejawiają się w liczbie rannych oraz poszkodo-
wanych żołnierzy i weteranów, a także ich rodzin, jak również rodzin pole-
głych żołnierzy. Nasilająca się konieczność otoczenia opieką i pomocą ze 
strony państwa tej rosnącej grupy osób skłoniła decydentów do utworzenia 
zintegrowanego systemu opieki nad weteranami i ich rodzinami.  

Narastające potrzeby sprawnego i kompleksowego funkcjonowania 
systemu opieki nad weteranami w USA ilustruje tabela 1, która przedsta-
wia liczbę rannych i poległych żołnierzy w wybranych operacjach. 

 
Tabela 1. Liczba rannych i poległych żołnierzy USA w wybranych operacjach  

Operacja Czas Liczba poległych Liczba rannych 
Korean War 1950-1953 36 574 103 284 
Vietnam War 1964-1973 58 220 155 303 
Persian Gulf War 1990-1991 383 467 
Operation Endur-
ing Freedom 

2001-2014 2 352 20 065 

Operation Iraqi 
Freedom 

2003-2010 4 412 31 949 

Operation New 
Dawn 

2010-2011 66 295 

Źródło: N. F. DeBruyne, A. Leland, American War and Military Operations Casualties: Lists 

and Statistics, Congressional Research Service, January 2, 2015, 
https://www. dmdc.osd.mil/dcas/pages/casualties.xhtml, [dostęp:20.02.2017];  
http://www.usf-iraq.com/operation-new-dawn/, [dostęp:20.02.2017]. 

 
Jak wynika z tabeli 1, w ciągu 14 lat prowadzenia działań w Afganista-

nie i Iraku (Operation Enduring Freedom, Operation Iraqi Freedom, Opera-
tion New Dawn) Siły Zbrojne USA straciły 6 830 żołnierzy, a 52 309 zostało 
rannych. Są to dane obrazujące skutki ekspedycyjnej działalności armii 
USA zaledwie w ciągu 14 lat w dwóch państwach. Problem opieki nad żoł-
nierzami i ich rodzinami pojawił się jednak w Stanach Zjednoczonych dużo 
wcześniej, a największe jego nasilenie to okres wojny w Wietnamie, która 
wywołała nie tylko skutki fizyczne dla żołnierzy, ale też w dużej mierze 
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psychiczne, powodujące problemy psychospołeczne. Do tego należy do-
dać rannych i poległych żołnierzy podczas konfliktu koreańskiego oraz 
weteranów II wojny światowej.  

Według danych Narodowego Centrum Analiz i Statystyk ds. Wetera-
nów (ang. National Center for Veterans Analysis and Statistics), opubliko-
wanych w 2016 r., populacja weteranów w Stanach Zjednoczonych wynosi 
21 681 000, z czego 7 % stanowią kobiety3. Dane obrazują jak rozbudo-
wany musi być system pomocy dla tak ogromnej liczby interesariuszy. 
Stąd też doświadczenie Stanów Zjednoczonych w opiece nad weteranami 
oraz zastosowane rozwiązania prawne i organizacyjne stają się niejedno-
krotnie wzorem dla innych państw tworzących systemy pomocy dla wete-
ranów w obliczu współczesnych konfliktów zbrojnych i prowadzonych ope-
racji pokojowych oraz reagowania kryzysowego.  

Podstawy prawne definicji i opieki nad weteranami stanowi Kodeks 
Stanów Zjednoczonych U.S.C. (ang. United States Code U.S.C.) będący 
skodyfikowanym zbiorem prawa federalnego obowiązującego w Stanach 
Zjednoczonych. Kwestie dotyczące weteranów zawarte są w rozdziale 38 
Kodeksu zatytułowanym „Świadczenia dla weteranów” (ang. Veteran’s 
Benefits), który został ustanowiony 1 września 1958 roku4.  

Przez wzgląd na fakt, iż USA to państwo federalne, każdy stan ma 
swoje odrębne przepisy prawne – również w kwestii weteranów. Dotyczy to 
zarówno samej definicji, jak i przysługujących im świadczeń. Jednakże 
przepisy stanowe muszą być zgodne z zapisami federalnymi.  

W Stanach Zjednoczonych system opieki nad weteranami stanowi 
strukturę rządową. Jest to państwowy system, którego główną instytucję 
stanowi Departament ds. Weteranów  (ang. Department of Veterans Affa-
irs – VA). Należy zaznaczyć, że nie jest to instytucja powołana w struktu-
rach Ministerstwa Obrony, ale jest to oddzielne ministerstwo (amerykań-
skie departamenty są instytucjami odpowiadającymi ministerstwom w in-
nych krajach).  

Departament ds. Weteranów powstał w 1989 r. jako organ wykonaw-
czy na mocy Ustawy o Departamencie ds. weteranów (ang. Department  
of  Veterans Affairs Act 38 U. S. C. A. § 201). Ustanowienie Departamentu 
było wynikiem ponad 24 lat starań członków Kongresu o podniesienie rangi 
jego poprzednika – Administracji Weteranów (ang. Veterans Administra-
tion) – do rangi rządowej. Zwolennicy twierdzili, że awans do rangi rządo-
wej zwiększy polityczną odpowiedzialność VA i poprawi jakość świadczo-
nych usług. Administracja Weteranów została bowiem założona jako nieza-

                                                 
3 National Center for Veterans Analysis and Statistic, Department of Veterans Affairs 

Statistics at a Glance, United States Department of Veterans Affairs, May, 2016, s. 4.  
4 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/38, [dostęp: 08.02.2017]. 
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leżna agencja przez prezydenckie zarządzenie nr 5398 z 21 lipca 1930 r. 
(ang. Executive Order 5398 – Establishing the Veterans' Administration)5.  

Departament ds. Weteranów jest odpowiedzialny za administrowanie 
większości federalnych przepisów prawnych, które zapewniają świadcze-
nia dla weteranów i ich rodzin. Departament odpowiada za: 

• administrowanie prawa emerytalnego; 
• dostarczanie opieki medycznej i hospitalizacji;  
• zapewnianie domowej opieki dla weteranów, którzy są w stanie 

sami się utrzymać; 
• finansowanie pożyczek umożliwiających weteranom zakup domów, 

gospodarstw czy założenie firmy; 
• zapewnianie świadczeń na edukację; 
• zwrot kosztów pogrzebu dla rodziny weterana/osób pozostających 

na utrzymaniu weterana i zasiłki pośmiertne; 
• inne ustawowe świadczenia6. 
Na poziomie stanu za politykę wobec weteranów odpowiadają guber-

natorzy, którym podlegają biura regionalne (ang. VA Regional Benefit Offi-
ce). Jest ich 58, gdyż niektóre stany posiadają więcej niż jedno biuro ds. 
weteranów (np. Nowy Jork, Teksas, Pensylwania). Departament ds. Wete-
ranów składa się z trzech wydziałów, które zarządzają programami dla 
weteranów: 

• The Veterans Health Administration (VHA) – wydział ds. opieki 
zdrowotnej – system opieki zdrowotnej nad weteranami; 

• The Veterans Benefits Administration (VBA) – wydział ds. świad-
czeń dla weteranów; 

• The National Cementary System (NCS) – państwowy system 
cmentarny. 

Każdy wydział składa się z urzędu centralnego i biur o różnych zakre-
sach odpowiedzialności. Każdy centralny urząd zawiera również oddzielne 
biura, które zapewniają wsparcie działaniom organizacyjnym oraz kierow-
nictwu Departamentu. Pracownicy urzędu centralnego, w tym generalny 
inspektor i radca prawny, informują i przekazują raporty z pracy na wyższy 
poziom – kierownictwa departamentu, który składa się z sekretarza ds. 
spraw weteranów i zastępcy sekretarza7.  

Departament ds. Weteranów wykorzystuje proces dwuetapowy do 
oceny wniosków o przyznanie świadczeń. Po pierwsze, wnioskodawca 
musi wykazać uprawnienia do świadczeń przysługujących weteranom. 
Oznacza to, że petent musi udowodnić, że jest weteranem i zweryfikować 

                                                 
5 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Veterans+Affairs+Department,  

[dostęp: 08. 02.2017]. 
6 https://definitions.uslegal.com/v/veterans/, [dostęp: 08.02.2017]. 
7 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Veterans+Affairs+Department,  

[dostęp: 08.02.2017]. 
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niektóre związane z tym kwestie. Po drugie, weteran musi udowodnić, że 
posiada uprawnienia do świadczenia, o które się ubiega8.  

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie interne-
towej Departamentu ds. Weteranów (www.va.gov) system opieki zdrowot-
nej nad weteranami jest największym zintegrowanym systemem opieki 
zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych obejmującym ponad 1 700 placówek 
(m.in. szpitale, kliniki, ośrodki opiekuńcze, domowa opieka medyczna, po-
radnie), obsługujących każdego roku 8,76 milionów weteranów9. W syste-
mie zatrudnionych jest ponad 311 000 wykwalifikowanych, etatowych pra-
cowników10.  

Wydział ds. świadczeń dla weteranów prowadzi zintegrowany program 
świadczeń dla weteranów. Zawiera on informacje, porady i pomoc dla we-
teranów, osób pozostających na ich utrzymaniu, beneficjentów oraz przed-
stawicieli ubiegających się o świadczenia VA. Współpracuje również z De-
partament Pracy i innymi federalnymi, stanowymi i lokalnymi agencjami 
w tworzeniu możliwości zatrudnienia dla weteranów i pomocy w rozwiązy-
waniu ich problemów społeczno-gospodarczych, dotyczących warunków 
mieszkaniowych i innych11.  

Państwowy system cmentarny oferuje usługi na rzecz weteranów, żoł-
nierzy służby czynnej, rezerwistów i członków Gwardii Narodowej z 20-
letnim stażem służby oraz ich rodzinom, poprzez prowadzenie 135 krajo-
wych cmentarzy oraz urządzanie pogrzebów i dbanie o nagrobki. Pań-
stwowy system cmentarny zapewnia pamiątkowe prezydenckie certyfikaty 
dla bliskich żołnierzy, którzy zakończyli służbę w sposób zgodny z prawem 
oraz bliskich weteranów. Poprzez system przyznaje także dotacje na roz-
wój, poprawę i rozbudowę cmentarzy weteranów12.  

Świadczenia pogrzebowe przysługują również małżonkom i osobom 
pozostającym na utrzymaniu weterana pochowanego na państwowym 
cmentarzu i obejmują uprawnienia do pochówku w grobie weterana, stałe 
dbanie o nagrobek oraz nieodpłatne umieszczenie na tablicy nagrobkowej 
danych osoby pochowanej z weteranem13.  

Obok oficjalnych, rządowych struktur i podmiotów odpowiedzialnych za 
pomoc weteranom, ogromną rolę odgrywają stowarzyszenia non-profit 
i organizacje charytatywne działające na rzecz weteranów. 
 

                                                 
8 S. D. Szymendera, Who Is a “Veteran”? – Basic Eligibility for Veterans’ Benefits, 

Congressional Research Service, May, 2016, s. 1. 
9 https://www.va.gov/health/, [dostęp: 08.02.2017]. 
10 S. Panangala, Health Care for Veterans: Answers to Frequently Asked Questions, 

Congressional Research Service, April 21, 2016, s. 1. 
11 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Veterans+Affairs+Department,  

[dostęp: 08.02.2017]. 
12 Tamże, [dostęp: 08.02.2017]. 
13 http://www.cem.va.gov/burial_benefits/ [dostęp: 08.02.2017]. 
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Definicja weterana w amerykańskim prawie 
 
Według definicji zawartej w Kodeksie Stanów Zjednoczonych U. S. C: 

weteranem (ang. veteran) jest osoba, która pełniła czynn ą słu żbę 
w wojskach l ądowych, marynarce wojennej, siłach powietrznych 
i która zako ńczyła słu żbę z przyczyn innych ni ż niehonorowe 14. Ta 
definicja wyjaśnia, że każdemu byłemu żołnierzowi, który zakończył służbę 
w sposób zgodny z prawem (nie został zwolniony dyscyplinarnie, a jego 
opuszczenie armii nie było spowodowane żadnym przestępstwem czy wy-
kroczeniem) przysługuje status weterana.  

Zasadne jest zwrócenie uwagi, że status weterana nie przysługuje żoł-
nierzom, którzy powrócili do kraju ze służby w międzynarodowych opera-
cjach wojennych, pokojowych czy reagowania kryzysowego. Dopóki będą 
pełnić czynną służbę wojskową, nie mogą ubiegać się o status weterana. 
Dopiero po opuszczeniu szeregów armii będą do tego uprawnieni.  

W Stanach Zjednoczonych obok statusu weterana  żołnierze mogą 
uzyskać również status weterana  (każdej) wojny , weterana wojennego  
oraz weterana walki  – w zależności od specyfiki pełnionej przez nich 
służby i wykonywanych działań. Głównym kryterium jest jednak rozróżnie-
nie między służbą wojskową w czasie pokoju i w czasie wojny. Typ służby 
wpływa na uprawnienia do świadczeń przysługujących weteranom. Na 
przykład, tylko weterani służący w siłach zbrojnych podczas wojny są 
uprawnieni do zwiększenia emerytury wypłacanej weteranom o niskich 
dochodach.  

Weteran (ka żdej) wojny  (ang. veteran of any war) to weteran, który 
służył w amerykańskich siłach zbrojnych w okresie wojny15 (w czasie, gdy 
armia USA zaangażowana była w jakąś wojnę, ale nie musiał koniecznie 
służyć w rejonie objętym działaniami wojennymi; np. żołnierze służący na 
terytorium USA w czasie wojny wietnamskiej).  

Okresy uważane za „wojenne” dla celów świadczeń dla weteranów zo-
stały zdefiniowane prawnie. Weterani, którzy służyli podczas tych okresów, 
są klasyfikowani jako „służący podczas wojny”, nawet jeśli ich służba nie 
miała miejsca w strefie działań bojowych.  

Kongres wyznaczył osiem okresów wojennych:  
• Indian Wars: 01.01.1817–31.12.1898 r.; 
• Spanish-American War: 21.04.1898–04.07.1902 r.; 
• Mexican Border Period: 19.05.1916–05.04.1917 r.;  
• World War I: 06.04.1917–11.11.1918 r.; rozszerzony do później-

szych terminów pod pewnymi warunkami; 

                                                 
14 38 U.S.C. § 101(2). 
15 38 U.S.C. § 101(2). 
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• World War II: 07.12.1941–31.12.1946 r.; rozszerzony do 
25.07.1947 r.; 

• Korean Conflict: 27.04.1950–31.01.1955 r.;  
• Vietnam Era: 05.08.1964–07.05.1975 r.; (rozpoczyna się w dniu 

28 lutego 1961 r. dla weteranów, którzy służyli w Republice Wiet-
namu w tym okresie);  

• Persian Gulf War: 02.08.1990 r. do daty, która zostanie określona 
przez proklamację prezydenta lub prawo. W okres czasu wojny 
w Zatoce Perskiej są włączone ostatnie konflikty w Iraku I Afgani-
stanie. Nie ustalono jeszcze daty zakończenia okresu wojny w Za-
toce Perskiej16.  

Okresy, które nie zostały oznaczone przez Kongres jako „wojenne”, są 
uważane za czas pokoju. Na rys. 1 przedstawiono rozkład populacji wete-
ranów w 2014 r. ze względu na kryterium rozróżnienia między służbą 
w czasie pokoju i w czasie wojny.  

 
 

 
Źródło: National Center for Veterans Analysis and Statistic, Department of Veterans Affairs 
Statistics at a Glance, United States Department of Veterans Affairs, May, 2016, s. 5. 

Rys.1. Rozkład liczby weteranów ze wzgl ędu na kryterium rozró żnienia mi ę-
dzy słu żbą w czasie pokoju i w czasie wojny (stan na 2014 rok ) 

 
Jak wynika z powyższego wykresu, w Stanach Zjednoczonych domi-

nują weterani, którzy pełnili służbę wojskową w okresie uznanym za wo-
jenny. Największą liczbę weteranów stanowią weterani z okresu wojny  

                                                 
16 S. D. Szymendera, Who…, s. 4. 
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w Zatoce Perskiej, do którego wliczają się operacje Iraqi Freedom, Endu-
ring Freedom, które stały się asumptem do stworzenia systemów opieki 
nad weteranami w wielu państwach (m.in. w Polsce) ze względu na liczbę 
rannych i poległych żołnierzy.  

Zasadne jest zwrócenie uwagi na informację, iż kategorie nie wyklu-
czają się wzajemnie – weterani mogli bowiem służyć w różnych okresach, 
stąd też dane są podane w zaokrągleniu.  

Druga spośród istniejących w USA kategorii weterana to weteran wo-
jenny ( ang. war veteran). Definicja ta odnosi się do żołnierzy, którzy byli 
oddelegowani przez rząd do pełnienia służby w rejonie, w którym toczyła 
się wojna17 (byli zatem fizycznie w rejonie działań wojennych, np. żołnierze 
służący w Wietnamie w okresie mieszczącym się między 05.08.1964 r. 
a 07.05.1975 r.). 

Weteran walki (ang. combat veteran) to weteran, który doświadczył 
wrogich działań na dowolnej płaszczyźnie, w dowolnym czasie, w wyniku 
działań ofensywnych, defensywnych lub ataków sił sprzymierzonych 
w wyniku błędnego rozpoznania (ang. Friendly Fire), włączając w to dzia-
łania rzeczywistego lub domniemanego wroga, nawet poza wyznaczonym 
teatrem działań bojowych (wojennych)18. Reasumując, jest to określenie 
dla weterana, który brał udział w bezpośrednich działaniach bojowych.  
 

 
Świadczenia przysługujące weteranom, weteranom  

poszkodowanym i ich rodzinom 
 

Departament ds. Weteranów oferuje szeroki zakres programów świad-
czeń dla weteranów Sił Zbrojnych USA i niektórych członków ich rodzin. 
Wśród tych korzyści są różne rodzaje pomocy finansowej, w tym wypłaty 
odszkodowań dla niepełnosprawnych weteranów lub członków rodzin 
zmarłych weteranów, opieka zdrowotna, edukacja, kredyty mieszkaniowe  
i usługi pogrzebowe.  

Kompleksowy pakiet świadczeń medycznych Departamentu ds. Wete-
ranów obejmuje zarówno niezbędną opiekę szpitalną, jak i ambulatoryjną. 
Placówki medyczne VHA zapewniają szeroki zakres usług, w tym podsta-
wowe oddziały szpitalne, takie jak: chirurgia, intensywna terapia, zdrowie 
psychiczne, ortopedia, radiologia i fizykoterapia. Ponadto większość pla-
cówek medycznych oferuje dodatkowe specjalistyczne usługi, jak np.: 
dermatologia, stomatologia, geriatria, neurologia, onkologia, protetyka, 
urologia i pielęgnacja wzroku. Niektóre centra medyczne oferują również 
zaawansowane usługi jak transplantologia czy chirurgia plastyczna.  

                                                 
17 http://www.americanwarlibrary.com/whatvet.htm#no1, [dostęp: 08.02.2017].  
18 http://www.americanwarlibrary.com/whatvet.htm, [dostęp: 08.02.2017]. 
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Niektóre świadczenia medyczne, np. opieka stomatologiczna, mogą 
różnić się pomiędzy beneficjentami systemu, ponieważ zależą od przyzna-
nego statusu weterana i odpowiadających mu uprawień (najwięcej świad-
czeń przysługuje weteranom walki).  

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej wy-
działu ds. opieki zdrowotnej VHA19 świadczenia przysługujące weteranom 
obejmują następujące usługi: 

−−−− usługi profilaktyczne, promocja zdrowia i zapobieg anie choro-
bom: 

• okresowe badania lekarskie; 
• edukacja zdrowotna w tym edukacja żywieniowa; 
• szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym; 
• doradztwo w zakresie chorób genetycznych; 
−−−− opieka szpitalna obejmująca pełne spektrum usług terapeutycz-

nych: 
• medyczne; 
• chirurgiczne; 
• opieka psychologiczna; 
• dializy; 
• intensywna terapia; 
• dostęp do poradni specjalistycznych oddziały intensywnej terapii 

(medyczne, chirurgiczne, zdrowia psychicznego, serca), transplantologia, 
centra leczenia uszkodzeń rdzenia kręgowego, leczenie pourazowego 
uszkodzenia mózgu (ang. Traumatic Brain Injury – TBI), świadczenia wie-
lourazowe; 

−−−− usługi dodatkowe, pomocnicze w celu diagnozowania lub le-
czenia chorób, m.in.: 

• audiologia (leczenie zaburzeń słuchu); 
• rehabilitacja wzroku; 
• protetyka (protezy, sprzęt, urządzenia); 
• opieka onkologiczna; 
−−−− usługi specjalistyczne, dzi ęki którym weterani maj ą dost ęp do 

wiedzy eksperckiej w celu optymalizacji leczenia wy jątkowych 
i skomplikowanych przypadków , np.: 

• anestezjologia; 
• kardiologia; 
• dermatologia; 
• ginekologia; 
• endokrynologia; 
−−−− opieka w nagłych wypadkach : weterani w nagłych przypadkach 

mogą korzystać z ratownictwa medycznego nie tylko w placówkach nale-

                                                 
19 https://www.va.gov/health/, [dostęp: 08.02.2017]. 
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żących do systemu opieki zdrowotnej VA, lecz także spoza niego – na 
koszt VA. Zwrot kosztów za opiekę medyczną przysługuje do momentu 
uznania, że pacjent jest na tyle stabilny, by przenieść go do placówki nale-
żącej do systemu zdrowotnego VA; 

−−−− opieka psychiatryczna : VA zapewnia specjalistyczne szpitalne 
i ambulatoryjne usługi w zakresie zdrowia psychicznego w swoich centrach 
medycznych. Celem jest wspieranie powrotu do zdrowia weteranów, którzy 
doświadczają problemów ze zdrowiem psychicznym i umożliwienie im od-
nalezienia sensu życia w swoich społecznościach oraz wykorzystania swo-
jego całego potencjału. Departament ds. Weteranów zapewnia darmową 
pomoc weteranom cierpiącym z powodu wojskowej traumy seksualnej 
(ang. military sexual trauma – MST20), udzielając porad i kierując na kon-
sultacje. 

Usługi związane ze zdrowiem psychicznym są dostępne w specjali-
stycznych klinikach, placówkach podstawowej pomocy medycznej, do-
mach i ośrodkach opieki. Programy specjalistyczne, takie jak: intensywna 
terapia psychiatryczna w poszczególnych przypadkach, ośrodki opieki 
dziennej, programy pracy i rehabilitacji psychospołecznej, są przewidziane 
dla osób z poważnymi problemami ze zdrowiem psychicznym.  

Lista usług i programów, które oferuje VA w zakresie zdrowia psy-
chicznego, obejmuje m.in.:  

• hospitalizację; 
• domy opieki; 
• ambulatoryjną opiekę psychiatryczną; 
• programy dla bezdomnych weteranów; 
• specjalistyczną pomoc dla weteranów cierpiących na zespół stresu 

pourazowego (ang. post-traumatic stress disorder – PTSD21); 

                                                 
20 Military Sexual Trauma, MST jest terminem używanym przez Departament ds. We-

teranów w celu opisania doświadczeń żołnierzy związanych z przemocą seksualną i powta-
rzającymi się groźbami oraz molestowaniem, których żołnierz doświadczył podczas pełnie-
nia służby wojskowej. Definicja stosowana przez VA pochodzi z prawa federalnego (Ti-
tle 38 U.S. Code 1720D), gdzie opisana jest jako trauma psychiczna, zdiagnozowana przez 
psychiatrów należących do systemu VA, która wynika z fizycznej napaści o podłożu seksu-
alnym, naruszenia nietykalności cielesnej o charakterze seksualnym lub molestowania 
seksualnego, które miało miejsce podczas pełnienia służby wojskowej. 

21 Post-traumatic stress disorder, PTSD – zaburzenie stresowe pourazowe, zespół 
stresu pourazowego, powstaje w wyniku doświadczenia urazu lub przeżycia sytuacji,  
w której wystąpiło bezpośrednie zagrożenie własnego życia lub życia innych. U człowieka 
dotkniętego PTSD przeżyta trauma zakłóca jego życie i funkcjonowanie, doprowadzając do 
nawracającego przeżywania traumatycznego zdarzenia, powodując, że reaguje on w ciele 
i umyśle tak, jakby ono nadal trwało. Głównym symptomem PTSD jest dystres, czyli długo-
trwały stres, który w konsekwencji prowadzi do wyczerpania organizmu i chorób psychoso-
matycznych, takich jak: migreny, nadciśnienie tętnicze, choroba wrzodowa. Zob. 
por. A. Widera-Wysoczańska, PTSD „proste” i „złożone” jako konsekwencje zdarzeń trau-
matycznych u osób dorosłych, [w:] A. Widera-Wysoczańska, A. Kuczyńska, (red.), Interper-
sonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje, Difin, Warszawa, 2011, s. 93. 
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• leczenie zaburzeń związanych z przyjmowaniem substancji psy-
choaktywnych; 

• programy zapobiegające samobójstwom; 
• infolinię kryzysową dla weteranów (dostępna dla wszystkich wete-

ranów, niezależnie od przyznanego statusu) – weterani mogą w każdej 
chwili zadzwonić z prośbą o pomoc, jeśli wystąpią u nich zaburzenia psy-
chiczne, takie jak: myślenie o zadaniu ran lub zabiciu siebie i innych, kry-
zys emocjonalny, utrata sensu życia czy uzależnienie od środków psycho-
aktywnych. Na stronie internetowej VA, w dziale opieki psychologicznej, są 
wymienione również dodatkowe niepokojące objawy. Jeśli weteran zaob-
serwuje je u siebie powinien zadzwonić na infolinię lub zgłosić się do spe-
cjalisty.  

Departament ds. Weteranów oferuje szereg pozamedycznych usług 
w celu maksymalizacji dostępu weteranów do opieki zdrowotnej, np.: 

• finansowanie podróży – zapewnia uprawnionym weteranom zwrot 
kosztów podroży do i z placówek opieki zdrowotnej VA oraz poza syste-
mem VA (autoryzowanych przez VA); 

• usługi stołówkowe dla weteranów – oferujące produkty spożywcze 
w niższych cenach dla weteranów objętych systemem opieki zdrowotnej 
VA; 

• wiejską opiekę zdrowotną – zwiększenie dostępu do opieki me-
dycznej VA dla weteranów mieszkających na obszarach wiejskich, gdzie 
nie ma placówek VA. 

Departament ds. Weteranów zarządza bezpośrednio, lub w połączeniu 
z innymi agencjami federalnymi, programami, które zapewniają świadcze-
nia i inne usługi weteranom i ich małżonkom oraz osobom pozostającym 
na ich utrzymaniu. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej 
stronie internetowej VBA22, świadczenia dla weteranów obejmują: odszko-
dowanie z tytułu inwalidztwa, rentę inwalidzką, edukację i szkolenia, reha-
bilitację zawodową i zatrudnienie, program rehabilitacji zawodowej i pomo-
cy w adaptacji na rynku cywilnym. 

Odszkodowanie z tytułu inwalidztwa (ang. Disability Compensation) 
jest wolnym od podatku świadczeniem wypłacanym niepełnosprawnym 
weteranom, których kalectwo jest wynikiem choroby lub obrażeń poniesio-
nych lub bezpośrednio powiązanych z pełnieniem czynnej służby wojsko-
wej. Odszkodowanie może być również wypłacone z tytułu niepełnospraw-
ności nabytej po zakończeniu pełnienia służby, jeśli zostanie ona uznana 
za powiązaną lub wtórną w stosunku do okoliczności pełnienia służby woj-
skowej. Kompensacja jest wypłacana weteranom, których procent niepeł-
nosprawności wynosi minimum 10 %. Przy czym niepełnosprawność może 
odnosić się zarówno do warunków fizycznych, takich jak choroba przewle-

                                                 
22 http://www.benefits.va.gov/benefits [dostęp: 08.02.2017].  
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kła, jak i wynikać z zaburzeń psychicznych, np. zespołu stresu pourazowe-
go (PTSD). Jeśli weteran ma na utrzymaniu rodzinę, a jego niepełno-
sprawność wynosi minimum 30 %, może dostać dodatek do zasiłku23. 

Renta inwalidzka (specjalna miesi ęczna rekompensata – ang. 
Special Monthly Compensation  SMC) jest dodatkowym świadczeniem 
pieniężnym wolnym od podatku, które może być wypłacone weteranom, 
ich małżonkom i rodzicom. Dla weteranów SMC jest wyższą stawką wy-
płaconego odszkodowania ze względu na szczególne okoliczności, takie 
jak potrzeba stałej pomocy i obecności innej osoby lub poważnej niepełno-
sprawności. 

Edukacja i szkolenia (ang. Education and Training ): weterani mogą 
być uprawnieni do świadczeń edukacyjnych zapewnianych poprzez liczne 
programy GI Bill (Termin GI Bill odnosi się do świadczeń edukacyjnych 
Departamentu ds. Weteranów, przyznawanych żołnierzom czynnej służby, 
wybranym żołnierzom rezerwy spełniającym określone kryteria i członkom 
Gwardii Narodowej i ich rodzinom). Świadczenia mają na celu pomóc żoł-
nierzom i uprawnionym weteranom w pokryciu kosztów związanych z edu-
kacją i szkoleniem.  

Wiele świadczeń jest dostępnych w celu podniesienia wykształcenia 
i umiejętności weteranów i żołnierzy w służbie czynnej. Małżonkowie oraz 
członkowie rodzin również mogą być uprawnieni do korzystania ze świad-
czeń edukacyjnych, co więcej 25 % korzystających z oferowanych przez 
VA programów edukacyjnych nie jest weteranami. Niektórzy mogą być 
uprawnieni do korzystania z więcej niż jednego programu24.  

Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie (ang. Vocational Rehabili-
tation and Employment , VR & E) to program rehabilitacji zawodowej 
i zatrudnienia, który ma dwa kluczowe cele: po pierwsze - pomóc niepeł-
nosprawnym weteranom w przygotowaniu do uzyskania i utrzymania od-
powiedniego zatrudnienia, po drugie – tym osobom, które są poważnie 
niepełnosprawne i podjęcie pracy zarobkowej nie wchodzi w grę, zapew-
nienie pomocy polega na umożliwieniu  samodzielnego życia25. 

Program rehabilitacji zawodowej i pomocy w adaptacj i na rynku 
cywilnym (ang. Vocational Rehabilitation and the Transition Assi-
stance Program , TAP) jest wspólnym wysiłkiem Departamentu Obrony, 
Departamentu Pracy i Departamentu ds. Weteranów ukierunkowanym na 
informowanie żołnierzy i weteranów o wielu programach i usługach, w tym 
rehabilitacji życia zawodowego i dostępnych możliwościach zmiany ży-

                                                 
23 http://www.benefits.va.gov/COMPENSATION/types-disability.asp, 

[dostęp: 8.02.2017]. 
24 http://www.benefits.va.gov/gibill/education_programs.asp, [dostęp: 08.02.2017]. 
25 http://www.knowva.ebenefits.va.gov/system/templates/selfservice/va_ss/#!portal/554

400000001018/article/554400000008419/What-is-the-Vocational-Rehabilitation-and-
Employment-program, [dostęp: 08.02.2017]. 
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cia26. Doradcy w sprawach rehabilitacji zawodowej i koordynatorzy zatrud-
nienia pomagają weteranom, którzy ze względu na swoją niepełnospraw-
ność napotykają bariery w dobraniu odpowiedniej ścieżki kariery. Konsul-
tant zapewni poradnictwo zawodowe, odnosząc się do odpowiednich moż-
liwości i usług specyficznych dla potrzeb weterana i pomoże mu osiągnąć 
jego cele zatrudnienia.  

Jeśli weteran posiada stopnień niepełnosprawności uniemożliwiający 
mu wykonywanie jego poprzedniego zawodu, VA oferuje poradnictwo, 
szkolenia, edukację, pośrednictwo pracy, a także inne usługi, które pomo-
gą weteranowi rozpocząć nową karierę zawodową27. 

Kredyty mieszkaniowe (ang. home loans ) – VA pomaga weteranom 
i owdowiałym małżonkom w kupnie domów, zapewniając pożyczki jako 
część świadczeń, które pomogą w zakupie domu, budowie, remoncie 
i utrzymaniu lub jego przystosowaniu do osobistych potrzeb. Kredyty 
mieszkaniowe są świadczone przez prywatnych kredytodawców jak banki 
i firmy hipoteczne. VA gwarantuje część kredytu, umożliwiając pożyczko-
dawcy przedstawienie weteranowi korzystnych warunków pożyczki28.  

Departament ds. Weteranów oferuje bezpośrednio, lub w połączeniu 
z innymi agencjami federalnymi, liczne świadczenia dla małżonków, dzieci 
i rodziców pozostających na utrzymaniu zmarłego weterana, zapewniając 
im pomoc medyczną, finansową, świadczenia edukacyjne i emocjonalne 
wsparcie. Pomoc rodzinom zmarłych weteranów zapewnia głównie De-
pendency and Indemnity Compensation (DIC) , czyli świadczenie finan-
sowe wolne od podatku, na ogół wypłacane małżonkowi, dziecku lub ro-
dzicowi żołnierza, który zginął podczas pełnienia służby lub zmarł w wyniku 
doznanej podczas służby niepełnosprawności. Świadczenie jest przyzna-
wane również rodzicom, którzy byli finansowo zależni od żołnierza lub we-
terana, który zmarł z przyczyn bezpośrednio powiązanych ze służbą woj-
skową29. 

W pewnych okolicznościach członkowie rodziny weteranów kwalifikują 
się do świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach programów, do któ-
rych należą: 

• Civilian Health and Medical Program of the Department of Veterans 
Affairs (CHAMPVA) – Cywilny zdrowotny i medyczny Program Departa-
mentu ds. Weteranów; 

• Spina Bifida (SB) – rozszczep kręgosłupa (SB); 
• Caregiver – opiekun. 

                                                 
26 http://www.benefits.va.gov/vocrehab/transitioning_from_service.asp, 

[dostęp: 10.02.2017]. 
27 www.eBenefits.VA.gov, [dostęp: 10.02.2017]. 
28 http://www.benefits.va.gov/homeloans/index.asp, [dostęp: 10.02.2017]. 
29 http://www.benefits.va.gov/COMPENSATION/types-compensation.asp, 

[dostęp: 09.02.2017]. 
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Korzystanie z tych programów może obniżyć lub wyeliminować koszty 
usług medycznych, wizyt lekarskich i recept. 

CHAMPVA  to program świadczeń opieki zdrowotnej, który zapewnia 
pokrycie kosztów opieki medycznej małżonka lub wdowy/wdowca oraz 
dzieci pozostających na utrzymaniu weterana, który: 

• jest zdiagnozowany jako trwale i całkowicie niepełnosprawny z po-
wodu powiązanego ze służba wojskową, lub 

• był zdiagnozowany jako trwale i całkowicie niepełnosprawny 
z przyczyn powiązanych ze służba wojskową w momencie śmierci, lub 

• zmarł podczas pełnienia czynnej służby wojskowej, i osoby pozo-
stające na jego utrzymaniu nie należą do programu TRICARE – program 
opieki zdrowotnej Departamentu Obrony30. 

Zasadne jest w tym miejscu wyjaśnienie różnic pomiędzy programami 
CHAMPVA  i TRICARE, gdyż są to główne programy opieki medycznej dla 
żołnierzy, weteranów i ich rodzin w USA.  

TRICARE to program opieki zdrowotnej prowadzony przez Departa-
ment Obrony dla rodzin żołnierzy w służbie czynnej, rodzin żołnierzy, któ-
rzy zmarli podczas służby oraz emerytowanych żołnierzy i ich rodzin, nie-
zależnie od ich statusu niepełnosprawności.  

CHAMPVA  natomiast jest to kompleksowy program prowadzony przez 
Departament ds. Weteranów dla uprawnionych członków rodziny wetera-
nów zdiagnozowanych jako trwale i całkowicie niepełnosprawni z przyczyn 
powiązanych ze służbą lub dla członków rodzin weteranów zmarłych 
z powodu urazu/niepełnosprawności powiązanej z pełnieniem służby woj-
skowej, w odróżnieniu od TRICARE, który nie ma określonych żadnych 
wymaganych kryteriów niepełnosprawności do uzyskania uprawnień. Oso-
by pozostające na utrzymaniu emerytowanych żołnierzy nie są uprawnione 
do korzystania z programu CHAMPVA  i muszą ubiegać się o świadczenia 
programu TRICARE31.  

Beneficjenci CHAMPVA  płacą zazwyczaj 25 % kosztów opieki me-
dycznej: rocznej opłaty w wysokości 3000 $ plus roczne odliczenie za 
opiekę ambulatoryjną wysokości 50 dolarów na osobę lub 100 dolarów na 
rodzinę. CHAMPVA płaci pozostałe 75 % kosztów opieki medycznej bene-
ficjentów32.  

Spina Bifida  (SB) jest to program świadczeń medycznych zarządzany 
przez Departament ds. weteranów dla dzieci weteranów wojny wietnam-
skiej i niektórych weteranów wojny koreańskiej, które zostały zdiagnozo-

                                                 
30 https://www.va.gov/HEALTHBENEFITS/apply/family_members.asp, 

[dostęp: 09.02.2017]. 
31 S. Panangala, Health Care for Veterans: Answers to Frequently Asked Questions, 

Congressional Research Service, April 21, 2016, s. 8. 
32 Tamże, s. 1. 
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wane jako cierpiące na rozszczep kręgosłupa. Program zapewnia zwrot 
kosztów za usługi medyczne i środki lecznicze33.  

Dzięki programowi Caregiver rodzinni opiekunowie weteranów opera-
cji Enduring Freedom i Iraqi Freedom mogą kwalifikować się do otrzymania 
stypendium i dostępu do opieki zdrowotnej. Konsultacje psychiatryczne, 
doradztwo, w tym porady małżeńskie i rodzinne, również są im zapewnia-
ne34. 

 
 

Społeczne uznanie weteranów 
 

Weterani, ale również żołnierze w służbie czynnej, cieszą się w Ame-
ryce ogromnym uznaniem i wsparciem ze strony społeczeństwa. Wyrazem 
tego uznania jest choćby ogromna liczba stowarzyszeń i organizacji chary-
tatywnych, w których, według statystyk, ponad 140 tysięcy wolontariuszy 
poświęciło ponad 11 milionów godzin na pomoc amerykańskim wetera-
nom35. Ich pomoc skupia się głównie na wsparciu medycznym, psycholo-
gicznym i rehabilitacji weteranów. Mogą oni liczyć również na doradztwo 
w kwestiach społecznych czy emerytalnych, a także uczestniczyć w spe-
cjalnych programach wsparcia oferowanych przez organizacje i stowarzy-
szenia.  

Żołnierzom, którzy ze względu na stan zdrowia musza zakończyć peł-
nienie służby w szeregach armii, przedstawiciele organizacji i stowarzy-
szeń doradzają w rozpoczęciu cywilnej kariery zawodowej – pokazują jak 
otworzyć własny biznes, organizują spotkania z potencjalnymi pracodaw-
cami oraz pomagają zdobyć niezbędne kwalifikacje dla uzyskania nowego 
zawodu36.  

Ograniczenia redakcyjne nie pozwalają autorce w pełni opisać, a na-
wet wymienić w niniejszej publikacji wszystkich amerykańskich organizacji 
pozarządowych wspierających weteranów. Zasadne jest jednak podanie 
kilku przykładów stowarzyszeń i organizacji non-profit w celu ukazania 
szerokiego spectrum pomocy, jaką zapewniają one weteranom i ich rodzi-
nom, oraz stopnia, w jakim wpływają na pozytywny wizerunek weteranów 
w społeczeństwie i okazywanie im szacunku przez Amerykanów.  

Disabled Amercican Veterans Charity (DAV) – najstarsza organizacja 
non-profit założona w 1920 r. przez inwalidów wojennych z I wojny świato-
wej, której głównym celem jest umożliwienie weteranom wysokiej jakości 

                                                 
33 https://www.va.gov/HEALTHBENEFITS/apply/family_members.asp, 

[dostęp: 09.02.2017]. 
34 Tamże, [dostęp: 09.02.2017]. 
35 http://www.volunteer.va.gov/, [dostęp: 08.02.2017]. 
36 P. Glińska, Przystanek dla tych, co wrócili, Kurier Weterana nr 3, O uczestnikach 

misji, Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 38. 
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życia z szacunkiem i godnością. Każdego roku ponad 1 mln weteranów 
otrzymuje pomoc w dostępie do świadczeń odszkodowawczych, opieki 
zdrowotnej, edukacji czy zatrudnienia. Organizacja wspiera też bezdom-
nych weteranów, oferując im opiekę zdrowotną czy leczenie uzależnień37.  

Iraq And Afghanistan Veterans Of America (IAVA) – organizacja zrze-
szająca weteranów wojen w Iraku i w Afganistanie, której celem jest umac-
nianie pozycji weteranów w społeczeństwie poprzez różnego rodzaju pro-
gramy pomocowe dotyczące np. leczenia weteranów cierpiących na PTSD 
i TBI, wpierania rodzin weteranów, pomocy w przekwalifikowaniu zawodo-
wym i różnego rodzaju kampanii szacunku i wsparcia dla weteranów38.  

Hope for the Warriors – organizacja założona w 2006 r. przez żony 
żołnierzy służących w Iraku i w Afganistanie. Misją organizacji jest stwa-
rzanie lepszych warunków życia żołnierzom, którzy odnieśli rany fizyczne 
i psychiczne podczas służby w operacjach po 11.09.2001 r. Wsparcie 
obejmuje programy transformacji zawodowej, edukację czy porady me-
dyczne39.  

American Combat Veterans of War (ACVW) – organizacja specjalizu-
jąca się w leczeniu „niewidzialnych ran” poprzez prowadzenie grup wspar-
cia, na których spotykają się weterani oraz żołnierze, by wspólnie radzić 
sobie ze skutkami stresu bojowego. Organizacja ma pod opieką również 
kobiety – partnerki żołnierzy cierpiących z powodu skutków stresu bojowe-
go40.  

Homes for Our Troops – organizacja od 2004 r. pomaga ciężko ran-
nym weteranom wracającym z Iraku i Afganistanu poprzez budowanie do-
mów nieobciążonych kredytami hipotecznymi, które są specjalnie dosto-
sowane dla weteranów po skomplikowanych amputacjach oraz z pourazo-
wymi uszkodzeniami mózgu. Dostosowuje również domy weteranów do ich 
potrzeb wynikających z ograniczeń zdrowotnych41. 

Analiza celów działalności opisanych organizacji non-profit pozwala 
wyciągnąć wniosek, że w Stanach Zjednoczonych problemy psychiczne 
weteranów, tzw. „niewidzialne rany”, są traktowane niemal na równym po-
ziomie ważności z problemami zdrowia fizycznego czy natury socjalnej. 
Fundacje za jedną z głównych misji stawiają sobie  edukowanie społe-
czeństwa tak, aby rozumiało ono problemy weteranów i wspierało ich, 
a także oddawało im należyty szacunek.  

Skuteczność takich działań widać co roku podczas Dnia Weterana 
(ang. Veterans Day), obchodzonego w Ameryce 11 listopada. Tego dnia 

                                                 
37 https://www.dav.org/press-room/, [dostęp: 22.02.2017]. 
38 https://iava.org/, [dostęp: 22.02.2017]. 
39 http://www.cnbc.com/2014/11/14/top-10-charities-that-support-

veterans.html?slide=2, [dostęp: 22.02. 2017]. 
40 http://www.acvow.org/?project=healing-through-art-2, [dostęp: 22.02.2017]. 
41 https://www.hfotusa.org/, [dostęp: 22.02.2017]. 
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odbywają się liczne parady wojskowe, a na ulicach amerykańskich miast 
ludzie oddają honory weteranom, mówiąc im „dziękuję”. Na znak szacunku 
w oknach domów można zobaczyć flagi, z którymi też ludzie wychodzą na 
ulice. Niektóre szkoły są w tym dniu zamknięte, a w tych otwartych organi-
zowane są specjalne zajęcia o tematyce związanej z weteranami. Ponad-
to, jeśli Dzień Weterana wypada w dzień powszedni, w wielu miejscach 
czeka się z głównymi obchodami do najbliższego weekendu. Ma to na celu 
umożliwienie jak największej liczbie osób uczestnictwa w organizowanych 
z okazji tego dnia wydarzeniach42.  

Na rządowej stronie www.serve.gov można znaleźć informacje na te-
mat sposobów oddania hołdu weteranom podczas ich święta. Wśród nich 
wymieniono między innymi: odwiedzenie rannego weterana w szpitalu, 
dostarczenie posiłku lub leków czy po prostu powiedzenie „dziękuję”. Po-
przez takie promowanie święta weteranów społeczeństwo samo wychodzi 
z inicjatywami pomocy dla byłych żołnierzy, organizując co raz to nowe 
kampanie społeczne na cześć uhonorowania weteranów.  

Dzień Weterana jest świętem na cześć żyjących weteranów. Jest po-
dziękowaniem dla wszystkich żołnierzy, którzy służyli w wojsku amerykań-
skich zarówno podczas pokoju, jak i wojny. W ostatni poniedziałek maja 
obchodzi się natomiast Dzień Pamięci (ang. Memorial Day), który jest od-
daniem hołdu żołnierzom zmarłym podczas pełnienia służby, szczególnie 
poległym w działaniach militarnych lub zmarłym w wyniku odniesionych ran 
bojowych43.  

 
 

Analiza SWOT systemu opieki nad weteranami w USA 
 

Autorka, w celu pełnej identyfikacji systemu opieki nad weteranami 
w USA oraz wskazania rozwiązań mogących posłużyć jako kierunki zmian 
w polskim systemie, zastosowała analizę SWOT (ang. Strengths – mocne 
strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, Threats – 
zagrożenia), będącą kompleksową metodą służącą do analizy wnętrza 
organizacji oraz badania jej otoczenia. Analiza SWOT polega na wszech-
stronnej ocenie zewnętrznych i wewnętrznych czynników określających 
bieżącą kondycję i potencjał rozwojowy organizacji, przy czym:  

• mocne strony  to czynniki wewnętrzne – pozytywne,  
• słabe strony  to czynniki wewnętrzne – negatywne,  
• szanse  to czynniki zewnętrzne – pozytywne, 
• zagro żenia  to czynniki zewnętrzne – negatywne44. 

                                                 
42 https://www.timeanddate.com/holidays/us/veterans-day, [dostęp: 22.02.2017]. 
43 https://www.va.gov/opa/vetsday/vetday_faq.asp, [dostęp: 22.02.2017]. 
44 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, 

Warszawa, 2002, s. 236. 
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W niniejszym artykule, ze względu na przedmiot badań, analizie 
SWOT zostanie poddany system opieki nad weteranami w Stanach Zjed-
noczonych. Mocne i słabe strony będą dotyczyły wnętrza systemu, a więc 
jego struktur, podmiotów, zasobów oraz działań.  

Szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne, płynące z otoczenia sys-
temu opieki nad weteranami. Otoczenie systemu można podzielić na takie 
elementy, jak: polityczne, militarne, prawne, ekonomiczne, społeczno-
kulturowe oraz technologiczne. 

 
Tabela 2. Analiza SWOT systemu opieki nad weteranam i  

w Stanach Zjednoczonych 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
• Zapisy dotyczące opieki nad wetera-
nami w Kodeksie Stanów Zjednoczo-
nych – zbiorze prawa federalnego. 
• Podmiot odpowiedzialny za opiekę 
nad weteranami o randze ministerstwa 
– Departament ds. Weteranów. 
• Istnienie państwowego systemu 
opieki nad weteranami posiadającego 
ściśle określone struktury i zakresy 
odpowiedzialności podmiotów: na 
szczeblu rządowym Departament (Mi-
nisterstwo) ds. Weteranów podzielony 
na 3 działy: system opieki zdrowotnej, 
świadczenia i usługi pogrzebowe, każ-
dy dział składa się z biura centralnego 
i biur o różnych obszarach odpowie-
dzialności; na szczeblu stanowym: 
gubernatorzy stanów wraz z biurami 
regionalnymi. 
• Szerokie spectrum usług medycz-
nych, w tym specjalistycznych. 
• Kategorie weterana, weterana każdej 
wojny, weterana wojennego i weterana 
walki – w zależności od specyfiki służ-
by oraz odpowiadające im świadcze-
nia. 
• Świadczenia medyczne, psycholo-
giczne i socjalne dla rodzin weteranów 
poszkodowanych. 
• Regulacje dotyczące weteranów 
obowiązują już od 1958 r. i są aktuali-

• Dwuetapowy proces składania 
wniosków o status weterana i wyni-
kające z niego uprawnienia: wnio-
skodawca musi udowodnić, że po-
siada uprawnienia do statusu wete-
rana, a następnie, że jest uprawiony 
do każdego świadczenia, o które się 
stara. 
• Duża liczba weteranów. 
• Status weterana przysługuje tylko 
byłym żołnierzom, a więc żołnierze 
wracający z operacji poza granicami 
kraju nie są formalnie weteranami. 
• Brak świadczeń medycznych i so-
cjalnych dla rodzin weteranów (któ-
rzy nie są ranni). 
• Każdy stan posiada swoje świad-
czenia dla weteranów, zakres pomo-
cy zależy zatem od miejsca za-
mieszkania. 
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zowane adekwatnie do zmieniającego 
się środowiska bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego. 
• Możliwość uzyskania odszkodowania 
z tytułu zaburzeń związanych z PTSD 
(urazy psychiczne traktowane są rów-
nie poważnie, jak urazy fizyczne). 

SZANSE ZAGROŻENIA 
• Działalność stowarzyszeń i organiza-
cji pozarządowych. 
• Społeczne uznanie dla weteranów. 
• Obchodny Dnia Weterana. 
• Obchodny Dnia Pamięci. 
• Promowanie w szkołach i w mediach 
ekspedycyjnej działalności sił zbroj-
nych.  
• Kampanie społeczne na rzecz wete-
ranów.  
• Wprowadzenie przepisów ogranicza-
jących czas i biurokrację związaną 
z ubieganiem się o świadczenia.  

• Duża liczba bezdomnych wetera-
nów. 
• Problemy społeczne weteranów 
z wojen w Korei i Wietnamie. 
• Wzrost uczestnictwa armii amery-
kańskiej w międzynarodowych ope-
racjach militarnych – zwiększy się 
liczba beneficjentów systemu i do-
tychczasowe rozwiązania mogą oka-
zać się niewystarczające.  
 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Z powyższej macierzy wynika, że w amerykańskim systemie opieki 

nad weteranami przeważają mocne strony, które dalej rozwijane są w sta-
nie wyeliminować pojawiające się zagrożenia. Za kluczową mocną stronę 
należy uznać organizację strukturalną Departamentu ds. Weteranów two-
rzącą zintegrowany system opieki, począwszy od szczebla ministerstwa, 
a na biurach regionalnych w każdym stanie skończywszy. Newralgicznymi 
punktami są rozbudowane świadczenia medyczne i socjalne zarówno dla 
weteranów, jak i uprawnionych rodzin oraz traktowanie urazów psychicz-
nych na równi z fizycznymi, z tytułu których weteran może ubiegać się 
o świadczenia socjalne.  

Aby utrzymać wysoką sprawność systemu, należy podejmować szan-
se z otoczenia – głównie działania związane z promowaniem weteranów 
w społeczeństwie i działalnością organizacji pozarządowych. Ważne jest 
podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia biurokracji i uproszczenia 
procedury ubiegania się o świadczenia.  

Największe zagrożenie stanowi liczba bezdomnych weteranów. Doty-
czy to w głównej mierze weteranów wojen w Korei i Wietnamie, gdyż 
w tamtym okresie system pomocy nie działał jeszcze tak sprawnie jak 
obecnie, jednak istnieje również problem weteranów wojen w Iraku i Afga-
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nistanie. Do rozwiązania problemu bezdomności w głównej mierze przy-
czyniają się organizacje pozarządowe i kampanie społeczne.  

Konkludując, w badanym systemie opieki decydenci powinni skupić się 
na redukowaniu zagrożeń i wykorzystywaniu pojawiających się szans oraz 
eliminowaniu słabych punktów przy jednoczesnym wzmacnianiu mocnych 
stron. Za dominującą szansę należy uznać newralgiczną działalność sto-
warzyszeń oraz organizacji pozarządowych, ponieważ poza dostarczaniem 
weteranom pomocy medycznej, socjalnej i psychologicznej mają ogromny 
wpływ na wzrost szacunku i uznania dla weteranów w amerykańskim spo-
łeczeństwie. Dzięki temu ludzie coraz bardziej dostrzegają problemy wete-
ranów oraz potrzebę niesienia im pomocy. Wpływa to dodatnio na funkcjo-
nowanie systemu, usprawniając go oddolnie. 

 
 

Podsumowanie 
 

Przyjęte w danym państwie rozwiązania prawne i funkcjonalne syste-
mu opieki nad weteranami oraz ich ewolucja zależą w zasadniczym stop-
niu od liczebności armii oraz aktywności państwa na arenie międzynaro-
dowej przejawiającej się głównie w udziale w międzynarodowych opera-
cjach militarnych. Ze względu na fakt, iż USA posiada jedną z najliczniej-
szych i najlepiej uzbrojonych armii świata i jest jednym z państw założy-
cielskich NATO, żołnierze amerykańscy mają ogromne doświadczenie 
w służbie w różnych zakątkach świata ogarniętych konfliktami i kryzysami. 
Przekłada się to na liczbę rannych i poszkodowanych oraz poległych żoł-
nierzy i weteranów oraz ich rodzin. W celu pomocy liczącej obecnie prawie 
22 mln grupie osób w USA funkcjonuje państwowy system opieki, którego 
głównym podmiotem jest Departament ds. Weteranów (o randze Minister-
stwa) ustanowiony w 1989 r. jako następstwo Administracji Weteranów 
zajmującej się pomocą weteranom od 1930 r. Definicję prawną weterana – 
zgodnie z którą jest nim każdy były żołnierz, który zakończył czynną służbę 
wojskową w sposób zgodny z prawem – ustanowiono w 1958 r. i jest ona 
zawarta w Kodeksie Stanów Zjednoczonych. Na system składają się trzy 
filary: opieki zdrowotnej, świadczeń socjalnych oraz usług cmentarnych. 
Bardzo istotną rolę odgrywają stowarzyszenia i organizacje non-profit, któ-
re z jednej strony dostarczają bezpośrednio pomocy weteranom, a z dru-
giej – budują ich pozytywny wizerunek w społeczeństwie amerykańskim.  

Ze względu na liczebność armii, jej działalność ekspedycyjną, a co za 
tym idzie liczbę weteranów, okres funkcjonowania systemu opieki, istnieją-
ce struktury i podmioty o jasno określonych zadaniach, liczbę i różnorod-
ność świadczeń przysługujących weteranom i ich rodzinom, jak również 
ilość i zakres działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych – 
zasadne jest wykorzystanie założeń systemu opieki w USA do określenia 
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podstawy zmian jakości funkcjonowania systemu opieki nad weteranami 
w Polsce. Jako główny atut tego systemu należy traktować jego państwo-
wy charakter – Departament ds. Weteranów jest podmiotem o randze mi-
nisterstwa.  

W konkluzji zasadne jest stwierdzenie, iż przyjęty zakres badań umoż-
liwił rozwiązanie głównego problemu badawczego, a tym samym osiągnię-
cie założonego celu badań.  

Autorka jest przekonana, iż zakres prowadzonych badań w niniejszym 
obszarze wymaga kontynuacji, a uzyskane wyniki należy traktować jako 
wstęp do badań polskiego systemu opieki nad weteranami. 
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SYSTEM OF CARE FOR VETERANS  
IN THE UNITED STATES 

 
Due to the nature of contemporary armed conflicts and the resulting 

operations, the "problem" of a new social group, traditionally called veter-
ans, was born. It was a reasonable duty of the states to provide assistance 
to injured and wounded soldiers (damage to physical and mental health), 
returning from military operations abroad, and to their families. As Poland 
strives to create the proper care system, it is important to analyse how 
other countries have solved this problem. The passing of the Act of 19 Aug 
2011 on Foreign Mission Veterans has created the possibility of building 
a system of care for veterans in Poland. 

The purpose of this paper is to identify and explain the assumptions 
underlying the system of care for veterans in the United States.  

Moreover, the author has carried out a SWOT (strengths, weaknesses, 
opportunities, threats) analysis of the discussed system.  
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OCENA HYBRYDOWYCH ZAGROŻEŃ GRANICY 
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Wprowadzenie 
 

Bezpieczeństwo Polski można oceniać na kilka sposobów oraz stosu-
jąc różne kryteria. W literaturze przedmiotu najczęstszą metodą charakte-
rystyki bezpieczeństwa państwa jest analiza dokonywana przez pryzmat 
możliwości przeciwstawienia się potencjalnym zagrożeniom. Dlatego ana-
liza bezpieczeństwa wymaga identyfikacji, kategoryzacji i wartościowania 
czynników stwarzających zagrożenia. Jednym z podstawowych determi-
nantów zagrożeń jest obszar państwa, który umożliwia podstawowy po-
dział na wewnętrzne i zewnętrzne. 

Zagrożenia wewnętrzne odnoszą się do środowiska wewnętrznego 
państwa, czyli krajowego. Bezpieczeństwo w tym obszarze będzie związa-
ne ze stanem funkcjonowania państwa, wynikającego z realizacji przez 
państwo funkcji ochrony porządku konstytucyjnego, bezpieczeństwa pu-
blicznego i powszechnego. 

Zagrożenia zewnętrzne mają źródło w środowisku zewnętrznym (po-
zakrajowym czy międzynarodowym). Bezpieczeństwo zewnętrzne związa-
ne jest ze stanem funkcjonowania, w którym państwo jest zdolne do peł-
nienia funkcji ochronno-obronnych własnego terytorium i obywateli oraz 
funkcjonowania przedstawicieli państwa w środowisku międzynarodowym. 

We wstępie należy podkreślić, że Polska jak każde autonomiczne 
państwo składa się z trzech nierozerwalnych elementów, które stanowią 
o jego istnieniu, czyli społeczeństwa, terytorium i władzy (teoria Georga 
Jellinka). W myśl tej zasady państwo to trwały związek ludzi stale za-
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mieszkujących określone terytorium, podlegających władzy zwierzchniej1. 
Na tej podstawie możemy stwierdzić, że państwo nie może istnieć bez 
terytorium, którego obszar wyznacza granica. 

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie wstępnej oceny wielowy-
miarowego środowiska zagrożeń bezpieczeństwa narodowego w obszarze 
granicy państwa. Ponadto identyfikacja obecnych i perspektywicznych za-
grożeń powinny służyć kształtowaniu zdolności Sił Zbrojnych (i innych 
służb) do ochrony granicy państwowej. 

Obecnie główną rolę w ochronie granicy państwa pełni wiele organów 
administracji rządowej i pozarządowej, takich jak Straż Graniczna, Policja, 
Służba Celna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywia-
du, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, 
Frontex i inne. Zaznaczyć należy, że wymienione formacje mają charakter 
policyjny, śledczy (organów ścigania) oraz wywiadowczy i nie posiadają sił 
i środków (wymaganych zdolności) do przeciwdziałania zewnętrznym za-
grożeniom militarnym. Konstatując powyższe, należy stwierdzić, że 
w przypadku nasilenia potencjalnej sytuacji kryzysowej zmierzającej do 
konfliktu militarnego odpowiedzialność w zakresie przeciwdziałania zagro-
żeniom w obszarze granicy państwa będzie spoczywać na SZ RP, ze 
względu na posiadane zdolności. 

Dokonując charakterystyki i tendencji współczesnych konfliktów, nale-
ży zwrócić uwagę na zwiększającą się rolę wrogich działań poniżej progu 
wojny oraz zagrożeń o charakterze hybrydowym. Doświadczenia współ-
czesnych konfliktów obrazują środowisko walki jako wielowymiarowe, 
w którym przeciwnik jest trudny do zdefiniowania ze względu na celowe 
ukrywanie lub fałszowanie oznak prawdziwej przynależności do wrogiej 
organizacji (także państwa agresora). Coraz częściej zauważa się stoso-
wanie taktyki jednoczesnego prowadzenia działań konwencjonalnych 
i niekonwencjonalnych z szerokim stosowaniem środków niemilitarnych do 
realizacji celów operacyjnych i strategicznych. We współczesnych konflik-
tach możliwe jest wykorzystywanie szerokiego spektrum form nacisku od 
siły miękkiej poprzez siłę pośrednią do twardej siły2. Przeciwdziałanie za-
grożeniom tego typu stanowi obecnie wyzwanie dla SZ RP i wymaga 
przewartościowania użycia ich poszczególnych rodzajów oraz stosowania 
nowej strategii i taktyki. Zadania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom 
hybrydowym (w tym zagrożeniom granicy państwa) z powodzeniem mogą 
być wykonywane przez Wojska Obrony Terytorialnej. 

 
 

                                                      
1 A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 1994, s. 373. 
2 Por. A. Antczak-Barzan, Z. Śliwa, R. Zaniewski, Wojna XXI wieku. Początki wojny 

trzeciej fali, Vizja, Warszawa, 2016, s. 68. 
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Znaczenie i charakterystyka granicy  
Rzeczypospolitej Polskiej w ujęciu 

 bezpieczeństwa narodowego 
 
Granice państw oprócz tego, że wyznaczają położenie geograficzne 

i określają obszar państwa, spełniają wiele innych określonych funkcji, któ-
re można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Wewnętrzna funkcja gra-
nicy państwowej jest związana z władzą danego państwa nad społeczeń-
stwem w granicach danego terytorium. Oznacza to, że państwo realizuje 
swoją funkcję wynikającą z posiadanej władzy, czyli przykładowo: zapew-
nia kontrolę migracji, transferów finansowych i rzeczowych, ochronę dóbr 
naturalnych i ochronę środowiska, przepływu niektórych informacji poza 
teren państwa3. Funkcja zewnętrzna związana jest z ograniczeniem dostę-
pu ze strony wszelkich podmiotów pozostających poza jego terytorium 
mogących wpłynąć negatywnie na kondycję państwa, czyli społeczeństwa, 
władzy lub terytorium. Funkcja zewnętrzna granicy państwa będzie zwią-
zana w głównej mierze z zapewnieniem szeroko pojętego bezpieczeństwa 
państwa, głównie politycznego i militarnego, a także ekonomicznego, spo-
łeczno-kulturowego, ekologicznego. Granica w takim znaczeniu podkreśla 
atrybut suwerenności i terytorialności państwa. 

Dodatkowym aspektem bezpieczeństwa wyznaczanego przez granicę 
Polski jest odpowiedzialność za ochronę części zewnętrznej granicy Unii 
Europejskiej w związku z funkcjonowaniem naszego kraju w strefie Schen-
gen. Dlatego można uznać, że granica wraz z pasem nadgranicznym sta-
nowi pierwszy obszar, gdzie mogą pojawić się symptomy zagrożenia skie-
rowane na destabilizację sytuacji w Polsce lub innych krajach Unii Euro-
pejskiej. W związku z powyższym odpowiedzialność za wykrywanie i zwal-
czanie zagrożeń w obszarze nadgranicznym, w świetle uczestnictwa Polski 
w grupie państw strefy Schengen, stwarza zaufanie w sprawach bezpie-
czeństwa oraz jest swoistym wskaźnikiem wiarygodności partnerstwa. 
Analogicznie należy postrzegać członkostwo Polski w NATO (OTAN), ze 
względu na zbieżność granicy wschodniej Polski (z wyjątkiem odcinka 
z Litwą) z wschodnią granicą organizacji. 

W świetle przepisów prawa krajowego granicą Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zwaną dalej „granicą państwową”, jest powierzchnia pionowa prze-
chodząca przez linię graniczną, oddzielająca terytorium państwa polskiego 
od terytoriów innych państw i od morza pełnego. Granica państwowa roz-
granicza również przestrzeń powietrzną, wody i wnętrze ziemi4. Obecnie 
Polska graniczy z siedmioma państwami: od północy z Federacją Rosyjską 

                                                      
3 G. Balawajder, Granica polsko-czeska w kontekście integracji europejskiej. Różne 

aspekty standardów europejskich, UO, Opole, 2003. 
4 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, Dz. U. 

z 1990 r., nr 78, poz. 461 ,art. 1. 
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(z jej obwodem kaliningradzkim) i Litwą, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, 
od południa ze Słowacją i Czechami, od zachodu z Niemcami. Taki podział 
granic został ukształtowany poprzez rozpad Związku Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich w 1991 r. i powstanie suwerennych państw: Ukrainy, 
Białorusi oraz Litwy (deklaracja niepodległości w 1990 r.). Ponadto 
w 1993 r. dokonał się formalny podział Czechosłowacji na Czechy i Słowa-
cję. Powyższe podziały w rzeczywistości nie wpłynęły na zmianę długości 
granicy Polski. 

Pojęcie granicy dla Polaków nabrało nowego znaczenia 1 maja 2004 r. 
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz 30 marca 2008 r. po do-
łączeniu do państw strefy Schengen5. Taki stan prawny pozwala Polsce 
osiągnąć wiele korzyści zarówno w sferze rozwoju gospodarczego, jak 
i społeczno-kulturalnego. Z drugiej strony wskazuje na szerokie spektrum 
zagrożeń transgranicznych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Atlas geograficzny, Demart, Warszawa, 2015. 

Rys. 1. Długo ść granicy Polski 

                                                      
5 Strefa Schengen jest obszarem, w którym na mocy porozumień międzynarodowych 

zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych. Oznacza to, że na grani-
cach pomiędzy państwami członkowskim obszaru Schengen (29 państw – stan na marzec 
2017 r.) nie będzie prowadzona kontrola graniczna, zlikwidowane zostaną przejścia gra-
niczne na wewnętrznych granicach lądowych strefy Schengen i możliwe stanie się ich prze-
kraczanie w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, pod warunkiem posiadania dokumentu 
tożsamości. 
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Granica państwowa stanowi 3511 km, z czego lądowa 3071 km, mor-
ska 440 km6, a morska terytorialna 44 km (z Rosją i Niemcami). Większość 
granic Polski ma charakter naturalny (zachodnia, południowa, południowo- 
wschodnia), natomiast część odcinków granicy wschodniej i północnej (lą-
dowej) posiada charakter sztuczny7. 

Dokonując analizy struktury granicy, można wyróżnić trzy zasadnicze 
elementy: linia graniczna, pas drogi granicznej, strefa nadgraniczna, które 
razem tworzą tzw. pogranicze. Linia graniczna to miejsce przecięcia grani-
cy państwowej z powierzchnią ziemi bądź z wodami powierzchniowymi. 
Pas drogi granicznej jest obszarem o szerokości 15 metrów, licząc w głąb 
kraju od linii granicznej. Natomiast najszersza jest strefa nadgraniczna, 
która obejmuje cały obszar gmin przyległych do granicy państwowej, a na 
odcinku morskim - do brzegu morskiego. Jeżeli określona w ten sposób 
szerokość strefy nadgranicznej nie osiąga 15 km, włącza się do strefy 
nadgranicznej również obszar gmin bezpośrednio sąsiadujących z gmina-
mi przyległymi do granicy państwowej lub brzegu morskiego8. 

Na odcinku granicy z Federacj ą Rosyjsk ą (210 km) w jej strefie nad-
granicznej istnieje 19 gmin w 7 powiatach i w 3 województwach9: 

• w województwie pomorskim (1 gmina): Kamień Pomorski; 
• w województwie warmińsko – mazurskim (16 gmin): Braniewo, Pło-

skinia, Pieniężno, Lelkowo, Górowo Iławeckie, Bartoszyce, Sępopol, Kor-
sze, Barciany, Srokowo, Węgorzewo, Pozezdrze, Budry, Banie Mazurskie, 
Gołdap, Dubeninki; 

• w województwie podlaskim (2 gminy): Filipów, Przerośl10. 
Ochronę granicy na odcinku z FR pełni Warmińsko-Mazurski Oddział 

Straży Granicznej. Rozmieszczenie placówek SG oraz przejść granicznych 
zostało zobrazowane na poniższym rysunku. 

 

                                                      
6 Długość linii brzegowej 770 km, Atlas geograficzny, Demart, Warszawa, 2015. 
7 Granica naturalna przebiega zgodnie z rzeźbą terenu (np. rzeki, morza, pasma gór), 

granica sztuczna  przebiega bez uwzględnienia charakterystyki terenu, por. W. Góralczyk, 
S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa, 2009, s. 186. 

8 Ustawa o ochronie granicy…, art. 9-12. 
9 Przedstawienie szczegółowego podziału administracyjnego strefy nadgranicznej 

związane jest ze wstępną koncepcją utworzenia tzw. Stałych Rejonów Odpowiedzialności 
dla pododdziałów Obrony Terytorialnej, zgodnie z którą dla plutonu OT będzie przypisany 
rejon gminy, dla kompanii – rejon powiatu. 

10 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 
2005 r. w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego 
państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy, 
http://isap.sejm.gov.pl [dostęp 03.05.2017]. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.wm.strazgraniczna.pl. 

Rys. 2. Placówki Stra ży Granicznej w województwie warmi ńsko – mazurskim 

 
Granica na odcinku z FR, z punktu widzenia jej specyfiki, jest wyjątko-

wo trudna w realizacji zadań ochrony i obrony. Właściwości granicy na tym 
odcinku wynikają z jej sztucznego podziału w 1945 r. jako konsekwencji 
II wojny światowej. Region ten został podzielony, bez uwzględnienia natu-
ralnych przeszkód terenowych, pomiędzy ZSRR i Polskę. Z podziału wyni-
ka liczna sieć dróg transgranicznych (około 40 na odcinku 210 km). Drogi 
są utrzymywane przez stronę sąsiednią na wysokim poziomie technicz-
nym.  

Na odcinku granicy z Białorusi ą (418 km) w jej strefie nadgranicznej 
istnieje 40 gmin w 5 powiatach, na terenie 2 województw: 

• w województwie podlaskim (25 gmin): Giby, Płaska, Lipsk, Sztabin, 
Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Sidra, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, 
Krynki, Gródek, Michałowo, Narewka, Czyże, Hajnówka, Białowieża, Orla, 
Dubicze Cerkiewne, Boćki, Kleszczele, Czeremcha, Milejczyce, Nurzec 
Stacja, Mielnik; 

• w województwie lubelskim (15 gmin): Konstantynów, Leśna Podla-
ska, Janów Podlaski, Biała Podlaska, Rokitno, Terespol, Zalesie, Piszcząc, 
Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Sosnówka, Hanna, Włodawa, Wyryki. 

Ochronę granicy na odcinku z Białorusią pełni Podlaski Oddział Straży 
Granicznej. Rozmieszczenie placówek SG oraz przejść granicznych zosta-
ło zobrazowane na rys. 3. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.wrotapodlasia.pl. 

Rys. 3. Placówki Stra ży Granicznej w województwie podlaskim 

 
Na odcinku granicy z Ukrain ą (535 km) w jej strefie nadgranicznej ist-

nieje 46 gmin w 12 powiatach i 2 województwach: 
• w województwie lubelskim (24 gminy):  Hańsk, Wola Uhruska, Sa-

win, Ruda Huta, Chełm, Dorohusk, Kamień, Żmudź, Dubienka, Białopole, 
Horodło, Hrubieszów, Uchanie, Trzeszczany, Werbkowice, Mircze, Dołh-
obyczów, Telatyn, Łaszczów, Ulhówek, Lubycza Królewska, Jarczów, To-
maszów Lubelski, Bełżec; 

• w województwie podkarpackim (22 gminy): Horyniec-Zdrój, Narol, 
Cieszanów, Lubaczów, Oleszyce, Wielkie Oczy, Łaszki, Radymno, Stubno, 
Orły, Medyka, Żurawica, Przemyśl, Krasiczyn, Fredropol, Bircza, Ustrzyki 
Dolne, Olszanica, Czarna, Solina, Lutowiska, Cisna. 

Ochronę granicy na odcinku z Ukrainą pełni Bieszczadzki Oddział 
Straży Granicznej. Rozmieszczenie placówek SG oraz przejść granicznych 
zostało zobrazowane na rys. 4. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych oficjalnej stronie interneto-
wej Bieszczadzkiego Oddziału SG http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl. 

Rys. 4. Placówki Stra ży Granicznej w województwie podkarpackim 

 
Położenie w tej części Europy oraz stosunkowo łagodne (pod wzglę-

dem rzeźby terenu) ukształtowanie granicy wschodniej i zachodniej powo-
duje, iż Polska znajduje się na dogodnym szlaku komunikacyjnym łączą-
cym wschodnią i zachodnią część Europy. Szlaki te wyznaczają dogodny 
kierunek handlowy, ale także w historii wyznaczały dogodne kierunki dzia-
łań wojennych mocarstw zachodnich prowadzących wojny z Rosją (Niem-
cy – I i II wojna światowa, Francja – wojny napoleońskie). Ponadto przez 
terytorium naszego kraju istnieje dogodna sieć komunikacyjna łącząca 
północną Europę z południową (zwłaszcza kierunek bałkański). 

Znaczenie szlaków handlowych biegnących przez terytorium naszego 
kraju podkreśla także fakt przebiegania na wschodzie granicy zewnętrznej 
dwóch bloków gospodarczych: Unii Europejskiej, do której należy Polska, 
i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (m.in. Białoruś i Rosja). Powoduje to, 
iż nasza granica rozdziela dwa różne organizmy gospodarcze, co przynosi 
zarówno dobre skutki (przepływ towarów i usług oraz ruch tranzytowy), jak 
i negatywne (przemyt ludzi i materiałów). Zagrożenia te potęguje także 
fakt, iż przez Rosję, Białoruś i Ukrainę przebiega szlak przemytniczy łą-
czący kraje Azji środkowej z Europą zachodnią (przemyt, handel ludźmi). 

Rozpatrując aspekty demograficzne związane z geograficznym poło-
żeniem Polski (w odniesieniu do zagrożeń granicy państwowej), należy 
powiązać występowanie ogółu ludności z mniejszościami narodowymi (tab. 
1). 
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Tabela 1.Szacunkowa liczebno ść mniejszo ści narodowych w Polsce 11 

LP. NARODOWOŚĆ MNIEJSZOŚCI SZACUNKOWA 
LICZEBNOŚĆ [tys.] 

1. Niemcy 250 - 400 
2. Ukraińcy 200 - 300 
3. Białorusini 200 - 300 
4. Łemkowie 50 - 65 
5. Cyganie (Romowie) 25 
6. Słowacy 20 
7. Litwini 20 
8. Rosjanie 7 - 15 
9. Żydzi 5 - 15 
10. Czesi i Morawianie 2 - 3 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Atlas geograficzny, Demart, Warszawa, 2015. 
 

Mniejszość ukraińska w sposób zwarty zamieszkuje obszary położone 
wzdłuż północnego i południowo-wschodniego odcinka granicy lądowej. 
Granica wschodnia skupisk ludności ukraińskiej pokrywa się ze wschodnią 
granicą województwa podkarpackiego, zaś w obszarze Pojezierza Mazur-
skiego mniejszość ta jest równomiernie rozrzucona (akcja Wisła). Dodat-
kowo ludność ta zamieszkuje tereny Dolnego Śląska i Pomorza Zachod-
niego, jednakże nie w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwowej 
(w sposób zwarty). 

Pozostałe skupiska mniejszości narodowych wywodzących się z kra-
jów sąsiedzkich zamieszkują w sposób zwarty obszary nadgraniczne z ich 
krajami pochodzenia. 

Mniejszość białoruska na północ od rzeki Bug (koniec jej odcinka gra-
nicznego) do Kotliny Biebrzańskiej.  

Mniejszość rosyjska, stosunkowo niewielka, skupiona jest w dużych 
miastach polskich (np. Warszawa, Łódź, Białystok), a w obszarze nadgra-
nicznym w rejonie Pojezierza Suwalskiego. 

 
 

Identyfikacja wybranych zagrożeń hybrydowych państwa 
w strefie nadgranicznej 

 
W ostatnich latach zarówno w środowisku naukowym, jak i przestrzeni 

medialnej, stało się popularne nadawanie nowych nazw staremu jak histo-

                                                      
11 Liczba mniejszości dotyczy ludności stale (pokoleniowo) zamieszkującej terytorium 

RP. Nie uwzględnia tzw. emigracji zarobkowej, której wielkość może sięgać od kilkuset 
tysięcy (pobyt legalny) do ponad miliona (z pobytem nielegalnym, krótkotrwałym i sezono-
wym). 
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ria ludzkości pojęciu wojna. W rzeczywistości wszystkie nowe pojęcia do-
tyczą raczej sposobu prowadzenia działań zbrojnych lub podłoża konfliktu 
zbrojnego, np. totalna, podprogowa, hybrydowa, stara wojna, religijna itp. 
Szczególnie popularne stało się pojęcie wojny podprogowej i hybrydowej. 
Oba przypadki dotyczą wojny prowadzonej różnymi sposobami i z różnym 
natężeniem oraz tendencją do unikania oficjalnego jej wypowiedzenia, 
a więc problem „nowości” dotyczy sposobów prowadzenia działań i ilości 
angażowania potencjałów niż samego zjawiska wojny. Ponadto nowe po-
dejście do prowadzenia działań wojennych wykazuje, że totalna ruina ata-
kowanego państwa stała się efektem niepożądanym, budzącym odrazę 
opinii publicznej świata, a w konsekwencji izolację i zagrożenie upadkiem 
państwa agresora12. 

Na podstawie analizy ostatnich konfliktów zbrojnych można zaobser-
wować zjawiska, które jednoznacznie wskazują na wrogie działania okre-
ślane mianem poniżej progu wojny. Ponadto uwidacznia się wyraźnie ten-
dencja do uzyskania zdolności do prowadzenia walki bezkontaktowej i two-
rzenia sił, które mogą z powodzeniem stawiać opór przeważającemu prze-
ciwnikowi. Dlatego należy wziąć pod uwagę nowe podejście do zagadnień 
wojny i działań wojennych zarówno zbrojnych, jak i niezbrojnych. 

W literaturze przedmiotu zarówno w polskiej, jak i obcojęzycznej, wy-
stępuje wiele definicji pojęcia wojny hybrydowej [ang. hybridwarfare]. We-
dług przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego wojna hybrydowa 
to wojna łącząca w sobie jednocześnie różne możliwe środki i metody 
przemocy, w tym zwłaszcza zbrojne działania regularne i nieregularne, 
operacje w cyberprzestrzeni oraz działania ekonomiczne, psychologiczne, 
kampanie informacyjne (propaganda) itp.13 Powyższa definicja jest zbieżna 
z obowiązującą w NATO (OTAN). 

Nieco odmienną, bardziej rozwiniętą definicję prezentuje przedstawi-
ciel Instytutu Studiów Strategicznych Stanów Zjednoczonych Frank G. 
Hoffman, który uznawany jest za jeden z największych światowych autory-
tetów w zakresie współczesnych konfliktów, w tym działań hybrydowych. 
Wg F.G. Hoffmana wojna hybrydowa to działania polegające na wykorzy-
staniu środków militarnych i niemilitarnych zintegrowanych w operacji, któ-
ra ma zaskoczyć nieprzyjaciela, a potem umożliwić przejęcie inicjatywy 
i osiągnięcie korzyści przez oddziaływanie psychologiczne. W tym celu na 
dużą skalę są wykorzystywane działania dyplomatyczne, informacyjne 
i radioelektroniczne. Prowadzi się także operacje w cyberprzestrzeni, 

                                                      
12 Na podstawie wystąpienia gen. rez. dr W. Michalskiego w czasie konferencji organi-

zowanej przez Zakład Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej nt. Działania Wojsk 
Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń, 
ASzWoj, Warszawa, 2017. 

13 http://www.bbn.gov.pl/pl [dostęp 12.05.2017]. 
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ukrywając jak najdłużej działania wojskowe i wywiadowcze, co następuje 
w połączeniu z wywieraniem silnej presji ekonomicznej14. 

W zaprezentowanej powyżej definicji należy zwrócić szczególną uwa-
gę na wyodrębnienie etapu skrytych działań, w trakcie których państwo 
atakowane jest nieświadome wrogiego oddziaływania. 

Teoretycy sztuki wojennej Stanów Zjednoczonych już w 2008 r. okre-
ślili, że treścią omawianych działań będzie łączenie konwencjonalnych 
zdolności z taktyką nieregularnych formacji zbrojnych, działaniami terrory-
stycznymi oraz kryminalnymi. Celem działalności kryminalnej w tym rozu-
mieniu będzie prawdopodobnie: 

• destabilizowanie funkcjonowania lokalnych władz; 
• wspieranie rebeliantów oraz wszelkich opozycjonistów poprzez do-

starczanie wysoko zaawansowanej technologicznie broni i amunicji oraz 
środków finansowych; 

• wsparcie (szczególnie w terenie zurbanizowanym) funkcjonowania 
grup specjalnych, obejmującej również narkoterroryzm. Jednocześnie na-
leży założyć, że przeciwnik będzie stosował wszystkie wyżej wymienione 
techniki działań jednocześnie15. 

Prezentowane przez współczesnych polskich teoretyków z zakresu 
bezpieczeństwa i obronności zagrożenia państwa można podzielić na we-
wnętrzne i zewnętrzne.  

Zagrożeniami bezpieczeństwa państwa, w których dominują czynniki 
wewnętrzne, mające wpływ na system ochrony granic państwowych, są: 

• zamieszki lub fale strajków z zasięgu regionalnym lub ogólnokrajo-
wym; 

• kryzysy ekonomiczne; 
• zbrojne przewroty polityczne lub powstania nieprzekształcone 

w wojnę domową; 
• kryzysy polityczne zagrażające demokratycznemu porządkowi 

w państwie, zdarzenia godzące w porządek konstytucyjny; 
• terroryzm, przestępczość zorganizowana16. 
Wśród zagrożeń, o których decydują czynniki zewnętrzne, można wy-

mienić: 
• masowe migracje; 
• prowokacje zbrojne, starcia lub incydenty graniczne; 
• wojnę domową lub wojnę między państwami sąsiadującymi; 
• konflikt zbrojny między państwami sąsiadującymi; 

                                                      
14 F.G. Hoffman, Hybrid Warfare. Challenge and Response, The Military Balances 

2015, s. 18-19. 
15 P.J. Smith, Terrorism in the Year 2020: Examining the Ideational, Functional and 

Geopolitical Trends that Will Shape Terrorism in the Twenty-First Century, NSDM Depart-
ment, US Naval War College, Newport, USA, March 2008, s. 59. 

16 B. Wiśniewski, R. Jakubczak (red.), System ochrony granicy państwowej Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Stan obecny i prognozy na przyszłość, WSPol, Szczytno, 2015, s. 50. 
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• konflikt zbrojny miedzy państwami z dalszego otoczenia, zagraża-
jący wprost lub pośrednio interesom narodu; 

• interwencję zbroją państwa-mocarstwa; 
• interwencję militarną państwa w ramach sojuszu, wynikającą ze 

zobowiązań międzynarodowych, realizowaną w ramach przywracania lub 
wymuszania pokoju17. 

Biorąc pod uwagę zaprezentowane zagrożenia bezpieczeństwa pań-
stwa oraz dokonując analizy konfliktów ostatnich 10 lat (Gruzja, Ukraina, 
Syria), można założyć, że scenariusz potencjalnej wojny będzie przebiegał 
zgodnie z wariantem, w którym przeciwnik zastosuje działania hybrydowe. 
Ponadto zmieni się wymiar wojny, gdyż prowadzenie tzw. dużych wojen, 
w których zaangażowana jest większa część potencjału państwa, staje się 
obecnie nieopłacalne ze względu na zwiększone ryzyko dla rządzących. 
Prowadzenie „dużych wojen” może skutkować upadkiem gospodarki pań-
stwa agresora, ruiną państwa i społeczeństwa, a w konsekwencji upad-
kiem elit rządzących. Dlatego obecnie prowadzone są wojny nowego typu, 
które określa się mianem małych zwycięskich wojen18, które charakteryzu-
ją się mniejszym (w porównaniu do dużych wojen) nakładem finansowym 
oraz generowaniem stosunkowo mniejszych strat, które można łatwo 
ukryć. Efektem prowadzenia małych zwycięskich wojen jest poparcie spo-
łeczeństwa dla polityki państwa, która manifestuje międzynarodową mo-
carstwowość i dumę narodu, cywilizacji i wiary19. 

Na podstawie przedstawionych powyżej teoretycznych aspektów za-
grożeń bezpieczeństwa narodowego oraz analizy współczesnych konflik-
tów, można zaproponować rozwiązanie, w którym zagrożenia będą przy-
bierały następujące formy: 

• Prowadzenie działa ń informacyjnych  
Wykonawcą mogą być służby specjalne państw obcych (służby odpo-

wiedzialne za propagandę), siły specjalne oraz media pod kontrolą pań-
stwa agresora. Prowadzenie tego typu działań będzie ciągłe, ze szczegól-
nym nasileniem w czasie jawnej agresji militarnej. Miejscem działań będzie 
wewnętrzne środowisko medialne państwa agresora, medialne środowisko 
międzynarodowe oraz środowisko mniejszości narodowej agresora w pań-
stwie atakowanym. Cel działania przeciwnika to prawdopodobnie uzyska-
nie poparcia społeczeństwa oraz mniejszości narodowej w prowadzonej 
agresywnej polityce państwa. Ponadto celem możne być próba przekona-
nia opinii międzynarodowej o legalności prowadzonych działań i ukazania 

                                                      
17 Tamże, s. 51. 
18 Termin zaproponowany przez gen rez. dr. W. Michalskiego w czasie konferencji or-

ganizowanej przez Zakład Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej nt. Działania 
Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagro-
żeń, ASzWoj, Warszawa, 2017. 

19 Tamże. 
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strony przeciwnej jako brutalnego agresora, pozbawionego wartości mo-
ralnych. Wrogie działania informacyjne będą przejawiać się poprzez mani-
pulowanie informacją w przekazie telewizyjnym i radiowym (wiadomości, 
programy publicystyczne, dokumentalne) oraz propagandę i dezinformację 
w cyberprzestrzeni (media społecznościowe, publikacje podrabianych do-
kumentów – „kontrolowany wyciek” itp.). 

Zakładanym skutkiem prowadzonych działań informacyjnych może być 
akceptacja społeczeństwa państwa agresora dla jego polityki. Ponadto 
efektem może być uzyskanie poparcia wśród mniejszości narodowej wła-
snej w państwie atakowanym oraz uzyskanie świadomości separatystycz-
nej wśród mniejszości. Jednym z istotnych rezultatów działań może być 
uniknięcie sankcji od podmiotów międzynarodowych, osłabienie pozycji 
państwa atakowanego na arenie międzynarodowej oraz doprowadzenie do 
wykluczenia z uczestnictwa w organizacjach polityczno-militarnych lub 
gospodarczych. 

• Stosowanie „mi ękkiej i po średniej siły”  – działania polityczne na 
arenie międzynarodowej, działania wymierzone w ekonomię suwerena, 
demonstracja siły, działania w przestrzeni cybernetycznej. 

Rozpatrując zagadnienie siły, należy zauważyć, że może być rozumia-
na na dwa sposoby. Pierwszy dotyczy posiadanych zasobów oraz umiejęt-
ności ich przekształcania w strategię. Drugie znaczenie siły dotyczy (…) 
zdolności wpływania na innych w celu osiągnięcia określonych rezulta-
tów20. W literaturze przedmiotu siła definiowana jest jako (…) zdolność 
zmieniania postępowania za pomocą stosowania określonych zasobów 
zgodnie z przyjętą strategią w celu osiągnięcia pożądanych efektów21. 

Przyjęty podział wyróżnia trzy typy siły: militarną (twardą), ekono-
miczną (pośrednią) i miękką. Jednocześnie należy zaznaczyć, że po-
szczególne typy siły mogą być realizowane przez różne narzędzia, czyli 
siły militarne mogą stosować elementy siły miękkiej22. 

Wykonawcą tych działań będą przede wszystkim służby specjalne, 
które poprzez działania dyplomatyczne będą dokonywały prób dyskredyta-
cji władz rządzących suwerena na arenie międzynarodowej. Ponadto dzia-
łanie będzie ukierunkowanie na osłabienie więzi i sojuszy polityczno-
militarno-gospodarczych państwa atakowanego. Dodatkowym czynnikiem 
może być presja ekonomiczna poprzez wstrzymanie wymiany handlowej, 
zawyżone ceny surowców naturalnych, szantaż poprzez ograniczanie do-
stępu do surowców naturalnych i w konsekwencji dążenie do doprowadze-
nia suwerena do statusu „państwa upadłego”, niezdolnego do samodziel-
nego funkcjonowania. 

                                                      
20 A. Antczak-Barzan, Z. Śliwa, R. Zaniewski, Wojna XXI wieku. Początki wojny trzeciej 

fali, Vizja, Warszawa, 2016, s. 68. 
21 Tamże, s. 68. 
22 Por. tamże, s. 67. 
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Kolejnymi formami stosowania siły (pośredniej) mogą być działania 
demonstracyjne i prowokacyjne poprzez zbliżanie infrastruktury militarnej 
do granicy państwowej, organizacja międzynarodowych ćwiczeń z woj-
skami w ramach rozszerzania sojuszy militarnych, zwiększanie zdolności 
operacyjnych i wzrost potencjału militarnego. 

• Przenikanie wrogich elementów 
Opisywane działania mogą odbywać się poprzez przekraczanie grani-

cy w sposób legalny lub wbrew obowiązującym przepisom. Nielegalne 
przekraczanie granic może przyjąć następujące formy: 

a) poprzez przemyt ludzi w pojazdach, przekraczających granicę 
przez przejście graniczne. Forma jest rzadko praktykowana ze względu na 
dużą wykrywalność, jednak nie można jej ostatecznie wykluczyć ze wzglę-
du na połączone techniki działania zorganizowanych grupy przemytni-
czych. Metody te dotyczą nacisku na funkcjonariuszy SG lub Służby Celnej 
w postaci przekupstwa, szantażu, gróźb pozbawienia życia funkcjonariuszy 
lub członków ich rodzin. Nie wyklucza się długofalowego oddziaływania na 
poszczególnych funkcjonariuszy, z określeniem ich cech osobowości, pre-
ferencji, skłonności do uzależnień i dewiacji. Na tej podstawie dobiera się 
odpowiednie środki, które umożliwiają uwikłanie funkcjonariuszy w działa-
nia mafijnych grup przestępczych poprzez np. prostytucję, narkotyki, alko-
hol, środki zaspokajające dewiacje i inne; 

b) poprzez przekraczanie granicy poza przejściem granicznym (tzw. 
„zielonej granicy”) drogą lądową. Jest to najczęstszy sposób nielegalnych 
przekroczeń wschodniej granicy Polski. 

c) poprzez przekraczanie granicy poza przejściem granicznym (tzw. 
„zielonej granicy”) drogą powietrzną. Zazwyczaj wykorzystywane do tej 
formy są paralotnie, lotnie, szybowce lub śmigłowce. Należy również zwró-
cić uwagę na najnowsze zdobycze techniki w postaci platform – dronów, 
na których poprzez lot przemieszczać mogą się pojedynczy ludzie. Stano-
wi to wyzwanie dla funkcjonariuszy SG ze względu na niewystarczające 
środki do przeciwdziałania takim przekroczeniom. Dodatkowo należy za-
uważyć, że SG posiada ograniczenia prawne w stosunku do przekroczeń 
drogą powietrzną w zakresie użycia broni (nie biorąc pod uwagę jej niesku-
teczności). Funkcjonariusze jedynie wykonują śledzenie miejsca lądowania 
lub zrzutu oraz pościg wsparty blokadą; 

d) poprzez przekraczanie granicy ze sfałszowanym dokumentem toż-
samości. Ta forma może przybrać różne metody, np. wklejenie do cudzego 
dokumentu zdjęcia osoby, która przekracza lub dostosowanie dokumentu 
do prawdziwych danych personalnych (możliwość okazania dwóch doku-
mentów tożsamości). Kolejną metodą może być przekraczanie granicy 
z oryginalnym ważnym dokumentem przez osoby podobne do właścicieli 
dokumentów (dostosowanie wizerunku przekraczającego do zdjęcia 
w dokumencie). 
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Kolejnym etapem następującym po nielegalnym przekroczeniu granicy 
jest znalezienie miejsca pobytu. Na tym etapie wykorzystywany jest czyn-
nik ekonomiczny, czyli wyszukiwanie i wykorzystanie gospodarstw domo-
wych o niskim poziomie życia. Omawiana sytuacja może wskazywać na 
czynnik materialny, ułatwiający znalezienie i wynajęcie mieszkania bez 
dokumentów tożsamości. Z drugiej strony pomoc w zakwaterowaniu mogą 
realizować mniejszości narodowe. 

• Tworzenie lub umacnianie istniej ących grup interesu 23  
Wykonawcą skomplikowanych operacji, mających na celu utworzenie 

lub umacnianie grup interesu, będą służby specjalne w połączeniu ze zor-
ganizowanymi grupami przestępczymi lub przy wykorzystaniu grup mafij-
nych. 

Tworzenie lub umacnianie grup interesu, które mogą wywodzić się 
z mniejszości narodowych, grup etnicznych lub innych, nie jest procesem 
gwałtownym i może przebiegać latami. Jednak nasilenie opisywanych 
działań może nastąpić we wczesnym etapie, stanowiącym często ukrytą 
(niejawną) część działań.  

Środowiskiem sprzyjającym tworzeniu mniejszości narodowych będą 
regiony wiejskie, małe miejscowości, odosobnione osady i kolonie. Działa-
nia te mogą polegać na tworzeniu zaplecza do zasilania wojny hybrydowej 
poprzez tworzenie uzbrojonych grup o podłożu separatystycznym. Ponadto 
wysiłek wykonawców skupiony będzie na szkoleniu w zakresie działania 
w systemie rozpoznania i prowadzenia dywersji w przyszłych działaniach 
(tworzenie grup dywersyjno-rozpoznawczych).  

Opisywanym działaniom może towarzyszyć korumpowanie lokalnych 
urzędników i wpływanie na ich decyzje. Ważnym czynnikiem działań jest 
zabezpieczenie finansowe, czyli zasilanie mniejszości narodowej, które 
może przyjąć formy zaangażowania w nielegalną działalność: przemyt, 
handel substancjami zabronionymi, handel żywym towarem; stwarzanie 
środowiska „uciążliwego życia” dla lokalnej narodowej społeczności; two-
rzenie miejsc typu „weapon cache, savehause”; stosowanie przemocy fi-
zycznej wobec „niepokornych” w celu zastraszenia. 

Pożądanym stanem końcowym dla przeciwnika może być stworzenie 
środowiska uciążliwego dla życia społeczności narodowej suwerena i do-
prowadzenie do stopniowego jej wysiedlania i w konsekwencji zaburzenie 
proporcji mniejszości narodowych (stworzenie paradoksu „mniejszość na-
rodowa w większości”). Efektem opisywanych działań mogą być słabe 
struktury pododdziałów OT lub brak możliwości ich stworzenia dla stałych 
rejonów odpowiedzialności (SRO). 

Innym sposobem utworzenia środowiska mniejszości narodowej lub 
zasilania personalnego mniejszości już istniejącej może być wywołanie 

                                                      
23 Tamże, s. 32. 



Marek Kuczyński 

102 

masowych migracji pod presją do kraju atakowanego. Zjawisko będzie 
występowało głównie w rejonie nadgranicznym i przy przejściach granicz-
nych. 

Jednym z wariantów może być stosowanie miękkiej siły wobec ludno-
ści cywilnej (różnorodnej kulturowo i religijnie) w celu zmuszenia do prze-
siedlenia do państwa atakowanego. Stosowanie presji do przesiedlenia 
może przybierać formy odcięcia ludności od podstawowych potrzeb życio-
wych z jednoczesnym tworzeniem ukierunkowanych korytarzy ruchu. Pań-
stwo agresor może dostosować do potrzeb działań rozwiązania wspierają-
ce proces przesiedleńczy. W praktyce oznacza to organizację specjalnych 
transportów do rejonów nadgranicznych i zmuszenie przesiedleńców do 
masowego przekraczania granicy z krajem atakowanym. W następstwie 
zostaną utworzone obozy uchodźców w państwie atakowanym. Odpo-
wiednie techniki działania (aprowizacja, organizacja „białych konwojów”, 
przyrzeczenie ziemi) pozwolą na przekształcenie przesiedleńców w grupy 
niezadowolenia. Efektem pożądanym opisywanych działań będzie nasyce-
nie środowiska (dotychczas jałowego), szczególnie w obszarze nadgra-
nicznym państwa atakowanego, grupami interesu (mniejszości narodo-
wych). 

• Tworzenie uzbrojonych grup o podło żu separatystycznym na 
terytorium suwerena 

 Inicjatorem opisywanych działań będą prawdopodobnie służby spe-
cjalne, które przy współudziale wojsk specjalnych (WS) przeprowadzą 
szkolenie i stworzą odpowiednie struktury dowodzenia. W działaniach mo-
gą być wykorzystywane również zorganizowane grupy przestępcze (grupy 
mafijne). 

Działania zmierzające do stworzenia grup separatystycznych będą 
prowadzone stopniowo, w stosunkowo długim przedziale czasu. Ich inten-
syfikacja nastąpi po uzyskaniu przewagi informacyjnej i będzie to moment 
przejścia z fazy ukrytej w jawną. 

Rejonem opisywanych działań będzie prawdopodobnie cały obszar 
nadgraniczny oraz teren, który został zaplanowany przez agresora do za-
jęcia. Należy zaznaczyć, że potencjalny przeciwnik w „małej wojnie” nie 
będzie dążył do zajęcia całego terytorium państwa, lecz dokonywał czę-
ściowego podziału. 

Opisywane działania będą polegały na tworzeniu grup dywersyjno-
rozpoznawczych (GDR), milicji obywatelskiej (MO) i ukierunkowanie tych 
elementów na dezorganizację struktur administracji państwowej i porządku 
publicznego suwerena. Dodatkowo kontynuowany będzie proces tworzenia 
struktur grup separatystycznych, szkolenie w obozach szkoleniowych 
i zasilanie w środki walki. Agresor będzie wykorzystywał techniki przymu-
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su: broń za jedzenie, walczysz z nami lub znikasz24, zastraszanie i szan-
taż. Pożądanym efektem w tym etapie będzie stworzenie struktur admini-
stracji przyszłej republiki separatystycznej w rejonie spornym, czyli środo-
wiska, w którym utrudnione jest działanie wojsk osłony oraz niemożliwe 
jest skryte rozwinięcie wojsk operacyjnych lub niemożliwe jest zajęcie rejo-
nów odpowiedzialności obronnej przez wojska operacyjne suwerena. 

Jednocześnie należy podkreślić, iż mniejszości narodowe w Polsce 
wschodniej są stosunkowo nieliczne i obecnie nie stanowią zagrożenia dla 
bezpieczeństwa militarnego państwa. Szczególnie należy podkreślić, że 
próba wykorzystania mniejszości narodowych do celów separatystycznych 
obecnie jest abstrakcją.  

• Ataki terrorystyczne.  
Terroryzm stanowi szczególny rodzaj zagrożenia, gdyż może dotyczyć 

każdego zagrożenia bezpieczeństwa państwa: politycznego, społecznego, 
ekonomicznego, ekologicznego, militarnego, hybrydowego. Terroryzm to 
synonim zbrodni, która dotyka ludzi zarówno związanych z aparatem wła-
dzy, jak też nie mających z polityką nic wspólnego25. 

Terrorystami są ludzie, którzy w imię swoich motywów i celów stosują 
przemoc i zbrodnię, nie przywiązując wagi do liczby ofiar cywilnych (w tym 
kobiet i dzieci), czy też skali zniszczeń, jakie powodują swoim działaniem. 
Istnieją również teorie, że terroryzm jest tylko metodą prowadzenia walki 
stosowaną przez słabych, nieposiadających odpowiedniego potencjału do 
prowadzenia walki zgodnej z zasadami międzynarodowego prawa. Przy-
kładem powyższego jest walka prowadzona w warunkach wyraźnej asy-
metrii sił występujących miedzy stronami konfliktu. Obecnie jednak należy 
założyć, że terroryzm może odnosić się do działań zorganizowanych przez 
struktury państwa agresora jako działań podprogowych (w ramach działań 
hybrydowych), prowadzonych przy pomocy służb lub sił specjalnych. Dzia-
łania te mogą przybrać formę: zamachów (z użyciem broni palnej, a także 
bombowych z użyciem materiałów wybuchowych, IED) na ludzi, którzy 
stoją na drodze do osiągnięcia zakładanych celów (politycznych, militar-
nych, ekonomicznych). Efektem działania może być wywołanie atmosfery 
strachu, zamętu, chaosu, zniszczenie elementów ochrony i obrony pań-
stwa suwerena. W obrębie granicy państwa obiektami ataku mogą być 
zarówno ludzie, jak i elementy infrastruktury. Zagrożeni atakami (aktami 
terroru) mogą być żołnierze (szczególnie WOT), funkcjonariusze Straży 
Granicznej, Policji, osoby związane z lokalną władzą administracyjną oraz 
ich rodziny. Ataki na infrastrukturę będą skupione na elementach technicz-

                                                      
24 Techniki przymusu zaprezentowane przez gen. rez. dr. W. Michalskiego w czasie 

konferencji organizowanej przez Zakład Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej nt. 
Działania Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań 
i zagrożeń, ASzWoj, Warszawa, 2017. 

25 W. Kopaliński, Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku, Warszawa, 1999, s. 423. 
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nych systemu ochrony granicy: wieże obserwacyjne, placówki straży gra-
nicznej itp. 

• Destabilizacja systemu ochrony granicy (incydent gr aniczny, 
dywersje militarne, zbrojne starcie graniczne, prow okacja militarna) 
Polega na stosowaniu powiązanych ze sobą form zagrożeń bezpieczeń-
stwa narodowego, które z dużym prawdopodobieństwem mogą wystąpić 
w obrębie granicy państwa. 

Incydent graniczny należy rozumieć jako rodzaj militarnego zagrożenia 
bezpieczeństwa narodowego, polegającego na użyciu przemocy zbrojnej 
w obrębie granicy państwa, jako elementu prowokacji militarnej. Działania 
będą polegały na stosowaniu siły twardej przez zorganizowane formalne 
lub nieformalne grupy w postaci: zamachów bombowych, napadów na 
obiekty wojskowe, straży granicznej lub użyteczności publicznej, sabotażu 
lub dywersji oraz prowokacyjnych starć granicznych. Celem pośrednim 
działań będzie prawdopodobnie dezorganizacja systemu ochrony granicy, 
natomiast celem bezpośrednim umożliwienie przeniknięcia na teren suwe-
rena jak największej liczby wojsk specjalnych przeciwnika. 

Działania w celu dezorganizacji systemu ochrony granicy mogą przy-
brać formę: incydentów zbrojnych, prowokacji militarnej, wywołania konflik-
tów granicznych w postaci zbrojnych starć granicznych. Działania prowo-
kacyjne są ściśle powiązane z działaniami informacyjnymi, których celem 
jest osiągnięcie akceptacji lub poparcia międzynarodowej opinii publicznej, 
a także legitymizacja konfliktu zbrojnego. 

• Konflikt lokalny (mała zwyci ęska wojna)  
To połączone działania w formie walki zbrojnej, w której celem działa-

nia agresora jest dążenie do opanowania części terytorium suwerena. Wy-
konawcy tych działań to wojska specjalne, które po przeniknięciu przez 
granicę państwa, będą działały jako grupy dywersyjno-rozpoznawcze 
(GDR) lub zespoły grup dywersyjnych (ZGD). Ponadto z grup interesu mo-
gą być tworzone bojówki paramilitarne oraz milicja obywatelska (MO). Na-
leży podkreślić, iż jedną z najważniejszych cech potencjalnego przeciwnika 
w działaniach hybrydowych jest brak atrybutów państwowości lub ukryta 
tożsamość, wskazująca na inne pochodzenie. Takie podejście do działań 
wyklucza podmiotowość prawa międzynarodowego, osoby nie reprezentu-
ją oficjalnie strony państwa agresora. Tego typu przeciwnika, który prowa-
dzi działania w sferze militarnej lub niemilitarnej, można określić następu-
jąco: 

− prowadzi działania za pomocą wszystkich dostępnych środków; 
− nie jest stroną w świetle prawa międzynarodowego; 
− nie ma statusu kombatanta; 
− obszar prowadzenia działań nie jest określony. 
Ponadto walce zbrojnej mogą towarzyszyć lub ją poprzedzać działania 

informacyjne, walka informacyjna, czyli wszelkie działania informacyjne 
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w odniesieniu do przeciwnika, prowadzone w celu promowania celu poli-
tycznego, gospodarczego lub wojskowego, przy równoczesnym zapewnie-
niu odpowiedniej ochrony własnych systemów informacyjnych26. 

W czasie konfliktu lokalnego, szczególnie w pasie nadgranicznym, na-
sili się działanie ukierunkowane na wzbranianie rozwinięcia przez suwere-
na systemu rozpoznania oraz sił osłony. Ponadto przeciwnik dążył będzie 
do całkowitej destabilizacji sytuacji w rejonie spornym. Następnie poprzez 
działania psychologiczne, blokowanie, zasadzki, dywersje, rozpoznanie 
i pozycjonowanie, dążył będzie do uniemożliwienia rozwinięcia wojsk ope-
racyjnych w rejonach odpowiedzialności obronnej. Kolejnym etapem mogą 
być działania polegające na pozornej interwencji humanitarnej (odpowie-
dzialności za ochronę), w których pod pretekstem ochrony ludności lokal-
nej, podejmowane będą działania militarne27. 

Możliwe jest również dążenie do wcześniejszego opanowania przez 
przeciwnika miast (jeszcze w fazie kryzysu) i stworzenie sytuacji, w której 
zaistnieje konieczność ich wyzwalania poprzez uderzenia na skupiska lud-
ności przez siły regularne, powodujące liczne straty wśród własnych oby-
wateli (zastosowanie taktyki wasze miasta naszą tarczą28). Ponadto 
w końcowym etapie konfliktu lokalnego możliwe jest rozmieszczenie przez 
państwo atakujące części sił zbrojnych, które pod pozorem działań stabili-
zacyjnych, dokonają okupacji i zajęcia spornego rejonu. 

 
 

Zarys koncepcji użycia WOT w zwalczaniu zagrożeń  
hybrydowych granicy państwa 

 
Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) jako piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP 

są elementem podsystemu militarnego RP.  
Celem utworzenia WOT jest pozyskanie nowych zdolności operacyj-

nych w zakresie wsparcia wojsk operacyjnych, w szczególności w obsza-
rze prowadzenia działań antydywersyjnych, antyterrorystycznych, antykry-
zysowych, antydezinformacyjnych, w cyberprzestrzeni, wywiadowczych 
i rozpoznawczych, patriotycznych i wychowawczych29. Nie należy jednak 
wykluczać istotnej roli użycia WOT w zakresie wsparcia Straży Granicznej 
lub przejęcia odpowiedzialności za ochronę granicy państwa, szczególnie 
w czasie występowania licznych zagrożeń w obrębie granicy i strefy nad-
granicznej.  
                                                      

26 P. Gawliczek, J. Pawłowski, Zagrożenia asymetryczne, Warszawa, 2003, s. 12. 
27 por. A. Antczak-Barzan, Z. Śliwa, R. Zaniewski, Wojna…, s. 35. 
28 Na podstawie wystąpienia gen. rez. dr W. Michalskiego w czasie konferencji organi-

zowanej przez Zakład Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej nt. Działania Wojsk 
Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń, 
ASzWoj, Warszawa, 2017. 

29 https://oko.press/images/2016/09/WOT_PERSPEKTYWY.pdf [dostęp 05.06.2017]. 
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Istotą funkcjonowania WOT jest działanie w stałych rejonach odpowie-
dzialności (SRO30), które są niezmienne w każdym stanie gotowości 
obronnej państwa i odpowiadają podziałowi administracyjnemu państwa. 
Wykonywanie zadań w SRO zapewni maksymalne wykorzystanie terenu 
i wsparcie miejscowej ludności. W określonych sytuacjach dopuszczalne 
jest użycie pododdziałów WOT w rejonach przyległych do SRO. Wstępna 
koncepcja użycia Wojsk Obrony Terytorialnej zakłada, że SRO poszcze-
gólnych szczebli dowodzenia będzie odpowiadał następującym obszarom: 

• brygady WOT – 1 województwo; 
• batalion WOT – od 3 do 5 powiatów; 
• kompania WOT – 1 powiat; 
• pluton – 1,2 gminy. 
Obecnie dokumenty doktrynalne WOT są w fazie opracowywania i we-

ryfikacji. Podstawowym założeniem jest osiągnięcie zdolności do prowa-
dzenia działań: 

• ochronno-obronnych; 
• przeciwrozpoznawczych; 
• przeciwdywersyjnych; 
• nieregularnych; 
• rozpoznawczych; 
• elementów działań informacyjnych i psychologicznych; 
• kryzysowych w zakresie zagrożeń niemilitarnych. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że współcześnie WOT nie mogą peł-

nić funkcji usługowej wobec wojsk operacyjnych. Oddziały/pododdziały 
WOT powinny charakteryzować się wielofunkcyjnością. Powinny być zdol-
ne do prowadzenia działań samodzielnych bądź we współdziałaniu z woj-
skami operacyjnymi i układem pozamilitarnym31. 

W czasie pokoju  WOT będą realizowały zadania szkoleniowe, które 
przygotują oddziały i pododdziały do wymaganych zdolności. Jednocze-
śnie WOT mogą zostać użyte do wsparcia lub zabezpieczenia wojsk ope-
racyjnych, Żandarmerii Wojskowej, a także układu pozamilitarnego, w re-
alizacji następujących zadań: 

• przeciwdziałania działaniom informacyjnym. Przeciwdziałanie od-
działywaniu propagandowemu i procesom opiniotwórczym potencjalnego 
przeciwnika (element walki informacyjnej); 

• przeciwdziałania działaniom wywiadowczym i rozpoznawczym; 
• przeciwdziałania terroryzmowi; 

                                                      
30 Stały Rejon Odpowiedzialności to rejon przydzielony dowódcy oddziały/pododdziału 

Wojsk Obrony Terytorialnej, w którym planuje i organizuje oraz prowadzi działania wszelki-
mi możliwymi środkami dla osiągnięcia celu prowadzonych działań. 

31 Na podstawie wystąpienia ppłk M. Stachowski  w czasie konferencji organizowanej 
przez Zakład Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej nt. Działania Wojsk Lądowych 
i Wojsk Obrony Terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń, ASzWoj, War-
szawa, 2017. 
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• przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego (in-
nego niż terroryzm); 

• budowania zdolności obronnych w ramach potencjału odstraszania; 
• promocji Sił Zbrojnych. 
W czasie kryzysu WOT samodzielnie lub we współdziałaniu będą wy-

konawcami zadań związanymi z ochroną ludności przed skutkami działa-
nia katastrof naturalnych, ekologicznych, wywołanych działalnością czło-
wieka oraz awarii technicznych. Ponadto aktów terroru i innych (w tym 
ochrona mienia oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych, katastrof tech-
nicznych i negatywnych aktów społecznych). 

Inną ważną funkcją WOT w czasie kryzysu jest przeciwdziałanie dzia-
łaniom informacyjnym. Przeciwdziałanie oddziaływaniu propagandowemu 
i procesom opiniotwórczym potencjalnego przeciwnika (element walki in-
formacyjnej), a także przeciwdziałanie posiadanym przez przeciwnika 
zdolnościom wspierającym procesy decyzyjne do realizacji funkcji dowo-
dzenia i kierowania. Ponadto istotne jest przeciwdziałanie narastaniu sytu-
acji kryzysowej związanej z zagrożeniem militarnym państwa, w tym: 

• prowadzenie rozpoznania w SRO i wymiana danych (faktów), in-
formacji i wiadomości rozpoznawczych w ramach systemu rozpoznania; 

• wykrywanie i eliminacji obiektów terrorystycznych, sił specjalnych, 
grup rozpoznawczych, grup dywersyjnych w SRO; 

• wykrywanie i eliminowanie grup o podłożu separatystycznym; 
• zabezpieczenie procesu mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk opera-

cyjnych oraz realizacji procesu osiągania gotowości do podjęcia działań; 
• zapewnienie swobody rozwinięcia wojsk operacyjnych w czasie 

przemieszczania i zajmowania rejonów operacyjnego przeznaczenia 
(ROP). Realizacja zadań w tym zakresie związana jest głównie z zabez-
pieczeniem drogowej infrastruktury krytycznej przez WOT w SRO; 

• wykrywanie i eliminacja sił specjalnych, grup dywersyjno-
rozpoznawczych, które dążą do przekroczenia granicy państwa i infiltracji 
w głąb jego obszaru; 

• ochrona obiektów, instalacji i urządzeń o szczególnym znaczeniu 
wojskowym (w tym infrastruktury krytycznej państwa); 

• przeciwdziałania zagrożeniom społecznym, wywołanym sytuacją 
kryzysową na tle militarnym, w tym udział w działaniach, mających na celu 
utrzymanie rygorów związanych z wprowadzeniem stanów nadzwyczaj-
nych: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej; 

• zabezpieczenie procesu organizacji i zabezpieczenia (w tym ochro-
ny) obozów uchodźców oraz ośrodków zamkniętych dla elementów ob-
cych, zagrażających bezpieczeństwu państwa.  

W czasie wojny WOT działa samodzielnie w SRO lub we współdzia-
łaniu z wojskami operacyjnymi, wspierającymi i UPM. 
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WOT prowadzą rozpoznanie środowiska walki (teren, pogoda, ludność 
lokalna, przeciwnik) oraz wymianę informacji w zakresie rozpoznania prze-
ciwnika (jego pododdziałów rozpoznawczych, oddziałów wydzielonych 
i zgrupowań uderzeniowych).  

WOT powinny być zdolne do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydo-
wym, czyli przeciwdziałania rozpoznaniu i dywersji, atakom na elementy 
infrastruktury krytycznej, atakom terrorystycznym i innym prowadzonym we 
wstępnym etapie wojny przez przeciwnika. 

Ponadto w przypadku przekroczenia granicy państwa przez wojska 
operacyjne przeciwnika WOT dezorganizują manewr poprzez oddziaływa-
nie w zorganizowanych strefach śmierci32. Powyższe zadanie odniesie 
większy skutek w przypadku możliwości współdziałania z wojskami opera-
cyjnymi w realizacji uderzeń połączonego wsparcia ogniowego. WOT, po-
dobnie jak pododdziały rozpoznawcze jednostek wojsk operacyjnych, po-
winny zostać włączone w realizację uderzeń głębokich oraz ocenę skutków 
tych uderzeń (Battle Damage Assessment). Jednocześnie pododdziały 
WOT będą wykonywały zadania mające na celu: 

• uniemożliwienie wykorzystania przez przeciwnika infrastruktury 
drogowo-mostowej, z jednoczesnym zabezpieczeniem manewru podod-
działów własnych. W zakresie kontrmobilności pododdziały OT będą mylić, 
opóźniać, wzbraniać podejście, kanalizować, obniżać potencjał przeciwni-
ka poprzez budowę zapór inżynieryjnych i wykonywanie niszczeń. Nie wy-
klucza się oddziaływania poprzez improwizowane ładunki wybuchowe IED. 
W zakresie mobilności wojsk własnych będą realizować: rozpoznanie dróg, 
wydzielanie przewodników, oznaczenie dróg, rozpoznanie i oznaczenie 
brodów, rozpoznanie i wskazywanie dróg obejścia. 

• oddziaływanie poprzez rażenie pododdziałów, elementów i urzą-
dzeń zabezpieczających i wspierających przeciwnika, tj. pododdziały, 
urządzenia i elementy logistyczne, stanowiska dowodzenia, węzły łączno-
ści, pododdziały artylerii. 

Ważnym aspektem działań WOT w czasie wojny jest wsparcie działa-
nia pododdziałów Wojsk Lądowych. Za szczególnie istotne należy uznać 
zabezpieczenie luk i skrzydeł oddziałów i pododdziałów wojsk operacyj-
nych. Prowadzenie rozpoznania (dozorowanie, patrolowanie), ochrona 
obiektów o kluczowym znaczeniu to podstawowe zadania, które umożliwią 
wojskom operacyjnym prowadzenie nielinearnych działań taktycznych. 
Ponadto istotnym zadaniem będzie zwalczanie taktycznych desantów po-
wietrznych oraz morskich poprzez rażenie, pozycjonowanie na potrzeby 
oddziaływania artylerii i pododdziałów aeromobilnych lub izolację i elimina-
cję. 

                                                      
32 Strefa śmierci ( ang. Kill Zone) – odnosi się do wybranego zawczasu rejonu, w któ-

rym ze względu na korzystne warunki terenowe, możliwe jest skuteczne rażenie przeciwni-
ka, prowadzące do jego całkowitego obezwładnienia lub zniszczenia. 
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Zakończenie 
 

Obecnie sytuacja polityczna, społeczna, gospodarcza i militarna w Eu-
ropie jest niestabilna i nosi znamiona kryzysu. Polska po raz kolejny znala-
zła się w centrum dwóch różnych zjawisk, które mogą zagrozić wolności 
naszego państwa. Od strony zachodniej widmo rozprzestrzeniającego się 
terroryzmu, od wschodniej konflikt militarny w nowej hybrydowej odsłonie. 
Dlatego wczesna antycypacja zagrożeń bezpieczeństwa granicy państwa 
pozwoli na uruchomienie odpowiednich procedur i zastosowanie adekwat-
nych narzędzi do ochrony i obrony. Remedium na zagrożenia hybrydowe 
(w tym militarne) można uznać powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej. 
WOT, które osiągną zakładane zdolności, staną się skutecznym narzę-
dziem odstraszania w zakresie opłacalności potencjalnej agresji. Wyrazem 
siły obronnej powinien być skuteczny, nieprzerwalny i wielowymiarowy 
opór na terenie całego terytorium państwa. Zasadniczym determinantem 
powodzenia działań tej formacji jest znajomość terenu i poczucie walki 
o dom rodzinny (tzw. ojcowiznę). WOT z racji przypisania ich do stałych 
rejonów odpowiedzialności spełniają ten warunek.  

Dlatego pomimo względnie stabilnej sytuacji bezpieczeństwa w Pol-
sce, nie należy zapominać o prawdzie zawartej w sentencji Si vis pacem, 
para bellum. 
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ASSESSMENT OF HYBRID THREATS TO THE STATE 
BORDER IN THE CONTEXT OF USING  
THE TERRITORIAL DEFENCE FORCES 

 
The state border is a barrier that protects primarily from the external 

threats that affect the state's security in the political, military, economic, 
socio-cultural, religious, ecological, and other spheres. The anticipation 
of probable threats should be understood as their timely and proper identi-
fication, which will enable the authorities responsible for state security 
to react. What is more, taking action will allow preventing or mitigating the 
effects of hostile activities. Nowadays, the assessment of the multidimen-
sional nature of state threats indicates their hybrid nature. Therefore, it is 
necessary to bear in mind that the identification of a potential adversary 
and its modes of operation must be related to achieving actual utilitarian 
goals, the consequence of which should be the revision of plans in the na-
tional security system. The proposed changes may concern the possibility 
of using the newly created Fifth Armed Forces of the Republic of Poland, 
namely the Territorial Defence Forces, which can unleash real potential 
for border protection, especially in states of readiness other than peace.  
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Wprowadzenie 
 

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) – polska publiczna uczelnia zlo-
kalizowana w Warszawie, w dzielnicy Rembertów, powstała 1 października 
2016 roku na podstawie Ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej1. 
Jest spadkobierczynią Szkoły Rycerskiej założonej w 1765 roku przez kró-
la Stanisława Augusta, której absolwentem był m.in. Tadeusz Kościuszko. 
ASzWoj jest kontynuatorką tradycji swoich poprzedniczek, w tym zwłasz-
cza Wyższej Szkoły Wojennej (1919-1946), która […] ukształtowała jeden 
z najlepszych zespołów oficerskich, jakie Polska miała w okresie II Rze-
czypospolitej2. 

Obecnie Akademia jest podległym Ministrowi Obrony Narodowej no-
woczesnym centrum badawczo-edukacyjnym, prowadzącym badania 
z zakresu bezpieczeństwa oraz bieżące analizy i studia strategiczne na 
rzecz urzędów państwowych, a także innych organów władz publicznych3. 

W strukturach Akademii poczesne miejsce zajmuje Biblioteka Główna 
ASzWoj, która nie tylko stanowi istotną część warsztatu naukowego i dy-
daktycznego kadry i studentów Uczelni, ale także jest uznanym ośrodkiem 
bibliotecznym zaspokajającym potrzeby badaczy z całego kraju parających 
się problematyką sztuki wojennej i bezpieczeństwa narodowego. Celem 
niniejszego artykułu jest przypomnienie długotrwałego, ewolucyjnego pro-
cesu budowania obecnej pozycji Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wo-
jennej i jej wizerunku. 
 

                                                
1 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej, Dz. U.  

z 2016 r., poz. 906. 
2 http://wiadomosci.onet.pl/kraj/antoni-macierewicz-akademia-sztuki-wojennej-ma-

ksztaltowac-elity-obronnosci/pgfbpr [dostęp: 2.03.2017]. 
3 http://www.rembertow.waw.pl/strona-84-akademia_sztuki_wojennej.html [dostęp: 

23. 03.2017]. 
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Rys historyczny dziejów Biblioteki 
 

Dzieje Książnicy to 70 lat wytężonej pracy kadry dyrektorskiej, kierow-
niczej, rad bibliotecznych i przede wszystkim zespołu bibliotekarzy na 
rzecz procesu naukowo-dydaktycznego i rozwoju uczelni. Powstanie Bi-
blioteki jest ściśle powiązane z powołaniem 12 grudnia 1947r. Akademii 
Sztabu Generalnego (ASG)4. Zlokalizowana była w gmachu dawnej Wolnej 
Wszechnicy przy ul. Opaczewskiej 2 w Warszawie – aktualnie ulica Stefa-
na Banacha (patrz rys.1.)5.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: http://www.warszawa1939.pl/i.php?o=opaczewska_2a, [dostęp: 24.03.2017]. 

Rys.1. Dawny budynek Wolnej Wszechnicy w Warszawie  

przy ulicy Banacha 2 

 
Pierwsze lata działalności Biblioteki Naukowej ASG (bo tak się wów-

czas nazywała) to czas prac organizacyjnych i gromadzenia księgozbioru. 
Katalogi powstawały od podstaw. Niewielki księgozbiór Biblioteki to przede 
wszystkim literatura fachowo-wojskowa i ogólnoakademicka gromadzona 
ze zbiorów polskich okresu międzywojennego i odebranych bibliotekom 
niemieckim, darów osób prywatnych oraz jednostek wojskowych. Część 
księgozbioru otrzymano także w ramach tzw. przydziału z Ministerstwa 
Obrony Narodowej oraz instytucji centralnych MON. Ówczesny księgozbiór 

                                                
4 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o utworzeniu Akademii Sztabu Generalnego, 

Dz. U. z 1947 r., nr 65, poz. 379. 
5 //www.ramotowscy.pl/strona-Akademia_Sztabu_Generalnego.asp, [dostęp: 24.03. 

2017]. 
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stanowił skromne podstawy piśmiennictwa z zakresu teorii sztuki wojennej, 
której rozwój stał się misją kadry naukowej uczelni. Nie zaspokajał on jed-
nak w pełni potrzeb procesu dydaktycznego, dlatego nauczyciele akade-
miccy sami podjęli trud opracowywania wydawnictw i wzbogacali w ten 
sposób zasób biblioteczny. 

Dalsze losy Biblioteki Głównej ASzWoj związane są już z Remberto-
wem. Latem 1954 r. Akademia Sztabu Generalnego została przeniesiona 
z budynku przy ulicy Opaczewskiej 2 do obiektów przedwojennego Cen-
trum Wyszkolenia Piechoty (CWPiech.) w Rembertowie (patrz rys.2.)6. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: http://www.dawnyrembertow.pl/galerie/details.php?image_id=1856&sessionid=f4c3 

018078f85ac9b955cb2148929c6a [dostęp: 24.03.2017]. 

Rys.2. Hotel oficerski Centrum Wyszkolenia Piechoty  (blok 14) Obecnie Bi-
blioteka Główna ASzWoj (ze zbiorów Wojskowego Biura  Historycznego) 

 
Gmach Biblioteki, wybudowany w latach 1925-1932, do dziś jest jed-

nym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w warszawskim Remberto-
wie. W części centralnej w kształcie prostokąta od strony dziedzińca znaj-
duje się portyk, który dźwigają cztery filary z dostawionymi półkolumnami 
w porządku toskańskim. Portyk zwieńczony jest trójkątnym frontonem, 
a w jego tympanonie znajduje się płaskorzeźba o treści alegorycznej, ini-
cjały CWP (Centrum Wyszkolenia Piechoty) i data 1931 (patrz rys. 2 i 3). 

Pierwsza dekada działalności ASG charakteryzowała się dynamicz-
nym rozwojem. Powiększająca się liczba słuchaczy powodowała wzrost 
zapotrzebowania na literaturę niezbędną dla procesu dydaktycznego. Bi-
blioteka Naukowa ASG przeszła reorganizację. Powstał Ośrodek Nauko-
wej Informacji Wojskowej (ONIW), którego zadaniem było informowanie 
o zbiorach, udostępnianie informacji naukowej oraz wykonywanie niezbęd-
nych tłumaczeń literatury fachowej i artykułów z prasy zagranicznej. Tłu-
maczenia te wydawane były w czasopiśmie pt. Sygnały. Usprawniono poli-

                                                
6 Tamże. 
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tykę gromadzenia zbiorów, podnoszono kwalifikacje personelu biblioteki 
w ramach szkoleń, rozszerzono formy popularyzacji i udostępniania zbio-
rów. Wiadomo, że polityka gromadzenia zbiorów ściśle związana jest 
z profilem uczelni. Statutowym zadaniem ASG było rozwijanie teorii sztuki 
wojennej zgodnie z potrzebami sztabów i wojsk oraz zasad skutecznej 
obrony państwa. Uczelnia przygotowywała oficerów z wyższym wykształ-
ceniem na stanowiska dowódcze i sztabowe. Naturalnym efektem rozwoju 
dorobku naukowego uczelni było wyodrębnienie się specjalizacji nauko-
wych w głównym nurcie sztuki wojennej, co zaowocowało przyjęciem 
struktury wydziałowej. Ten proces, a także uruchomienie studiów pody-
plomowych sprawiły, że konieczne stało się rozszerzenie zbiorów o nowe 
dyscypliny naukowe oraz ich specjalizację.  

Rok 1990 przyniósł kolejne zmiany w działalności Biblioteki. W paź-
dzierniku tego roku powołano Akademię Obrony Narodowej (AON)7 utwo-
rzoną na podbudowie Akademii Sztabu Generalnego. Głównym zadaniem 
AON było kształcenie na następujących kierunkach studiów: zarządzanie 
i dowodzenie, bezpieczeństwo, lotnictwo, logistyka, ekonomia, bezpie-
czeństwo narodowe, historia, europeistyka. Edukacja na uczelni trwała trzy 
lata. W tym czasie wykwalifikowani pracownicy szkolili kadry cywilne na 
rzecz obronności państwa. Studenci stopniowo uzyskiwali wiedzę o coraz 
wyższych szczeblach dowodzenia, zaczynając od szczebla pułku, następ-
nie dywizji, aby na trzecim roku poznać ogólne zasady dowodzenia na 
szczeblu armii. W większości przedmioty opierały się na technice opera-
cyjno-taktycznej, a w nieco mniejszym stopniu program edukacyjny prze-
widywał przedmioty specjalistyczne oraz społeczno-polityczne8. 

Biblioteka Główna AON stała się najważniejszą biblioteką w Siłach 
Zbrojnych RP w kategorii posiadanych księgozbiorów z zakresu nauk woj-
skowych oraz humanistycznych. Księgozbiór Biblioteki Głównej AON utwo-
rzono poprzez połączenie zasobów: Biblioteki Naukowej Akademii Sztabu 
Generalnego, Centrum Doskonalenia Oficerów, Wojskowej Akademii Poli-
tycznej. W latach 1997-2001 w strukturze organizacyjnej AON (jako Dział 
Zbiorów Historycznych BG AON) działała także Biblioteka i Pracownia Do-
kumentacji Naukowej Wojskowego Instytutu Historycznego – bogata 
w zbiory z zakresu historii wojska i wojskowości. W tym okresie księgo-
zbiór liczył […] ok. 960 tys. jednostek bibliotecznych (w tym 890 tys. ksią-
żek, 920 tys. tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Zbiory specjalne 
obejmowały około 2 mln wydawnictw kartograficznych, znaczną liczbę do-
kumentów audiowizualnych, CD-ROMów, dyskietek, mikrofilmów i innych. 

                                                
7 Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Akademii 

Obrony Narodowej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz zniesienia Woj-
skowej Akademii Politycznej, Dz. U. z 1990 r., nr 37, poz. 208  

8 http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/234/Akademia-Obrony-Narodowej-kierunki-
studiow [dostęp: 23.03.2017]. 
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Na bieżąco biblioteka prenumerowała 197 tytułów czasopism krajowych 
i zagranicznych […]9. 

W roku 2007 Biblioteka wzbogaciła swój zasób o ponad 7 tys. wolumi-
nów z United States Air Force in Europe (Kaiserslautern-Niemcy) dzięki 
staraniom Amerykańskiego Centrum Informacji przy Ambasadzie Stanów 
Zjednoczonych AP w Warszawie. Wśród książek przeważała tematyka 
militarna, związana z polityką oraz bezpieczeństwem międzynarodowym10. 

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku były dla Biblioteki szczególne również 
z innych względów. Nastąpiły zmiany jakościowe w pracy Biblioteki zwią-
zane z informatyzacją i automatyzacją procesów bibliotecznych. Początki 
były skromne, ze środków własnych zakupiono kilka komputerów. Zaczęły 
funkcjonować dwa systemy informatyczne kompleksowej obsługi biblio-
tecznej: MAK oraz SOWA, które usprawniły gromadzenie, opracowanie, 
udostępnianie oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników. 
W miarę upływu czasu zrezygnowano z programu MAK, ponieważ nie był 
kompatybilny z nowymi komputerami. Przeprowadzono konwersję baz 
danych z MAK do systemu SOWA, który sukcesywnie aktualizowano 
o nowe funkcje11. Obecnie działa zintegrowany system biblioteczny 
SOWA2SQL. Przyłączenie Biblioteki do Internetu w 1998 r. spowodowało 
rewolucyjne zmiany w pracy bibliotekarzy i nowe spojrzenie czytelnika na 
bibliotekę jako partnera w procesie naukowo-dydaktycznym. Czytelnicy 
otrzymali możliwość zdalnego przeglądania baz Biblioteki, rezerwacji pu-
blikacji i prolongaty książek. Od 1995 roku elektroniczny katalog lokalny 
zaczął wypierać tradycyjny katalog kartkowy. 
 
 

Biblioteka dziś w obliczu nowych wyzwań 
 

Kolejną cezurą czasową w działalności Biblioteki jest rok 2016. Od 
1 października 2016 r. nastąpiła zmiana nazwy Akademii Obrony Narodo-
wej na Akademię Sztuki Wojennej12. Od roku akademickiego 2016/2017 
Biblioteka rozpoczęła działalność pod nową nazwą Biblioteka Główna 
Akademii Sztuki Wojennej. Działalność Biblioteki regulują takie akty praw-
ne jak: Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku13, Ustawa Pra-

                                                
9 T. Pedrycz, Rys historyczny Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej, Prze-

gląd Informacyjno-Dokumentacyjny Centralnego Ośrodka Naukowej Informacji Wojskowej, 
Warszawa, 1997, nr 6, s. 8. 

10 http://biblioteka.aon.edu.pl/usafe.php?str=5 [dostęp: 23.03.2017]. 
11 T. Pedrycz, Rys…, s. 7. 
12 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej, Dz. U. 

z 2016 r., poz. 906. 
13 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz. U. z 1997 r., nr 85, poz. 539. 
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wo o szkolnictwie wyższym z lipca 2005 roku14 oraz Statut Akademii Sztuki 
Wojennej15. Biblioteka jest więc ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną 
o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych, pełniącą funkcję 
ogólnodostępnej biblioteki naukowej. 

Dzisiejsza Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej to pokaźne 
zbiory, które w decydowanej większości znajdują się także w komputero-
wych bazach. […] w chwili obecnej Biblioteka Główna ASzWoj liczy ponad 
800 tys. woluminów książek (w tym 350 starodruków), 19 000 woluminów 
czasopism (750 tytułów polskich i 260 zagranicznych) oraz 150 tys. wy-
dawnictw kartograficznych. Na księgozbiór Biblioteki składa się piśmiennic-
two polskie i obcojęzyczne z zakresu nauk o obronności i bezpieczeństwie 
min.: polityki międzynarodowej, rodzajów sił zbrojnych, sztuki wojennej, 
strategii i taktyki, historii wojen i wojskowości, logistyki (ekonomiki i gospo-
darki wojskowej), organizacji i zarządzania oraz marketingu, a także kom-
pendia obejmujące swoim zakresem nauki humanistyczne16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Źródło: http://www.dawnyrembertow.pl/index.php/zabudowa?id=426&Itemid=107 [dostęp: 
26.03.2017]. 

Rys. 3. Biblioteka Główna ASzWoj 
 

Przez siedemdziesiąt lat działalności zgromadzono największy zasób 
biblioteczny wśród bibliotek resortu obrony narodowej. Ten pokaźny księ-
gozbiór podzielony jest na następujące kategorie: księgozbiór akademicki 
(prace naukowo-badawcze, dysertacje naukowe, podręczniki akademickie, 
skrypty, programy i plany studiów, itp.); wydawnictwa specjalistyczne woj-

                                                
14 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2005 r., nr 

164, poz. 1365; nowelizacje: z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169, 2260; z 2017 r. poz. 60. 
15 http://www.akademia.mil.pl/dokumenty-aszwoj/ statut-akademii-sztuki-wojennej.html 

[dostęp: 23.03.2017]. 
16 http://biblioteka.aon.edu.pl/ [dostęp: 23.03.2017]. 
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skowe ( przede wszystkim instrukcje i regulaminy resortowe); księgozbiór 
podstawowy (literatura naukowa i popularno-naukowa polska i zagranicz-
na, wydawnictwa encyklopedyczne, informatory oraz publikacje wyższych 
uczelni i instytutów naukowych, a także zbiór Czytelni oraz stare druki); 
wydawnictwa ciągłe (czasopisma polskie i zagraniczne); literatura beletry-
styczna; księgozbiór USAF (obcojęzyczna kolekcja zawierająca tematykę 
militarną); zbiory Archiwum (głównie prace kwalifikacyjne oraz zdezaktuali-
zowane wydawnictwa uczelniane); wydawnictwa kartograficzne; zbiory 
multimedialne to pomoce naukowe do nauki języków obcych; zbiory elek-
troniczne pełno tekstowe (przede wszystkim artykuły z czasopism nauko-
wych Uczelni)17. W przygotowaniu zbiór pełno tekstowy prac dyplomowych 
i naukowo-badawczych. 

Akademia nie tylko wypełnia zadania dydaktyczne związane z kształ-
ceniem kadr oficerskich i generalskich na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz 
studentów cywilnych, lecz także jest ważnym ośrodkiem naukowo-
badawczym mającym kluczowy wkład w rozwój nauk o obronności i nauk 
o bezpieczeństwie18. Świadczy o tym unikalny charakter tych zbiorów bi-
bliotecznych, które są w istocie sprawozdaniami z wieloletnich badań pro-
wadzonych głównie przez pracowników Akademii, poświęconych doskona-
leniu funkcjonowania nie tylko Sił Zbrojnych, lecz także szeroko rozumia-
nego systemu bezpieczeństwa narodowego, uwzględniających doświad-
czenia wielu polskich oficerów w służbie w jednostkach liniowych na tere-
nie kraju oraz w strukturach międzynarodowych NATO, UE, ONZ. Treści 
wielu z tych woluminów stały się podstawą późniejszych prac projektowo-
wdrożeniowych zmierzających do doskonalenia systemu bezpieczeństwa 
narodowego, w tym zwłaszcza systemu dowodzenia sił zbrojnych. Zbiory 
Biblioteki wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia tabela 1. 

 
Tabela 1. Ksi ęgozbiór Biblioteki Głównej ASzWoj wg stanu na dzie ń  

31 grudnia 2016 r. 

Lp. Rodzaj zbiorów 
Jednostki 

ewidencyjne % 

1. Wydawnictwa akademickie 40210 4,95 

2. Wydawnictwa specjalistyczne wojskowe 11300 1,39 

                                                
17 G. Kolek, J. Majewska, J. Mijewska, Zasoby biblioteczne i usługi informacyjne Biblio-

teki Głównej AON, Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, nr 2(4), Warszawa, 2015, s. 32-33. 

18 Nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie powstały w miejsce nauk wojskowych 
i wyodrębnione zostały jako dyscypliny naukowe wchodzące w skład obszaru nauk spo-
łecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzone uchwałą Centralnej Komisji do Spraw 
Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dzie-
dzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2011 r., nr 14, 
poz. 149). 
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3. Księgozbiór podstawowy 640177 78,85 

4. Wydawnictwa ciągłe (roczniki czasopism) 20687 2,55 

5. Księgozbiór USAF 7991 0,98 

6. Literatura beletrystyczna 35480 4,37 
7. Zbiory Archiwum 49281 6,07 
8. Zbiory elektroniczne pełnotekstowe 4776 0,59 
9. Zbiory multimedialne 1967 0,25 

   10. Wydawnictwa kartograficzne 15000019 

 
Ogółem 811869 100 % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BG ASzWoj. 

 
Na jakość oferowanych usług przez Bibliotekę ma duży wpływ jej wy-

kwalifikowany personel. Aktualnie w Bibliotece zatrudnionych jest 33 pra-
cowników (w tym troje kustoszy dyplomowanych) w większości z wykształ-
ceniem wyższym. Personel Biblioteki poprzez udział w szkoleniach, konfe-
rencjach, a także podejmując studia podyplomowe, podnosi własne kwali-
fikacje w celu doskonalenia jakości usług świadczonych na rzecz środowi-
ska akademickiego. Stało się to koniecznością wobec wyzwania polegają-
cego na sprostaniu coraz to wyższym wymaganiom i oczekiwaniom użyt-
kowników, kreowanym przez dynamiczny rozwój nowoczesnych technolo-
gii informacyjnych sukcesywnie wdrażanych także w naszej Bibliotece. 
Dzięki tym wysiłkom Biblioteka Główna ASzWoj jest postrzegana jako no-
woczesna oraz wysoko oceniana przez studentów i kadrę naukowo-
dydaktyczną, a także pozostałych użytkowników. 

Krokiem milowym w działalności Biblioteki były lata 2015-2016, kiedy 
to rozpoczęto planowanie cyfryzacji zasobów Książnicy. Biblioteka bierze 
udział w konkursie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020. Projekt Biblioteki został zgłoszony w 2016 roku, a w styczniu 2017 
roku została podpisana umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na 
dofinansowanie w wysokości ok.12 mln zł20. 

Projekt dotyczy cyfrowego udostępniania zasobów nauki i obejmuje 
digitalizację ponad 47 tys. zasobów bibliotecznych do 2020 roku. W ra-
mach projektu zostanie uruchomiony Portal Bezpieczeństwa i Obronności, 
za którego pośrednictwem użytkownicy będą mogli korzystać ze zbiorów 
gromadzonych przez Bibliotekę Główną ASzWoj. Z udostępnionych zbio-
rów będą mogli korzystać studenci, doktoranci, pracownicy Akademii oraz 
organy administracji publicznej i przedsiębiorcy realizujący zadania na 
rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Digitalizacja umożliwi także 
                                                

19 Zbiory kartograficzne nie są wliczane do zasobu bibliotecznego. 
20 http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/22018?t=Bedzie-cyfrowo-i-za-darmo 

[dostęp: 23.03.2017]. 
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łatwiejszy dostęp do zbiorów bibliotecznych historykom, muzealnikom, 
pasjonatom oraz hobbystom zainteresowanych historią wojskowości. 
Projekt jest elementem aktywnej polityki Akademii, polegającej na kreowa-
niu skutecznych metod zarządzania informacją oraz wiedzą w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa. Problematyka tego obszaru, będąca w dużej 
mierze przedmiotem zbiorów Akademii Sztuki Wojennej, stanowi zagad-
nienie, które jest coraz wyraźniej obecne w życiu społecznym i politycz-
nym21. 

Cyfrowy dostęp do księgozbioru, będącego unikalnym dorobkiem na-
ukowym kilku pokoleń badaczy z obszaru bezpieczeństwa narodowego 
i obronności, niewątpliwie znacznie zwiększy zasięg i zakres świadczonych 
przez Bibliotekę usług, co może być szansą w budowaniu pozytywnego 
wizerunku nie tylko samej Biblioteki, lecz także jej macierzystej Uczelni, 
a dla jej pracowników źródłem dodatkowej satysfakcji z wykonywanej pra-
cy. 
 
 

Zakończenie 
 

Podjęta próba zaprezentowania dziejów Biblioteki Głównej ASzWoj 
z oczywistych względów nie oddaje w pełni wagi i znaczenia wkładu tej 
jednostki organizacyjnej w realizację zmieniającej się misji macierzystej 
uczelni. Nie ulega jednak wątpliwości, że unikalne zasoby książnicy sta-
nowią fizyczny dowód kluczowego wkładu pracowników naukowych i na-
ukowo-dydaktycznych uczelni w rozwój nauk wojskowych, a później nauk 
o bezpieczeństwie i obronności. Za szczęśliwy zbieg okoliczności uznać 
należy fakt, że zbliżająca się siedemdziesiąta rocznica powstania książnicy 
poza potrzebą podsumowań jej dokonań zapowiada także swoiste nowe 
otwarcie w świadczeniu usług na platformie cyfrowej.  
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MAIN LIBRARY 
OF THE WAR STUDIES UNIVERSITY- YESTERDAY  

AND TODAY 
 

This paper discusses the history of the almost seventy-year-old War 
Studies University Main Library. The anniversary provides not only the op-
portunity to remind the Library’s history, but it also allows a brief discussion 
on enhancing its mission in the future as a result of the forthcoming digiti-
zation of its resources. The article emphasizes the uniqueness of the Li-
brary’s resources, which reflects the scientific achievements of the univer-
sity’s personnel and academics, mainly in the field of security and defence. 
Moreover, the author also discusses the structure of the Library’s re-
sources.  
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Wstęp 

 
Obecna rzeczywistość istnienia ludzkości wskazuje i określa, iż na po-

czątku XXI wieku jesteśmy świadkami ciągłych rewolucyjnych zmian 
w sztuce wojennej1. Ich istotę najlepiej oddaje teza o niedawnej dominacji 
clausewitzowskiego dyktatu w teorii walki zbrojnej. 

Aktualnie na świecie, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, toczą 
się dysputy o potrzebie budowania nowej, elastycznej filozofii wojny, o jej 
wielowymiarowości, adekwatnej do stale zmieniającej się rzeczywistości, 
jej trudnej przewidywalności, wobec szybko zmieniających się warunków 
otoczenia, odnoszącego się do wojen toczonych między państwami, koali-
cjami, sojuszami, wynikającej z niekonwencjonalnych wizji i koncepcji ist-
nienia świata i dominacji w nim nie tylko pod względem ekonomicznym, ale 
też społecznym, narodowym i religijnym. 

Mimo iż sama teoria Clausewitza wydaje się uniwersalna i trwała rów-
nież obecnie, to wiele większe wątpliwości wywołuje aktualność części 
operacyjnej, która odnosi się do sposobów prowadzenia wojny i jest teorią 

                                                      
1 Sztuka wojenna to teoria i praktyka (kunszt, umiejętności, wrodzony i rozwinięty inte-

lekt) prowadzenia wojny, kampanii, operacji oraz bitew w różnych warunkach pola walki 
umiejscowiona w dyscyplinach naukowych bezpieczeństwo i obronność w dziedzinie i ob-
szarze nauk społecznych. Zajmuje się ona (przedmiot badań) zasadami sztuki wojennej, 
analizą przebiegu działań wojennych i wyprowadzeniem wniosków z nich i wdrażaniu jako 
nowych doświadczeń stanowiących o przyczynach wzrostu i ubogacenia wiedzy o prowa-
dzeniu wojny. Zadaniem zatem sztuki wojennej jest wykorzystywanie doświadczeń z pola 
walki i wzbogacanie jej wiedzą teoretyczną w celu doskonalenia form i metod rozstrzygania 
konfliktów zbrojnych. Sztuka wojenna dzieli się na taktykę, sztukę operacyjną oraz strategię 
i na tych poziomach działalności naukowej znajduje swoje odzwierciedlenie adekwatne 
w działaniu praktycznym. 



Sztuka wojenna – sztuką intelektu prowadzenia operacji wojskowych… 

123 

masowych form prowadzenia działań zbrojnych. Decydującą rolę spełniają 
w niej czynniki masy sił zbrojnych, tzn. liczebność uczestniczących w niej 
wojsk, ich siła niszczenia, potęga ognia, wielkość zasobów logistycznych 
itp.  

Tu zasady skutecznego prowadzenia walki zbrojnej sprowadzane są 
do dyrektyw (nakazów) znajdowania sposobu osiągnięcia ilościowej (li-
czebnej) przewagi wrogich sobie, walczących stron – jedna nad drugą 
i bezpośredniego zniszczenia tej przeciwnej. 

 
 

Filozofia sztuki wojennej w ujęciu historycznym 
 

Dążąc do scharakteryzowania istoty jakościowego przeobrażenia armii 
i teorii sposobów prowadzenia wojny, należy zaznaczyć, iż jest ono na-
stępstwem radykalnych zmian warunków pola walki w wieku XVIII i XIX 
jako wyniku rewolucji społecznej i przemysłowej. Powstały wówczas armie 
masowe uzbrojone w doskonalsze od poprzednich środki walki.  

Zmierzając jednak do jednoznacznego wyjaśnienia istoty jakościowej 
zmiany w owym czasie, odnieść się należy do interpretacji zjawiska walki 
zbrojnej jako układu starcia dwóch przeciwstawnych potencjałów bojo-
wych, które mają po dwa wymiary każdy: materialny i niematerialny, okre-
ślane często też jako odpowiednio: wymiary energetyczny i informacyjny.  

Wymiar energetyczny stanowią takie kategorie jak: liczebność wojska, 
liczba, różnorodność (asortyment) i jakość środków walki, czas, zasięg 
przestrzenny i tempo działań zbrojnych (tzw. rozmach rzeczowy oraz cza-
sowo-przestrzenny). 

Informacyjny zaś określa sprawność zdobywania informacji oraz jej 
przetwarzania (w tym poprawność i szybkość wyboru tych potrzebnych do 
oceny sytuacji i podejmowania decyzji), a także przesyłanie do oczekują-
cych na niezbędne dobra operacyjne, czyli dotyczące potencjału możliwo-
ści, zdolności zasobów, systemów rozpoznania, dowodzenia i łączności 
i ich organizacji w celu skutecznego wykorzystywania. Znaczy to, że 
uczestniczących w tym procesie żołnierzy cechować powinna umiejętność 
analitycznego myślenia i szybkiego wnioskowania, często niekonwencjo-
nalnego i niepozbawionego cech ryzyka, sprytu, fortelu, charakteryzujące-
go się odmiennością, innością od istniejących ustaleń.  

Faktem jest, iż naturalne dla człowieka warunki prowadzenia walki ist-
nieją i funkcjonują na jego biologicznym poziomie, obu wymiarów wymie-
nionych wcześniej, zapewniających harmonię między ludźmi i ich możliwo-
ściami energetycznymi oraz informacyjnymi. To właśnie w przeszłości hi-
storycznej – starożytności i średniowieczu – walki toczone były na takim 
poziomie. Dowódca kierujący walką bezpośrednio, osobiście na jej polu, 
sam był blisko walczących oraz na bieżąco obserwował jej przebieg, oce-
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niał przeciwnika i własne wojska, kontrolował (nadzorował) sytuację, jej 
stan i rozwój, a dysponując możliwością natychmiastowego informacyjne-
go reagowania na stosunkowo powolne zmiany (w ówczesnym czasie) 
warunków pola walki, natychmiast reagował na nie. Wynikało to z tego, że 
szybkość zmian była biologiczną wydolnością ludzi i zwierząt biorących 
udział w walce oraz wynikiem zdolności osobowościowych naturalnego 
postrzegania, oceniania sytuacji, decydowania i przekazywania zadań. 
Były to naturalne warunki walki zbrojnej i odpowiadały im klasyczne, 
ukształtowane w starożytności zasady jej prowadzenia – zasady sztuki 
operacyjnej, w których dominowały takie czynniki walki jak: zaskoczenie, 
podstęp, fortel, manewr, maskowanie, przebiegłość, spryt, umiejętności 
walki, a także stan moralny wojsk i obieg (zdobywanie, opracowywanie 
i przekazywanie) informacji oraz szybkość, zasadność, celowość podej-
mowania, a także wdrażania decyzji, tzn. zastosowania czynników stano-
wiących przede wszystkim pozamaterialne składniki siły bojowej. 

Z tego wynika, iż sztuka wojenna była w głównej mierze sztuką (umie-
jętnością, zdolnością) uzyskiwania i wykorzystywania głównie przewagi 
informacyjnej zapewniającej panowanie nad materialnymi czynnikami sił 
zbrojnych. Znaczy to, że była wyrażana  wynikiem zdolności intelektu 
osobniczego. Zaświadczają o tym treści jednej z wojskowych teorii wojen 
opisanych przez chińskiego teoretyka Sun Tzu w dziele Sztuka wojny, spi-
sanym około VI w. p.n.e.2 

Sytuacja taka trwała przez wieki aż do rewolucji technicznej na prze-
łomie XVIII i XIX wieku. Wtedy pojawiły się armie duże liczebnie w wyniku 
poboru (branki) i wyposażone w ówcześnie nowoczesne środki walki 
o znacznych możliwościach bojowych (zasięg, siła rażenia, mobilność, 
skuteczność). Oznacza to, iż znacznie wzrósł potencjał energetyczny 
(zdolności, zasób i możliwości) wojsk, przy nieznacznym wzroście możli-
wości w sferze informacyjnej (system łączności) we wszystkich składowych 
istniejących służb i rodzajów sił zbrojnych: od wojsk operacyjnych poprzez 
wsparcia i zabezpieczenia (kwatermistrzowskiego i technicznego – obec-
nie logistycznego). 

Wówczas dominującym czynnikiem na polu walki była liczebność 
wojsk (masy materialnej – energetycznej). Działalność jednak dużych mas, 
tzn. związków taktycznych (ZT) i ich składowych, tu batalionów, pułków, 
brygad, dywizji oraz związków operacyjnych (ZO) – tu korpus, armia, 
a także związków strategicznych (ZS) o składzie – grupa armii, front, grupa 
frontów na teatrze działań wojennych (TDW), stała się trudna do kierowa-
nia (dowodzenia, sterowania) informacyjnego. Tym jakościowo nowym 
warunkom odpowiadała wówczas teoria sztuki wojennej najwyraźniej 
ukształtowania i najpewniej wyrażona przez Clausewitza3. 
                                                      

2 Sun Tzu, Sztuka wojny, Bellona, Warszawa, 1994. 
3 S. Koziej, Zmierzch Clausewitza, Polska Zbrojna nr 39, Warszawa, 1998, s. 18-19. 



Sztuka wojenna – sztuką intelektu prowadzenia operacji wojskowych… 

125 

Istota teorii Clausewitza a sztuka wojenna 
 

Teoria ta obrazuje rzeczywistość i ujmuje warunki pola walki, w których 
dowódcy wyższego szczebla (strategiczni i operacyjni), dowodząc dużymi 
związkami taktycznymi, operacyjnymi i strategicznymi, pozbawieni zostali 
możliwości bezpośredniego (uczestniczącego) kierowania (dowodzenia 
i zarządzania) w tzw. realnym czasie (tu i teraz), przebiegiem działań 
o dużym rozmachu (liczba żołnierzy, szeroka i głęboka rubież styczności 
bojowej wojsk, czas trwania, warunki rzeźby i pokrycia obszaru działań, 
rodzaj działań (przeciwnatarcie, natarcie, obrona). Tu prawo „bezwładności 
mas” zdominowało oddziaływanie informacyjne. Zdecydowały o tym wła-
śnie głównie liczebność, przestrzeń i czas, czyli rozmach przestrzenny 
działań (operacji) określonego wyższego szczebla dowodzenia (strategicz-
nego i operacyjnego). Zatem jest to teoria fizycznego, bezpośredniego 
starcia przeciwstawnych, dużych związków (mas) walczących aż do wza-
jemnego zniszczenia jednego (jednej) z nich. 

Tu, z chwilą gdy wybuchała wojna, bitwa nastąpiła, urzeczywistniająca 
się możliwość kierowania  (dowodzenia i zarządzania) walczącymi woj-
skami, okazywała się bardzo ograniczona. Bitwa toczyła się samoistnie 
według ustalonych wcześniej decyzji w warunkach możliwości tylko ogra-
niczonego nadzoru dowódczego aż do zniszczenia jednej ze stron (wyko-
nania zadania dnia, bliższego lub dalszego operacji i kierunku dalszego 
działania) określonych dużych związków taktycznych, operacyjnych oraz 
strategicznych. 

Okazało się, że stosowane przez walczące strony środki rażenia są 
bardzo skuteczne w swojej sile niszczącej i w krótkim czasie, a ich rozwój 
stale następował. Powodowały one, iż wojny, bitwy, kampanie stały się 
wyjątkowo krwawe i niszczące. Warto zaznaczyć to, że kulminacyjnym 
punktem w ewolucji takiej sztuki wojennej okazała się hipotetyczna wizja 
wojny jądrowej prowadząca w swojej  istocie do wzajemnej zagłady dwóch 
uczestników takiego starcia. 

 
 

Wizja wojny jądrowej a sztuka wojenna 
 

W działaniach z użyciem broni masowego rażenia, szczególnie jądro-
wej, zatracała swój sens, logikę, istotę istnienia i stosowania sztuka wojen-
na, bo znalazła się w nietypowych dla siebie warunkach, uniemożliwiają-
cych stosowanie jej zasad, reguł działania w tych nieprzewidywalnych wa-
runkach. Nie oznacza to, iż zaniechano zupełnie szukania kierunków przy-
stosowania i tworzenia zasad działania i postępowania wojsk w warunkach 
stosowania przez jedną ze stron lub obie broni masowego rażenia, w tym 
jądrowej. 
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Poszukuje się zatem różnych sposobów wzbraniania jej użycia, wcze-
śniejszego rozpoznania zamiaru jej użycia przez skonfliktowane strony. 
Stąd dużego znaczenia nabiera znów informacja, bowiem w tych warun-
kach sytuacja i rzeczywistość obiektywnie istniejące, zagrożenia bronią 
masowego rażenia teraz, tzn. w XXI wieku, zmieniają się diametralnie. 

 
 

Sztuka wojenna a potencjał informacyjny wojsk 
 

Jesteśmy świadkami szybkiego rozwoju potencjału informacyjnego. 
Następuje rewolucja w sztuce wojennej. To nowoczesne środki wsparcia 
i zabezpieczenia działań bojowych wojsk operacyjnych (rzutu bojowego 
wojsk), takich jak: wykrywanie środków napadu powietrznego, w tym ko-
smicznego, naziemnego, łączności, walki radioelektronicznej, zautomaty-
zowane, zrobotyzowane, skomputeryzowane systemy dowodzenia, powo-
dują tę rewolucyjną zmianę w sztuce wojennej. Zmieniają się formy zagro-
żenia i walki zbrojnej, zmieniają się środki walki (robotyzacja) oraz sposoby 
ich wykorzystania bez udziału bezpośredniego żołnierzy (zdalne sterowa-
nie). Zmieniają się możliwości zdobywania oraz jakość przekazywania 
i obiegu informacji bezpośrednio z pola walki (drony różnego typu i prze-
znaczenia, kamery, teletransmisje, telekomunikacja itp.). Teraz konfronta-
cja (walka) dwóch przeciwstawnych stron (mas, dużych jednostek) odbywa 
się w zupełnie innych warunkach. Walczące strony nie muszą unicestwiać 
się, aby zwyciężyć. Wystarczy skutecznie wytrącić oręż, tzn. ograniczyć 
potencjał, energię mas wojsk, aby osiągnąć cel, jakim staje się podporząd-
kowanie sobie przeciwnika. Nie budzi wątpliwości fakt, że dzisiejszy stan 
i permanentne pogłębianie rewolucji informacyjnej zmienia nie tylko pole, 
zakres, formy i sposoby walki, ale zmierza, w pewnym sensie, do jej kla-
sycznej równowagi czy też harmonii składowych energetycznych i informa-
cyjnych. Pamiętać jednak należy, iż o ile była to, w ujęciu klasycznym hi-
storycznym, harmonia na poziomie biologicznym, to obecnie można mówić 
o harmonii, współbrzmieniu akordu, na poziomie informacyjnym. Istota 
tego współbrzmienia harmonijnego pozostaje jednak ta sama. 

Przewidywać zatem należy, iż zasadność wzmożonego zainteresowa-
nia klasycznymi, przed clausewitzowskimi teoriami, będzie wzrastać 
w obecnej rzeczywistości i warunkach istnienia stałego rozwoju informaty-
zacji społeczeństw w świecie, w tym zastosowaniem jej w siłach zbrojnych. 

Odzyskiwanie obecnie przewagi zdolności informacyjnego panowania 
nad wymiarem masowym energetycznym w potencjale (zdolności, zaso-
bów, możliwości) sił zbrojnych powoduje też dążenie do posiadania wojsk 
o znacznie mniejszej liczebności, ale o dużych zdolnościach i zasobach 
energetycznych oraz znacznych informacyjnych i takich informatycznych. 
To zjawisko powoduje też, iż coraz istotniejsze stają się ciągłe zabiegi 
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o uzyskanie przewagi niematerialnej w walce przez np. zaskoczenie, 
uprzedzenie i wyprzedzenie, nagły, niespodziewany manewr siłami i środ-
kami, zastraszenie, dezinformację, niekonwencjonalne działanie wojsk, itp. 
Natychmiast w samym wymiarze energetycznym – z jego dwóch składni-
ków podstawowych: masy i ruchu – na plan pierwszy wysuwa się zdecy-
dowanie ruch, czyli zdolność do wykonania manewru siłami i środkami sił 
zbrojnych.  

Wynika z tego, że nowe warunki otoczenia i środowiska pola walki wy-
znaczają potrzebę odchodzenia od teorii masowych, bezpośrednich, wy-
niszczających walk i operacji dużych związków operacyjnych oraz strate-
gicznych na rzecz bardziej wyrafinowanych koncepcyjnie, lepiej i wszech-
stronnie uzbrojonych i wyszkolonych wojsk posiadających zdolności re-
agowania elastycznego na nagłe, sytuacyjne potrzeby zmieniającego się 
pola walki i sytuacji politycznej między walczącymi stronami. Taki stan rze-
czy powodują stale rodzące się nowe formy wojen, np. hybrydowe, siecio-
centryczne, oddziaływania terrorystyczne, czy nowe formy działań niekon-
wencjonalnych, np. różne formy oddziaływania partyzanckiego czy grup 
wojsk specjalnych oraz dywersyjno-rozpoznawczych. Stwarza to zapotrze-
bowanie na badania, doskonalenie i tworzenie teorii takich działań jako 
najbardziej odpowiadających warunkom trwającej i stale rozwijającej się 
w sztuce wojennej ery społeczeństw informatycznych, która nadeszła, ist-
nieje i dynamicznie zawłaszcza i wypełnia część informatyczną składnika 
informacyjnego walki zbrojnej, a która pojawia się po erach historycznych: 
biologicznych i mechanicznych (technicznych). 

 
 

Rozwój informatyki a sztuka wojenna 
 

Wyróżniającą cechą współczesnej ery jest potrzeba i chęć doprowa-
dzenia do klasycznej względności harmonii wzajemnej dwóch składowych 
wymiarów walki zbrojnej – energetycznego i informacyjnego. 

W każdym razie nie poddaje się w wątpliwość fakt, iż obecnie, o czym 
już wcześniej sygnalizowano, jednym z głównych zadań badawczych 
(przedmiotem badań) dziedziny obronności i bezpieczeństwa w obszarze 
nauk społecznych jawi się fakt potrzeby permanentnego szukania określa-
nia kształtujących się przyszłościowych warunków środowiska pola walki 
i opracowania odpowiadających im zasad i sposobów skutecznego prowa-
dzenia działań zbrojnych (teoria), a także konsekwencji, jakie z tego wyni-
kają dla poczynań wdrożeniowych (praktyka) w dziedzinie organizacyjne-
go, technicznego i sprawnościowego przygotowania wojsk do wykonywa-
nia najlepiej zadań w jakościowo nowych warunkach (sztuka). 

Dlatego autorzy zakładają, iż teoria i praktyka (nauka) przysparzające 
i tworzące dzięki rozwiązaniom badawczym doskonalszą (nową) wiedzę 
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o zjawiskach, potrzebach, istocie walki i jej środowisku, w którym się toczy 
(pola, obszar walki), dotyczyć powinny i obejmować zwłaszcza kwestie: 

• jak skutecznie organizować oddziaływanie informacyjne na prze-
ciwnika we wszystkich dziedzinach jego działalności wojskowej i wojennej, 
aby dezinformować (zakłócać) jego systemy informacyjne; 

• w jaki sposób zapewnić sprawność i niezawodność własnych sys-
temów informacyjnych i informatycznych (rozpoznania, łączności, dowo-
dzenia i zarządzania), zachowując ich ciągłość, skuteczność, niezawod-
ność w zakresie organizacji manewru, elastyczności reagowania na zmia-
ny i zapewniając skrytość, automatyczność i samodzielność (autonomicz-
ność) określoną wszystkim ogniwom składowym, stanowiącym narodowe, 
a często również wielonarodowe, siły zbrojne uczestniczące w operacjach 
połączonych na skomplikowanym, trudnym polu walki, w tym ustalenie roli 
działań nieregularnych; 

• znaczenia synergicznej integracji działań zbrojnych z poza zbroj-
nymi (cywilnymi) środkami i formami zmagań z przeciwnikiem na wszyst-
kich szczeblach wojny: strategicznym, operacyjnym i taktycznym; 

• poszukiwania dalszych relacji między energetycznym i informacyj-
nym wymiarem walki zbrojnej. 

Kończąc ten wywód, można stwierdzić, iż sztuka wojenna przetrwała 
wieki i ciągle ma się dobrze. Zarówno doświadczenia ostatnich konfliktów 
zbrojnych, jak i działań terrorystycznych, (przyjmując je jako formę walki 
zbrojnej) dostarczają wiedzę, wskazują, że w starciu z przeciwnikiem, na-
wet słabszym, nie wystarcza przewaga technologiczna części energetycz-
nej wojsk. Niezbędna, wręcz konieczna jest umiejętność operacyjnego 
i taktycznego myślenia, ale nie tylko. Potrzebna jest też sztuka, ta umiejęt-
ność niekonwencjonalnego wdrażania posiadanej wiedzy wojskowej, wie-
dzy o wojnie, jej zasadach organizacji, przygotowania i prowadzenia, wy-
rażona jako myśl przewodnia, zamiar intelektu i intuicji opracowującego. 
Tworzący zamiar myśli strategicznie, operacyjnie, kiedy patrzy w przy-
szłość poza fizycznym wymiarem walki, potrafi wyprzedzać, przewidywać 
fakty, możliwe zdarzenia. Nie da się jednak patrzeć w przyszłość bez 
uwzględniania doświadczeń i wniosków z przeszłości. Analiza zaś histo-
rycznych dokonań powinna zawsze być mądrze spożytkowana i prowadzić 
do wyodrębnienia prawidłowości walki zbrojnej (zasad sztuki wojennej) 
o jak najbardziej ogólnym charakterze, w których jakość przewidywania, 
oceniania, decydowania, a także możliwości wojsk wyrażane być powinny 
odpowiednią jakością ich zdolności, zasobów i skuteczności we wszystkich 
aspektach działalności zbrojnej, w tym w okresie przygotowawczym do 
wojny, szczególnie w logistycznej, co obecnie nabiera priorytetowego zna-
czenia w przygotowaniu, organizowaniu i prowadzeniu operacji. 
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Sztuka wojenna w systemie logistycznym wojska 
 

Zatem jakość i jej ciągłe doskonalenie w Siłach Zbrojnych RP, w tym 
w logistyce, oznacza, że szybciej, sprawniej, wydajniej, efektywnie a sku-
tecznie, z zapewnieniem potrzebnej zdolności bojowej, można tworzyć 
odpowiednie, zadaniowe zgrupowania, w tym sojusznicze, na naszym tery-
torium, nie tylko wojsk operacyjnych, lecz także systemu logistycznego 
gotowego do realizacji zadań logistycznych dla wojsk własnych i zgrupo-
wań sojuszniczych w układzie wielonarodowym. Niewątpliwie kraj nasz, 
państwo graniczne NATO (państwo pierwszego rzutu strategicznego 
NATO), musi być zainteresowany inicjatywą wdrażania i przygotowania 
zdolności obronnych sojuszu w SZ RP, bowiem lepsza jakość wojsk (kon-
tyngentów) NATO jest interesem strategicznym Polski, jest gwarantem 
względnego bezpieczeństwa. Dlatego ciągłe pamiętanie o jakości w woj-
sku jest konieczne, np. o tym, że redyslokacja finansów z ilości na jakość 
jest nieunikniona wywodzą autorzy w dalszej części artykułu, stanowiącej 
o tym, że jakość w wojsku jest potrzebna przede wszystkim, a szczególnie 
w logistyce. 

Rozważając logistykę w wojsku, myśleliśmy do niedawna głównie 
o liczbach. W obecnej rzeczywistości czas skończyć z takim podejściem. 
Bowiem siła wojska ma polegać na jakości i to we wszystkich działaniach 
budowania i doskonalenia jego potencjału (zasobów, zdolności, możliwo-
ści, wydolności, wydajności, skuteczności i żywotności) oraz działalności 
(form i metod) umożliwiających prowadzenia działań bojowych w każdych 
warunkach i uwarunkowaniach pola walki i zgodnie z założeniem mniej, ale 
lepiej, skuteczniej, pewniej i bezpieczniej. Dlatego w każdej koncepcji stra-
tegicznej NATO, adekwatnie do jej postanowień dyrektywnych, powinny 
być opracowane: myśl przewodnia strategii, program i wynikający z niego 
plan doskonalenia zdolności sojuszu, który stanowić może swoiste wytycz-
ne do opracowania założeń i koncepcji strategii armii narodowych państw 
członków NATO, w tym Polski, wszystkich składowych te wojska tworzą-
cych, w tym logistyki. Z powyższego wynika, że program doskonalenia 
zdolności obronnych Sił Zbrojnych RP (SZ RP), w tym ich logistyki, powi-
nien zakładać i ujmować oraz zmierzać do stworzenia takiego potencjału 
wojsk, głównie ich struktury i wyposażenia, który byłby odpowiedni do za-
grożeń, wyzwań, zadań, z jakimi spotkać się mogą SZ RP i NATO w XXI 
wieku. Osnową wyjścia do takiego programu może być (musi być) wspólna 
wizja strategiczno-operacyjna, która obrazuje prawdopodobny model moż-
liwych operacji przewidując, iż należy je prowadzić w warunkach i uwarun-
kowaniach oraz zróżnicowanych sytuacjach strategicznego położenia poli-
tyczno-militarnego. Te wszystkie wymienione działania dotyczą też logisty-
ki i jej potencjału oraz działalności zmierzającej do spełnienia i zapewnie-
nia realizacji wszystkich oczekiwań wsparcia i zabezpieczenia logistyczne-
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go wojsk operacyjnych w celu umożliwienia im możliwości wykorzystania 
maksymalnie, bezpiecznie i skutecznie ich zdolności bojowych w walce. 
W takiej sytuacji, porównując obecne przewidywane modelowe wymagania 
logistyczne z obecnym ich stanem, okazuje się, iż pomimo ciągłej moder-
nizacji systemu logistycznego SZ RP, istnieje potrzeba jego permanentne-
go doskonalenia jeszcze bardziej zwracającego uwagę na pięć kluczowych 
problemów stanowiących o konieczności zapewniania jakości wysokiej ich 
realizacji przez system logistyczny. Są to4: duża skuteczność (ciągłość) 
operacyjna wykonania zadań logistycznych, uzyskana poprzez dobrą or-
ganizację sił i środków na obszarze kraju i przewidywanych, teoretycznych 
kierunkach operacyjnych działań w ramach NATO; duża mobilność (ma-
newrowość) sił i środków logistycznych; zdolność do długotrwałego działa-
nia, w tym zachowania dowodzenia nimi, również żywotności i ciągłości 
działań sił logistycznych, w tym dowodzenia nimi, poprzez istnienie odpor-
nego na zakłócenia systemu łączności autonomicznej sieci informacyjnej 
(obiegu informacji logistycznej) logistyki. 

Skuteczność operacyjna logistyki to zdolność do efektywnego i sku-
tecznego zabezpieczania i wsparcia logistycznego wojsk w różnych wa-
runkach i sytuacjach w razie wykonywania zróżnicowanych zadań zarówno 
w czasie wojny, jak i pokoju. 

Mobilność w odniesieniu do logistyki to zdolność dokonywania manew-
ru różnymi środkami transportu na ziemi, w powietrzu, także w kosmosie 
i wodzie (w morzach, oceanach i wodach śródlądowych). Mobilność logi-
styczna w wymiarze strategicznym to dobra organizacja (rozwinięcie sił 
i środków w obszarze, teatrze lub kierunków rzeczywistego lub przewidy-
wanego działania wojsk) w celu jak najlepszego wykonania zadania i za-
pewnienia ich ciągłości wojskom, w tym kontyngentom wojskowym NATO. 
Natomiast w obu poziomach operacyjnym i taktycznym – to zdolność do 
szybkiego manewru siłami i środkami logistycznymi według potrzeb toku 
walki lub w czasie innych zadań. 

Żywotność to zdolność wojsk do przetrwania i działania w różnym śro-
dowisku operacyjnym z uwzględnieniem wielodziedzinowej niezbędnej 
odporności na różnorodne oddziaływania przeciwnika, w tym w warunkach 
użycia broni masowego rażenia (BMR), środków walki informacyjnej czy 
też niekonwencjonalnych ataków, np. terrorystycznych, grup specjalnego 
przeznaczenia, itp.  

Zdolność do długotrwałego działania logistycznego to właściwe i po-
trzebne zgromadzenie zapasów sił i środków w potencjale logistycznym 
oraz odpowiednie ich rozmieszczenie (zorganizowanie) w terenie zapew-
niające szybkie, terminowe, ciągłe, wystarczające pod każdym względem 
zaopatrywanie w sprzęt i materiały, to też odpowiednie zachowanie bez-
                                                      

4 S. Koziej, Jakość przede wszystkim, Polska Zbrojna nr 24/1999, Warszawa, 1999, 
s. 3-4. 
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pieczeństwa poprzez skryte rozmieszczenie, rozśrodkowanie i ubezpie-
czenie sił i środków systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk oraz 
zdolności do szybkiego odtworzenia gotowości bojowej sił logistycznych po 
poniesionych stratach w wyniku uderzenia przeciwnika. 

Dowodzenie i łączność, w odniesieniu do logistyki, to głównie dobrze 
zorganizowana, odporna na zniszczenia i zdeformowanie, sieć logistyczna 
zapewniająca obieg informacji logistycznej w czasie rzeczywistym o po-
trzebach, zapewniająca pewność dostaw i bezpieczeństwo informacyjne. 
Oznacza to potrzebę istnienia interoperacyjnej, informacyjnej i autono-
micznej sieci logistycznej wojskowej oraz zdolność sprawnego rozwijania 
sił i środków systemu logistycznego w warunkach potrzeb operacji kryzy-
sowych.  

Takie rozumienie doskonalenia zdolności obronnych logistyki SZ RP 
wskazuje, iż zamierza się nadążać z przemianami ilościowymi w jakościo-
we, za takimi dokonywanymi w wojskach operacyjnych SZ RP, co zbliża je 
do wymagań NATO. 

Wymagania w tym zakresie powinny zawsze znaleźć odzwierciedlenie 
w celach do osiągnięcia przez SZ RP. Jest to i będzie wzorem poparcia 
inicjatyw doskonalenia zdolności obronnych, w tym logistyki, SZ RP i jed-
nocześnie sojuszu. Lepsza jakość SZ RP leży w interesie strategicznym 
Polski, ale też NATO, ponieważ zwiększa to gwarancję wzajemnego bez-
pieczeństwa podstawowej funkcji kolektywnej obrony. Im skuteczniejsze to 
będą wojska, tym ich zdolność odstraszania, zniechęcania do napaści 
przeciwnika ewentualnego oraz zdolność skutecznej obrony państw 
NATO, w tym naszego terytorium, będzie większa. 

Niewątpliwie dobra jakość wojska to realizacja zadań szybciej, sku-
teczniej i chociaż nie mniej efektywnie, bo przez mniej liczne wydzielone 
siły, ale drożej. Potrzebę osiągnięcia wysokiej wydajności wojsk wykazały 
ćwiczenia NATO wiosną 2016 r. pk. Anakonda 165, prowadzone w pań-
stwach bałtyckich, graniczących z Rosją, w tym w naszym kraju.  

Wnioski z nich były boleśnie jednoznaczne, np. m.in. strategiczna mo-
bilność wojsk NATO złożonych z sił zbrojnych państw ćwiczących jest nie-
wystarczająca, bo nie pozwoliła osiągnąć celów ćwiczenia, co do czasu 
osiągnięcia określonych rubieży, rejonów, miejsc rozmieszczenia sił itp. 
Stąd potrzeba dalszego doskonalenia mobilności strategicznej sił zbroj-
nych państw NATO. Pozwoliło to sformułować wniosek, że szybciej, 
sprawniej z zapewnieniem potrzebnej zdolności bojowej można by tworzyć 
odpowiednie zgrupowania sojusznicze m.in. na terytorium Polski. Możli-

                                                      
5 Międzynarodowe ćwiczenia Anakonda 16 były okazją do weryfikacji nie tylko wyszko-

lenia wojsk ćwiczących kontyngentów państw członków NATO, lecz także umiejętności 
współpracy i współdziałania między wojskami sojuszniczymi oraz kompatybilnością i inte-
gralnością sprzętu, którym dysponują wojska aliantów, głównie w warunkach potrzeb wspie-
rania i odpierania nagłych, nieprzewidzianych działań potencjalnego przeciwnika. 
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wość szybkiego i aktywnego reagowania na zagrożenia wyraźnie poprawia 
swobodę strategiczną sojuszu i bezpieczeństwo – w pierwszej kolejności 
państw granicznych (państw pierwszego rzutu strategicznego), w tym Pol-
ski. Należy zaznaczyć, iż wniosek dotyczący sił NATO na terenie Polski 
jest realizowany od stycznia 2017 r. 

Równie istotne znaczenie ma poprawa skuteczności operacyjnej SZ 
RP. Między innymi zwiększenie wyposażenia wojsk w broń precyzyjną 
stwarza szansę prowadzenia działań zbrojnych ukierunkowanych na nisz-
czenie obiektów militarnych przeciwnika przy minimalizacji strat własnych, 
np. ludności, zniszczeń środowiska i zasobów materialnych, na terytorium 
których prowadzone są działania wojenne (możliwości broni precyzyjnej 
pokazuje w praktyce wojna w Zatoce Perskiej i operacja NATO na Bałka-
nach oraz wojna w Afganistanie). 

 
 

Jakość a liczebność wojska i jego potencjalne zdolności 
 

Wdrażanie w SZ RP programu zwiększenia jakości i doskonalenie 
zdolności obronnych ma też drugi aspekt – jest nim zwiększenie wydatków 
na rozwój jakościowy SZ RP. Oznacza to konieczność przyjęcia nowej 
filozofii myślenia o wojsku kategoriami jakościowymi w miejsce ilościo-
wych. I to jest filozofia i kierunek dalszego rozwoju, już jakościowego woj-
ska. To NATO oczekuje od swoich sojuszników przede wszystkim sił 
o wysokim potencjale jakościowym, dobrze wyposażonych, wyszkolonych, 
sprawnych fizycznie i bojowo, interoperacyjnych. Bowiem jakość jest wła-
śnie w NATO wymaganiem sojuszniczym. Natomiast liczebność wojska 
jest sprawą możliwości i decyzji narodowych. Dlatego w SZ RP w plano-
waniu obronnym na pierwszym miejscu należy widzieć wymagania jako-
ściowe. Natomiast liczebność wojska powinna być wypadkową owych wy-
magań jakościowych i możliwości ekonomicznych państwa, odzwierciedlo-
nych w budżecie obronnym. Dlatego pamiętanie stałe o jakości wojska, 
o czym wspomniano wcześniej, jest konieczne, a dalsza redyslokacja 
środków z ilości na jakość jest nieunikniona i konieczna, bo potrzebna.  

Nie bez wpływu na jakość wojska pozostaje stan i wyszkolenie żołnie-
rzy specjalistów różnych branż, w tym logistyków. Działania asymetryczne, 
wojny hybrydowe, rozwój techniki militarnej i niemilitarnej, w tym podwój-
nego zastosowania wykorzystywanej w wojsku, złożoność jej eksploatacji 
i walory zdolności bojowych oraz zasobów potrzeby spowodowały, iż żoł-
nierze – wojownicy stają się coraz mniej niezbędni w sensie liczby, bo 
zmienił się charakter ich służby i zadań do realizacji. Natomiast wystąpiła 
potrzeba głębszego poznania zależności i wymagań oraz sprzężeń pomię-
dzy techniką, człowiekiem i otoczeniem, a także ustaleniem potrzebnych 
zdolności umysłu do opanowania koniecznego zakresu wiedzy i perfekcyj-
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ności jej praktycznego wykorzystania. Teraz żołnierz wyposażony w sprzęt 
odpowiedniej klasy oraz potrzebną wiedzę, nawyki i umiejętności, potrafią-
cy je wykorzystać w praktycznym działaniu, ma większą wartość bojową 
niż niekiedy pluton, czy zespół ludzi, a np. samolot nowoczesny wraz 
z wyszkolonym pilotem i zespołem obsługowym samolotu może więcej niż 
np. klucz samolotów będących niedawno w wyposażeniu lotnictwa. Za-
uważyć to przewartościowanie ilości w jakość można również w logistyce, 
w której coraz częściej stosuje się nowoczesne metody zarządzania 
(benchmarking, outsourcing, reengineering, lean management, zarządza-
nie przez jakość – kompleksowe zarządzanie jakością) i wykorzystuje moż-
liwości sprzętu technicznego oraz umiejętności ludzkie do organizacji dzia-
łalności i rozwoju grup dyspozycyjnych lub instytucjonalizacji rynku prywat-
nego związanego z usługami na rzecz obronności i bezpieczeństwa, w tym 
konkretnie logistyki SZ RP6. 

Osiągnąć to wszystko można tylko znając zasady sztuki wojennej 
i umiejętnie, racjonalnie acz niekonwencjonalnie, stosując je w praktyce 
ćwiczebnej i bojowej. Bowiem znajomość zasad sztuki wojennej jest wa-
runkiem koniecznym skutecznego przygotowania, organizacji i prowadze-
nia zbrojnych, i nie tylko, działań wojennych. Niezbędne i nieocenione są 
jeszcze umiejętności i inteligencja stosowania tych zasad w działalności 
praktycznej. Bardzo trafnie zaznaczył niegdyś generał Ignacy Prądzyński 
w opracowaniu O sztuce wojennej. Kurs taktyki, iż o wiele łatwiej zasady 
wskazywać, niż podług nich działać. Wynika z tego, że chociaż zasady 
sztuki wojennej zawsze na przestrzeni wieków były w zasadzie niezmienne 
w swych mianach, to w obszarach przedmiotowych z upływem czasu 
w swojej istocie, były i są interpretowane właściwie do powstającej przy-
czyny tej interpretacji, tzn. do rozwoju sprzętu i uzbrojenia wojskowego ich 
zdolności bojowej, zasobów i możliwości. 

Różne jakościowo i operacyjnie było też zastosowanie i wykorzystanie 
ich na polu walki, ponieważ wynikało z rozwoju wspomnianego oręża i jego 
możliwości taktyczno-operacyjnych. Stanowiło to też przyczynę decydo-
wania o sposobach jego wykorzystania na zmieniającym się jakościowo 
polu walki oraz generowało potrzebę dostosowania merytorycznych treści 
zasad sztuki wojennej do potrzeb rzeczywistej praktyki działania.  

To Clausewitz przestrzegał przed pojmowaniem i mechanicznym sto-
sowaniem zasad sztuki wojennej, pisząc, iż zasady te i reguły powinny 
służyć żywemu umysłowi jako główne wytyczne jego moralnych pouczeń, 
niż wytyczać mu niby krokami, drogę do wykonania. Właśnie w indywidu-
alnej umiejętności i zdolności stosowania zasad sztuki wojennej najpewniej 
przejawia się kunszt dowódcy, wymagający talentu, wyobraźni, intuicji 
w tworzeniu, twórczych, niepospolitych, kreatywnych i nietuzinkowych 
                                                      

6 T. Jałowiec, Współczesne koncepcje i metody zarządzania w logistyce wojskowej. 
Analiza ocena i propozycje dla SZ RP, AON, Warszawa, 2013, s. 78-208. 
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i niekonwencjonalnych, niekiedy nieprzewidywalnych, ale w normach pew-
nej racjonalności i ryzyka, rozwiązań przesądzający często o tym, że dzia-
łalność wojenną należy upatrywać w kategorii sztuki. 

Formułując kilka zdań podsumowujących wywód zawarty w artykule, 
ustalić można, że historycznie ukształtowane reguły przygotowania i pro-
wadzenia działań wojennych stanowią podstawę działalności wojsk. 
W zależności od skali rozmachu przestrzennego, można mówić o taktycz-
nych, operacyjnych i strategicznych aspektach zasad sztuki wojennej. 
Najważniejszą częścią wiedzy wojskowej, stanowiącą o przedmiocie sztu-
ki, są prawa walki zbrojnej7 i zasady sztuki wojennej8. 

Prawa walki zbrojnej to głęboko wewnętrznie istotne, konieczne, stałe, 
powtarzające się zjawiska, a szczegółowiej związki i stosunki między nimi 
lub ich właściwościami, uzewnętrzniające się na polach bitew już w toku 
samej walki zbrojnej. 

Niejako prakseologicznym odzwierciedleniem praw walki zbrojnej są 
zasady walki zbrojnej, nazywane najczęściej zasadami sztuki wojennej. 

W każdym przypadku zasady sztuki wojennej należy stosować we 
wszystkich obszarach działalności wojsk i mówić o specjalistycznych 
aspektach zasad sztuki wojennej, np. o zasadach działań logistycznych 
wynikających z ogólnych zasad sztuki wojennej. W każdym też przypadku 
ich stosowanie jest warunkiem utrzymania i wykorzystania przewagi ilo-
ściowej i jakościowej (w tym sytuacyjnej) nad przeciwnikiem, aby z jak 
najmniejszymi stratami osiągnąć cel walki, operacji i wojny w możliwie naj-
krótszym czasie. 

 
 

Jakość logistyczna w realizacji zadań operacyjnych wojsk 
 

Aktualnie w logistyce obowiązują trzy podstawowe zasady logistyczne 
wypływające z ustaleń zasad sztuki wojennej, których optymalne lub przy-
najmniej racjonalne rozwiązania decydują o wymaganym, oczekiwanym 
poziomie zaspokajania obronnych potrzeb logistycznych SZ RP w czasie 
pokoju, zagrożenia i ewentualnej wojny. O tym, czy logistyka funkcjonuje 
racjonalnie decydują m.in. formułowane przez nią: zasady, instrumenty 
regulacji i stosowane rozwiązania systemowe. Trzy grupy tych zasad logi-
stycznych to: równowaga systemów operacyjno-taktycznych z logistycz-

                                                      
7 Do podstawowych praw walki zbrojnej można zaliczyć prawa: 
• zależności sposobów i form walki zbrojnej od jej materialnej podstawy (zależność 

strategii sztuki operacyjnej i taktyki od posiadanych sił i środków); 
• zależność przebiegu walki zbrojnej od stosunku sił (potencjałów bojowych). 
8 Zasady sztuki wojennej to ogólnie przyjęte twierdzenie (ustalone na podstawie oczy-

wistości) doświadczenia, podające jak jest w rzeczywistości, która może stanowić punkt 
wyjścia jakiegoś działania albo zalecać wprost, co robić a czego nie robić.  
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nym, przepływ strumieni zasilania łańcucha logistycznego oraz regulacja 
funkcjonowania logistyki. 

Wszystkie grupy zasad zawierają określone liczby zadań, których re-
alizacja jest kanwą dobrego, skutecznego i jakościowo na wysokim pozio-
mie działania zgodnego z oczekiwaniami klienta (tu SZ RP) i gwarantują-
cego sukces. Sukces nie jest jednak dzieckiem szczęścia, jest sumą fak-
tów, a jego osiągnięcie w działalności logistycznej wymaga: komplemen-
tarnej i kompleksowej wiedzy, kreatywności w działaniu, determinacji 
w rozwiązywaniu problemów, umiejętności skutecznego oddziaływania na 
otoczenie. 

Stąd uwarunkowania współczesnych operacji militarnych implikują po-
trzebę profesjonalnego doboru i przygotowania żołnierzy wszystkich 
szczebli – służb logistycznych, zdolnych do rozumienia istoty i sensu reali-
zacji zadań logistycznych oraz precyzyjnego wykonania decyzji przełożo-
nego zgodnie z zasadami działalności logistycznej, opartej na zasadach 
sztuki wojennej, a także sposobu jakości ich stosowania w praktycznych 
działaniach wojsk. 

Biorąc pod uwagę wszystkie rozważania, można pokusić się o sformu-
łowanie konkluzji ostatecznej, iż z dociekań o problemie wynika, że sztuka 
wojenna to sztuka intelektu – wykorzystania zasobów informatycznych 
oraz sztuka dowodzenia i zarządzania polegającą na umiejętności przysto-
sowania się walczących wojsk do warunków otoczenia (pola walki). Nato-
miast w sztuce wojennej chodzi o wyrażenie treści jej zasad (działania) 
przez własną indywidualność (inteligencję), osobniczą wiedzę, spryt, 
kunszt, itp. Zatem dobrze jest, gdy duża indywidualność podpiera się in-
nymi walorami, np. odwagą, zdolnością przewidywania, reprezentacyjnym 
głosem, pewnością siebie, przebiegłością, fortelem, szykaną, itd., upoważ-
niającymi do wykonania zadań odmiennym sposobem, któremu ktoś inny 
by nie sprostał. 
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MILITARY ART - THE ART OF INTELLECT 
FOR CONDUCTINGMILITARY OPERATIONS, 

UTILIZING INFORMATION RESOURCES, 
 AND MAINTAINING THE QUALITY OF ARMED FORCES 

LOGISTICS POTENTIAL 
 

The aim of this paper is to answer the following questions: what mili-
tary art is, what it is concerned with, what it is for, how it developed through 
history, and what its essence and impact on the quality of logistics potential 
is. 

While discussing the above, the authors refer to the following issues: 
• philosophy of military art in historical approach; 
• theory of Clausewitz versus military art; 
• vision of nuclear war versus military art;  
• military art versus information potential of the military; 
• military art in the logistics system of the military; 
• quality and quantity of the military and its capability; 
• quality of logistics in performing military tasks of the military. 
The essence, specificity, and scope of military art concerning its im-

pact on the knowledge connected with the military and their operational 
tasks are considered by the authors of this paper in the historical aspect 
as well as the current reality of the armed forces. The need to improve the 
quality of performing logistics tasks and the creation and improvement 
of the logistics system of the military are discussed across the spectrum 
of military art concerning the current high quality requirements. It is ex-
pected within the scope of services rendered by the operational military 
systems. 

This paper analyses the essence and necessity of qualitative break-
through in the current logistic reality on the basis of theoretical interpreta-
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tions of combat war phenomenon involving its two opposing sub-systems 
(potentials) containing material (energetic) and non-material (informational) 
aspects. It is assumed that both of these varying aspects of any potential 
are expected to function properly according to their designation. Therefore, 
they must be influenced by the proper qualitative logistic potential based 
on the settled principles of the military art to provide feedback, continuity, 
and completion of tasks. Finally, having described the great role of logistics 
in providing the high level of combat operations and expected results, the 
authors conclude the paper with reflections concerning the place and role 
of logistics, as well as its qualitative requirements in practical activity, 
and the contribution of the military art in this approach.  
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ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE EKSPLOATACJI 
CZOŁGÓW LEOPARD 2 I SPRZĘTU  

TOWARZYSZĄCEGO – WYBRANE PROBLEMY 
 
 

Słowa kluczowe: logistyka, zabezpieczenie techniczne, sprzęt wojskowy, 

eksploatacja 

 
 

Wstęp 
 

Zgodnie z dokumentem doktrynalnym Zabezpieczenie techniczne Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady funkcjonowania DD/4.22 
 pkt. 1003. zabezpieczenie techniczne UiSW jest to celowe działanie ze 
sprawnym lub niesprawnym sprzętem, umożliwiające jego użytkowanie, 
którego celem jest stwarzanie warunków organizacyjnych i technicznych 
umożliwiających wykorzystanie funkcji użytkowych UiSW.  

Istotą podsystemu technicznego jest utrzymywanie UiSW w stanie go-
towości do użycia zgodnie z przeznaczeniem oraz odtwarzanie jego 
sprawności w razie uszkodzenia, a także zaopatrywanie wojsk w UiSW, 
części zamienne i materiały techniczne niezbędne w procesie eksploata-
cji1.  

W czasie pokoju główny wysiłek podsystemu technicznego skupiony 
jest na utrzymaniu UiSW w pełnej sprawności technicznej poprzez plano-
wą realizację obsługi technicznej, napraw, dostarczanie UiSW oraz części 
zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.  

W czasie wojny główny wysiłek podsystemu technicznego skupiony 
jest na ewakuacji i przywróceniu zdatności sprzętu uszkodzonego w ope-
racjach w jak najkrótszym czasie2.  

Przedsięwzięcia podsystemu technicznego w warunkach polowych 
(wojennych) są doskonalone w czasie pokoju poprzez szkolenie, testowa-
nie nowych technologii napraw, przygotowanie zapasów technicznych 
środków materiałowych, wymianę doświadczeń, rozwijanie bazy napraw-

                                                           
1 Zabezpieczenie Techniczne Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Zasady 

funkcjonowania DD/4.22, Logis. 10/20, Bydgoszcz, 2012, pkt 1003, 1004, s. 7. 
2 Tamże, pkt 1016, 1017, s. 8. 
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czej, określanie przewidywanego rodzaju i liczby uszkodzeń w różnych 
rodzajach działań3. 

 
 

Specyfika zabezpieczenia technicznego techniki  
pancernej 

 
Zabezpieczenie techniczne realizowane jest na wszystkich szczeblach 

organizacyjnych SZ RP odpowiednio do możliwości organów wykonaw-
czych, wynikających ze struktur w regionalnym i rejonowym systemie po-
działu odpowiedzialności (rys.1.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA: ZT – ZWIĄZEK TAKTYCZNY; KL –  KOMPONENT LĄDOWY; PPO – POTEN-
CJAŁ PRZEMYSŁU OBRONNEGO; PMG – PROGRAM MOBILIZACJI GOSPODARKI; 
WZNap – WOJSKOWE ZAKŁADY NAPRAWCZE; PGN – PRZEDSIĘBIORSTWA GO-

SPODARKI NARODOWEJ; OO, OKR, OPR, F, OR – OBSŁUGIWANIA OKRESOWE; PT – 
PRZEGLĄD TECHNICZNY; NN – NAPRAWY NIEPLANOWE; NW – NAPRAWY WYNI-
KOWE 

Źródło: opracowanie własne. 

Rys.1. Organizacja zabezpieczenia technicznego 

 

                                                           
3 Tamże, pkt 1021, s. 9. 
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Zabezpieczenie techniczne w zakresie techniki lądowej obejmuje sze-
reg przedsięwzięć związanych z zapewnieniem prawidłowej eksploatacji 
i utrzymania we właściwym stanie technicznym SpW, co przedstawione 
zostało na rys.2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Źródło: Zabezpieczenie Techniczne Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Zasady Funk-
cjonowania DD/4.22, Bydgoszcz, 2012, Logis. 10/20, Załącznik D. 

Rys.2. Zadania zabezpieczenia technicznego 
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Począwszy od początku lat 90. odnotować można tendencję rozwoju 

potencjału bojowego WP, obejmującą w głównej mierze modernizację 
czołgu średniego T-72 M1 do wersji PT-91 „Twardy”, jak też wprowadzenie 
na wyposażenie czołgów LEOPARD 2A4/2A5, pozyskanych z Bundesweh-
ry w latach 2002-2016.  

Zakres modernizacji czołgu T-72 M1 obejmował m.in. układ napędowy, 
nowy reaktywny pancerz, wymianę przyrządów obserwacyjnych działono-
wego i dowódcy, w tym zastosowanie termowizji oraz szereg innych ulep-
szeń. W wyniku przeprowadzonych modernizacji nastąpił wzrost masy 
czołgu o około 5 ton, co skutkowało tym, iż pomimo modernizacji układu 
napędowego jego mobilność pozostała niezmienna. Niedoskonałością po-
została również przestarzałej konstrukcji armata 2A46 oraz układ jej stabi-
lizacji.  

Jednym z istotnych ograniczeń czołgu PT-91 jest niska podatność ob-
sługowo-naprawcza oraz modernizacyjna, spowodowana jego zwartą kon-
strukcją (brak modułowej budowy), wynikającą z filozofii wykorzystania na 
polu walki.  

Czołg PT-91 „Twardy” nie będzie należał do czołówki w rankingu naj-
lepszych czołgów podstawowych. Z uwagi na skończoność jego konstruk-
cji nie da się, np. polepszyć usadowienia załogi, zastąpić podajnika innym 
systemem, czy poprawić parametrów stabilizacji, a gładkolufowa armata 
niestety już nigdy nie osiągnie zadowalających parametrów.  

Tendencje rozwoju SpW państw NATO koncentrowały się wokół zu-
pełnie innego podejścia do budowy i eksploatacji sprzętu, czego przykła-
dem może być czołg Leopard 2.  

Czołg Leopard 2 charakteryzuje się dużą mobilnością na polu walki, 
związaną ze stosunkiem mocy silnika do masy bojowej pojazdu (moc jed-
nostkowa), skutecznym prowadzeniem ognia w ruchu (nowoczesna armata 
i układ stabilizacji), dobrą ochroną załogi (ceramiczny pancerz) oraz modu-
łową konstrukcją (wymiana power-packa trwa do 30 min.). 

 
Tabela 1. Podstawowe dane taktyczno-techniczne czoł gu PT-91  

i Leopard 2 A5 

Parametr PT-91 Leopard 2 A5 
prześwit [m] 0,395 0,490 
długość [m] 10,3 9,67 
szerokość [m] 3,72 3,54 
wysokość [m] 2,19 2,48 
masa bojowa [t] 45,9 59,5 

silnik 
S-12U 12 cylindrowy o mocy 
850KM 

MTU 12 cylindrowy o mocy 
1500KM 
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moc jednostkowa 
[KM/t] 

18,47 25 

prędkość [km/h] 
60 – po drodze 
40 – w terenie 

70 – po drodze 
50 – w terenie 

zasięg [km] 560 550 

armata gładkolufowa 125 mm 2A46  
gładkolufowa 120 mm L/44 
Rh-M-120  

Źródło: opracowanie własne. 

 
Ten nowy sprzęt wojskowy stanowi wyzwanie, gdyż dotychczasowy 

potencjał techniczny i wyszkolenie ludzi dotyczyło czołgów i sprzętu zupeł-
nie innej filozofii i myśli technicznej od zachodniej. Sprzęt miał być tani 
w produkcji, o stosunkowo małych gabarytach (zwłaszcza wieża czołgu) 
i ograniczonej masie, co predysponowało go do działań zaczepnych, a nie 
obronnych. Zakres prac obsługowych oraz przeglądów w związku z prze-
widywaną żywotnością na polu walki, był stosunkowo niewielki i bardzo 
czasochłonny z powodu utrudnionego dostępu do systemów i podzespo-
łów czołgów.  

Wprowadzanie do Sił Zbrojnych RP zarówno modernizowanego, jak 
i nowo pozyskiwanego, nowoczesnego sprzętu determinuje konieczność 
dostosowania procesu eksploatacji do zaistniałych potrzeb. Dotyczy to 
zarówno zmian organizacyjnych, etatowych i proceduralnych w systemie 
logistycznym na wszystkich szczeblach dowodzenia SZ RP, jak i szkoleń 
specjalistycznych personelu technicznego oraz bezpośrednich użytkowni-
ków. Stanowi to poważne wyzwanie dla organów odpowiedzialnych za 
organizację podsystemu technicznego logistyki Sił Zbrojnych RP i dosto-
sowanie go do obecnie obowiązujących zadań zabezpieczenia technicz-
nego, określonych w załączniku D do Dokumentu Doktrynalnego DD/4.22. 

Doświadczenia i wnioski w tym zakresie dostarcza logistyce organiza-
cja zabezpieczenia eksploatacji w SZ RP czołgów Leopard i sprzętu towa-
rzyszącego pozyskanego od Bundeswehry w latach 2002-2016.  

 
 

Specyfika eksploatacji czołgów Leopard 2  
i sprzętu towarzyszącego w SZ RP 

 
Zgodnie z:  
• układem między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej 

Polskiej a Federalnym Ministrem Obrony Republiki Federalnej Niemiec 
w sprawie przekazania uzbrojenia i sprzętu wojskowego z dnia 29 kwietnia 
2002 r. nr GER – BMVg-Numer Q/A15A/1A025/1B141 oraz nr POL – 
160/U/1; 
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• porozumieniem pomiędzy Federalnym Ministerstwem Obrony Re-
publiki Federalnej Niemiec a Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospoli-
tej Polskiej o sprzedaży sprzętu z zasobów Bundeswehry oraz o świad-
czeniu usług i pomocy przy realizacji projektu z 30 października 2008 r. nr 
GER - Q/T43D/70064/7B128/901 oraz nr POL – 1/2008;  

• umową zawartą pomiędzy Federalnym Ministerstwem Obrony Re-
publiki Federalnej Niemiec a Ministrem Obrony Narodowej o przekazaniu 
sprzętu wojskowego z  Bundeswehry do Sił Zbrojnych RP z dnia 
22.11.2013 r. nr GER – Q/E4BD/D0066/DB115 oraz nr POL – I U/238/X-
86/ZS/NEGZ/DOS/S/2013/371 wraz z Aneksami nr 1 i nr 2 do ww. Umowy;  

• do połowy 2017 r. w Wojskach Lądowych SZ RP będą eksploato-
wane przedstawione w tabeli 2 ilości zasadniczego SpW, pozyskanego 
z Sił Zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec (Bundeswehra). 

 
Tabela 2. Ilo ści zasadniczego SpW pozyskanego z Sił Zbrojnych Rep u-

bliki Federalnej Niemiec 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Podczas analizy różnic pomiędzy eksploatacją czołgów niemieckich 
i polskich posłużono się przykładem opartym na normach eksploatacji 
czołgów LEOPARD 2 i czołgów PT-91 (tabela  3 i tabela 4). 

Podstawową różnicą, którą zauważamy przy porównaniu norm eksplo-
atacji obu czołgów są parametry określające normy międzyobsługowe. Dla 
czołgów rodziny PT-91 są to przejechane kilometry, natomiast dla czołgów 
Leopard jest to czas eksploatacji lub ilość zużytego paliwa.  

 
 
 

Czołgi Leopard 2A4 142 egz. 
Czołgi Leopard 2A5 105 egz. 
Ciągniki pancerne BPz2  31 egz. 
Samochody średniej ładowności wysokiej mobilności DB 1017A 271 egz. 
Samochody małej ładowności wysokiej mobilności U 1300L 89 egz. 
Samochód ciężarowo-osobowy GD 250 WOLF (przeznaczony na 
wóz dowódczy) 

64 egz. 

Mosty towarzyszące BRPZ 2A-BIBER  4 egz. 
Opancerzone wozy dowodzenia i łączności M-113  13 egz. 
Opancerzone wozy dowodzenia i łączności M-577  6 egz. 
Opancerzone transportery gąsienicowe sanitarne M-113  16 egz. 
Zestawy niskopodwoziowe do transportu czołgów – ciągniki FAUN 
SLT 50-2 + n-pa KASSBOHRER  

6 egz. 

Zestawy do pokonywania przeszkody wodnej 29 egz. 



 

 144 

Dariusz Pluta 

 
Tabela 3. Normy u żytkowania, Obsługiwa ń Technicznych i Napraw 4 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Źródło: Katalog Norm Eksploatacji Techniki Lądowej DU-4.22.13.1, Bydgoszcz, 2014, roz-

dział 4, s. 95. 

Tabela 4. Normy Pracochłonno ści Obsługiwa ń Technicznych i Napraw 5 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Źródło: Katalog Norm Eksploatacji Techniki Lądowej DU-4.22.13.1, Bydgoszcz, 2014, roz-
dział 4, s. 95. 

                                                           
4 Katalog Norm Eksploatacji Techniki Lądowej DU-4.22.13.1, Bydgoszcz, 2014, 

rozdz. 4, s. 95. 
5 Tamże. 
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Ze względu na średnią ilość przejechanych kilometrów eksploatowa-
nych w Siłach Zbrojnych RP, czołgów PT-91 i pochodnych, pierwsze ob-
sługiwanie przez pododdziały logistyczne w wymiarze 34-38 rbh. na tych 
wozach bojowych wykonane jest statystycznie po dwóch latach (w ramach 
OO-1). 

W tym czasie czołg Leopard, bez względu na ilość przejechanych ki-
lometrów, wymaga dla podwozia już ośmiu obsługiwań od F1 do F4 o 
łącznej pracochłonności 520 rbh i ośmiu obsługiwań dla uzbrojenia od F1 
do F3 o łącznej pracochłonności 404 rbh. Szczegółowe zestawienia obsłu-
giwań czołgu w okresie dwóch lat przedstawiają Tabele 4 i 5. 

 
Tabela 5. Zestawienie obsługiwa ń dla podwozia czołgu Leopard 2 

 
 

 
 
 

 
 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 6. Zestawienie obsługiwa ń dla wie ży czołgu Leopard 2 

 

 
 
 

 
 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

To proste porównanie pokazuje, o ile większe obciążenie spoczywa na 
pododdziałach remontowych logistyki przy zabezpieczeniu eksploatacji 
sprzętu wojskowego (SpW) najnowszej generacji. Spowodowane jest to 
stosowaniem zaawansowanych systemów uzbrojenia oraz elektroniki do 
sterowania i monitorowania układów podwozi pojazdów bojowych. Stoso-
wanie podzespołów o bardzo wysokiej precyzji wykonania, spasowania 
części składowych, nie pozostawia dużego marginesu błędu i wymaga 
częstej kontroli oraz regulacji. Tym właśnie charakteryzuje się współcze-
sna zasada eksploatacji sprzętu według potrzeb, że podstawowe parame-
try eksploatacyjne, świadczące o gotowości sprzętu wojskowego (SpW) do 
użycia, są sprawdzane w odpowiednich reżimach czasowych, a wykryte 
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w ich trakcie niesprawności usuwane niezwłocznie. W ten sposób utrzy-
mywana jest pełna sprawność techniczna sprzętu. Jest to jakościowo cał-
kowicie inna filozofia funkcjonowania techniki lądowej, ponieważ jeszcze 
do niedawna nawet w służbach technicznych Sił Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej (SZ RP) można było spotkać się z twierdzeniem, że eksploata-
cja według potrzeb polega tylko na naprawie tych elementów, które po 
zużyciu lub zniszczeniu powodują unieruchomienie sprzętu i żadne czyn-
ności kontrolno-sprawdzające poza corocznymi obowiązkowymi badaniami 
technicznymi nie są potrzebne. Jest to podejście ze wszech miar błędne, 
ponieważ przy tak zaawansowanym technologicznie SpW, każde odchyle-
nie od normy któregoś z elementów składowych ma wpływ na działanie 
pozostałych podzespołów i powstaje tzw. efekt kuli śnieżnej, gdzie niewiel-
kie odchylenie jednego elementu powoduje kumulowanie się go w następ-
nych częściach algorytmu pracy lub wypracowywania informacji przez da-
ny układ. Dlatego tak istotnym elementem współczesnego systemu eks-
ploatacji są czynności kontrolno-obsługowe SpW. 

W systemie eksploatacji czołgów Leopard istnieje ścisły podział zadań 
obsługowo-naprawczych z przypisaniem kompetencji w zakresie ingero-
wania w układy dla pododdziałów remontowych poszczególnych poziomów 
zabezpieczenia eksploatacji (rys.3.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Źródło: Rheinmetall Defence 2010, e.g. RPP. 

Rys 3.  Podział uprawnie ń poszczególnych szczebli remontowych do 
ingerencji w systemy czołgu Leopard  
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Pierwszy stopień obsługowo-naprawczy (1st echelon) – załogi czołgów 
oraz pluton remontowy z kompanii logistycznej batalionu czołgów wykonu-
ją odpowiednio przeglądy F-1 i F-2 z uprawnieniami do kontroli mocowania 
podzespołów oraz stanu połączeń przy wykorzystaniu wyposażenia czołgu 
oraz kompletu narzędzi remontowych (MES-2). Drugi stopień obsługowo 
naprawczy (2nd echelon) – kompania remontowa batalionu logistycznego 
brygady wykonuje przeglądy F-3 z uprawnieniami do kontroli oraz wymiany 
całego podzespołu/elementu przy wykorzystaniu specjalistycznego wypo-
sażenia diagnostyczno-remontowego wchodzącego w skład MES-3. Trzeci 
stopień obsługowo-naprawczy (3rd echelon) – batalion remontowy brygady 
logistycznej wykonuje przeglądy F-4 z uprawnieniami do kontroli popraw-
ności funkcjonowania oraz wymiany elementu składowego podzespołu 
przy wykorzystaniu specjalistycznego wyposażenia diagnostyczno-
remontowego wchodzącego w skład MES-3. Czwarty stopień obsługowo-
naprawczy (4th echelon) – zakłady Gospodarki Narodowej (GN) wykonują 
przeglądy F-6 z pełnymi uprawnieniami do kontroli poprawności funkcjo-
nowania oraz wymiany najdrobniejszych elementów składowych podze-
społów przy wykorzystaniu specjalistycznego wyposażenia diagnostyczno-
remontowego wchodzącego w skład MES-4. Obrazowo podział odpowie-
dzialności obsługowej na poszczególnych wykonawców przedstawia tabe-
la 7.  
 
Tabela 7. Rodzaje przegl ądów z podziałem na szczebel zabezpieczenia i wy-

konawc ę 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Taki podział uprawnień powoduje równomierne obciążenie zadań ob-
sługowo-naprawczych na wszystkich szczeblach zabezpieczenia technicz-
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nego, z możliwością wyliczenia potrzeb zdolności danego pododdziału 
w rbh na podstawie danych z tabeli 4. Ponadto z dotychczasowych do-
świadczeń6 wynika, że w celu właściwego opracowania bilansu potrzeb 
i możliwości remontowych pododdziałów należy naliczyć na remonty czoł-
gów około 20 % potrzeb rbh na przeglądy i obsługi wynikające z tabeli 4. 

 
 

Organizacja szkolenia specjalistów logistyki w zakresie  
zabezpieczenia eksploatacji czołgów Leopard 2 

 
Wraz z przyjęciem na wyposażenie wojsk lądowych SZ RP czołgów 

Leopard i sprzętu towarzyszącego w Dowództwie Wojsk Lądowych zapa-
dła decyzja o zaimplementowaniu z Bundeswehry sytemu szkolenia per-
sonelu logistycznego. Realizację tego zadania powierzono Ośrodkowi 
Szkolenia Leopard w Świętoszowie (OS Leopard).  

We wdrożonym z Bundeswehry systemie szkolenia specjalistów re-
montowych w ramach kursu mechaników podwozia czołgu Leopard 2 
przeznaczono na nauczanie kursantów 67 dni roboczych, co przełożyło się 
na 452 h zajęć z budowy i remontu czołgu Leopard 2 (tabela 8). 

 
Tabela 8. Normatyw programowy kursu mechaników podw ozia czołgu Le-

opard 2 

LICZBA DNI ROBOCZYCH 

Ogółem 
Nieprzeznaczone na reali-
zację nauczania 

Przeznaczone na realizację na-
uczania 

Razem Dyspozycyjne Razem Nauczanie Egzamin 
74 4 4 70 67 3 

PODZIAŁ GODZIN NA PRZEDMIOTY NAUCZANIA 
Dział szkolenia  Przedmiot szkolenia Ilość godzin Uwagi 

Dział ogólny 
Regulaminy SZ RP  14  
Szkolenie BHP 3  

 
Dział  
specjalistyczny 
 

Budowa i eksploatacja podwozia 
czołgu Leopard 2 

147 
 

Obsługa i remont podwozia czołgu 
Leopard 2 

305 
 

Sprawdzian  7  
Egzamin 14  

Ogółem  490  
Źródło: Program szkolenia kursu mechaników podwozia czołgu Leopard 2A4, Świętoszów, 

2009. 

                                                           
6 Realizacja Planu zadań obsługowo-remontowych krem/10. BKPanc oraz 11. brem za 

2014 r. i 2015 r. 
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Uwzględniając założenia organizacyjne przedmiotowego kursu, 
dopuszczające maksymalnie 4 kursantów na grupę szkoleniową, 
dostaniemy minimum 76,25 godziny lekcyjne na jednego szkolonego 
z obsługi i remontu podwozia czołgu Leopard 2. Tak przyjęte treści 
programowe oraz struktura szkolenia oparta na zasadzie wymogu 
własnoręcznego wykonania przez każdego szkolonego wszystkich 
czynności obsługowo-naprawczych zawartych w instrukcjach czołgu 
pozwalają:  
1. Zapoznać słuchacza z: 

• budową oraz podstawowymi danymi taktyczno-technicznymi czoł-
gów Leopard 2; 

• budową, przeznaczeniem, rozmieszczeniem oraz zasadą działania 
układów, podzespołów i mechanizmów; 

• parametrami eksploatacyjnymi i warunkami sprawności technicznej 
pojazdu; 

• zasadami BHP podczas pracy przy sprzęcie technicznym; 
• normami naliczenia płynów eksploatacyjnych oraz materiałów pęd-

nych i smarów; 
• zakresem czynności kontrolno-obsługowych, wykonywanych na 

poziomie do F-4 włącznie; 
• możliwymi niesprawnościami i sposobami ich usuwania. 
2. Nauczyć słuchacza: 
• posługiwania się instrukcjami technicznymi oraz wyposażeniem 

remontowym MES-3 podczas wykonywania obsług i napraw; 
• wykonania przeglądu technicznego podwozia czołgów Leopard 2 

do poziomu F-4; 
• lokalizowania niesprawności oraz przeprowadzania naprawy pod-

wozia czołgów Leopard 2;  
• właściwego postępowania z odpadami i zanieczyszczeniami pod-

czas szkolenia poligonowego; 
• stosowania właściwych materiałów eksploatacyjnych do układów 

i zespołów czołgu Leopard 2. 
Zakres podstawowy kursu mechaników podwozia Leopard 2 jest 

odpowiednikiem niemieckiego systemu szkolenia specjalistów 
technicznych poziomu System Technik I. 

Dla porównania, w obecnie funkcjonującym systemie szkolenia 
specjalistów remontowych w Centrum Szkolenia Logistyki w ramach kursu 
Obsługiwanie, diagnozowanie i naprawa czołgów T-72/PT-91 
przeznaczono na nauczanie kursantów 23 dni robocze, co przekłada się 
na 151 h zajęć z budowy i remontu czołgu T-72/PT-91 (tabela 9). 

Przy założeniach organizacyjnych przedmiotowego kursu 
dopuszczających maksymalnie do 12 kursantów na grupę szkoleniową 



 

 150 

Dariusz Pluta 

dostaniemy minimum 12,6 h lekcyjnej zajęć z obsługi i remontu czołgu T-
72/PT-91 na jednego szkolonego. 

To wyliczenie pokazuje, w miarę obiektywnie, jak duże zmiany czekają 
logistykę wojsk lądowych w obszarze podejścia do szkolenia 
indywidualnego każdego specjalisty remontowego dla nowoczesnego 
SpW. Jak wynika z doświadczeń zaimplementowanego systemu szkolenia 
na potrzeby eksploatacji czołgów Leopard 2, zwiększenie ponad 
sześciokrotnie liczby godzin na pojedynczego szkolonego z obsługi 
i naprawy sprzętu pozwala właściwie przygotować go do realizacji zadań 
obsługowych do poziomu F4 włącznie i napraw do poziomu R2. 
 

Tabela 9. Normatyw programowy kursu doskonal ącego Obsługiwanie, 
diagnozowanie i naprawa czołgów T-72/PT-91  realizowanym w CSL 

Grudzi ądz 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Źródło: Program kursu doskonalącego Obsługiwanie, diagnozowanie i naprawa czołgów T-

72/PT-91, Centrum Szkolenia Logistyki, Wydział Dydaktyczny, Grudziądz, 2014. 

 
 

Wnioski końcowe 
 

Przy wprowadzaniu na wyposażenie jednostek bojowych wojsk lądo-
wych nowego (nowoczesnego i wysoko zaawansowanego technologicznie) 
SpW należy bezwzględnie przestrzegać:  

• zasady dostosowania struktur organizacyjno-etatowych pododdzia-
łów remontowych poszczególnych szczebli zabezpieczenia technicznego 
eksploatacji do potrzeb wynikających z instrukcji sprzętu w tym zakresie; 

• wymogu określenia przez producenta w dokumentacji technicznej 
sprzętu (instrukcje) zapisów dotyczących zakresu czynności kontrolnych 
i obsługowo-naprawczych, wykonywanych przez poszczególne poziomy 
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zabezpieczenia technicznego oraz zestawienia wymaganego oprzyrządo-
wania diagnostyczno-naprawczego; 

• pozyskiwania wraz z SpW odpowiedniej ilości zestawów narzędzi 
diagnostycznych i obsługowo-naprawczych, niezbędnych do wykonywania 
czynności przez pododdziały remontowe wszystkich poziomów zabezpie-
czenia technicznego eksploatacji. 

Przy opracowywaniu i wdrażaniu do użytkowania nowych programów 
szkolenia dla personelu obsługowo-remontowego, wykonującego zadania 
zabezpieczenia logistycznego nowo wprowadzanego SpW, należy bez-
względnie wymagać: 

• stosowania zasady naliczania odpowiedniej liczby godzin zajęć prak-
tycznych na jednego słuchacza, pozwalającej na własnoręczne wykonanie 
przez niego wszystkich czynności obsługowo-naprawczych, przewidzia-
nych na tym sprzęcie dla danego poziomu zabezpieczenia; 

• pozyskiwania przez gestora wraz z nowym SpW odpowiedniej ilości 
symulatorów i stendów do ośrodka szkolenia, pozwalających na prowa-
dzenie szkolenia specjalistów pododdziałów remontowych wszystkich 
szczebli zabezpieczenia logistycznego, jak również specjalistycznych pro-
gramów komputerowych; 

• koncentrowania szkoleń na zajęciach praktycznych stanowiących 
około 70-80% ogólnego czasu zajęć; 

• podziału zajęć praktycznych na etapy z wykonywaniem czynności 
w pracowniach szkolnych, szkolnych halach remontowych oraz podsumo-
waniem nabytej wiedzy i umiejętności w czasie zajęć taktyczno-
technicznych na poligonie; 

• nowatorskiego podejścia do tematyki szkolenia poprzez zastępowa-
nie konwencjonalnych metod nauczania przez trenażery wirtualne, symula-
tory itp.; 

• wykorzystania treści multimedialnych w programach szkoleniowych. 
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MAINTENANCE AND SUPPLY SYSTEM FOR THE LEOPARD 
2 TANK AND ACCOMPANYING EQUIPMENT – SELECTED 

PROBLEMS 
 

The aim of this paper is to compare the technical support system 
for basic armoured equipment already used by the Polish Land Forces 
with the new, purchased equipment, and to adapt this system to current 
conditions and needs. 

The discussion particularly concerns the tank Leopard 2 A4/A5, whose 
maintainability and vulnerability under repair stems from a different, non-
post-Soviet, armoured equipment engineering design philosophy. 

The use of the above-mentioned equipment triggers changes regard-
ing the organization and personnel structure of technical maintenance units 
on each procedural and instructional level of command.  
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BAROMETRY POLEMOLOGICZNE JAKO  
NARZĘDZIE BADAWCZE POLEMOLOGII 

 
 

Słowa klucz: polemologia, barometry polemologiczne,  

wojna w Bośni i Hercegowinie 

 
 

Wstęp 
 

Wojny, spory towarzyszą ludziom od zarania dziejów. W związku z tym 
po zakończeniu II wojny światowej, której skutkami były olbrzymie straty 
w ludziach i zrujnowana gospodarka światowa, zaczęto zastanawiać się 
nad tym, co jest przyczyną wojen itp. Dlatego też powstała polemologia. 
W poniższej pracy przybliżono sylwetki prekursorów polemologii, 
przedstawiono pojęcie polemologia oraz przybliżono narzędzia badawcze 
polomologii, tj. barometry polemologiczne. Ponadto ukazano praktyczne 
wykorzystanie barometrów polemologicznych na przykładzie wojny 
w Bośni i Hercegowinie trwającej od początku marca 1992 r. do 1995 r.  

 
 

Twórcy polemologii 
 
Na podstawie literatury przedmiotu wybrano prekursorów polemologii 

i poniżej przedstawiono ich sylwetki.  
Twórcą polemologii jest francuski uczony Gaston Bouthoul żyjący 

w latach 1896-1970. W 1945 r. w Paryżu powstał pierwszy na świecie 
Instytut Polemologiczny, którego dyrektorem był Gaston Bouthoul. Swoje 
główne tezy i teorie przedstawił w dziele Traite de polemologie. Socjologie 
des gueres (Traktat o polemologii. Socjologia wojen) wydanym w 1970 r. 
To bardzo obszerne działo zawierające następujące zagadnienia 
polemologii: 

• kwestie metodologiczne badań nad wojnami; 
• definicje i ograniczenia fenomenu wojny; 
• filozoficzne doktryny wojenne; 
• morfologię wojny; 
• elementy techniczne wojen; 
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• socjologiczne znaczenie ewolucji techniki wojennej; 
• taktykę i strategię; 
• aspekty ekonomiczne wojen; 
• elementy demograficzne wojen; 
• elementy psychologiczne wojen; 
• domniemane przyczyny wojen; 
• cykliczność wojen; 
• rozwój i badania polemologii. 
Należy wskazać, iż powyżej przedstawiony zakres Traktatu 

o polemologii. Socjologia wojny świadczy o jego bardzo szerokim 
i interdyscyplinarnym podejściu do wojny. Dzieło zawiera główną myśl 
przewodnią, która brzmi: Od poznania wojny do poznania pokoju lub 
w innym ujęciu: jeśli chcesz pokoju poznaj wojnę1.  

Jan Gotlieba (Bogumił) Bloch, żyjący w latach 1836-1902, jest również 
uznawany za prekursora polemologii. Napisał 5 tomowe dzieło pt. Przyszła 
wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym. Należy 
zauważyć, że poświęcił on tak bardzo dużo uwagi na tworzenie dzieła, iż 
zmuszony był zawiesić swoją pracę zawodową bankiera i przedsiębiorcy. 
Pierwszy tom poświęcił rozważaniom dotyczącym uzbrojenia oraz 
działaniom różnego rodzaju wojsk, natomiast tom drugi – tematyce 
dotyczącej liczebności walczących wojsk, kwestiom związanym 
z kierowaniem armią, a także taktyce wojennej i walce partyzanckiej. 
Trzeci tom dotyczył wojny morskiej, a czwarty zagadnień związanych 
z ekonomiką wojny, działaniami wojennymi, jak również społecznymi 
i ekonomicznymi skutkami przygotowywania wojny. Rozważania związane 
z pokojowym rozwiązywaniem sporów przedstawiono w piątym tomie. 
Prace nad dziełem trwały osiem lat, jednak wcześniej fragmenty 
wydawano w różnych czasopismach, jak np. Biblioteka Warszawska. 
Początkowo książkę wydano w dwóch językach tj. rosyjskim i polskim, 
jednak z czasem pojawiały się jej tłumaczenia na język niemiecki, angielski 
oraz francuski2. 

Do przedstawicieli polemologii zaliczany jest również Quincy Wright. 
Zdobył wykształcenie prawnicze, politologiczne. Zawodowo pracował 
również jako profesor na amerykańskim uniwersytecie. To autor dzieła 
 A Study of War (Traktat o wojnie) składającego się z dwóch tomów. 
Traktat, w którym wojna postrzegana jest jako zjawisko społeczne, wydano 
w 1951 r. w Chicago.  
 
 
                                                           

1 M. Huzarski, B. M. Szulc, Metodologiczna tożsamość polemologii, AON, 
Warszawa, 2010, s. 16-17. 

2 M. Palczewska, M. Centkowska, Polemologia i irenologia w badaniach 
problemów wojny i pokoju, AON, Warszawa, 2016, s. 9-10. 
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Traktat o wojnie omawia takie treści jak: 
• fenomen wojny; 
• koncepcje wojny; 
• zmienność wojny a historia; 
• warunki sprzyjające powstawaniu wojny; 
• prawna tolerancja wojny; 
• różnice kulturowe narodów; 
• integracja społeczna a wojna; 
• opinia publiczna a wojna; 
• przewidywanie wojny; 
• przyczyny wojen; 
• warunki pokoju; 
• kontrola nad wojną3. 
Quincy Wright jest twórcą czteroczynnikowego modelu powstawania 

wojen, który przedstawiono na rysunku nr 1. 
 

 
Źródło: opracowanie na podstawie M. Palczewska, Polemologia, AON, Warszawa, 2015, 
s. 12. 

Rys. 1. Czteroczynnikowy model powstawania wojen 

 
Zgodnie z powyższym rysunkiem czteroczynnikowy model 

powstawania wojen zawiera następujące czynniki: technologię, która 
związana jest najbardziej ze sprawami wojskowymi natomiast prawo, 
odnoszące się do samej wojny a dokładnie do wszelkich przepisów 
prawnych dotyczących rozpoczęcie wojny; organizacje społeczne, 

                                                           
3 M. Huzarski, B. M. Szulc, Metodologiczna tożsamość…, s. 17. 
 



Olga Powałko 

 156 

dotyczące plemion, narodów itp., a także podział opinii i postaw 
dotyczących podstawowych wartości.  

Ludzkie życie składa się z czterech poziomów kultury. Są to poziom: 
technologiczny, społeczny, prawny, biologiczno-psychologiczny. 
Poziomom tym odpowiadają powyżej wymienione czynniki. Uznaje się iż 
na każdym z powyżej wymienionych poziomów może wystąpić konflikt. 
Natomiast gdy miejsce będą miały nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
organów i instytucji, których podstawowym celem działalności jest 
zapewnienie bezpieczeństwa, to może wystąpić konflikt z użyciem siły. 
W związku z tym w przypadku, jeżeli na którymkolwiek poziomie wystąpią 
brak kontroli lub nieodpowiednie regulacje, mogą pojawić się przemoc 
i wojna uznawane za zjawiska prawdopodobne i naturalne. Według 
Wrighta pokój jest równowagą pomiędzy różnorodnymi siłami. W ramach 
zachowania, przywrócenia itp. pokoju realizowanie są różne działania, 
które bardzo często mają charakter nowatorski. Przykładowo tworzenie 
nowych organizacji, których podstawowym celem działalności jest 
zachowanie, przywrócenie pokoju na całym świecie bądź 
w poszczególnych jego częściach4.  

W literaturze przedmiotu wymieniono również jako prekursorów 
polemologii Pitrima Aleksandrowicza Sorokina, Clausewitza, Sun Tzu. 
Natomiast do polskich badaczy zajmujących się polemologią należą: 
Władysław Sikorski, Bolesław Balcerowicz, Eugeniusz Ponczek, Katarzyna 
Piskrzyńska, Tadeusz Kęsoń, Jerzy Świeca5. Duże znaczenie dla rozwoju 
polemologii mają prace profesora Michała Huzarskiego – autora 
Polemologii poznanie fenomenu wojny dla idei pokoju, Wiedzy 
o polemologii w Metodologicznej tożsamości polemologii. 

 
 

Polemologia 
 

Polemologia jest młodą dyscypliną naukową zajmującą się badaniem 
wojen i konfliktów zbrojnych. W literaturze przedmiotu znajduje się wiele 
definicji pojęcia polemologia różnych autorów. Poniżej autorka przedstawia 
wybrane z nich. Za twórcę terminu polemologia uważa się G. Bouthoul, 
którego postać i tezy przybliżono w poprzedniej części pracy. Natomiast 
słowo polemologia wywodzi się od greckiego polemos, co oznacza: bój, 
wojnę, walkę6.  

Według Tadeusza Kęsonia polemologia oznacza obszar badań nad 
wojnami konfliktami zbrojnymi zarówno w przyszłości, teraźniejszości, jak 

                                                           
4 M. Palczewska, Polemologia, AON, Warszawa, 2015, s. 12-13. 
5 Tamże, s. 13-14. 
6 Tamże, s. 14. 
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i przyszłości. Jest dyscypliną naukową zajmującą się wyjaśnieniem 
przyczyn, źródeł, uwarunkowań wojen i konfliktów zbrojnych. Analizuje ich 
naturę, umiejscawia w czasie i przestrzeni, bada ich cykliczność, 
natężenie, rozmiar, skalę, a także związki przyczynowo-skutkowe oraz 
klasyfikacje7.  

Eugeniusz Ponczek uważa, że polemologia to nauka o wojnie, jej 
etiologia, łącznie z refleksją o przedsięwzięciach dotyczących możliwości 
wyeliminowania konfliktów militarnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
oraz urzeczywistnienia ładu pokojowego8.  

Według Gastona Bouthoula polemologia składa się z następujących 
elementów: 

• ogólnej socjologii wojny – poszukiwania rytmów wojowniczości; 
• etiologii wojen – badania przyczyn wojen: strukturalnych, 

koniunkturalnych i okazjonalnych (czynniki wirulencyjne); 
• prospekcji – badania nad zagrożeniami wojną w danym czasie 

(barometry polemologiczne)9. 
Ze względu na tematykę niniejszego materiału szczególną uwagę 

poświecono barometrom polemologicznym. 
Głównym przeznaczeniem barometrów jest badanie zagrożeń wojną za 
pomocą pięciu czynników (rys. 2.). Poniżej poddano je krótkiej 
charakterystyce. 

 
 

 
Źródło: opracowanie na podstawie M. Huzarski, A. Czupryński (red.), Teoretyczno-
pragmatyczne aspekty uprawiania polemologii, AON, Warszawa, 2014, s. 76. 

Rys. 2. Barometry polemologiczne 

                                                           
7 T. Kęsoń, Pojęcie konfliktu i wojny w literaturze. Podejście polemologiczne 

w badaniach konfliktów zbrojnych, skrypt internetowy: 
www.osrodekbadania.waw.pl, s. 8 [dostęp: 20.06.2017]. 

8 E. Ponczek, Wojna – bezpieczeństwo – pokój w kontekście refleksji 
polemologiczno irenologicznej, [w:] G. Ciechanowski, Konflikty współczesnego 
świata, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2006, s. 7. 

9 M. Huzarski, A. Czupryński (red.), Teoretyczno-pragmatyczne aspekty…, 
s. 74. 
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Czynniki geograficzne i geopolityczne  są najbardziej ogólne. W ich 

skład wchodzą elementy, które charakteryzują właściwości: geograficzne – 
przestrzeń, czasowe – trwanie. Możliwość umiejscowienia w czasie 
i przestrzeni wojen i konfliktów zbrojnych pozwala polemologom wyróżnić 
pojęcia linii pęknięć oraz linii podziałów. Linię pęknięć geopolitycznych 
mają ścisły związek z punktami zapalnymi, gdyż podczas konfliktów punkty 
zapalne zlokalizowane są w pobliżu linii pęknięć. Natomiast linie podziału 
wyznaczane są przez podziały: rasowe, etniczne, religijne i ideologiczne, 
jak też przez zróżnicowany poziom rozwoju ekonomicznego i przyrostu 
demograficznego10.  

Czynniki długookresowe  – polemolodzy zakładają, że czas trwania 
istotnych procesów jest specyficzny dla każdego typu społeczeństwa, 
a zmiany jego periodyczności powodują zmianę typu cywilizacji. Należy 
wskazać, iż występują zależność pomiędzy epoką historyczną 
i częstotliwością występowania konfliktów zbrojnych i wojen. Należy brać 
to pod uwagę podczas dokonywania analizy cykliczności występowania 
konfliktów zbrojnych i wojen11.  

Czynniki koniunkturalne  – zależne od wydarzeń politycznych, 
zaliczane są tu zawierane sojusze i koalicje, które przyczyniają się do 
zmiany w stosunku sił, jak również w dużym stopniu do zakłóceń 
wewnętrznej i zewnętrznej równowagi strukturalnej12.  

Barometry struktur narodowych  – wykazują bardzo ścisły związek 
ze strukturą państwa, kształtowane także przez poziom rozwoju państwa 
w sektorze gospodarki, ekonomii, wojska13.  

Barometry polemologiczne, krótkookresowe, mające na celu 
zarówno poszukiwanie, jak i poznanie przyczyn wojen oraz konfliktów 
zbrojnych jednakże w zakresie motywacji, jak również predyspozycji 
socjologicznych i psychologicznych. Należy wskazać, iż bardzo duże 
znaczenie odgrywają media oraz propaganda, gdyż pod wpływem ich 
działalności następuje przekształcenie agresji nieukierunkowanej w czynną 
wrogość14. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
10 M. Huzarski, B. M. Szulc, Metodologiczna tożsamość…, s. 82. 
11 Tamże, s. 76. 
12 Tamże, s. 76. 
13 Tamże, s. 76. 
14 Tamże, s. 76. 
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WYKORZYSTANIE BAROMETRÓW POLEMOLOGICZNCYH  
NA PRZYKŁADZIE WOJNY W BOŚNI I HERCEGOWINIE 

(1992-1995) 
 

Barometry polemologiczne stanowią narzędzia badawcze polemologii. 
W związku z tym na podstawie barometrów polemologicznych dokonano 
analizy wojny w Bośni i Hercegowinie trwającej od 1992 r. do 1995 r. 
Wojna ta stanowi jedną z kilku wojen towarzyszących rozpadowi byłej 
Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Przyczyn rozpadu 
Jugosławii upatruje się zarówno w czynnikach wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych. Do czynników wewnętrznych należą zbyt duże 
zróżnicowane etniczne, śmierć przywódcy Josipa Broz Tito, pogłębiający 
się kryzys gospodarczy, próba serbskiej dominacji. Natomiast do 
zewnętrznych tzw. „ jesień ludów”15.  

Jak wcześniej wspomniano jednym spośród trzech elementów 
tworzących polemologię jest etiologia wojen, czyli przyczyny wojen.  

Tadeusz Kęsoń wyróżnia następujące przyczyny: 
• przyczyny strukturalne związane z poziomem rozwoju 

intelektualnego, techniki, ekonomii, uwarunkowaniami historycznymi itp.; 
• przyczyny koniunkturalne, czyli powiązane z sojuszami, koalicjami, 

odnoszące się również do zachowań publicznych, które są kształtowane 
pod wpływem propagandy, ideologii; 

• przyczyny okazjonalne (bezpośrednie) zalicza się tu 
nieprzewidziane incydenty, prowokacje itp. 

W nawiązaniu do powyższego podziału poniżej przedstawiono 
przykładowe przyczyny wojny w Bośni i Hercegowinie według klasyfikacji 
polemologicznej16.  

Przyczyny strukturalne:  
• federacja utworzona na bazie doświadczeń powojennych 

(utworzenie federacji po II wojnie światowej, Bośnia i Hercegowina 
stanowiła jedną z republik byłej Jugosławii); 

• wyniszczenia spowodowane II wojną światową;  
• po śmierci Josipa Broz Tito w 1980 r. nasilał się kryzys 

gospodarczy; 
• bardzo wysokie bezrobocie; 
• „jesień ludów” – wydarzenia mające miejsce w Europie Środkowo-

Wschodniej w 1989 r., które przyczyniły się do rozpadu rządów 
komunistycznych; 

                                                           
15 I.Rycerska, Rozpad Jugosławii. Przyczyny i przebieg, Wydawnictwo 

Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, 2003, s. 153-172. 
16 T. Kęsoń, Pojęcie konfliktu i wojny..., s. 12. 
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• próba utworzenia „Wielkiej Serbii” – chęć dominacji oraz 
uzależnienia pozostałych republik17. 

Przyczyny koniunkturalne:  
• interwencje podejmowane przez ONZ, NATO, EWG, nakładane 

sankcje i embarga ograniczające możliwości handlowe, a przy tym 
przyczyniające się do zmniejszania źródła państwowego dochodu; 

• mocarstwa zachodnie wspierające Muzułmanów i Chorwatów 
w obawie przed wzmocnieniem Serbii uważanej za państwo 
komunistyczne orientujące się na Rosję; 

• podobnie jak wyżej oceniano serbskiego prezydenta Milosevicia, 
czemu dawano wyraz w propagandzie medialnej18. 

Przyczyny okazjonalne:  
• trwające od 29 lutego do 1 marca referendum niepodległościowe, 

w którym za niepodległością Bośni i Hercegowiny opowiedziało się 99,4% 
głosujących; 

• zbojkotowanie referendum przez Serbów; 
• 2 marca 1992 r. Serbowie zaczęli wznosić barykady w Sarajewie19. 
W 1992 r. w Chorwacji wybuchła wojna w związku z tym prezydent 

Bośni i Hercegowiny stanął przed wyborem: mógł pozostawić republikę 
w składzie „Trzeciej Jugosławii” bądź ogłosić niepodległość. Jak wyżej 
wspomniano od 29 lutego do 1 marca przeprowadzono w Bośni 
i Hercegowinie referendum, w którym zdecydowana większość 
głosujących, bo aż 99,4 %, wybrała niepodległość. W odpowiedzi Serbowie 
zbojkotowali referendum i zaczęli wznosić barykady w Sarajewie. 3 marca 
1992 r. niepodległość została proklamowana przez parlament Bośni 
i Hercegowiny. Wspólnota Europejska zaproponowała kompromisowe 
rozwiązanie dla stron. Dotyczyło to podziału Bośni i Hercegowiny na 
następujące kantony: muzułmański, serbski i chorwacki. Natomiast 27 
marca przez bośniackich Serbów zastała proklamowana Serbska 
Republika Bośni i Hercegowiny, a 3 lipca 1992 r. proklamowano 
chorwacką republikę Herceg-Bośnia. Jednakże żadna z powyżej 
wymienionych republik nie została uznana na arenie międzynarodowej20.  

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w myśl 
rezolucji 753 nałożyła sankcję międzynarodowe dotyczące handlu bronią 
pomiędzy państwami tworzącymi byłą Jugosławię. Natomiast w ramach 
rezolucji nr 757 na Czarnogórę i Serbię nałożono embarga handlowe. 
W związku z tym 16 lipca 1992 r. NATO w celu obserwacji czy 

                                                           
17 I. Rycerska, Rozpad Jugosławii…, s. 153-172. 
18 M. Tanty, Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Książka i Wiedza, 

Warszawa, 2003, s. 351-352. 
19 L. Podhorecki, Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, 

Mada, Warszawa, 2000, s. 208. 
20 Tamże, s.208. 
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postanowienia są przestrzegane przeprowadziło operacje morską i lotniczą 
Martimore Monitor21.  

Cyrus Vance i David Owen uważani są za międzynarodowych 
mediatorów, którym zawdzięcza się przeprowadzenie pierwszych 
negocjacji pomiędzy zwaśnionymi stronami. Negocjacje, na których 
przedstawiono dziesięciopunktowy plan pokojowy dla Bośni i Hercegowiny, 
trwały od 2 do 4 stycznia 1993 r. Zakładano między innymi podział Bośni 
i Hercegowiny na dziesięć prowincji, w ramach Konstytucji uznanie 
największych grup etnicznych, tj. Serbów, Muzułmanów, Chorwatów, jak 
również, demilitaryzację kraju będącego pod kontrolą ONZ i EWG. Na 
powyższy plan pokojowy zgodzili się Chorwaci i Muzułmanie, ale 
w referendum w dniach 15-16 maja 1993 r. 96 % bośniackich Serbów 
odrzuciło wyżej przedstawiony plan, natomiast popierało utworzenie 
Republiki Serbskiej Bośni.  

W Genewie 23 czerwca 1993 r. przeprowadzono konferencje 
dotyczącą spraw Bośni. Uczestnikami konferencji byli między innymi 
Franjo Tudman, Slobodan Miloszević, przywódca bośniackich Serbów 
Radovan Karadzić i przywódca bośniackich Chorwatów Mate Bobana. 
Podczas konferencji opracowano projekt, w ramach którego Bośnia 
i Hercegowina miały zostać podzielone na trzy państwa etniczne. 
Propozycja ta została odrzucona przez Prezydium Bośni i Hercegowiny22. 
W planie Owena-Stoltenberga zapisano następujące punkty: 

1. Powstają enklawy czyste etnicznie. 
2. Banja Luka będzie centrum części serbskiej, Mostar chorwackiej, 

a Sarajewo muzułmańskiej. 
3. Muzułmanie otrzymują enklawy wokół dwóch miast: Sarajewa 

i Bihacia, które nie będą ze sobą połączone. 
4. Dostęp do Adriatyku dla Muzułmanów będzie zapewniony przez 

korytarz biegnący przez część chorwacką, który połączy Sarajewo 
z morzem23. 

Wejście powyższego planu w życie spowodowałoby masowe wędrówki 
ludności, bo w celu uniknięcia czystek etnicznych ludność musiałaby 
przenosić się na „właściwą część”. Pod koniec kwietnia 1994 r. utworzono 
„grupę kontaktową”, Jej głównym przeznaczeniem miało być 
opracowywanie planów pokojowych. Tworzyli ją przedstawiciele Rosji, 
Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Niemiec, Grecji, Unii Europejskiej 
i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Strony konfliktu nie akceptowały 
planów pokojowych opracowywanych przez „grupy kontaktowe”.  

                                                           
21 I. Rycerska, Rozpad Jugosławii…, s. 99. 
22 L. Podhorecki, Jugosławia. Dzieje narodów…, s. 207-208. 
23 I.Rycerska, Rozpad Jugosławii…, s. 102. 
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W lipcu 1995 r. w Srebrenicy doszło do największej masakry podczas 
wojny w Bośni i Hercegowinie. Masakra ta jest uznawana za największe 
ludobójstwo w Europie od czasu II wojny światowej.  

Zasadniczym celem układu pokojowego parafowanego 21 listopada 
1995 r. w Dayton, a 14 grudnia podpisanego w Paryżu, było zakończenie 
konfliktu w Bośni i Hercegowinie. Zakładano, iż w ramach układu z Dayton 
Bośnia i Hercegowina będą stanowiły jedno państwo, składające się 
z Federacji Chrowacko-Muzułmańskiej stanowiącej 51 % terytorium oraz 
Republiki Serbskiej stanowiącej 49 %. Określono również sposób wyboru 
oraz strukturę władzy, gdzie występował jeden prezydent, dwuizbowy 
parlament oraz jeden wspólny Trybunał Konstytucyjny. Bank centralny 
i waluta również były wspólne. Siły Implementacyjne – IFOR, liczące 60 
tysięcy żołnierzy kontrolowały, czy założenie układu z Dayton są 
przestrzegane przez strony konfliktu. Natomiast w grudniu 1996 r. IFOR 
zostało przekształcone w siły stabilizacyjne – SFOR liczące 38 tysięcy 
żołnierzy. Mimo iż konflikt w Bośni i Hercegowinie zakończył się 
podpisaniem pokojowego układu, to dręczące problemy pozostawały bez 
rozwiązania. Nie ustała wrogość pomiędzy trzema dominującymi grupami 
etnicznymi. Ponadto każda z tych grup posiadał siły zbrojne. Natomiast 
przed podjęciem walki powstrzymywały ich stacjonujące siły SFOR. Nawet 
wizyta Jana Pawła II, która miała miejsce 12-13 kwietnia 1997r., nie 
zdołała zbliżyć narodów żyjących w Bośni i Hercegowinie. Wizyta papieża 
miała na celu przywrócenie pokoju i ponowne utworzenie wieloetnicznego 
oraz tolerancyjnego państwa. Jednak życzliwie został on przyjęty tylko 
i wyłącznie przez Chorwatów24.  

Powyżej przedstawiono wojnę w Bośni i Hercegowinie trwającą od 
1992 r. do 1995 r. Natomiast poniżej dokonano analizy wojny w kontekście 
barometrów polemologicznych.  

Czynniki geograficzne i geopolityczne  
Określając ramy czasowe, przyjmuje się okres od 1 marca 1992 r., 

kiedy to przeprowadzono referendum niepodległościowe, a następnie 
Serbowie zaczęli wznosić barykady do 14 grudnia 1995 r., kiedy w Paryżu 
podpisano traktat pokojowy kończący wojnę w Bośni. Teatrem działań jest 
Bośnia i Hercegowina położona w Południowo-Wschodniej Europie 
w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego, granicząca z Chorwacją, 
Serbią i Czarnogórą. Na rysunku nr 3 przedstawiono położenie 
w Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii. Punktem czerwonym 
oznaczono Bośnię i Hercegowinę. Na ukształtowanie Bośni i Hercegowiny 
składają się góry, zdecydowaną większość terytorium zajmują Góry 
Dynarskie z najwyższym szczytem Maglić 2386 m. n.p.m. oraz kotliny, tj. 
Kotlina Panońska znajdująca się na północno-wschodnim obszarze. 

                                                           
24 M. Tanty, Bałkany w XX wieku…, s. 355-357. 
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Należy dodać, iż blisko połowa terytorium jest zalesiona. Sawa to 
największa rzeka znajdująca się na terytorium Bośni i Hercegowiny25. 

 

 
Żródło: htttps://pl.wikipedia.org/wiki/Socjalistyczna_Federacyjna_Republika_Jugos%C5%8 
2awii#/media/File:Jugos%C5%82awia_2006-2008-map.png. 

Rys. 3. Poło żenie Bo śni i Hercegowin w Socjalistycznej Federacyjnej  
Republice Jugosławi 

 
Czynniki długookresowe  
Podczas II wojny światowej miejsce miały następujące zdarzenia. 

Niezależne Państwo Chorwackie powstało w wyniku kolaboracji 
Chorwatów z Niemcami i Włochami. Podobnie muzułmańscy działacze 
z Bośni i Hercegowiny za wszelką cenę dążyli do uzyskania autonomii. 
Dlatego też w listopadzie 1942 r. skierowano do Hitlera memorandum, 
w którym stwierdzili, iż nie są Słowianami, a wywodzą się od Gotów. 
Podkreślali, iż na Bałkany przybili w III wieku jako plemię germańskie. 
Odpowiadając na powyższe, stworzono ochotniczy legion muzułmański. 
Oficerowie wchodzący w skład Waffen SS z 13 Dywizji Górskiej SS 
„Handschar” 23 oraz Dywizji Górskiej SS „Kama” mieli niemieckie 
pochodzenie. Formację tę ponadto w latach 1942-1943 zasilała ludność 
pochodzenia albańskiego i chorwackiego. Uznaje się, iż Waffen SS liczyło 
około 20-25 tysięcy żołnierzy. W celu odpowiedniego przeszkolenia zostali 
wysłani na Śląsk i do Francji. Po odbyciu szkoleń powrócili do Bośni, gdzie 
w marcu 1944 r. walczyli przeciw partyzantom. Należy wskazać, iż 
niejednokrotnie formacja ta dokonywała mordów na serbskiej ludności.  

                                                           
25 https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina [dostęp: 

20.06.2017]. 
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Historia ukazuje, iż starcia pomiędzy Serbami, Chorwatami 
i Muzułmanami miały również miejsce podczas II wojny światowej26. 

Barometry struktur narodowych 
Bośnia i Hercegowina nie była jednolita etnicznie, co przedstawia 

poniższy rysunek nr 4. Jednak trzy społeczności narodowe, tj. Muzułmanie 
(44 %), Serbowie (30,7 %) i Chorwaci (18,1 %) stanowili znaczącą 
przewagę nad pozostałymi. Należy wskazać, iż zróżnicowaniu etnicznemu 
towarzyszy również zróżnicowanie wyznaniowe27.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: D. Anderson, The collapse of Yogoslavia: Background and Summary, No. 14 1995-

96, s. 7. 

Rys. 4.  Struktura narodowo ściowa Bo śni i Hercegowiny w 1991 r.  

 
Barometry koniunkturalne 
Jak już wyżej wspomniano, 16 lipca 1992 r. miała miejsce operacja 

morska i lotnicza zwana Maritimore Monitor, przeprowadzona przez NATO 
w celu obserwacji czy przestrzegane są sankcje na handel bronią 
pomiędzy państwami byłej Jugosławii, a także embarga handlowe 
nałożone na Czarnogórę i Serbię28.  

9 października 1992 r. przyjęta została przez Radę Bezpieczeństwa 
ONZ rezolucja, w ramach której nastąpił zakaz lotów samolotów 
wojskowych nad Bośnią i Hercegowiną skierowany do stron konfliktu.  

W Bośni i Hercegowinie 10 i 11 kwietnia 1994 r. przeprowadzono 
pojedyncze naloty na pozycje serbskie zgodnie z rezolucją nr 824 Rady 

                                                           
26 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/32200/0011.pdf [dostęp 

20.06.2017]. 
27 D. Anderson, The collapse of Yogoslavia…, s. 7. 
28 I. Rycerska, Rozpad Jugosławii…, s. 99. 
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Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych o ustanowieniu sfer 
bezpieczeństwa w Bośni29.  

Przedstawiciele Rosji, Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec, Francji, Grecji, 
Unii Europejskiej, ONZ wchodzili w skład „grupy kontaktowej”, która 
powstała pod koniec kwietnia 1994 r. Jej głównym przeznaczeniem miało 
być opracowywanie planów pokojowych.  

Rezolucja nr 958 została przyjęta 19 listopada 1994 r. przez Radę 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ramach tej 
rezolucji NATO miało możliwość bombardowania serbskich pozycji 
w Krajinie. Natomiast 21 listopada doszło do zbombardowania pasów 
startowych lotniska w Udbinie, z którego samoloty Serbów wyruszały 
w celu nalotów na enklawę Bihać. Należy dodać, iż lotnisko to mieści się 
na obszarze Krajiny. 23 listopada NATO zbombardowało stacje 
radiolokacyjne. Była to odpowiedź ze strony NATO na zdarzenie mające 
miejsce 22 listopada, w którym to Serbowie ostrzelali 2 brytyjskie 
samoloty30.  

14 grudnia 1995 r. w Paryżu przez prezydentów Bośni, Serbii 
i Chorwacji zostało podpisane porozumienie pokojowe z Dayton. Zgodnie 
z tym porozumieniem nastąpił koniec wojny w Bośni i Hercegowinie31.  

Barometry polemologiczne krótkookresowe 
Bośnie i Hercegowinę zamieszkiwały trzy społeczności Serbowie, 

Muzułmanie i Chorwaci, stanowiące przewagę liczebną nad pozostałymi 
narodowościami. Jednakże każda z tych społeczności wykazywała inne 
oczekiwania względem przyszłości. W przypadku Chorwatów i Serbów 
cele były zbieżne, dążyli oni do połączenia z ojczystymi państwami, 
natomiast Muzułmanie nie chcieli podziału republiki, pragnęli, aby 
zachowała ona swoją integralność. Ich oczekiwania wynikały z faktu, iż 
sądzili, że wysoki przyrost naturalny spowoduje, że zyskają znaczącą 
przewagę liczebną, tym samym sprawiając, że Serbowie i Chorwaci będą 
stanowili mniejszości narodowe.  

Podczas wojny w Bośni i Hercegowinie dużą rolę odegrały media. 
Powszechnie uznaje się, iż środki masowego przekazu ze względu na 
dużą liczbę odbiorców i możliwość szybkiego przekazu informacji powinny 
podawać przekaz rzetelny i pozbawiony manipulacji. Niestety w przypadku 
relacjonowania wojny w Bośni było inaczej, co potwierdza przedstawiony 
przykład. Rząd Bośni i Hercegowiny nawiązał współpracę z amerykańską 
firmą Ruder Fin Global Public Affairs, zajmującą się public relations. Na 
zlecenie tej firmy pracowały zachodnie media. Dzięki czemu publikowano 
artykułu np. w New York Times. Przykładowo w jednym z artykułów 

                                                           
29 Tamże, s. 102. 
30 Tamże, s. 106. 
31 Tamże, s. 113. 
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umieszczonych w New York Times Serbowie zostali porównani do 
nazistów z okresu drugiej wojny światowej. Miało to na celu doprowadzić 
do współpracy z amerykańskimi organizacjami żydowskimi. Poniższy 
rysunek (rys.7.) przedstawia okładkę New York Times z sierpnia 1992 r. 
Na zdjęciu widnieje wychudzony bośniacki muzułmanina Fikret Alicia. 
Według podanych informacji w artykule muzułmanin więziony był w obozie 
w Trnpolje. Podawanie takich wiadomości do informacji publicznej służyło 
potwierdzeniu tezy o stworzonych przez Serbów obozach 
koncentracyjnych. W rzeczywistości zdjęcie przedstawiało Fikreta Alicia 
znajdującego się w obozie stworzonym dla uchodźców, którzy zostali 
pozbawieni dachu nad głową w wyniku konfliktu i nie mieli, gdzie się 
podziać. Natomiast drut odgradzał ludność od reporterów. Przykład ten 
świadczy, iż środki masowego przekazu manipulowały opinią społeczności 
międzynarodowej na temat wojny w Bośni. Najprawdopodobniej wynikało 
to z faktu, iż na świecie mało wiedziano o Bośni i Hercegowinie, a to 
ułatwiało mediom  manipulacje. W związku z tym pozyskiwane informacje 
uznawano za wiarygodne. Nie były poddawane weryfikacji i selekcji32.  

 

 
Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/o-tym-sie-nie-mowi-nieznana-strona-wojny-
na-balkanach/dqmmm [dostęp 05.05.2017]. 

Rys. 7. Okładka „Time” z 17 sierpnia 1992 r. –  

muzułma ński wi ęzień jednego z serbskich obozów  

                                                           
32 P. Zawada, Wpływ mediów na rozpad Jugosławii, 

www.academia.edu/12943663/Wp%C5%82yw_medi%C3%B3w_na_rozpad_Jugos%C5%8
2awii, [dostęp: 20.06.2017]. 
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WNIOSKI 

 
Polemologia ma na celu badanie wojen i konfliktów zbrojnych, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na ich intensywność, cykliczność, 
odniesienie zarówno w czasie, jak i przestrzeni oraz przyczyny. Obszarem 
zainteresowań polemologii są wojny i konflikty zbrojne z przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości. Dlatego też polemolodzy opracowują 
prognozy i założenia dotyczące rozwoju przyszłych konfliktów zbrojnych 
i wojen. W związku z tym strona społeczna, polityczna, militarna może 
opracowywać pewne warianty reakcji, jak również działania. Należy 
wskazać, iż dokonując analiz wojen, np. przy wykorzystaniu barometrów 
polemologicznych, czyli narzędzia badawczego wykorzystywanego 
w polemologii, zauważa się, iż pewne elementy z przeszłości pojawiają się 
również współcześnie. Przykładowo kwestie związane z manipulacją ze 
strony mediów, tak charakterystyczne w przypadku wojny w Bośni 
i Hercegowinie, również mają miejsce w przypadku trwającego nadal 
konfliktu zbrojnego na Ukrainie, który rozpoczął się w 2014 r. Powyżej 
wymieniono przykłady wchodzące w zakres poszczególnych barometrów 
polemologicznych. Mają one na celu identyfikację i analizę zjawiska wojny. 
Omówione powyżej barometry umożliwiają scharakteryzowanie przyczyn, 
przebiegu oraz efektu konfliktu. 
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POLEMOLOGICAL BAROMETRS AS TESTED TOOLS 
IN POLEMOLOGY 

 
The aim of this paper is to discuss the profiles of precursors 

of polemology. It also contains the definition of polemology as well as the 
description of its research tools i.e. polemology barometers. Moreover, the 
author shows the practical use of polemology barometers using 
an example of the War in Bosnia and Herzegovina, which lasted 
from March, 1992, until 1995. 
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SYSTEM WIĘZIENNICTWA W POLSCE  
A BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

 
 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo wewnętrzne,  system więziennictwa,  

Służba Więzienna 

 
 

Wstęp 
 
W poniższym artykule przybliżono teoretyczne aspekty bezpieczeń-

stwa wewnętrznego, tj. jego pojęcie, komponenty składające się na bez-
pieczeństwo wewnętrzne, czyli bezpieczeństwo publiczne, powszechne 
i ustrojowe. Bardzo krótkiej charakterystyce poddano system bezpieczeń-
stwa wewnętrznego, w którym ukazano miejsce Służby Więziennej. Na-
stępnie opisano system więziennictwa w Polsce oraz pokrótce scharakte-
ryzowano poszczególne elementy tworzące strukturę systemu, a także 
wymieniono zadania Służby Więziennej. W artykule wspomniano również 
o reformie polskiego systemu więziennictwa, którą zapoczątkowano 
w 2017 roku Następnie ze względu na aktualność przedstawiono wyniki 
badań otrzymanych w ramach obronionej pracy magisterskiej pt. Wpływ 
systemu więziennictwa na bezpieczeństwo wewnętrzne w czerwcu 2016 r.  

Przedmiotem bada ń jest system więziennictwa w Polsce. 
Celem bada ń jest analiza wpływu systemu więziennictwa na bezpie-

czeństwo wewnętrzne państwa.  
Główny problem badawczy został sprecyzowany w pytaniu: Czy sys-

tem więziennictwa ma wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa?  
W celu dogłębnego rozważenia głównego problemu badawczego po-

stawiono następujące pytania szczegółowe : 
1. Czy pozbawienie wolności osoby, która dokonała przestępstwa 

wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa przez społeczeństwo? 
2. Jaka jest rola kary pozbawienia wolności? 
3. Czy więzienie pełni rolę odstraszającą przed dokonaniem przestęp-

stwa? 
4. Czy pytanie o karalność zadawane podczas rozmowy o pracę dys-

kredytuję osobę po wyroku starającą się o pracę? 
Autorka przypuszcza że system więziennictwa ma wpływ na bezpie-

czeństwo wewnętrzne państwa.  
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W celu osiągnięcia założonego celu badań, jak również rozwiązania 
problemu badawczego, wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego 
i technikę ankiety. W badaniu udział wzięło 100 respondentów. Zastoso-
wano także metodę analizy literatury. 

 
 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 
 

Zgodnie z teorią Abrahama Maslowa potrzeba bezpieczeństwa stano-
wi jedną z ludzkich potrzeb (rys. 1.). W związku z tym władze państwa po-
dejmują działania mające na celu zaspokojenie potrzeb ludności, która 
czuje się bezpiecznie wtedy, kiedy w kraju panuje ład i porządek. Rozwa-
żania będą dotyczyły bezpieczeństwa wewnętrznego ze względu na temat 
niniejszego materiału.  

 

 
Źródło: A. Ludwiczyński, H. Król, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa, 2006, 
s. 320-321. 

Rys. 1. Piramida potrzeb 

 
Powyżej nawiązano do teorii Abrahama Maslowa, używając przy tym 

pojęcia bezpieczeństwo. W związku z tym należy przybliżyć definicję tego 
pojęcia oraz przedstawić jego typologię w celu nawiązania do jednego 
z rodzajów bezpieczeństwa, jakie stanowi bezpieczeństwo wewnętrzne.  

Bezpieczeństwo jest określane jako stan pewności i spokoju wynikają-
cy z niskiego poziomu zagrożeń, posiadania pozytywnych perspektyw 
rozwojowych oraz skutecznych środków ochrony przed negatywnie warto-
ściowymi zjawiskami i procesami1. Bezpieczeństwo rozumiane jest dwoja-
ko. Wyróżnia się ujęcie wąskie i szerokie. Ujęcie wąskie, bardzo często 
określane jest pojęciem „negatywne”. W tym przypadku bezpieczeństwo 
interpretowane jest jako brak zagrożeń, w związku z tym bardzo duże zna-

                                                           
1 W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne 

i praktyczne, Arte, Warszawa, 2012, s. 9. 
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czenie mają działania mające na celu ochronę przed tymi zagrożeniami. 
Natomiast w ujęciu szerszym określanym jako „pozytywne” bezpieczeń-
stwo postrzega się z innej perspektywy. Zwraca się szczególną uwagę, iż 
następuje aktywne kształtowanie pewności przetrwania, posiadania fun-
damentalnych wartości i swobód rozwojowych danego podmiotu2.  

W tabeli 1 przedstawiono typologie bezpieczeństwa wraz z kryteriami. 
Jednakże należy podkreślić, iż bezpieczeństwo w rzeczywistości nie sta-
nowi podzielnej kategorii. Natomiast z przyczyn naukowych, politycznych 
itp. dokonuje się klasyfikowania i typologizacji bezpieczeństwa3. 

 
Tabela 1. Typologia bezpiecze ństwa 

Kryterium  Rodzaj bezpiecze ństwa 
Podmiotowe • bezpieczeństwo narodowe 

• bezpieczeństwo międzynarodowe: 
� wewn ętrznym – bezpiecze ństwo  

wewn ętrzne 
� zewnętrznym – bezpieczeństwo zewnętrzne 

Przedmiotowe  • polityczne 
• militarne 
• ekonomiczne (dzielone na: surowcowe, 

energetyczne, żywnościowe, socjalne, finan-
sowe, technologiczne itp.) 

• kulturowe 
• humanitarne 
• ekologiczne 
• ideologiczne itp. 

Kształt systemu bez-
pieczeństwa mi ędzy-
narodowego 
 

• system równowagi sił (klasyczny, „koncert 
mocarstw”, system bipolarny, system rów-
nowagi strachu) 

• system blokowy (sojusze) 
• system bezpieczeństwa kooperatywnego 
• system bezpieczeństwa zbiorowego (regio-

nalnego, uniwersalnego) 
Sposób prowadzenia 
przez państwa polity-
ki bezpiecze ństwa 
 

• polityka unilateralna, polegająca na prowa-
dzeniu działań jednostronnych (hegemonizm 
mocarstwowy, izolacjonizm, neutralność) 

• polityka multilateralna, skoncentrowana na 
działaniach we współpracy z innymi pań-
stwami i organizacjami międzynarodowymi 

                                                           
2 Tamże, s. 9. 
3 Z. Ściborek, B. Wiśniewski, R. B Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2015, s. 32. 
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Przestrzenne • bezpieczeństwo lokalne 
• bezpieczeństwo subregionalne 
• bezpieczeństwo regionalne 
• bezpieczeństwo ponadregionalne (strefowe) 
• bezpieczeństwo globalne (światowe, uniwer-

salne) 
Źródło: R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwo 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008, s. 16-18. 

 
Ze względu na tematykę niniejszego materiału dalsze rozważania bę-

dą dotyczyły bezpieczeństwa wewnętrznego wyróżnionego ze względu na 
kryterium podmiotowe. Po dokonaniu analizy literatury podejmującej tema-
tykę bezpieczeństwa wewnętrznego można stwierdzić iż nie ma jednej 
spójnej definicji pojęcia bezpieczeństwo wewnętrzne. Przykładowo w jed-
nej z definicji bezpieczeństwa wewnętrznego określa się je jako zakotwi-
czony w porządku ustrojowym stan stosunków i procesów wewnątrz pań-
stwa, który zapewniając skuteczną i harmonijną realizację interesu pań-
stwa i jego obywateli jednocześnie tworzy potencjał zdolności do sprawne-
go diagnozowania i reagowania w przypadkach pojawiających się zagro-
żeń godzących w te interesy. Należy wskazać iż pojęcie bezpieczeństwo 
wewnętrzne jest dość powszechnie używane zarówno w języku potocz-
nym, urzędniczym, jak i politycznym4. W poniższej tabeli (tab.2.) przedsta-
wiono, jak pojęciem tym posługuje się polski ustawodawca, przedstawiając 
wybrane przykłady aktów prawnych regulujących kwestie związane z bez-
pieczeństwem wewnętrznym. 

 
Tabela 2. Poj ęcia bezpiecze ństwa wewn ętrznego 

Akty prawne Pojęcie bezpiecze ństwa wewn ętrznego 
art. 135 Konstytucji RP W artykule określono obowiązki Rady Bezpie-

czeństwa Narodowego tj. organu doradczego 
prezydenta, w zakresie bezpieczeństwa we-
wnętrznego i zewnętrznego. 

art. 146 ust. 4 pkt. 7  
Konstytucja RP 

Artykuł ten stanowi o tym, że to Rada Mini-
strów jest odpowiedzialna za zapewnienie 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, 
a także porządku publicznego. 

art. 230 Konstytucji RP W artykule tym wymienione są składniki bez-
pieczeństwa wewnętrznego i są to : ustrój pań-
stwa, porządek publiczny oraz bezpieczeństwo 
obywateli. 

                                                           
4 K. Grosicka, L. Grosicka, P. Grosicki, Organizacja i kierowanie instytucjami bezpie-

czeństwa wewnętrznego państwa, Typografia Pułtusk, Pułtusk-Warszawa, 2013, s. 22. 
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art. 1 ustawy o Agencji  
Bezpiecze ństwa Wewn ę- 
trznego i Agencji Wywiadu   

W artykule zapisano, iż Agencję Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego oraz Agencję Wywiadu 
tworzy się, aby w ramach ich działalności po-
dejmowane były działania z zakresu ochrony 
bezpieczeństwa wewnętrznego, a także za-
pewnienie porządku konstytucyjnego. 

Źródło: C. Rutkowski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Tożsamość - kierowanie - zarządzanie, 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie, Warszawa, 2010, s. 17-26. 

 
Bezpieczeństwo wewnętrzne może być rozpatrywane w dwóch uję-

ciach tzn. wąskim i szerokim. W przypadku ujęcia szerszego bezpieczeń-
stwo wewnętrzne odnosi się do ochrony życia, zdrowia mienia obywateli, 
a także majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz skutka-
mi katastrof technicznych i klęsk żywiołowych. Natomiast w ujęciu wąskim 
jest utożsamiane z bezpieczeństwem publicznym, powszechnym i ustrojo-
wym. Rys. 2 przedstawia składowe bezpieczeństwa wewnętrznego. 

 

 
Źródło: J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa, 2013, s. 18. 

Rys. 2. Składowe bezpiecze ństwa wewn ętrznego 

 
Zgodnie z powyższym rysunkiem wyróżnia się trzy składowe bezpie-

czeństwa wewnętrznego: 
• bezpieczeństwo publiczne – władze w państwie w celu zapewnienia 

wszystkim obywatelom ochrony ich życia, zdrowia oraz mienia stwarzają 
odpowiednie warunki, a także tworzą odpowiednie instytucje mające po-
dejmować działania w tym zakresie. Jednakże w zakres bezpieczeństwa 
publicznego wchodzą działania przeciwdziałające zagrożeniom dla ładu 
społecznego i prawnego, które w jakimś stopniu mogą naruszyć przyjęte 
przez ogół normy. Wskazuje się, iż utrzymanie bezpieczeństwa publiczne-
go w państwie stanowi jedno z najstarszych zadań publicznych wykazują-
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ce związek z funkcją władzy publicznej. Przykładowo w starożytności za-
pewnienie bezpieczeństwa publicznego przejawiało się poprzez budowa-
nie fortyfikacji czy organizowanie administracji. Porządek publiczny to po-
jęcie, które ściśle związane jest z bezpieczeństwem publicznym, rozumia-
nym jako zespół norm prawnych i nieprawnych, których głównym celem 
jest zapewnienie ładu i spokoju w miejscach publicznych dostępnych dla 
wszystkich ludzi oraz w miejscach niepublicznych. Administracja publiczna 
jest odpowiedzialna za zapewnienie porządku publicznego. Jednak należy 
również docenić starania samorządów w tym zakresie, które to np. prze-
prowadzają różnego rodzaju programy profilaktyczne, np. przeciwdziałania 
alkoholizmowi czy narkomanii5; 

• bezpieczeństwo powszechne – uznaje się, że głównym celem or-
ganów i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa po-
wszechnego jest ochrona życia, zdrowia i mienia każdego obywatela, który 
zamieszkuje kraj, jak również majątku narodowego. Jednakże podejmo-
wane działania w ramach działalności instytucji i organów obejmują swoim 
zakresem ochronę ludności przed nagłymi zagrożeniami, takimi jak klęski 
żywiołowe, katastrofy, np. powódź, huragan itp. Bezpieczeństwo po-
wszechne ma związek z bezpieczeństwem ekologicznym i ochroną ludno-
ści. Należy wskazać iż bezpieczeństwo powszechne i ekologiczne choć 
mają ze sobą wiele wspólnego, to jednak występują również pomiędzy 
nimi różnice. Podstawowa różnica dotyczy przedmiotu zainteresowań. 
W przypadku bezpieczeństwa ekologicznego przedmiotem zainteresowań 
jest świat roślinny, zwierzęcy itp., natomiast w przypadku bezpieczeństwa 
powszechnego – jest to człowiek jego życie, zdrowie i mienie. Poniżej 
przedstawiono przykład, który umożliwi zrozumienie różnic pomiędzy po-
wyżej wymienionymi pojęciami. Załóżmy, że ze względu na bardzo duże 
opady deszczu przewidywana jest powódź. Wystąpi ona na terenach, któ-
rych nie zamieszkuje człowiek. W związku z tym w wyniku powodzi ucier-
pią tylko i wyłącznie flora i fauna. Przypadek ten wykracza poza obszar 
bezpieczeństwa powszechnego. Natomiast gdy powódź wystąpi na tere-
nie, który jest zamieszkany przez ludzi, w pierwszej kolejności ucierpi lud-
ność, a następnie będą rozpatrywane aspekty powiązane ze światem ro-
ślinnym i zwierzęcym6; 

• bezpieczeństwo ustrojowe – podstawowym celem bezpieczeństwa 
ustrojowego jest ochrona porządku konstytucyjnego. Porządek państwa 
opiera się na zbiorze reguł, który określa porządek konstytucyjny. W kon-
stytucji określono sposoby sprawowania władzy, a także organy odpowie-

                                                           
5 Z. Skwarek, Podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, AON, Warszawa, 

2014, s. 19. 
6 K. Kozłowska, D. Podleś, B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa, 2004, s. 21-22. 
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dzialne za wykonywanie władzy. W poniższej tabeli (tab.3.) przedstawiono 
funkcje i cechy konstytucji. 

 

Tabela 3. Cechy i funkcje Konstytucji 

Konstytucja 
Cechy  Funkcje 
Określa ustrój polityczny panujący 
w państwie. 

Organizowanie ładu instytucjonalne-
go i normatywnego państwa. 

Akt najwyższej mocy prawnej okre-
ślany jako norma norm. 

Tworzenie prawnych gwarancji swo-
bód i wolności obywatelskich. 

Nadrzędne miejsce w hierarchii ak-
tów prawnych. 

Ugruntowanie tożsamości państwa 

Charakter jedynej w swoim rodzaju 
ustawy zasadniczej. 

Stabilizowanie i racjonalizowanie 
ładu politycznego. 

Źródło: K. Kozłowska, D. Podleś, B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2015, s. 26-27. 

 
 

System Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 

System bezpieczeństwa wewnętrznego stanowi jeden z elementów 
Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP. Jednakże należy wskazać, iż 
występują braki w zapisach prawnych, które regulowałyby system bezpie-
czeństwa narodowego, który ma być postrzegany jako wyodrębniony ze 
struktury państwowej, wewnętrznie skoordynowany zbiór elementów orga-
nizacyjnych, ukierunkowanych na ochronę bytu i rozwoju narodowego, 
a także przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom godzącym w wartości, 
cele i interesy narodowe7. Dlatego konieczne jest podjęcie działań w tym 
zakresie. Jednakże ze względu na tematykę niniejszego materiału zagad-
nienie to nie będzie opisywane bardziej szczegółowo. Natomiast informa-
cja ta jest bardzo ważna, ponieważ kształtuje pewne wyobrażenie odbiorcy 
dotyczące systemu bezpieczeństwa narodowego, a przy tym systemu 
bezpieczeństwa wewnętrznego stanowiącego jeden z jego składników.  

System bezpieczeństwa wewnętrznego określany jest jako uporząd-
kowany zbiór rozwiązań prawnych, organizacyjnych i materialnych, którego 
celem jest osiąganie i utrzymywanie optymalnego w danych okoliczno-
ściach poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz realizowanie 

                                                           
7 W. Kitler, K. Drabik, I. Szostek, System Bezpieczeństwa Narodowego RP. Wybrane 

problemy, AON, Warszawa, 2014, s. 16. 
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zadań wynikających z prowadzonej przez państwo polityki bezpieczeństwa 
wewnętrznego8. 

 
Źródło: J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Wydawnictwo Di-

fin, Warszawa, 2013, s. 86. 

Rys. 3. System bezpiecze ństwa wewn ętrznego 

 
Na rys. 3 wskazano, iż system bezpieczeństwa wewnętrznego składa 

się z następujących podsystemów: 
• Podysystemu bezpieczeństwa publicznego; 
• Podsystemu bezpieczeństwa powszechnego; 
• Podsystemu bezpieczeństwa porządku konstytucyjnego. 
Należy wskazać, iż Służba Więzienna stanowiąca najważniejszy 

element systemu więziennictwa stanowi składnik podsystemu 
bezpieczeństwa publicznego. W związku z tym poddano podsystem ten 
krotkiej charakterystyce.  

Podsystem bezpieczeństwa publicznego tworzą organy władzy 
i administracji publicznej. Ich działalność skierowana jest na ochronę 
ludzkiego życia, zdrowia i mienia, a także majątku narodowego przed 
bezprawnymi działaniami. Jak zostało wskazane na powyższy rysunku 
główną część podsystemu stanowią minister spraw wewnętrznych 

                                                           
8 Ściborek, B. Wiśniewski, R. B Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, 

s. 88. 
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i administracji oraz Komendant Główny Policji. W skład podsystemu 
wchodzą także straże, służby specjalistyczne i inspekcje, które realizując 
przypisane im zadania, mają wpływ na zapewnianie bezpieczeństwa 
publicznego. W tabeli 4 wymieniono podmioty wchodzące w skład 
następujących grup: wyspecjalizowanych straży, służb specjalistycznych 
oraz wyodrębnionych inspekcji9. 

 
Tabela 4. Wybrane elementy składowe podsystemu bezp ieczeństwa 

publicznego 

Grupa Podmioty 
Straże wyspecjalizowane • Straż Graniczna 

• Straż gminna (miejska) 
• Straż Ochrony Kolei 
• Straż Leśna 
• Państwowa Straż Rybacka 
• Państwowa Straż Łowiecka 

Służby specjalistyczne • Służba Celna 
• Służba Parków Narodowych 
• Służba Więzienna 

Wyodrębnione inspekcje • Inspekcja Celna 
• Inspekcja Transportu Drogowego 
• Inspekcja Handlowa 
• Inspektorat Rybołostwa 

Morskiego 
Źródło: K. Kozłowska, D. Podleś, B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2015, s. 73. 

 
 

Więziennictwo 
 

System więziennictwa w Polsce stanowi bardzo ważny element 
struktury karnej, ponieważ zwiększa poczucia bezpieczeństwa wśród 
obywateli oraz przyczynia się do panowania w państwie ładu i porządku.  

Na rysunku 4 przedstawiono system wieziennictwa w strukturze 
Ministerstwa Sprawiedliwości.  

 
 
 
 
 

                                                           
9 K. Kozłowska, D. Podleś, B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrz-

ne…, s. 72-73. 
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Źródło: S. Olearczyk, Z. Piątek (red.), Służba więzienna w systemie obronnym państwa, 

MON, Warszawa, 2011, s. 70. 

Rys. 4. Wi ęziennictwo w strukturze Ministerstwa Sprawiedliwo ści  
 

Na powyższym rysunku przedstawiono strukturę polskiego systemu 
więziennictwa. Najwyżej w strukturze umieszczony jest Centralny Zarząd 
Służby Więziennej, którego działalność ma na celu przede wszystkim 
sprawowanie nadzoru nad aresztami śledczymi, zakładami karnymi 
i wszystkimi funkcjonariuszami Służby Więziennej. Dyrektor Generalny 
Służby Więziennej odpowiedzialny jest za kierowanie Centralnym Zarzą-
dem Służby Więziennej. Przypada mu również szczególna rola z tego 
względu, iż jest on przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Służby Wię-
ziennej. Na wniosek ministra sprawiedliwości może on zostać powołany 
bądź odwołany przez Prezesa Rady Ministrów. Natomiast Dyrektorowi 
Generalnemu Służby Więziennej podlegają: okręgowe inspektoraty Służby 
Więziennej, Ośrodek Szkolenia Kadr Służby Więziennej w Popowie, Cen-
tralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu i Ośrodek Szkolenia 
Służby Więziennej w Kulach10.  

                                                           
10 S. Olearczyk, Z. Piątek (red.), Służba więzienna…, s. 84-85. 
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Służba Więzienna posiada własny system szkolenia zawodowego 
funkcjonariuszy. W specjalnych ośrodkach szkoleni są podoficerowie, cho-
rąży i oficerowie Służby Więziennej. Wyróżnia się następujące ośrodki 
szkolenia: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, 
Ośrodek Doskonalenia Służby Więziennej w Suchej, Ośrodek Szkolenia 
Kadry Służby Więziennej w Popowie, Ośrodek Szkolenia Kadry Służby 
Więziennej w Kulach wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Sulejowie. Wy-
mienionymi ośrodkami szkolenia i doskonalenia kieruje komendant, który 
mianowany jest przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Central-
ny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu wyróżnia to spośród 
innych, że w jako jedynym w Polsce przeprowadzane są wszystkie formy 
szkolenia. Ośrodki stanowią jednostki organizacyjne Służby Więziennej, 
które powoływane są w celu koordynacji szkoleń i doskonalenia pracowni-
ków i funkcjonariuszy SW. Podczas szkoleń przekazywana jest wiedza 
z różnych zakresów m.in. ogólnopenitencjarna, społeczno-prawna. 
Uczestnicy trenują również różne zachowania w poszczególnych sytu-
acjach, które mogą spotkać podczas wypełniania swoich obowiązków. 
Ośrodki szkolenia i doskonalenia wydają również różne publikacje oraz 
materiały, z których wiedzę czerpać mogą również ludzie spoza środowi-
ska11.  

Na powyższym rysunku wskazano również okręgowe inspektoraty jako 
element systemu więziennictwa. Ich działalność ma na celu koordynację, 
a także nadzorowanie więziennictwa na określonym terenie. Minister 
Sprawiedliwości odpowiedzialny jest za ich powoływanie. Natomiast na 
szczycie struktury okręgowego inspektoratu Służby Więziennej znajduje 
się dyrektor okręgowy. W związku z tym podlegają mu funkcjonariusze 
i pracownicy cywilni więziennictwa12. Na rys. 5 przedstawiono okręgowe 
inspektoraty SW. 

 

                                                           
11 http://www.cossw.pl/ [dostęp: 09.05.17]. 
12 www.sv.gow.pl [dostęp: 09.05.17]. 
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Źródło: http://www.sw.gov.pl/ [dostęp: 09.05.2017]. 

Rys. 5. Okr ęgowe Inspektoraty Słu żby Więziennej 

 
W tabeli 5 przedstawiono siedziby Okręgowych Inspektoratów Służby 

Więziennej wraz z liczbami podległych zakładów karnych i aresztów śled-
czych. 

 
Tabela 5. Okr ęgowe Inspektoraty Słu żby Więziennej. Podział terytorialny 

Lp. Siedziba Liczba Aresztów Śledczych Liczba Zakładów Karnych 
1. Białystok 4 4 
2. Bydgoszcz 3 7 
3. Gdańsk 4 5 
4. Katowice 9 7 
5. Koszalin 3 5 
6. Kraków 3 8 
7. Lublin 2 6 
8. Łódź 2 6 
9. Olsztyn 5 4 

10. Opole 3 8 
11. Poznań 9 5 
12. Rzeszów 2 7 
13. Szczecin 5 4 
14. Warszawa 7 3 
15. Wrocław 6 8 

Łącznie 67 87 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.sv.gow.pl. 
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Służba Więzienna jako formacja uzbrojona i umundurowana stanowi 

najważniejszy element systemu więziennictwa, bez którego system ten by 
nie istniał. Służba Więzienna poprzez swoją działalność polegającą na 
utrzymaniu porządku w jednostkach penitencjarnych i współpracę z osa-
dzonym w dużym stopniu przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa 
obywatelom kraju. Zadania Służby Więziennej określa Ustawa o Służbie 
Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. Na Służbie więziennej spoczywa bar-
dzo dużo obowiązków, jednakże w tabeli 6 ze względu na tematykę mate-
riału wymieniono tylko i wyłącznie te, które nie wychodzą poza zakres wię-
ziennictwa.  

 

Tabela 6. Zadania Słu żby Więziennej 

Lp. ZADANIA SŁU ŻBY WIĘZIENNEJ 
1. Prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec 

osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez 
organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, 
nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej 
i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych; 

2. Wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający 
prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe; 

3. Zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tym-
czasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane 
kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem 
wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków 
bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej; 

4. Humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności; 
5. Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw 

skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych; 
6. Zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bez-

pieczeństwa; 
7. Wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego 

aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutku-
jących pozbawieniem wolności, jeżeli mają być wykonywane w zakładach 
karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z resocjalizacji orzeczenia 
wydanego przez właściwy organ; 

8. Współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz organiza-
cjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynaro-
dowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Wię-

ziennej, Dz. U. z 2010 r., nr 79, poz. 523. 
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Reforma systemu więziennictwa 
 

W 2016 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o ustanowieniu Programu 
modernizacji Służby Więziennej na lata 2017-2020 ze względu na to, że 
Służba Więzienna stanowi jedyną formację, która po 1989 r. nie realizowa-
ła żadnego programu, o którym mowa wyżej. Działania podejmowane 
w tym zakresie mają się przyczynić do rozwoju Służby Więziennej po to, 
aby stała się ona jedną z najnowocześniejszych umundurowanych formacji 
zarówno w Polsce, jak i na świecie. Przewiduje się wdrożenie nowego sys-
temu naboru funkcjonariuszy Służby Więziennej. Przykładowo Policja, czy 
Wojsko posiadają własne szkolnictwo akademickie natomiast Służba Wię-
zienna nie. W związku z tym konieczne są zmiany w tym zakresie. Ma po-
wstać Państwowa Akademia Więziennictwa, w której będą kształcić się 
przyszli funkcjonariusze SW, w tym zakresie mają również kształcić szkoły 
średnie.  

System dozoru elektronicznego stanowi jedną z form wykonywania ka-
ry pozbawienia wolności. Jednakże ma on swoje zastosowanie w przypad-
ku mniej groźnych przestępstw. Jeżeli tę formę kary stosuje się wobec 
osoby skazanej, daje to jej możliwość funkcjonowania w społeczeństwie 
bez izolacji, dzięki czemu taka osoba nie oddala się od rodziny, przyjaciół, 
może pracować. W związku z tym państwo zaoszczędza pieniądze, gdyż 
miesięczny koszt utrzymania 1 więźnia to ok. 3100 zł, natomiast koszt do-
zoru elektronicznego wynosi ok. 331 zł. Aktualnie dozorem elektronicznym 
mogą zostać objęte osoby, które skazano na rok pozbawienia wolności, 
natomiast zgodnie z przewidywanymi zmianami dozorem elektronicznym 
będą mogły zostać objęte osoby, których kara pozbawienia wolności wy-
nosi rok i sześć miesięcy. System dozoru elektronicznego ma zostać po-
szerzony o: więźniów odbywających przerwę w karze, stwarzających za-
grożenie sprawców przestępstw na tle seksualnym, mających zaburzenia 
psychiczne, wobec których po wyjściu na wolność zastosowano nadzór, 
a nie zostali skierowani do specjalnego ośrodka13.  

W ramach programu modernizacji ma zostać powołany Instytut Krymi-
nologii stanowiący instytucję badawczo-rozwojową więziennictwa. W ra-
mach jego działalności mają być podejmowane prace nad projektami ba-
dawczymi dotyczącymi więziennictwa, co ułatwi diagnozę problemów 
i możliwość wprowadzenia zmian, które udoskonalą system.  

W programie modernizacji kładzie się nacisk na doskonalenie funkcjo-
nariuszy. Przykładowo mają powstać Kluby Sportowe Służby Więziennej, 
w ramach których będą funkcjonowały sekcje strzeleckie, co przyczyni się 
do doskonalenia umiejętności strzeleckich.  

                                                           
13 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jaki-polskie-wieziennictwo-czeka-rewolucja 

,734698.html [dostęp: 10.05.2017]. 
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Oczywiście bardzo ważne jest kształcenie pracowników i ich rozwój 
zawodowy, jednakże w czasach, kiedy technologia rozwija się bardzo 
szybko, należy brać pod uwagę wyposażenie pracowników, które umożli-
wia im wypełnianie obowiązków. Dlatego również w tym zakresie mają 
nastąpić zmiany. Pracownicy będą wyposażeni w nowoczesny sprzęt, tj. 
kaski ochronne, kajdanki, kamizelki. Natomiast zakładom karnym i aresz-
tom śledczym zostaną zapewnione kompleksowe systemy zabezpieczeń, 
jak również systemy sygnalizujące pożary, czy systemy depozytowe klu-
czy. Pracownicy będą korzystali z nowoczesnych urządzeń wykrywających 
narkotyki, telefony, prześwietlających paczki. Planuje się również zakup 
więźniarek, które służą do przewozu osób osadzonych.  

W ramach programu przewiduje się powstanie 5-6 nowoczesnych jed-
nostek penitencjarnych. Natomiast niektóre stare areszty śledcze i zakłady 
karne mają zostać zlikwidowane bądź przekształcone, jednakże nie przy-
czyni się to do zmniejszenia liczby miejsc dla osób skazanych, jak również 
zmniejszenia liczby miejsc pracy dla pracowników cywilnych i munduro-
wych.  

W celu obniżenia kosztów utrzymania osadzonych Ministerstwo Spra-
wiedliwości podejmuje systematyczne działania. Resort rekomenduje na-
uczanie oraz zatrudnienie jako najskuteczniejsze metody resocjalizacji. 
W 2016 r. rozpoczęto realizację programu Praca dla więźniów. Program 
ten składa się z trzech filarów: budowy 40 hal produkcyjnych przy zakła-
dach karnych, rozszerzenia zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więź-
niów na rzecz samorządów, ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających 
więźniów14. W ramach pierwszego filaru założono, iż w latach 2016-2023 
zostanie zbudowanych 40 hal przemysłowych zlokalizowanych przy zakła-
dach karnych i aresztach śledczych, w których pracować będą więźniowie. 
Natomiast drugi filar polega na rozszerzeniu zakresu możliwości nieod-
płatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Aktualnie więźniowie mogą 
wykonywać na ich rzecz przede wszystkim prace porządkowe. Wprowa-
dzenie nowej regulacji pozwoli samorządom na uzyskanie wsparcia więź-
niów przy wykonywaniu wszelkich zadań samorządu, o ile będą je wyko-
nywały podmioty wskazane w odpowiednim przepisie. Także zgodnie 
z założeniami trzeciego filaru przedsiębiorców, którzy zatrudnią więźniów 
będą obowiązywały ulgi. Przykładowo w ramach Programu 2016 r. otwarto 
2 hale produkcyjne: Zakład Karny w Krzywańcu o powierzchni 7700 m2, 
gdzie zatrudnienie znalazło 150 osadzonych (w tym 50 kobiet).  

Zakład Karny w Potulicach o powierzchni 2100 m2, gdzie zatrudnienie 
znalazło 84 osadzonych. Natomiast w celu zwiększenia zatrudnienia wśród 
osób osadzonych do 2018 r. ma powstać 12 hal produkcyjnych, w których 

                                                           
14 www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow [dostęp 10.05.2017]. 



Olga Powałko 

 184 

będą pracowały osoby osadzone. Przewiduje się, że około 1515 osób 
znajdzie zatrudnienie.  

Istotny element w systemie więziennictwa stanowi resocjalizacja. 
Ważne jest, żeby jak największa liczba osadzonych uczestniczyła w pro-
cesie resocjalizacji mającym na celu zmianę dotychczasowej postawy oraz 
rezygnację z drogi przestępczej. Aktualnie w ramach funkcjonowania sys-
temu resocjalizacji, będącego istotnym elementem więziennictwa, więź-
niowie mają możliwość kształcenia zawodowego. Przykładowo w ramach 
programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 istnieje moż-
liwość kształcenia zawodowego. Pieniądze na realizację tego projektu po-
zyskano z funduszy europejskich. Na ten cel przeznaczono ponad 
130 mln zł. Do polskiego systemu więziennictwa zostanie zaimplemento-
wane rozwiązanie podobne do tego, które charakteryzuje skandynawskie 
systemy więziennictwa. Mają powstać pierwsze tak zwane domy przej-
ściowe, gdzie będą przebywały osoby miesiąc przed końcem wyroku. Ma 
to na celu stopniowe przygotowanie osadzonych do życia poza murami. 
W związku z tym domy takie będą miały charakter półotwarty, a osoby 
znajdujące się tam będą wysyłane do pracy.  

Reforma ma przyczynić się do zmiany wizerunku Służby Więziennej. 
Formacja ta ma być postrzegana jako nowoczesna i prężna organizacja, 
mająca istotny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i państwa. 
W celu przywracania etosu Służby Więziennej planuje się większe zaan-
gażowanie funkcjonariuszy w edukację patriotyczną, organizowanie uro-
czystości państwowych czy tworzenie miejsc pamięci bohaterów. W związ-
ku z tym przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, gdzie wcześniej znajdował 
się Areszt Śledczy powstało Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Poli-
tycznych PRL.  

Istotny jest fakt, iż władze państwowe podjęły kroki mające na celu po-
lepszenie stanu systemu więziennictwa. Wszelkie wyżej wymienione dzia-
łania z pewnością przyczynią się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz ochrony obywateli15.  

 
 

Przedstawienie wyników badań 
 

Poniżej przedstawiono wyniki badań uzyskanych w ramach obronionej 
pracy magisterskiej pt. Wpływ Systemu Więziennictwa na bezpieczeństwo 
wewnętrzne w czerwcu 2016 r. Autorka uważa, iż wyniki badań są nadal 
aktualne.  

                                                           
15 https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,9301,gruntowna-reforma-sluzby-wieziennej.html 

[dostęp: 10.05.2017]. 
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Przebadano 50 więźniów i 50 osób reprezentujących obywateli. Ankie-
tę przeprowadzono wśród skazanych po raz pierwszy odbywających karę 
pozbawienia wolności w systemie półotwartym (P2) w Zakładzie Karnym 
w Warszawie Białołęce, a także wśród osób osadzonych po raz pierwszy 
w zakładzie karnym typu otwartego z aresztu śledczego w Piotrkowie Try-
bunalskim znajdujących się w oddziale zewnętrznym w Sulejowie (P3), 
a także wybranych pracowników Służby Więziennej z całej Polski odbywa-
jących szkolenia w Oddziale zamiejscowym w Sulejowie, studentów Aka-
demii Obrony Narodowej (aktualnie Akademii Sztuki Wojennej), oraz 
mieszkańców Warszawy. Należy podkreślić iż autorka celowo do badania 
wybrała próbę badawczą, która składa się z osób osadzonych i osób wol-
nych w celu dokonania analizy porównawczej opinii wyżej wymienionych 
grup na temat systemu więziennictwa.  

Poniżej przedstawiono wyniki badań przeprowadzonej ankiety. W celu 
dobrego zobrazowania wyniki przedstawiono w formie wykresów kołowych. 
Ankieta składa się z 13 pytań, ale w niniejszym artykule przedstawiono 
odpowiedzi na kilka wybranych spośród nich.  

Pierwsze wybrane pytanie brzmi: Czy uważa Pan/Pani, że pozbawie-
nie wolności osoby, która dokonała przestępstwa wpływa na wzrost poczu-
cia bezpieczeństwa przez społeczeństwo? Wyniki przedstawiono na rys. 6 
i rys. 7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 6. Wpływ pozbawienia wolno ści przest ępców na wzrost poczucia bez-
pieczeństwa społecze ństwa w opinii obywateli  
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Źródło: opracowanie własne 

Rys. 7. Wpływ pozbawienia wolno ści przest ępców na wzrost poczucia bez-
pieczeństwa społecze ństwa w opinii osadzonych  

 
Z uzyskanych odpowiedzi wśród obywateli wynika, że 45 osób uważa, 

iż pozbawienie wolności osoby, która dokonała przestępstwa, ma wpływ na 
wzrost poczucia bezpieczeństwa, natomiast 3 osoby mają zupełnie od-
mienne zdanie, a 2 udzieliły odpowiedzi „nie wiem”. Wyniki badań wśród 
osadzonych kształtują się następująco: 16 osadzonych stwierdziło, że izo-
lacja osób, które dokonały przestępstwa wpływa na wzrost poczucia bez-
pieczeństwa przez społeczeństwo, 22 osoby stwierdziły, że nie, a 12 
udzieliło odpowiedzi „nie wiem”. Analizując powyższe wyniki można 
stwierdzić, iż osadzeni i obywatele mają odmienne zdanie na zadane im 
pytanie. Warto się zastanowić, z czego może to wynikać. Zgodnie z usta-
nowionym w państwie prawem osoby, które popełniają przestępstwa mu-
szą ponieść konsekwencje swoich czynów. Oczywiście w zależności od 
rodzaju przestępstwa ponoszą odpowiednią karę. W momencie umiesz-
czenia osoby w jednostce penitencjarnej następuje izolacja od społeczeń-
stwa, co ogranicza przed dalszym dokonywaniem przestępstw. W związku 
z tym osoba ta nie zagraża już społeczeństwu, co przyczynia się do wzro-
stu poczucia bezpieczeństwa. Załóżmy, że w Polsce poszukiwany jest 
mężczyzna, który gwałci i morduje kobiety. Sytuacja ta wywołuje panikę 
i strach. W momencie, gdy osoba ta zastaje zatrzymana przez policję, 
a następnie skazana na karę pozbawienia wolności, która odbyć ma 
w jednostce penitencjarnej, przestaje zagrażać społeczeństwu. Stąd aż 45 
osób odpowiedziało, że izolacja osób ma wpływ na wzrost poczucia bez-
pieczeństwa. Natomiast odmienne zdanie osadzonych może wynikać 
z tego, że to oni zostali zatrzymani i zaprzestali swojej przestępczej dzia-
łalności. Również to oni dokonywali przestępstw, zatem reprezentują od-
mienne stanowisko. Można wnioskować, iż osoby osadzone nie mają 
świadomości, że dokonywane przez nich przestępstwa w jakimś stopniu 
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zagrażały bezpieczeństwu społeczeństwa. Wynikać to może z tego, że dla 
osadzonych czyny dokonywane przez nich są czymś na porządku dzien-
nym, ponieważ zachowania takie były akceptowane w otoczeniu, w którym 
się wychowali, i nie poznali norm i zasad.  

Drugie wybrane pytanie brzmi: Jaka jest według Pani/Pana rola kary 
pozbawienia wolności? Wyniki przedstawia rys. 8 i rys. 9. 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 8. Rola kary pozbawienia wolno ści według obywateli 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 9. Rola kary pozbawienia wolno ści według osadzonych 

 
Na to pytanie zdecydowana większość, bo aż 31 osób, udzieliła 

odpowiedzi , że kara pozbawienia wolności izoluje osoby, które zagrażają 
społeczeństwu. Taka odpowiedź wśród badanych osób może wynikać 
z faktu, iż osoby odbywające karę w jednostkach penitencjarnych są 
izolowane od społeczeństwa. W związku z tym zaprzestają swojej 
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działalności przestępczej, a tym samym przestają zagrażać 
społeczeństwu. Natomiast 12 osób spośród respondentów uważa, że kara 
pozbawienia wolności odgrywa rolę resocjalizacyjną. Spośród badanych 
osadzonych 18 osób uważa, że kara pozbawienia wolności nie odgrywa 
żadnej roli, 17osób uważa, że osadzenie ich w zakładach karnych przynosi 
zupełnie odmienne skutki niż są zakładane. Natomiast 12 osadzonych 
uważa, że kara pozbawienia wolności pełni rolę resocjalizacyjną. Z czego 
wynika, że do zakładów karnych trafiają osoby, które zrozumiały swoje 
błędy, chcą się zmienić i wrócić do normalnego życia w społeczeństwie, 
a nie tylko ludzie, którzy odbędą karę i wrócą na drogę przestępczą.  

Trzecie wybrane pytanie brzmi: Czy uważa Pan/Pani, że więzienie 
pełni rolę odstraszającą przed dokonaniem przestępstwa? Wyniki 
przedstawia rys. 10 i rys. 11. 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 10. Wi ęzienie – rola odstraszaj ąca przed dokonaniem  
przest ępstwa w opinii obywateli  

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 11. Wi ęzienie – rola odstraszaj ąca przed dokonaniem 
przest ępstwa w opinii osadzonych  
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Na to pytanie 29 osób spośród badanych obywateli wskazało odpo-

wiedź, że więzienie pełni rolę odstraszającą przed popełnieniem przestęp-
stwa, 16 osób zajęło odmienne stanowisko, natomiast 5 osób udzieliło od-
powiedzi „nie wiem”. Analiza wyżej przedstawionych wyników pozwala 
wnioskować, iż więzienie pełniącą rolę odstraszającą przed dokonaniem 
przestępstwa. Obywatele obawiają się, że za złamanie przyjętych norm 
prawnych poniosą konsekwencje. Fakt ten przyczynia się do zmniejszenia 
działalności przestępczej. Załóżmy, że student, który studiuje w stolicy 
Polski ma problemy finansowe. W związku z tym zastanawia się jak w ła-
twy sposób mógłby zarobić pieniądze na pokrycie kosztów utrzymania itp. 
Wpada na pomysł, że może sprzedawać narkotyki. Jednakże zdaje sobie 
sprawę, że w momencie gdy zostanie zatrzymany przez policję, będzie 
musiał ponieść konsekwencje swoich czynów i może zostać umieszczony 
w jednostce penitencjarnej. Ponieważ bardzo prawdopodobne jest, że zo-
stanie zatrzymany, rezygnuje ze swoich planów. Przedstawiony przykład 
ukazuje, że więzienie może pełnić rolę odstraszającą przed dokonaniem 
przestępstwa. Należy jednak brać pod uwagę fakt, iż społeczeństwo jest 
zróżnicowane. Natomiast w przypadku odpowiedzi na to pytanie zupełnie 
odmienne stanowisko prezentują osoby osadzone: otóż 10 osób spośród 
badanych osadzonych stwierdziło, iż więzienie pełni rolę odstraszającą, 30 
osób udzieliło odpowiedzi przeczącej, a 10 osób wskazało odpowiedź „nie 
wiem”. Odmienne stanowiska wśród przedstawicieli reprezentujących dwie 
grupy mogą wynikać z faktu, że osoby osadzone dokonały już przestępstw, 
mimo że były świadome, co im grozi za działalność niezgodną z prawem, 
i zostały za to ukarane. Natomiast większa liczba obywateli biorących 
udział w badaniu stwierdza, że myśl o pozbawieniu wolności i osadzeniu 
ich w jednostce penitencjarnej może mieć wpływ na to, że nie dokonają 
przestępstwa.  

Czwarte pytanie spośród wybranych brzmi: czy Pan/Pani uważa, że 
pytanie o karalność zadawane podczas rozmowy o pracę dyskredytuje 
osobę po wyroku starającą się o pracę? Wyniki przedstawiono na rys. 12 
i rys.13. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 12. Pytanie o karalno ść, a dyskredytacja osoby  

po wyroku w opinii obywateli  

 

 
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 13. Pytanie o karalno ść, a dyskredytacja osoby 
po wyroku w opinii osadzonych 

 
Spośród badanych obywateli aż 35 osób udzieliło odpowiedzi, że py-

tanie o karalność zadawane podczas rozmowy o pracę dyskredytuje osobę 
po wyroku, starającą się o tę pracę. Natomiast 10 osób uznało, że nie ma 
to wpływu. Jednakże współcześnie w wielu firmach, instytucjach itp. ko-
nieczne w procesie zatrudniania pracowników jest zaświadczenie o nieka-
ralności. Są także zawody w przypadku, których bycie osobą niekaraną 
jest konieczne, np. adwokata. Można stwierdzić, iż dla pracodawcy ma 
duże znaczenie informacja o tym, za jakie przestępstwo dana osobę uka-
rano, np. jeżeli za kradzież to pracodawcy trudno będzie zaufać takiej oso-
bie i powierzyć pieniądze, czy klucze do firmy, gdyż będzie mieć obawy, że 
jeżeli raz taka osoba odważyła się coś ukraść to zrobi to kolejny raz. Zwra-
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canie przez pracodawców uwagi na karalność osób ma dużo minusów. 
Przede wszystkim takie osoba mają problemy na rynku pracy, co może 
przyczynić się do powrotu na drogę przestępczą. Na to pytanie również 
bardzo duża ilość badanych osadzonych, bo aż 39 osób, odpowiedziała, 
że fakt bycia osobą karaną utrudnia znalezienie pracy. Osoby te z powodu 
swojej karalności czują się w pewnym sensie dyskryminowane, ponieważ 
choć chcą się zmienić i żyć zgodnie z prawem, fakt popełnionych błędów 
z przeszłości stale im towarzyszy i sprawia, że mają trudność w odnalezie-
niu się na rynku pracy, co utrudnia im życie. Brak pracy wiąże się z bra-
kiem środków do życia. Może to spowodować, że osoby takie będą się 
czuły odrzucone i nie pozostanie im nic innego jak powrót do wcześniej-
szego życia, w którym łamanie prawa jest codziennością. Dlatego ważne 
jest, aby osoby takie otrzymywały szanse i mogły normalnie funkcjonować 
na rynku pracy, rozwijać się i osiągać sukcesy zawodowe. 

 
 

Wnioski 
 

Współcześnie władze państwa dążą do zapewnienia dogodnych wa-
runków ludności zamieszkującej państwo. Dlatego też podejmowane są 
działania mające na celu rozwój gospodarki, nauki itp. Jednakże prioryte-
towa jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa, stanowiącego według teo-
rii potrzeb Abrahama Maslowa jedną z ludzkich potrzeb.  

Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego stale ewoluują, 
w związku z tym konieczne jest, aby w państwie funkcjonował odpowiednio 
zorganizowany system składający się z elementów, które sprawnie zarea-
gują w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego.  

W pracy postawiono 4 problemy szczegółowe. 
Pierwszy problem szczegółowy dotyczył wpływu pozbawienia wolności 

osoby, która dokonała przestępstwa, na wzrost poczucia bezpieczeństwa 
przez społeczeństwo. Po dokonaniu analizy wyników badań ustalono, iż 
pozbawienie wolności osoby, która dokonała przestępstwa, ma wpływ na 
wzrost poczucia bezpieczeństwa przez społeczeństwo. Ludność czuje się 
bardziej bezpieczna, gdy następuje izolacja osób dokonujących prze-
stępstw. Jednak pod uwagę należy brać rodzaj przestępstwa. Osoby, które 
odbywają karę pozbawienia wolności za niewywiązanie się z płatności ali-
mentów, tak naprawdę nie zagrażają społeczeństwu. Dlatego też bardzo 
duże znaczenie ma fakt, jakiego rodzaju przestępstwa dokonała osoba 
odbywająca karę w jednostce penitencjarnej. 

Drugi problem szczegółowy dotyczył roli kary pozbawienia wolności. 
Badania przeprowadzono w dwóch grupach, w związku z tym poniżej 
przedstawiono ich odmienne stanowiska. Obywatele, wśród których bada-
no również pracowników Służby Więziennej, uważają, że kara pozbawienia 
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wolności izoluje osoby, które zagrażają bezpieczeństwu. Natomiast osa-
dzeni reprezentują odmienne stanowisko, ponieważ sądzą, że kara nie ma 
wpływu na osobę skazaną. Jednak należy podkreślić, iż wśród badanych 
osadzonych znalazły się osoby o odmiennym zdaniu. 

Trzeci problem szczegółowy dotyczy odstraszającej roli więzienia 
przed popełnieniem przestępstwa. Większość badanych osadzonych uwa-
ża, że więzienie nie odstrasza przed popełnieniem przestępstwa, nato-
miast pozostali respondenci mają przeciwne zdanie. 

Czwarty problem szczegółowy dotyczy wpływu karalności na dyskre-
dytację osób podczas rozmowy o pracę. W tym przypadku zarówno więk-
szość obywateli, jak i osadzonych, wskazała, iż pytanie o karalność pod-
czas rozmowy w sprawie pracy dyskredytuję osoby po wyroku. 

Natomiast główny problem badawczy brzmi: czy system więziennictwa 
ma wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne? Analiza literatury oraz uzyska-
nych wyników badań umożliwiła znalezienie odpowiedzi na powyższe py-
tanie. Uznaje się, iż system więziennictwa ma wpływ na bezpieczeństwo 
wewnętrzne. W związku z tym potwierdzono założenie przedstawione we 
wstępie pracy.  

Respondenci reprezentujący dwie różne grupy mają w pewnych kwe-
stiach odmiennie poglądy. Jednakże należy podkreślić, iż część więźniów 
mimo wszystko ma pozytywne podejście do systemu więziennictwa. Wi-
doczna jest różnica stosunku osób osadzonych do systemu więziennictwa 
i stosunku grupy obywateli wraz z Służbą Więzienną, którzy system ten 
uważają za potrzebny w państwie i skuteczny. Dla niektórych osadzonych, 
którzy w żadnych stopniu nie wyrażają chęci uczestnictwa w procesie re-
socjalizacji, system ten mógłby nie istnieć. Wtedy ich działalność przestęp-
cza nie zostałaby ograniczona.  

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że wśród osadzonych wy-
stępują osoby, które sądzą, że pobyt w więzieniu może na nie pozytywnie 
wpłynąć i spowodować, iż po odbyciu kary nie będą chciały wrócić na 
przestępczą drogę.  

Funkcjonowanie system więziennictwa w Polsce uznaje się za zasad-
ne, ponieważ jego brak spowodowałby brak ładu i porządku w państwie. 
Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że więziennictwo w dużym stopniu 
przyczynia się do utrzymania ładu i porządku w państwie. Przykładowo na 
podstawie uzyskanych wyników badań można wnioskować, iż świadomość 
badanych respondentów reprezentujących grupę obywateli o możliwości 
odbycia kary w jednostce penitencjarnej za dokonanie przestępstwa po-
woduje, że część ludzi rezygnuje z drogi przestępczej i wybiera życie 
zgodne z prawem. Nie należy tego interpretować w ten sposób, iż każdy 
obywatel rezygnuje z drogi przestępczej, ponieważ są osoby, które z róż-
nych powodów dokonują przestępstw i nikt i nic nie jest ich w stanie przed 
tym powstrzymać. Wpływ na takie postępowanie mają różne czynniki. Bar-
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dzo często czynnikiem jest otoczenie, w którym dana jednostka funkcjonu-
je. Otoczenie, w którym łamanie ogólnie przyjętych norm i zasad jest 
czymś normalnym. Trudno jest wtedy odróżnić dobro od zła. Biorąc pod 
uwagę ustanowione w Polsce prawo, osoba taka musi ponieść konse-
kwencje swojej działalności. Należy wziąć pod uwagę, że nie wszystkie 
osoby dokonujące przestępstw zostają w jakiś sposób ukarane, gdyż od-
powiedzialne za to organy nie mają 100 procentowej skuteczności. Jednak 
kara, jaką osoba otrzymuje za działalność niezgodną z prawem, jest za-
leżna od rodzaju popełnionego przestępstwa, np. inaczej zostanie ukarana 
osoba, która dokonała morderstwa z premedytacją, a inaczej osoba działa-
jąca w obronie własnej.  

Jedną ze stosowanych kar jest pozbawienie wolności i osadzenie 
w placówce penitencjarnej. Tam jeżeli jednostka wyrazi chęć, uczestniczy 
w procesie resocjalizacji mającym na celu przywrócenie osoby do społe-
czeństwa. W tym przypadku wiele zależy od osoby poddawanej resocjali-
zacji, a przede wszystkim od tego, czy wyraża ona chęć zmiany.  

Polskie więziennictwo stanowi istotny element bezpieczeństwa we-
wnętrznego państwa. Swoją działalnością przyczynia się do zapewnienia 
ładu i porządku w państwie. Osoby pozbawione wolności, jeżeli tylko wyra-
żą chęć, mają możliwość wykorzystania tego czasu na przygotowanie się 
do przestrzegania porządku prawnego, a także powstrzymania się od po-
wrotu na drogę przestępczą, co w dużej mierze przyczynia się do wzrostu 
poczucia bezpieczeństwa przez społeczeństwo. 
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PRISON SERVICE SYSTEM IN POLAND AND INTERNAL 
SECURITY 

 
This paper describes the theoretical aspects of internal security, i.e. its 

concept and the components comprising internal security such as public 
security, common security, and political security. The author briefly dis-
cusses the internal security system, including the role of prison officers. 
Moreover, the paper also describes the prison service system in Poland, 
the individual elements creating its structure, and the tasks of prison offic-
ers. There is also included a brief discussion of the reform of the prison 
service system in Poland, which started in 2017. Finally, the paper 
presents the up-to-date research findings from the Master’s thesis com-
pleted by the author in June 2016 entitled “Influence of Prison Service Sys-
tem on the Internal Security.”  
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ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE JEDNOSTEK 
RATOWNICZYCH W DŁUGOTRWAŁYCH AKCJACH 
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Wstęp 
 

Wraz z upływem lat i postępem technologicznym ludzkości zmieniają 
się rodzaje zagrożeń o charakterze niemilitarnym dla bezpieczeństwa lud-
ności. Służby ratunkowe muszą ciągle doskonalić swoje umiejętności 
i unowocześniać sprzęt, żeby zachować gotowość do podjęcia działań 
ratowniczych w każdych warunkach i o każdej porze. W momencie otrzy-
mania zgłoszenia o zaistnieniu danego zdarzenia tak naprawdę nigdy nie 
wiadomo, z czym ratownicy spotkają się na miejscu – czy akcja będzie 
miała charakter rutynowy, czy prowadzenie działań ratowniczych będzie 
wymagało zastosowania wielu sił i środków, a czas ich trwania będzie dłu-
gi. 

Do określenia akcji ratunkowej mianem długotrwałej upoważnia czas 
jej trwania, który przekracza 6 godzin1. Akcja ratownicza to wszelkie dzia-
łania podejmowane przez służby mające na celu ratowanie zdrowia i życia 
osób poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach, a także likwidacja 
skutków tych zdarzeń. Sprawne prowadzenie akcji ratowniczych wymaga 
zaspokojenia potrzeb logistycznych oraz medycznych osób poszkodowa-
nych oraz prowadzących działania ratownicze. Ich zaspokojenie gwarantu-
je ratownikom możliwość oraz komfort prowadzenia akcji. Obowiązek pro-
wadzenia akcji ratowniczych wynika z Konstytucji i spoczywa na organach 
państwowych. Zasady funkcjonowania polskiego systemu ratownictwa 
określa szereg aktów prawnych. 
                                                      

1
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 

1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad, i warun-
ków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez straża-
ków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypad-
ków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, 
sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania, Dz.U. z 1997 r., 
nr 160, poz. 1098. 
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Prowadzenie akcji ratowniczych bez odpowiedniego ich zabezpiecze-
nia może być nieskuteczne i nieefektywne. Celem artykułu jest ukazanie 
istoty zabezpieczenia logistycznego i medycznego akcji ratowniczych pro-
wadzonych na szeroką skalę i przez długi czas. 

Zakres przedmiotowy artykułu został podzielony na trzy zagadnienia 
teoretyczne. Pierwsze z nich ukazuje teorię logistyki w sytuacjach kryzy-
sowych, opisując rządzące nią mechanizmy i sposób organizacji zarzą-
dzania kryzysowego na terenie Polski. Druga część artykułu w całości po-
święcona została organizacji długotrwałych akcji ratunkowych. Ustalone 
zostają priorytety w organizacji działań ratowniczych, określone najważ-
niejsze potrzeby jednostek biorących udział w akcjach ratowniczych. Trze-
cia część to przykład długotrwałej akcji ratowniczej. Dwa zagadnienia teo-
retyczne skonfrontowane zostały z trzecią częścią, przedstawiającą orga-
nizację długotrwałej akcji ratowniczej na przykładzie działań prowadzonych 
po katastrofie kolejowej, do której doszło 3 marca 2012 roku w okolicy 
miejscowości Szczekociny oraz powodzi w Krakowie w roku 2010. 

 
 

Logistyka w sytuacjach kryzysowych a prowadzenie akcji 
ratunkowej 

 
Logistyka w sytuacjach kryzysowych to najmłodsza dziedzina logistyki. 

Funkcjonuje w ramach logistyki cywilnej. Jej zadaniem jest inicjowanie, 
sterowanie i kontrola procesów zaopatrzeniowych i usługowych w łańcu-
chach logistycznych na rzecz ludności poszkodowanej2. Istotą funkcjono-
wania logistyki w sytuacjach kryzysowych jest jak najszybsze dotarcie do 
osób poszkodowanych, udzielenie im pomocy i zapewnienie warunków do 
przetrwania tej sytuacji. W przeciwieństwie do logistyki gospodarczej, 
aspekt kosztów jest w niej pomijalny. Ludzkie zdrowie i życie jest cenniej-
sze niż koszty działań ratowniczych. 

Między terminami kryzys a sytuacja kryzysowa nie można postawić 
znaku równości. Jak zauważa E. Nowak kryzys to sytuacja będąca efek-
tem zagrożenia, która prowadzi do pogorszenia stanu bezpieczeństwa, ale 
w stopniu niewymagającym wprowadzenia stanu nadzwyczajnego3. Sytu-
acja kryzysowa jest pojęciem szerszym, opisującym stan postępującej de-
stabilizacji, niepewności, napięcia społecznego, który charakteryzuje się 
naruszeniem więzi społecznych, ryzykiem utraty kontroli nad przebiegiem 
wydarzeń, a także eskalacji zagrożenia4. Bardzo często sytuacje te zagra-

                                                      
2 E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, AON, War-

szawa, 2007, s. 70. 
3 Tamże, s. 19. 
4 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r., nr 89, 

poz. 590, art. 3. 
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żają zdrowiu i życiu ludzi, mieniu, a także infrastrukturze niezbędnej do 
sprawnego funkcjonowania państwa. 

Elementy wywołujące sytuacje kryzysowe można podzielić na 4 głów-
ne grupy: 

1) terroryzm, 
2) katastrofy naturalne, 
3) awarie techniczne, 
4) niepokoje społeczne5. 
Na przestrzeni lat zmienia się udział poszczególnych czynników po-

wodujących sytuacje kryzysowe. W Polsce na szczęście zagrożenia terro-
rystyczne nie są dość znaczące. Wynika to z jedności kulturowej i religijnej 
narodu polskiego. Niski poziom zagrożenia terrorystycznego jest także 
papierkiem lakmusowym sprawnego funkcjonowania służb odpowiedzial-
nych za wykrywanie tego rodzaju zagrożeń. W ostatnich latach z uwagi na 
stabilizację polityczną i gospodarczą w Polsce rzadko spotykamy się także 
z kryzysami społecznymi. Jednak w przyszłości z uwagi na narastające 
napięcia społeczne w kraju może coraz częściej dochodzić do tego typu 
zdarzeń. 

W związku ze wzrostem mobilności Polaków, coraz bardziej po-
wszechnym dostępem do środków transportu, regularnie wzrasta liczba 
sytuacji kryzysowych spowodowanych zdarzeniami technicznymi. W ostat-
nich latach zaszły nieodwracalne zmiany klimatu, które poprzez susze, 
gwałtowne opady i powodzie, trąby powietrzne powodują trudne w opano-
waniu sytuacje kryzysowe. W celu ich opanowania i neutralizacji potrzeba 
zaangażowania wielu sił i środków, a także poszukiwania nowych, bardziej 
efektywnych rozwiązań w dziedzinie zabezpieczenia logistycznego i szko-
lenia ratowników. 

Prowadzenie akcji ratowniczych na szeroką skalę jest jednym z ele-
mentów zarządzania kryzysowego, podejmowanym w ramach fazy reago-
wania. Zarządzanie kryzysowe to wszelkie działania organów administracji 
publicznej, które kierują bezpieczeństwem narodowym. Działania podej-
mowane w zakresie zarządzania kryzysowego polegają na zapobieganiu 
sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli 
poprzez zaplanowane działania, a także reagowaniu w przypadku wystą-
pienia sytuacji kryzysowej, usuwaniu jej skutków i odbudowie zniszczonych 
zasobów6. 

Jednym z elementów zarządzania kryzysowego jest tworzenie planów 
zarządzania kryzysowego. Plany te tworzone są dla poszczególnych jed-
nostek samorządu terytorialnego jak i dla całego kraju. Plany zawierają 
mapę oraz siatkę zagrożeń, a także planowane siły i środki niezbędne do 
neutralizacji sytuacji kryzysowych. 
                                                      

5 E. Nowak, Zarządzanie..., s. 21. 
6 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym…, art. 2. 
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Do sił i środków zaangażowanych w likwidację skutków sytuacji kryzy-
sowych zalicza się wiele służb. Do tych najczęściej dysponowanych do 
akcji zalicza się przede wszystkim Państwową Straż Pożarną oraz Ochot-
nicze Straże Pożarne, Zespoły Ratownictwa Medycznego i Policję. Służby 
te mają do czynienia z różnymi akcjami ratowniczymi. W zależności od 
rodzaju zagrożenia, do akcji często angażowane są także inne służby, 
których wiedza i doświadczenie okazuje się niezbędne w neutralizacji 
skutków sytuacji kryzysowych. Do tych służb zalicza się Wojsko Polskie, 
Straż Graniczną, Straże Gminne, pracowników Centrów Zarządzania Kry-
zysowego, Inspektorat Weterynarii czy Wojewódzkie i Powiatowe Stacje 
Sanitarno-Epidemiologiczne.  

System zarządzania kryzysowego w Polsce tworzą wojewódzkie, po-
wiatowe i gminne centra zarządzania kryzysowego, których prace koordy-
nuje na szczeblu centralnym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Gminne 
centra zarządzania kryzysowego powoływane są przez wójta gminy, jed-
nak ich praca nie ma charakteru ciągłego. Gminne zespoły zarządzania 
kryzysowego powoływane są doraźnie, w razie zaistnienia sytuacji kryzy-
sowych. Powiatowe centra zarządzania kryzysowego funkcjonują całą do-
bę. Ich zadaniem jest monitorowanie zagrożeń i alarmowanie o ich zaist-
nieniu. Powiatowe zespoły zarządzania kryzysowego są powoływane 
przez starostów, jednak z uwagi na luki prawne, które nie narzucają do-
kładnej formy ich organizacji, w praktyce role powiatowych centrów zarzą-
dzania kryzysowego pełnią Powiatowe Stanowiska Kierowania Państwo-
wej Straży Pożarnej7. Wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego cało-
dobowo monitorują zagrożenia na terenie województwa i koordynują dzia-
łania ratownicze, jeżeli sytuacja kryzysowa swoimi skutkami objęła teren 
co najmniej dwóch powiatów. 

Narzędzia wykonawcze systemu zarządzania kryzysowego w Polsce 
stanowią przede wszystkim System Wykrywania i Alarmowania o Zagro-
żeniach, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy oraz System Państwowe-
go Ratownictwa Medycznego. 

System Wykrywania i Alarmowania o Zagrożeniach tworzą Wojewódz-
kie Systemy Wczesnego Ostrzegania SWO (w czasie pokoju) i Wojewódz-
kie Systemy Wykrywania i Alarmowania SWA (w czasie kryzysu i wojny). 
Sprawne działanie systemów opiera się na ciągłej komunikacji i wymianie 
danych pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w ich funkcjonowanie. 
W ramach systemów prowadzony jest monitoring i rozpoznanie zagrożeń. 
W przypadku wykrycia zagrożenia następuje powiadomienie o nim odpo-
wiednich organów administracji publicznej, a także ostrzeżenie i alarmo-
wanie ludności o zagrożeniu. Alarmy przekazywane są za pośrednictwem 
urządzeń alarmowych (scentralizowane systemy sterowane radiowo – ze-

                                                      
7 http://pczk.powiat.rzeszow.pl/index.php/system-zk [dostęp: 28.04.2016]. 
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społy syren alarmowych), środków łączności i środków masowego przeka-
zu.  

Jednym z tych systemów jest też Krajowy System Ratowniczo-
Gaśniczy (KSRG), który funkcjonuje od 1 stycznia 1995 roku. System or-
ganizowany jest przez jednostki ochrony przeciwpożarowej i koordynowa-
ny przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Głównym zada-
niem systemu jest ochrona mienia oraz zdrowia i życia ludności poprzez 
gaszenie pożarów, likwidację miejscowych zagrożeń czy udzielanie kwali-
fikowanej pierwszej pomocy. Podstawowym poziomem wykonawczym Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest poziom powiatowy, na któ-
rym realizowane są działania ratownicze. Poziom wojewódzki zajmuje się 
koordynacją działań ratowniczych w przypadku prowadzenia ich na terenie 
co najmniej dwóch powiatów. Poziom centralny tworzy Krajowe Centrum 
Koordynacji Ratownictwa, które zapewnia obsługę techniczną i informacyj-
ną sztabowi Komendanta Głównego PSP8. 

Obecnie KSRG tworzy 500 jednostek Państwowej Straży Pożarnej, 
4 194 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Oprócz tego do KSRG 
należy 6 jednostek Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, 1 Lotniskowa 
Służba Ratowniczo-Gaśnicza oraz 4 Zakładowe Straże Pożarne9. Łącznie 
funkcjonowanie systemu na terenie kraju przez całą dobę zabezpiecza 
blisko 170000 ratowników. Oprócz straży pożarnej, na podstawie zawar-
tych porozumień, system ratowniczo-gaśniczy wspierają inne służby, in-
spekcje i straże, na przykład Policja, Straż Graniczna, Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe czy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej10. Potencjał za-
opatrzeniowy akcji ratowniczych jednostek będących w systemie sięga 
5307 pojazdów na wyposażeniu jednostek PSP i 9500 samochodów ga-
śniczych i specjalistycznych stacjonujących w koszarach ochotniczych 
straży pożarnych11. 

Sieć jednostek tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy cha-
rakteryzuje się zdolnością głębokiej penetracji kraju w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. Pierwsze zastępy straży pożarnej są w stanie dotrzeć 
do miejsca zdarzenia w mniej niż 15 minut nawet na 85% powierzchni kra-
ju. Obecność jednostki straży pożarnej jest gwarantem wysokiej gotowości 
do udziału w akcji ratowniczej. Zastępy Państwowej Straży Pożarnej na 

                                                      
8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie 

szczegółowych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Dz. U. 
z 1999 r., nr 111, poz. 1311, art. 15. 

9 Informacja przekazana przez KG PSP na podstawie Ustawy z dnia 6 września 
2011 r., o dostępie do informacji publicznej. 

10 W. Leśniakiewicz, Państwowa Straż Pożarna a Krajowy System Ratowniczo-
Gaśniczy, [w:] J. Konieczny (red.), Ratownictwo w Polsce lata 1990-2010, Garmond Oficy-
na Wydawnicza, Warszawa - Poznań - Inowrocław, 2010, s. 377. 

11 Informacja przekazana przez KG PSP na podstawie Ustawy z dnia 6 września 
2011 r., o dostępie do informacji publicznej.  
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wyjazd do akcji ratowniczej mają 30 sekund od chwili zadysponowania. 
W przypadku jednostek ochotniczej straży pożarnej czas ten jest dłuższy 
i wynosi 3 minuty od chwili uruchomienia syreny alarmowej. Jednostki OSP 
zrzeszone w KSRG charakteryzują się wysoką gotowością do udziału 
w akcjach, wysokim wykwalifikowaniem ratowników oraz dysponują nowo-
czesnym sprzętem. Jednostki zrzeszone w KSRG mogą brać udział w ak-
cjach ratowniczych także na terenie całego kraju. 

Kolejnym elementem składającym się na system zarządzania kryzy-
sowego w Polsce jest system Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
Podobnie jak poprzednie systemy, ten także jest utrzymany w całodobowej 
gotowości działania. Na system składają się szpitalne odziały ratunkowe, 
zespoły ratownictwa medycznego oraz zespoły lotniczego ratownictwa 
medycznego12. Szpitalne oddziały ratunkowe są miejscami, gdzie transpor-
towani są poszkodowani i udzielana jest im pomoc lekarska. Tu także na-
stępuje decyzja co do ich dalszego leczenia. Oddziały ratunkowe są orga-
nizowane w szpitalach wielospecjalistycznych. Podstawę funkcjonowania 
systemu ratownictwa medycznego stanowią zespoły ratownictwa medycz-
nego. Świadczą one medyczne czynności ratunkowe osobom znajdującym 
się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Zespoły dysponują wyso-
kiej jakości sprzętem medycznym i podstawowymi lekami. W zależności od 
wyposażenia zespołu, dzieli się je na podstawowe i specjalistyczne13. 
Skład zespołu specjalistycznego tworzy co najmniej 3 ratowników, w tym 
obligatoryjnie lekarz. Pozostali członkowie zespołu specjalistycznego to 
pielęgniarka i/lub ratownik medyczny. Zespół podstawowy tworzą co naj-
mniej dwie osoby posiadające uprawnienia do wykonywania medycznych 
czynności ratunkowych. W skład zespołów specjalistycznych wchodzi też 
osoba uprawniona do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.  

W szeregi Państwowego Ratownictwa Medycznego wchodzi też Ze-
spół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który tworzy co najmniej 3 ra-
towników, w tym lekarz, pielęgniarka i/lub ratownik medyczny oraz pilot. 
Obecnie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe stacjonuje w 17 bazach na tere-
nie kraju.  

Sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w Polsce 
wymaga nieustannej współpracy i wymiany informacji między służbami 
działającymi w ramach różnych systemów. Służby funkcjonujące w ramach 
SWO i SWA po wykryciu zagrożenia przekazują informację do jednostek 
będących w KSRG, które podejmują działania związane z prowadzeniem 
akcji ratowniczej i neutralizacją zagrożenia. Z kolei często między stanowi-
skami kierowania straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego na 

                                                      
12 Ustawa o Państwowym Ratownictwie…. 
13 M. Kilian, Organizacja systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce 

i w wybranym państwie europejskim, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego, Kraków, 2015. 
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szczeblu powiatowym istnieją sztywne łącza telefoniczne, dzięki którym 
dyspozytorzy szybko przekazują sobie informacje, co zwiększa efektyw-
ność prowadzonych akcji i pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa 
obywateli. 

Z uwagi na wysokie kwalifikacje medyczne ratowników ze straży po-
żarnej często zdarzają się sytuacje, w których w ramach systemu ratownic-
twa to jednostki ochrony przeciwpożarowej są dysponowane do udzielenia 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzieje się tak w przypadku, gdy czas 
dotarcia zespołu ratownictwa medycznego jest długi, a w tym czasie mo-
głoby dojść do zgonu pacjenta. Dzięki głębokiej penetracji kraju jednostki 
będące w KSRG są w stanie dotrzeć do poszkodowanych dużo szybciej. 
Współpraca między jednostkami systemów ratowniczych jest niezbędna 
i stanowi podstawę efektywnych działań ratowniczych.  

 
 

Zabezpieczenie logistyczne w długotrwałych akcjach  
ratowniczych 

 
Prowadzenie długotrwałych oraz wielopodmiotowych działań ratowni-

czych wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniego potencjału 
niezbędnego do realizacji działań, a także warunków bytowych dla ratow-
ników. Zabezpieczenie prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 
obejmuje: 
• zabezpieczenie medyczne dla osób poszkodowanych; 
• zabezpieczenie odpowiedniej liczby zasobów ludzkich; 
• zaopatrzenie w zasoby rzeczowe; 
• zabezpieczenie potrzeb logistycznych ratowników. 

Wystąpienie sytuacji kryzysowej warunkującej długotrwałe prowadze-
nie akcji ratunkowej w większości przypadków wiąże się z dużą liczbą 
osób poszkodowanych. W takim przypadku priorytetem działań ratowni-
czych jest ochrona zdrowia i życia osób poszkodowanych. W tym celu na 
miejscu zdarzenia osobom poszkodowanym udzielana jest głównie pomoc 
przedlekarska (działania ratownicze podejmowane poza warunkami szpi-
talnymi). 

Pomoc przedlekarska obejmuje pierwszą pomoc, kwalifikowaną pierw-
szą pomoc oraz medyczne czynności ratunkowe14. Pierwsza pomoc udzie-
lana jest doraźnie przez osoby będące świadkami zdarzenia, bezpośrednio 
po jego zaistnieniu, z wykorzystaniem dostępnych powszechnie wyrobów 
medycznych oraz produktów leczniczych15. Osoby udzielające pierwszej 
pomocy mają status ratownika i podlegają ochronie z mocy ustawy. Jako 
element pierwszej pomocy bardzo często interpretuje się także wezwanie 
                                                      

14 E. Nowak, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa, 2009, s. 110. 
15 Ustawa o Państwowym Ratownictwie…, art. 3. 
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na miejsce zdarzenia służb ratowniczych. Taka interpretacja w ocenie au-
tora jest prawidłowa. Często po zaistnieniu zdarzenia nie ma możliwości 
dotarcia do osób poszkodowanych (na przykład w katastrofach komunika-
cyjnych), w takim przypadku elementem stanowiącym ratunek i pierwszą 
pomoc będzie powiadomienie służb ratowniczych o zaistniałym zdarzeniu 
i zabezpieczenie jego miejsca. W przypadku, jeżeli świadek zdarzenia 
w żaden sposób nie zareaguje na zaistniałe zdarzenie, podlega karze po-
zbawienia wolności z tytułu nieudzielenia pomocy. 

Kwalifikowana pierwsza pomoc udzielana jest przez odpowiednio 
przeszkolonych ratowników. Obejmuje czynności, takie jak: resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa, defibrylacja, unieruchamianie poszkodowanych z 
urazami kręgosłupa, wsparcie psychiczne czy ewakuacja w bezpieczne 
miejsce. 

Znaczenie kwalifikowanej pierwszej pomocy w akcjach ratunkowych 
mających długotrwały charakter jest bardzo duże. Mogą jej udzielać mię-
dzy innymi strażacy zawodowi i ochotnicy. Stanowią oni istotne wsparcie 
dla zawodowych ratowników medycznych – zwiększają potencjał medycz-
ny na miejscu zdarzenia i przyspieszają udzielenie kwalifikowanej pomocy. 
Często to właśnie strażacy są pierwsi na miejscu zdarzenia i mają za za-
danie przede wszystkim udzielić kwalifikowanej pomocy osobom poszko-
dowanym. 

Po dotarciu na miejsce zdarzenia zespołów ratownictwa medycznego 
realizowane są medyczne czynności ratunkowe. Polegają one na świad-
czeniu opieki zdrowotnej w warunkach pozaszpitalnych przez lekarza lub 
ratownika medycznego i pielęgniarkę ratownictwa. Podsumowując, me-
dyczne czynności ratunkowe to wszelkie działania podejmowane na miej-
scu zdarzenia przez zespoły karetek pogotowia. Medyczne czynności ra-
tunkowe obejmują także transport poszkodowanych do szpitalnych oddzia-
łów ratunkowych16. 

W procesie zabezpieczenia medycznego osób poszkodowanych nie-
zwykle ważna jest segregacja ludzi, którzy w wyniku zaistniałego zdarzenia 
odnieśli obrażenia. W segregacji tej pomaga wdrożenie systemu START17. 
Zakłada on nadanie każdemu z poszkodowanych priorytetu udzielania 
pomocy i ewakuacji z miejsca zdarzenia. Osoby poszkodowane oznaczane 
są przez nadanie im odpowiedniego koloru. Każdy z nich oznacza szanse 
przeżycia i priorytetu ewakuacji z miejsca zdarzenia. Poszkodowanych 
oznacza się następującymi kolorami: 

• czarnym  – pacjenci nie do uratowania, nieoddychający, nawet po 
udrożnieniu dróg oddechowych; 

                                                      
16 J. Ciećkiewicz (red.), Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych, WM Górnic-

ki, Wrocław 2008, s. 10. 
17 http://www.centrumtriage.pl/system-triage.html [dostęp: 4.05.2016]. 
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• czerwonym  – priorytet ewakuacji, pomocy medycznej i transportu. 
Po szybkim zaopatrzeniu medycznym pacjent ma duże szanse na przeży-
cie i powrót do zdrowia; 

• żółtym  – poszkodowani, którzy odnieśli obrażenia, ale ich skala nie 
zagraża zdrowiu i życiu. W związku z tym transport i udzielenie pomocy 
medycznej może odbyć się nieco później; 

• zielonym  – poszkodowani, którym zdrowiu i życiu nic nie zagraża. 
Selekcji wg systemu START dokonują na miejscu zdarzenia ratownicy. 

Podział poszkodowanych ze względu na odniesione obrażenia i zagroże-
nie zdrowia oraz życia ma bardzo duży wpływ na sprawność podejmowa-
nych działań i optymalne wykorzystanie zasobów niezbędnych do udziele-
nia pomocy. 

Zabezpieczenie medyczne ludności poszkodowanej w sytuacjach kry-
zysowych obejmuje zapewnienie na miejscu zdarzenia odpowiedniej ilości 
sił i środków uprawnionych do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy 
oraz medycznych czynności ratunkowych. W związku z tym bardzo ważne 
jest, aby już w trakcie zgłoszenia zdarzenia określić przybliżoną liczbę 
osób poszkodowanych oraz ich stan. Warto pamiętać, że dyspozytorzy 
kierujący na miejsce zdarzenia odpowiednie siły i środki mogą bazować 
wyłącznie na informacjach przekazanych przez zgłaszających. Dopiero po 
dotarciu na miejsce pierwszych zastępów służb ratowniczych do stanowisk 
kierowania spływają informacje o rzeczywistym rozmiarze zdarzenia oraz 
potrzebie zaangażowania dodatkowych sił i środków. 

Zabezpieczenie medyczne długotrwałych akcji ratowniczych obejmuje 
zatem zadysponowanie odpowiedniej liczby zespołów ratownictwa me-
dycznego, a także zapewnienie odpowiedniej ilości środków medycznych 
niezbędnych do udzielenia pomocy przedlekarskiej i transportu medyczne-
go osób poszkodowanych. 

Zabezpieczenie w zasoby ludzkie to ważne zadanie w akcji ratowni-
czej o długotrwałym charakterze prowadzonych działań. Wymaga ona za-
angażowania wielu sił. Różnorodność zdarzeń, z jakimi mają do czynienia 
ratownicy, powoduje potrzebę delegowania na miejsce zdarzenia różnych 
służb ratowniczych. Do akcji ratowniczych dysponowane są najczęściej 
zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Ich pracę wspomagają i zabezpieczają patrole Policji. Do ich działań 
w trakcie długotrwałych akcji ratowniczych zalicza się przede wszystkim 
zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed gapiami oraz czynności docho-
dzeniowo-śledcze mające na celu wyjaśnienie przyczyn zaistniałych sytu-
acji kryzysowych. Zespoły ratownictwa medycznego mają za zadanie opa-
trzyć rannych, dokonać ich segregacji i przetransportować do szpitala. 
W zależności od rodzaju zdarzenia, jakie warunkuje prowadzenie długo-
trwałej akcji ratowniczej, na miejsce mogą zostać zadysponowane także 
inne służby. Zalicza się do nich przede wszystkim wojsko, Wodne Ochotni-
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cze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe czy 
służby techniczne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w razie zaistnienia zda-
rzenia w obrębie sieci kolejowej. 

W zależności od rozmiarów skutków zdarzenia na jego miejsce anga-
żowane są odpowiednie siły. Jeden zastęp straży pożarnej tworzy od 3 do 
6 ratowników18. Zespół ratownictwa medycznego składa się z 2 lub 3 ra-
towników. Patrol Policji tworzy najczęściej dwóch policjantów.  

Dysponowanie odpowiednich sił i środków odbywa się z uwzględnie-
niem rodzaju i wielkości zdarzenia oraz liczby osób poszkodowanych, 
a także po uwzględnieniu takich czynników jak podjęcie działań ratowni-
czych w jak najkrótszym czasie, potencjału sił będących w dyspozycji sta-
nowisk kierowania, lokalne zagrożenia i warunki naturalne panujące 
w miejscu zdarzenia19. 

Kierowanie działaniami w długotrwałych akcjach ratowniczych w ich 
początkowej fazie przyjmuje charakter interwencyjny, który ma na celu jak 
najszybszą ewakuację osób poszkodowanych oraz niedopuszczenie do 
rozprzestrzenienia się zagrożenia. W kolejnych fazach rozwoju długotrwa-
łych akcji ratowniczych kierujący nimi wchodzą na taktyczny i strategiczny 
poziom kierowania. Stanowią one nadzór nad kierowaniem interwencyjnym 
i określają dalsze kierunki działań podejmowanych w celu likwidacji skut-
ków zdarzenia. 

Do głównych zadań kierowania taktycznego długotrwałą akcją ratowni-
czą zalicza się prognozowanie rozwoju zdarzeń, podział miejsca akcji ra-
towniczej na poszczególne odcinki bojowe, organizację ewakuacji ludności 
zagrożonej skutkami sytuacji kryzysowej, współdziałanie z koordynatorem 
medycznym działań ratowniczych, ocenę potrzeby zaangażowania kolej-
nych sił i środków. Długotrwałe akcje ratownicze charakteryzują się długim 
czasem likwidacji skutków zagrożenia. W związku z tym zapewnienie za-
bezpieczenia logistycznego staje się bardzo istotnym elementem efektyw-
ności prowadzonych działań. Organizacja wsparcia logistycznego należy 
do jednych z ważniejszych zadań osób kierujących akcją na poziomie tak-
tycznym. Stanowiska dowodzenia taktycznego mogą być zlokalizowane 
w stałych punktach, przeważnie komendach PSP, a także mogą mieć cha-
rakter mobilny. Wówczas organizowane są doraźnie w bezpiecznym miej-
scu, gdzie doszło do sytuacji kryzysowej. 

Zadysponowanie odpowiedniej liczby zasobów ludzkich do likwidacji 
skutków zdarzenia i współpraca między służbami ma kluczowy wpływ na 
efektywność prowadzonych działań w wielopodmiotowych akcjach ratow-
niczych. 

                                                      
18 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie 

szczegółowych…, art. 21. 
19 Tamże, art. 18. 
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Zapewnienie tylko odpowiednich sił nie jest jednak gwarantem sku-
teczności prowadzenia działań ratowniczych. Niezbędne jest także zadys-
ponowanie odpowiednich środków do walki z sytuacją kryzysową, czyli 
zasobów rzeczowych. W zależności od rodzajów zdarzenia, z jakim mają 
do czynienia ratownicy, na miejsce akcji konieczne jest zadysponowanie 
różnych środków rzeczowych, które ułatwiają likwidację skutków zdarze-
nia. Głównym środkiem wykorzystywanym w akcjach ratowniczych jest 
woda i piana gaśnicza. Wykorzystuje się je przede wszystkim do gaszenia 
pożarów. Miejsce prowadzenia akcji ratowniczych w wodę zaopatruje się 
na kilka różnych sposobów, między innymi poprzez sieci wodociągowe, na 
pokładzie samochodów gaśniczych, za pomocą samochodów – cystern, 
a także ustalając miejscowe punkty czerpania wody. W czasie prowadze-
nia akcji ratowniczych woda jest bardzo często deficytowym środkiem ga-
śniczym. Dlatego jej zapewnienie i dostarczenie w miejsce akcji ratowni-
czej ma kluczowe znaczenie dla skuteczności i efektów działań ratunkowo-
gaśniczych.  

Podczas długotrwałych działań ratowniczych strażacy mogą spotkać 
się z działaniami prowadzonymi w warunkach wymagających ochrony dróg 
oddechowych. Służą temu specjalne aparaty ochrony dróg oddechowych. 
Strażacy stosują najczęściej aparaty AP-3. Jedna butla o pojemności 
4 litrów i ciśnieniu roboczym 200 atmosfer wystarcza na wykonywanie lek-
kiej pracy przez ok. 30 minut20. W wyposażeniu samochodów gaśniczych 
znajduje się tylko kilka aparatów ochrony dróg oddechowych. W związku 
z tym w czasie długotrwałych akcji ratowniczych dosyć szybko następuje 
ich zużycie. Jednym z głównych wyzwań jest zapewnienie w miejscu pro-
wadzeniu akcji dostępności aparatów ochrony dróg oddechowych, które 
umożliwiają prowadzenie działań ratowniczych w warunkach na przykład 
gęstego zadymienia. 

Z długotrwałymi akcjami ratunkowymi mamy bardzo często do czynie-
nia podczas powodzi. Wówczas zmienia się charakter środków, jakie nale-
ży zapewnić w miejscu, w którym wystąpiła sytuacja kryzysowa. Bardzo 
często prowadzi się działania prewencyjne polegające na budowaniu pro-
wizorycznych zapór z wykorzystaniem worków napełnionych piaskiem. 
Niezbędne jest jak najszybsze dostarczenie na miejsce powodzi worków 
oraz piasków. Od terminu dostawy tych materiałów zależy często uratowa-
nie przed zalaniem zagrożonych obszarów. W przypadku, gdy dojdzie do 
rozlania się rzek poza ich koryta, bardzo ważne jest zapewnienie odpo-
wiedniej ilości pomp o dużej wydajności, które pozwolą na szybkie usunię-
cie wody z zalanych obiektów. Często w miejsce akcji mogą być dostar-
czane mobilne stacje pomp (rys. 1.). Do pracy silników pomp mechanicz-

                                                      
20 http://psp.leczyca.pl/pliki/szkolenieosp/aparatyodo.pdf [dostęp: 11.05.2016]. 
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nych wykorzystuje się olej napędowy, dlatego niezwykle istotne jest zaopa-
trzenie ratowników w wystarczającą ilość materiałów pędnych. 

Długotrwały charakter prowadzonych działań ratowniczych nie zawsze 
jest spowodowany działaniem sił natury. Bardzo często akcje ratownicze 
trwają powyżej 6 godzin w przypadku katastrof budowlanych czy komuni-
kacyjnych. Wówczas kluczowe znaczenie w realizacji działań ratowniczych 
ma zadysponowany do akcji sprzęt specjalistyczny. Zalicza się do niego 
między innymi samochody ratownictwa technicznego, samochody – drabi-
ny, podnośniki hydrauliczne, pojazdy ratownictwa chemicznego.  

Dostawy rzeczowych środków bojowych do walki ze skutkami sytuacji 
kryzysowych powinny odbywać się zgodnie z zasadą 7R. Należy zauwa-
żyć, że kryterium czasu i miejsca ma tu jednak główny charakter. 

Potrzeby logistyczne ratowników, skuteczność działań ratowniczych 
przy ich długotrwałym charakterze, nie zależą tylko od zapewnienia nie-
zbędnych sił i środków do walki ze skutkami sytuacji kryzysowej. Należy 
także pamiętać o potrzebach logistycznych ratowników. Zalicza się do nich 
przede wszystkim świadczenie usług gospodarczo-bytowych, w tym ga-
stronomicznych oraz kwaterunkowych. Zakres świadczenia usług zależy 
od czasu trwania akcji i rodzaju prowadzonych działań ratowniczych. 

Strażakom biorącym udział w długotrwałych akcjach ratunkowych 
przysługuje wyżywienie. Pierwszy posiłek otrzymują po upływie 6 godzin 
trwania akcji. Posiłek ten nie przekracza 60% przysługującej normy żywie-
niowej „SZ” (szkolna zasadnicza). Po przekroczeniu 8 godzin trwania akcji 
ratownicy otrzymują kolejny posiłek będący uzupełnieniem do pełnej normy 
wyżywienia, a także dodatek uzupełniający „DU” (dodatkowa uzupełniają-
ca). Usługi gastronomiczne świadczone są w punktach żywienia zbiorowe-
go, posiłki wydawane na miejscu lub dostarczane w termosach czy kuch-
niach polowych21. Jeżeli przygotowanie ciepłego posiłku dla ratowników 
jest niemożliwe, wyżywienie mogą otrzymać w formie suchego prowiantu22. 
Szczegółowe zestawienie norm żywnościowych w długotrwałych akcjach 
ratunkowych przedstawiono w tabeli 1. W sumie w ciągu jednej doby każ-
demu ratownikowi należy zapewnić posiłki dostarczające organizmowi od 
500 kcal (norma krytyczna) do 2200 kcal (norma pełna)23. 

Prowadzenie działań ratowniczych w skrajnych warunkach atmosfe-
rycznych prowadzi u ratowników do dużego ubytku wody z organizmu. 
W związku z tym istnieje konieczność zapewnienia ratownikom odpowied-
niej ilości wody pitnej. Żeby utrzymać prawidłowe funkcje życiowe każde-
mu ratownikowi należy dostarczyć od 3 do 4 litrów wody24. W przypadku 

                                                      
21 E. Nowak, Logistyka…, s. 61. 
22 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie 

szczegółowych…. 
23 Materiały Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej. 
24 Tamże. 
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działań ratunkowych prowadzonych w skrajnych warunkach temperaturo-
wych zapotrzebowanie ratowników na wodę do picia wzrasta i może wyno-
sić nawet do 10 litrów na osobę. 

W związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez długi czas 
w różnych warunkach, konieczne staje się zapewnienie ratownikom w mia-
rę możliwości wody do celów gospodarczych. Woda ta używana jest do 
mycia (10 l/osobę), do kąpieli (od 20 do 80 l/osobę), do prania bielizny (do 
20 litrów/osobę), a także do obmycia osób skażonych substancjami che-
micznymi i promieniotwórczymi (w granicach 40 – 60 l/osobę)25. Poza wo-
dą do celów spożywczych i gospodarczych ratowników prowadzących dłu-
gotrwałe działania należy zaopatrzyć w artykuły powszechnego użytku, 
takie jak środki higieny osobistej, środki czystości. 

 
Tabela 1. Normy żywieniowe dla ratowników bior ących udział w długotrwałej 

akcji ratowniczej 

LP. Nazwa grupy produktów „SZ” [g] 
„DU” 

[g] 
1. Pieczywo 670 50 
2. Przetwory zbożowe i strączkowe 100 0 

3. 
Przetwory mięsne przeliczone na mięso 

w elementach 
290 85 

4. Przetwory rybne przeliczone na filety z ryb 40 0 
5. Masło naturalne 40 20 

6. 
Inne tłuszcze zwierzęce i roślinne przeliczone na 

smalec 
30 0 

7. Napoje mleczne przeliczone na mleko pełnotłuste 400 150 
8. Sery przeliczone na ser pełnotłusty 60 40 
9. Jaja 0,5 szt. 0,5 szt. 
10. Ziemniaki 700 0 
11. Warzywa 340 0 
12. Owoce 280 250 
13. Soki z owoców 0 250 
14. Przetwory owocowe przeliczone na dżem 15 0 
15. Cukier 60 20 
16. Herbata 1 0 
17. Kakao 2 0 
18. Kawa zbożowa 6 0 
19. Kawa naturalna 0 6 
20. Sól i przyprawy 41 0 

Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych…. 

                                                      
25 Tamże. 
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Źródło: http://www.bialystok.straz.bialystok.pl/images/clip_image002a.jpg [dostęp: 13.05. 
2016]. 

Rys. 1. Kontener sanitarny b ędący w wyposa żeniu KM PSP w Białymstoku 

 

W przypadku, kiedy akcja trwa dłużej niż 1 dzień w rejonie oddalonym 
od stałych baz stacjonowania służb ratunkowych, ratownikom należy za-
pewnić zakwaterowanie. Wówczas tworzy się tymczasowe bazy kwaterun-
kowe. Świadczenie usług kwaterunkowych w długotrwałych i wielopodmio-
towych akcjach ratowniczych polega na zapewnieniu miejsc noclegowych, 
wyposażeniu ich w pościel oraz zaopatrzenie w indywidualne i zbiorowe 
środki czystości26. Jedną z ważniejszych potrzeb logistycznych ratowników 
w tymczasowych miejscach bazowania jest zapewnienie warunków sani-
tarno-higienicznych w miejscu prowadzenia akcji. Służą do tego między 
innymi mobilne kontenery sanitarne. Przykładowy kontener przedstawiono 
na rys. 1. W kontenerze znajdują się przenośne toalety oraz prysznice.  

Potrzeby logistyczne w długotrwałych akcjach ratunkowych pojawiają 
się zarówno po stronie ludności poszkodowanej, jak i po stronie ratowni-
ków niosących pomoc27. Istnieją jednak istotne różnice między tymi po-
trzebami. Główną potrzebą wśród osób poszkodowanych jest świadczenie 
usług medycznych oraz gospodarczo-bytowych. Wśród potrzeb logistycz-
nych ratowników pojawia się przede wszystkim konieczność zapewnienia 
odpowiedniej liczby sił i środków adekwatnych do skutków zaistniałego 
zdarzenia. Potrzeby gospodarczo-bytowe stanowią uzupełnienie i popra-
wiają efektywność prowadzonych działań. 

 
                                                      

26 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 
1997 r. w sprawie długotrwałych…. 

27 K. Ficoń, Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał, BEL Studio, War-
szawa, 2011, s. 228. 
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Długotrwałe akcje ratunkowe w praktyce 

 
W Polsce bardzo często dochodzi do zdarzeń, których likwidowanie 

skutków przybiera długotrwały charakter. W ostatnich latach jedne z naj-
bardziej wymagających akcji ratowniczymi prowadzonych na terenie kraju 
to akcja ratunkowa po katastrofie kolejowej w okolicy Szczekocin, do której 
doszło 3 marca 2012 roku, i akcja przeciwpowodziowa prowadzona 
w czerwcu 2010 roku. 

Do działań ratowniczych po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami 
doszło po wypadku 3 marca 2012 roku w miejscowości Chałupki o godzi-
nie 20:57 wskutek czołowego zderzenia dwóch pociągów pasażerskich. 
W wyniku błędu dyżurnych ruchu na ten sam tor szlaku kolejowego Sta-
rzyny - Sprowa na linii kolejowej nr 64 zostały wyprawione dwa pociągi: 
InterRegio 13126 Matejko relacji Warszawa – Kraków oraz TLK 31101 
Brzechwa jadący z Przemyśla do Warszawy. W zdarzeniu uczestniczyło 
łącznie ok. 400 osób. Według szacunków spółki PKP Intercity w pociągu 
TLK jechało około 250 osób, natomiast wg informacji Przewozów Regio-
nalnych pociągiem InterRegio podróżowało ok. 150 osób28. 

 W pierwszej fazie akcji ratunkowej bardzo dużą rolę odegrał spraw-
ny przepływ informacji. Zgłoszenie o wypadku w ruchu kolejowym dotarło 
do dyspozytora pogotowia ratunkowego w szpitalu w Zawierciu od miesz-
kańców Chałupek. Informację od razu przekazano do pozostałych służb. 
Na miejsce zaczęto dysponować pierwsze zespoły ratownictwa medycz-
nego, zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży po-
żarnych, patrole policji oraz Straży Ochrony Kolei. 

Pierwsi ratownicy medyczni pojawili się na miejscu zdarzenia już 
10 minut po otrzymaniu zgłoszenia. W kolejnych minutach dojeżdżały ko-
lejne zespoły ratownictwa medycznego. Ostatni zespół dotarł na miejsce 
o godzinie 23:3129. Dysponowanie kolejnych jednostek na miejsce zdarze-
nia odbywało się z zachowaniem ciągłej zdolności systemu do niesienia 
pomocy w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Na miejsce 
przybyły zespoły ratownictwa medycznego ze Szczekocin, Kroczyc, Pilicy, 
Zawiercia, Myszkowa, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Miechowa, 
Częstochowy oraz Katowic. Na miejsce zadysponowano także dwa zespo-
ły Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Kielc oraz Katowic30. 

                                                      
28 http://www.rynek-kolejowy.pl/54948/jest_akt_oskarzenia_ws_katastrofy_kolejowej_p 

od_szczekocinami_akt ualizacja.html [dostęp: 13.05.2016]. 
29 Raport z przebiegu działań. Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami 3 marca 

2012 r., Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, Katowice, 2012, s. 14. 

30 Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami – raport specjalny, Na Ratunek, nr 2/12, 
s. 50. 
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Równolegle z zespołami ratownictwa medycznego na miejsce dyspo-
nowano zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Godzinę po 
katastrofie na miejscu katastrofy było już 27 zastępów strażackich31. Łącz-
nie na miejscu działało 90 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i OSP. 
W sumie w akcji uczestniczyło około 450 ratowników. W akcji wykorzysta-
no siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu 
4 województw: śląskiego (250 ratowników) małopolskiego (56 ratowników), 
świętokrzyskiego (113 ratowników) oraz łódzkiego (16 ratowników)32. 
Z uwagi na rozmiar i skalę zniszczeń konieczne było wykorzystanie 35 
pojazdów ratownictwa technicznego. 

Zadaniem służb ratowniczych na miejscu zdarzenia była ewakuacja 
osób poszkodowanych w katastrofie, udzielenie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy, przeszukanie wraków wagonów oraz okolicy miejsca zdarzenia 
pod kątem obecności osób poszkodowanych. Najważniejszym zadaniem 
dla ratowania zdrowia i życia ludzi uwięzionych we wrakach pojazdów było 
wykonanie dostępu do nich. Zadanie to było niezwykle trudne i wymagają-
ce delikatnych działań z uwagi na niestabilność rozbitych wagonów, w któ-
rych wciąż znajdowali się poszkodowani. Każde rozcięcie blachy mogło 
doprowadzić do osunięcia się wraków, a w konsekwencji zwiększenia licz-
by rannych.  

Dla lepszej koordynacji i efektywności działań dowódcy akcji podzielili 
działania ratownicze na 3 grupy, do których przydzielano kolejne siły 
i środki docierające na miejsce zdarzenia. Odcinki bojowe, do których 
przydzielano będące w dyspozycji zasoby, realizowały poszczególne za-
dania: 

• odcinek 1 – zastępy gaśnicze mające na celu ewakuację osób po-
szkodowanych, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, organizacja 
lotniska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego; 

• odcinek 2 – dotarcie przy pomocy pił oraz nożyc hydraulicznych do 
osób poszkodowanych uwięzionych we wrakach, a także udzielenie im 
kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacja z miejsca zdarzenia; 

• odcinek 3 – zastępy wsparcia logistycznego mające na celu zorga-
nizowanie miejsc pomocy medycznej, obsługi mediów czy punktu zaopa-
trzenia w materiały pędne33. 

Z punktu widzenia logistyki sprawne funkcjonowanie sił i środków sta-
nowiących odcinek 3 miało bardzo duży wpływ na tempo działań ratowni-
czych. Wsparcie logistyczne prowadzenia działań ratowniczych stanowiło 
                                                      

31 I. Zemła, B. Zembala, Koordynacja przepływów informacji w logistyce szybkiej reak-
cji. Przykład akcji ratunkowej po katastrofie pod Szczekocinami, Czasopismo Logistyka, nr 
3/2014, s. 58. 

32 https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/9658,dok.html [dostęp: 13.05.2016]. 
33 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Katastrofa kolejowa w Chałup-

kach – gmina Szczekociny – w dniu 3 marca 2012 roku, nr ewidencyjny 1234001-0174, 
Warszawa, kwiecień 2012, s.11-21. 
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wykorzystanie na miejscu zdarzenia 12 specjalistycznych kontenerów 
(medycznych, kwatermistrzowskich, technicznych, dowodzenia i łączno-
ści). Odcinek logistyczny odpowiedzialny był także za zorganizowania tym-
czasowych miejsc zakwaterowania. Takie miejsce dla osób poszkodowa-
nych, które nie odniosły obrażeń wyznaczono i przygotowano w Szkole 
Podstawowej w Chałupkach.  

Działania ratownicze polegające na ewakuacji i wykonywaniu dostępu 
do osób poszkodowanych zakończyły się 6 godzin po katastrofie. Ratowni-
cy mieli już wtedy pewność, że we wrakach nie ma już osób żywych. 
Wówczas rozpoczęła się akcja poszukiwawcza. 

Równocześnie zespoły logistyczne rozpoczęły ściąganie na miejsce 
zdarzenia ciężkiego sprzętu, który mógł unieść i rozczepić wraki lokomo-
tyw i wagonów. Na miejsce zadysponowano ciężkie dźwigi oraz dwa po-
ciągi kolejowego ratownictwa technicznego PKP PLK. Do rozczepiania 
pojazdów przystąpiono 4 marca nad ranem. 

Istotne wsparcie prowadzonych działań ratowniczych stanowili poli-
cjanci w sile ok. 400 funkcjonariuszy, którzy izolowali miejsce akcji przed 
osobami postronnymi, zapewniali przejezdność dróg w okolicy dla pojaz-
dów służb ratowniczych, prowadzili identyfikację ofiar katastrofy, a także  
udzielali informacji o miejscu pobytu osób poszkodowanych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: http://ocdn.eu/images/pulscms/NzQ7DQsMCw0OSxkYjAsaaa95.jpg [dostęp: 23.05. 
2016]. 

Rys. 2. Rozmiar zniszcze ń po katastrofie pod Szczekocinami 

 
Akcja ratownicza na miejscu zdarzenia zakończyła się 5 marca w go-

dzinach popołudniowych. Nastąpiło to blisko 45 godzin od zaistnienia kata-
strofy. Ruch pociągów po jednym torze w miejscu zdarzenia wznowiono 
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6 marca o 19:34, natomiast ruch dwutorowy na linii kolejowej nr 64 został 
uruchomiony 7 marca ok. godziny 15:0034. 

Działania ratownicze podczas powodzi w Krakowie w 2010 roku miały 
miejsce na przełomie maja i czerwca, kiedy to w wyniku długotrwałych obfi-
tych opadów deszczu doszło do jednej z większych powodzi, jakie nawie-
dziły nasz kraj. Najwyższy poziom wody zanotowany podczas przejścia fali 
kulminacyjnej w Krakowie, wynosił 957 cm. Ratowanie Krakowa przed 
skutkami powodzi wymagało zaangażowania wielu sił i środków, a także 
długotrwałych działań ratowniczych, które trwały aż 22 dni35. Dzięki tak 
szeroko zakrojonym działaniom udało się zminimalizować skutki powodzi. 

Maj i czerwiec 2010 roku były bardzo deszczowymi miesiącami. W ma-
ju opady deszczu na terenie Małopolski pojawiały się przez 28 dni w mie-
siącu. Wielkość opadów w tym miesiącu przekroczyła normę o 352%. 
Z kolei na terenie samego Krakowa w maju 2010 roku spadło 302,4 mm, 
podczas gdy średni opad miesięczny dla tego miasta to 73,6 mm36. 

Kulminacja opadów przypadła na dzień 16 maja 2010 roku. Tempo 
przyrostu poziomu wody w Wiśle na krakowskim odcinku wynosiło ok. 
10 cm na godzinę. Tego dnia w godzinach przedpołudniowych Prezydent 
Miasta ogłosił w Krakowie pogotowie przeciwpowodziowe. Z kolei wieczo-
rem o godzinie 22:00 w obliczu pogarszającej się sytuacji hydrologicznej, 
wydano decyzję o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego dla całego 
miasta37. 

W celu ratowania miasta przed skutkami powodzi podjęto decyzję 
o zamykaniu bram przeciwpowodziowych w murach bulwarowych. Budo-
wano także ścianki przeciwpowodziowe na wysokości Wawelu. Konieczne 
było także zamknięcie mostu Dębnickiego, którego światło było całkowicie 
wypełnione wodą. Logistykę działań przeciwpowodziowych utrudniały pro-
wadzone w mieście inwestycje, w związku z czym istniały duże trudności 
z bezpośrednim dotarciem w zagrożone powodzią miejsca. 

Po kilku dniach przechodzenia fali kulminacyjnej, 23 maja 2010 r., sy-
tuacja hydrologiczna w Krakowie nieco się poprawiła. Jednak tydzień póź-
niej powróciły intensywne opady, co sprawiło, że 2 czerwca ponownie 
ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. 4 czerwca do Krakowa dotarła druga 
fala kulminacyjna. Jej przejście odbyło się jednak w sposób mniej zagraża-
jący miastu niż w połowie maja. 

Do prowadzenia działań ratowniczych w ramach akcji przeciwpowo-
dziowej zaangażowano wiele sił i środków. W ratowanie miasta zaanga-
                                                      

34 http://fakty.interia.pl/raporty/raport-katastrofa-kolejowa/aktualnosci/news-wznowiono-
ruch-pociagow-pod-szczekocinami,nId,913236 [dostęp: 23.05.2016]. 

35 W. Wojciechowski, Raport po powodzi z maja i czerwca 2010 r., UM Kraków, Kra-
ków, 2010, s. 3. 

36 K. Jakóbik (red.), Powódź w województwie małopolskim w 2010 r., Urząd Staty-
styczny w Krakowie, Kraków, 2010, s. 5. 

37 W. Wojciechowski, Raport…, s. 12-13. 
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żowani byli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczych straży 
pożarnych. Do działań ratowniczych wykorzystano także Siły Zbrojne Rze-
czypospolitej Polskiej, policję, straż graniczną czy siły międzynarodowe. 

Działania ratownicze podejmowane w czasie powodzi miały bardzo 
zróżnicowany charakter. Przede wszystkim polegały na ewakuacji ludno-
ści, ich dobytku oraz zwierząt hodowlanych z miejsc zagrożonych powo-
dzią, umacnianiu i podnoszeniu wałów przeciwpowodziowych i jednocze-
sne ich monitorowanie. Ratownicy udzielali także pomocy doraźnej oso-
bom poszkodowanym, a także dostarczali im zaopatrzenie w żywność 
i leki. Oprócz zapobiegania, ratownicy prowadzili działania likwidujące 
skutki powodzi w miejscach, gdzie nastąpiło przerwanie wałów. Ich działa-
nia koncentrowały się wówczas wokół wypompowywania wody z zalanych 
posesji i gospodarstw oraz dezynfekcji terenów powodziowych w celu 
uniknięcia skutków powodzi spowodowanych zagrożeniami biologicznymi.  

Do działań ratowniczych podczas pierwszej fali kulminacyjnej (17 ma-
ja) skierowano wyjątkowo dużo sił. W działaniach uczestniczyło łącznie 
24 808 strażaków. Podczas przejścia drugiej fali kulminacyjnej do akcji 
zaangażowano nieco ponad 13 tys. ratowników. Działania straży pożarnej 
wspierali policjanci w sile 460 funkcjonariuszy oraz 451 żołnierzy Wojska 
Polskiego. Działania przeciwpowodziowe prowadzili także ratownicy spoza 
granic kraju, ok. 40 osób każdego dnia akcji38. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Źródło: http://i.iplsc.com/-/0000S4R3UW09CWJY-C322.jpg [dostęp: 23.05.2016]. 

Rysunek 3. Działania ratownicze w trakcie powodzi w  Krakowie w 2010 roku 

 

                                                      
38 K. Jakóbik (red.), Powódź.., s. 7. 
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Sprawne prowadzenie akcji przeciwpowodziowej wymagało zastoso-
wania także wielu środków. Do walki ze skutkami powodzi wykorzystano 
pontony, łodzie, kontenery przeciwpowodziowe oraz udostępnione przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej amfibie i transportery, które pomagały 
w prowadzeniu działań ewakuacyjnych. W likwidacji skutków powodzi wy-
korzystano samochody gaśnicze oraz specjalne będące na wyposażeniu 
Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochotniczych straży pożar-
nych. W czasie przejścia fali kulminacyjnej do działań ratowniczych zaan-
gażowanych było ponad 400 samochodów gaśniczych i 165 samochodów 
specjalistycznych39. W celu wypompowania wody wykorzystano blisko ty-
siąc pomp. 

Zaangażowanie tak wielu sił i środków nie zapobiegło w zupełności 
skutkom powodzi. Sprawne działania ratownicze wpłynęły jednak na ich 
rozmiar, znacząco je zmniejszając. W wyniku powodzi na terenie Krakowa 
dwie osoby poniosły śmierć. Powołana przez Prezydenta Miasta komisja 
ds. strat w infrastrukturze komunalnej oszacowała straty powodziowe na 
kwotę ok. 168 mln zł. Uszkodzeniu uległa infrastruktura drogowa i mosto-
wa, powodując straty w wysokości ok. 66,5 mln zł. W wyniku powodzi do-
szło także do strat w placówkach oświatowych na kwotę 6,5 mln zł. Oprócz 
tego uszkodzeniu uległy sieci komunalne oraz inne budynki. 

Prowadzenie działań ratowniczych w tak ekstremalnych warunkach 
i tak długim czasie wymagało od dowódców niezwykle przemyślanych de-
cyzji i racjonalnego wykorzystania zasobów, w taki sposób, aby zapewnić 
ciągłość działań ratowniczych. Istotną rolę odegrało także zabezpieczenie 
logistyczne ratowników. Konieczne było stworzenie im warunków umożli-
wiających prowadzenie działań przez 22 dni. 

Te dwa przykłady udziału jednostek ratowniczych w długotrwałych 
działaniach ratowniczych pozwalają wnioskować, iż ratownicy mają bardzo 
często do czynienia z długotrwałymi akcjami ratowniczymi. Każde działania 
ratownicze trwające co najmniej 6 godzin wymagają zastosowania specjal-
nych procedur dotyczących organizacji zabezpieczenia logistycznego ra-
towników. Efektywność prowadzonych działań osiągana jest poprzez reali-
zację zadań logistycznych. Polegają one na zapewnieniu w miejscu pro-
wadzenia działań ratowniczych odpowiednich zasobów niezbędnych do 
likwidacji skutków zdarzeń. Skuteczność akcji ratowniczych warunkuje 
współpraca i dobra komunikacja pomiędzy służbami biorącymi w niej 
udział. Zabezpieczenie medyczne długotrwałych akcji ratunkowych reali-
zowane jest przez zespoły ratownictwa medycznego w ramach medycz-
nych czynności ratunkowych, we współpracy z innymi służbami przeszko-
lonymi do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

 

                                                      
39 Tamże, s. 12. 
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Zakończenie 

 
Zabezpieczenie logistyczne miejsca prowadzenia długotrwałych dzia-

łań ratowniczych polega na zapewnieniu w miejscu akcji wymaganej ilości 
sił i środków w odpowiednim czasie. Siły biorące udział w likwidacji skut-
ków zdarzeń to najczęściej zasoby ludzkie Państwowej Straży Pożarnej, 
OSP, policjanci oraz żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Podmioty te w prowadzeniu akcji ratowniczej wykorzystują niezbędne im 
środki. Są to przede wszystkim samochody gaśnicze i specjalistyczne oraz 
pozostałe sprzęty wykorzystywane przez te służby. 

Oprócz obowiązków niesienia pomocy, służby ratunkowe mają także 
swoje potrzeby. W długotrwałych akcjach ratowniczych potrzebami zaspo-
kajanymi przez komórki stanowiące wsparcie logistyczne jest konieczność 
zapewnienia wyżywienia czy możliwości załatwiania potrzeb fizjologicz-
nych. W tym celu w miejscach prowadzenia długotrwałych akcji ratowni-
czych organizuje się kuchnie polowe, a także wykorzystuje kontenery sani-
tarne, które w pewien sposób minimalizują niedogodności ratowników 
związane z niesieniem pomocy innym ludziom. 

W praktyce działań ratowniczych bardzo często spotyka się z prowa-
dzeniem działań przez długi czas. W ostatnich latach najbardziej charakte-
rystycznymi długotrwałymi akcjami ratunkowymi były działania prowadzone 
po katastrofie kolejowej w dniu 3 marca 2012 roku oraz akcja przeciwpo-
wodziowa na terenie Krakowa na przełomie maja i czerwca 2010 roku. 
Charakter zdarzeń powodujących sytuację kryzysową oraz sposób prowa-
dzenia działań w przypadku tych akcji ratowniczych jest zupełnie inny, jed-
nak wspólnym mianownikiem  jest wykorzystanie wielu podmiotów, trudny 
teren prowadzonych działań oraz duża liczba osób poszkodowanych. 

W kraju istnieje wiele aktów prawnych regulujących kwestie prowa-
dzenia działań ratowniczych w długotrwałych akcjach. Z rozważań o pro-
blemie i doświadczeń autora wynika, że brakuje jednak wypracowanych 
rozwiązań dotyczących zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych 
akcji ratowniczych. Zabezpieczenie logistyczne według autora jest trakto-
wane po macoszemu. Nie zwraca się wystarczającej uwagi na możliwość 
wypracowania konkretnych rozwiązań w tej dziedzinie. Autor postuluje 
powołanie wspólnych jednostek, które byłyby odpowiedzialne za realizację 
potrzeb logistycznych ratowników ze wszystkich formacji podczas każdej 
akcji ratowniczej. 

 
 
 
 
 



Jan Szymczyk 

216 

Bibliografia 
    

1. Ciećkiewicz Jan (red.), Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych, 
WM Górnicki, Wrocław, 2008. 

2. Ficoń Krzysztof, Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał, 
BEL Studio, Warszawa, 2011. 

3. Informacja przekazana przez KG PSP na podstawie Ustawy z dnia 
6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej. 

4. Jakóbik Krzysztof (red.), Powódź w województwie małopolskim w 2010 ro-
ku, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków, 2010. 

5. Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami – raport specjalny, Na Ratunek, 
nr 2/12. 

6. Kilian Mateusz, Organizacja systemu Państwowego Ratownictwa Me-
dycznego w Polsce i w wybranym państwie europejskim, Krakowska Akademia im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, 2015. 

7. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Katastrofa kolejowa 
w Chałupkach – gmina Szczekociny – w dniu 3 marca 2012 roku, nr ewidencyjny 
1234001-0174, Warszawa, kwiecień 2012. 

8. Konieczny Jerzy (red.), Ratownictwo w Polsce lata 1990-2010, Garmond 
Oficyna Wydawnicza, Warszawa – Poznań – Inowrocław, 2010. 

9. Materiały Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żyw-
nościowej. 

10. Nowak Eugeniusz, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa, 
2009. 

11. Nowak Eugeniusz, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemili-
tarnych, AON, Warszawa, 2007. 

12. Raport z przebiegu działań. Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami 3 
marca 2012 r., Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Katowice, 2012. 

13. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycz-
nym, Dz. U. z 2006 r., nr 191, poz. 1410. 

14. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. 
z 2007 r., nr 89, poz. 590. 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych 
norm, zasad, i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwi-
czeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby 
biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik 
pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wyso-
kości oraz szczegółowych zasad wypłacania, Dz. U. z 1997 r., nr 160, poz. 1098. 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 1999 r. 
w sprawie szczegółowych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-
gaśniczego, Dz. U. z 1999 r., nr 111, poz. 1311. 



Zabezpieczenie logistyczne jednostek ratowniczych w długotrwałych akcjach 

217 

17. Wojciechowski Wacław, Raport po powodzi z maja i czerwca 2010 r., UM 
Kraków, Kraków, 2010. 

18. Zemła Iwona, Zembala Bartłomiej, Koordynacja przepływów informacji 
w logistyce szybkiej reakcji. Przykład akcji ratunkowej po katastrofie pod Szczeko-
cinami, Logistyka, nr 3/2014. 

 
 

Źródła internetowe 
 

1. http://fakty.interia.pl/raporty/raport-katastrofa-kolejowa/aktualnosci/news-
wznowiono-ruch-pociagow-pod-szczekocinami,nId,913236. 

2. http://pczk.powiat.rzeszow.pl/index.php/system-zk. 
3. http://psp.leczyca.pl/pliki/szkolenieosp/aparatyodo.pdf. 
4. http://www.centrumtriage.pl/system-triage.html. 
5. http://www.rynek-kolejowy.pl/54948/jest_akt_oskarzenia_ws_katastrofy_ 

kolejowej_pod_szczekocin ami_aktualizacja.html. 
 

 
LOGISTICAL AND MEDICAL NEEDS OF RESCUE UNITS 

IN PROLONGED RESCUE OPERATIONS 
 

Prolonged rescue operations are organized relatively rarely and consti-
tute approximately from 5 to 10 percent of all rescue operations. This is 
why the logistical potential of emergency services is adjusted to conducting 
short rescue operations which last up to 6 hours. Consequently, the logisti-
cal sections of emergency services have little experience in organizing 
and providing the logistical security of prolonged rescue operations, 
as they involve the use of a great amount of manpower and equipment 
for a long time. The knowledge of logistical and medical needs of emer-
gency services is a challenge for logistical services and the fundamental 
condition for the effective management of logistical resources in prolonged 
rescue operations. 
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ROLA BATALIONU DOWODZENIA W ĆWICZENIACH 
PROWADZONYCH PRZEZ DOWÓDCĘ DYWIZJI 

 
 

Słowa klucz: batalion, dowódca dywizji, ćwiczenia na szczeblu dywizji, 

grupa zabezpieczenia, węzeł łączności 

 

 

Dowódca dywizji zgodnie z dokumentami normatywnymi1 zobowiązany 
jest w ciągu roku szkoleniowego do prowadzenia ćwiczeń o różnym roz-
machu, począwszy od ćwiczeń z wojskami jako najwyższej formy poprzez 
ćwiczenia z dowództwami i sztabami, gdzie ćwiczą stanowiska dowodze-
nia podległych oddziałów, a skończywszy na ćwiczeniach przygotowaw-
czych, w ramach których przygotowywany do działania jest organ dowo-
dzenia własnego stanowiska dowodzenia. Niezależnie od typu czy formy 
ćwiczenia do właściwej realizacji zadań zawsze zaangażowany jest bata-
lion dowodzenia jako pododdział zabezpieczający wszelką działalność 
dowództwa dywizji. 

ĆWICZENIA prowadzone na szczeblu dywizji wynikają z wcześniej 
opracowanego planu i odbywają się według narzuconego instrukcyjnie 
cyklu szkoleniowego2. Roczne obciążenie szkoleniowe dla dywizji to jedno 
ćwiczenie z wojskami i jedno ćwiczenie dowódczo-sztabowe, w ramach 
których przygotowywane jest stanowisko dowodzenia dywizji oraz jedno-
stek podległych, a także odbywa się zgrywanie systemów walki na pozio-
mie taktycznym. Do tego zestawu ćwiczeń dodatkowo planuje się treningi 
sztabowe. 

Treningi sztabowe prowadzone są z reguły w oparciu o pomieszczenia 
stałe. Ćwiczący organ dowodzenia na tle określonej sytuacji taktycznej 
wykonuje czynności w rozwiniętych miejscach pracy wynikające z procesu 
dowodzenia zgodnie z przyjętymi na stanowisku dowodzenia stałymi pro-
cedurami operacyjnymi.  

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe dywizji prowadzone są z użyciem eta-
towych środków dowodzenia i łączności z pododdziałami dowodzenia 

                                                      
1 Dokumenty doktrynalne serii DD/7 m.in. Instrukcja o przygotowaniu i prowadzeniu 

ćwiczeń z dowództwami, sztabami i wojskami w Siłach Zbrojnych RP DD/7.1.1(A); Instruk-
cja o działalności szkoleniowo-metodycznej SZ RP, Sygn. Szkol. 816/2009. 

2 Organizacja szkolenia dowództw i sztabów w SZ RP DD/7.1(A), s. 11. 
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w terenie. Odbywają się na bazie rozwiniętych w realnych odległościach 
stanowisk dowodzenia dwóch ćwiczących szczebli (brygada-batalion).  

Ćwiczenia z wojskami odbywają się z kolei typowo w warunkach polo-
wych (infrastruktura poligonowa) zgodnie z zasadami taktyki w taki sposób, 
aby umożliwić dowództwu dywizji sprawdzenie umiejętności planowania, 
organizowania i dowodzenia podległymi wojskami w praktycznym działaniu 
w różnych środowiskach walki.  

Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 1. Rozmach ćwiczeń prowadzonych na szczeblu dywizji 

 
Rolą batalionu dowodzenia dywizji w powyższych przedsięwzięciach 

jest rozwinięcie, wyposażenie i eksploatacja każdego z elementów będą-
cych miejscem pracy Kierownictwa Ćwiczenia niezależnie, czy będzie to 
Organ Dowodzenia SD Dywizji pracujący w oparciu o infrastrukturę stałą, 
czy w pełni wyposażone Stanowisko Kierowania Ćwiczeniem zdolne do 
pracy zarówno w obiektach stacjonarnych, jak i w warunkach poligono-
wych. Celem tego opracowania jest przytoczenie zadań batalionu zarówno 
w czasie planowania ćwiczenia, jak i w każdej z części ćwiczenia prowa-
dzonego przez dowódcę dywizji – od części przygotowawczej do części 
końcowej. 
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Warto w tym miejscu wspomnieć o realizacji jeszcze jednego przed-
sięwzięcia wynikającego z działalności szkoleniowo – metodycznej. Specy-
ficzną formą ćwiczenia organizowanego przez dowódcę dywizji jest ćwi-
czenie instruktażowo-metodyczne prowadzone na bazie ćwiczenia tak-
tycznego z wojskami dowódcy jednej z podległych brygad. Zagadnienia 
metodyczne mające na celu przygotowanie kierownika ćwiczenia z woj-
skami dowódca dywizji prowadzi zgodnie z wcześniej opracowanym pla-
nem, koncentrując się na działalności kierownika ćwiczenia z wojskami 
i sposobach, jakimi ten osiąga zakładane cele szkoleniowe. Rola batalionu 
dowodzenia jako jednostki zabezpieczającej, w zależności od postawio-
nych zadań, sprowadza się tutaj przede wszystkim do pełnego zabezpie-
czenia transportowego kierownictwa ćwiczenia, a także zapewnienia bazy 
noclegowej. 

PROCES PRZYGOTOWANIA ĆWICZEŃ w dywizji realizowany jest 
zgodnie z zapisami instrukcji3 i trwa 3 miesiące lub 6 zależnie od wykony-
wanych czynności w zakresie wspomagania komputerowego i wynikają-
cych z tego dodatkowych przedsięwzięć planistyczno-organizacyjnych.  

Od wprowadzenia w 2011 roku Wojskowych Oddziałów Gospodar-
czych do struktur Sił Zbrojnych RP i wydania rozkazu w sprawie podziału 
kompetencji pomiędzy WOG i jednostkami wojskowymi4 rodzi się zasadni-
cze pytanie, kiedy tak naprawdę zaczyna się planowanie ćwiczenia. Od-
powiedź nie jest jednoznaczna i wywołuje wiele kontrowersji wśród ofice-
rów odpowiedzialnych za tę problematykę. Decyzja MON5 szczegółowo 
precyzuje terminy sporządzenia zamiaru dowódcy do planowania działal-
ności wraz z oznaczeniem celów i zadań. Pod określone zadania genero-
wane są potrzeby zarówno środków bojowych oraz materiałowych, jak 
i usług. Potrzeby te wprowadzane są przez jednostki (w tym również do-
wództwa dywizji) do najnowszego systemu informatycznego w zakresie ich 
planowania pod nazwą LBPP na dwa lata przed przedsięwzięciem (zada-
niem), jakim jest właśnie ćwiczenie. Planuje nie tylko dowództwo dywizji. 
Według autora to jest pierwsze z szeregu zadań batalionu dowodzenia 
w zakresie właściwego przygotowania do zabezpieczenia ćwiczenia pro-
wadzonego przez dowódcę dywizji. W tym miejscu, na dwa lata przed roz-
poczęciem ćwiczenia, już należy wstępnie określić, co tak naprawdę bę-
dzie niezbędne, aby zabezpieczyć kierownictwo ćwiczenia. Rok przed ter-

                                                      
3 Organizacja szkolenia dowództw i sztabów w SZ RP DD/7.1(A), s. 16. 
4 Rozkaz nr 838/Log/P4 szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 1 sierpnia 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia podziału kompetencji i zadań pomiędzy Wojskowymi Oddziałami 
Gospodarczymi i jednostkami wojskowymi funkcjonującymi w terytorialnym systemie za-
bezpieczenia jednostek wojskowych w garnizonach Sił Zbrojnych RP opartym na Wojsko-
wych Oddziałach Gospodarczych. 

5 Decyzja nr 124/Org/DGRSZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.03.2015r. w spra-
wie wprowadzenia do użytku „Jednolitych procedur działalności bieżącej w SZ RP” z późń. 
zm. 
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minem planowanego ćwiczenia dokonuje się ewentualnej aktualizacji po-
trzeb. 

Kolejne przedsięwzięcia przygotowawcze realizowane są już w trakcie 
konferencji planistycznych organizowanych przez Zespół Autorski powoła-
ny na szczeblu dywizji. 

Przedstawiciele batalionu dowodzenia również uczestniczą w pracach 
zespołu (dotyczy to w szczególności obszarów związanych ze sprawami 
organizacyjnymi, zabezpieczenia logistycznego, wsparcia dowodzenia 
i łączności). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Instrukcja o przygotowaniu i prowadzeniu ćwi-

czeń z dowództwami, sztabami i wojskami w Siłach Zbrojnych RP DD/7.1.1(A), s. 27-28. 

Rys. 2. Udział batalionów dowodzenia w konferencjac h planistycznych 

 
W trakcie planowania niezbędne jest przeprowadzenie rekonesansu 

rejonu ćwiczenia, w którym obowiązkowo muszą wziąć udział osoby funk-
cyjne batalionu. Rekonesans kończy się podpisaniem notatki uzgodnień 
pomiędzy dowództwem dywizji, a zarządcą obiektów przyszłych działań. 
Daje on batalionowi odpowiedzi na pytania związane z realnym zabezpie-
czeniem funkcjonowania samego kierownictwa ćwiczenia, a także możli-
wości budowy systemu łączności w ugrupowaniu ćwiczących wojsk. Po 
uzyskaniu wiedzy dotyczącej potrzeb w batalionie rozpoczyna się realiza-
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cja wszelkich przedsięwzięć związanych z organizowaniem środków mate-
riałowych i sprzętu. Przedsięwzięcia te muszą być zakończone przed wyj-
ściem grupy przygotowawczej w rejon ćwiczenia. 
 

 
Część przygotowawcza ćwiczenia 

 
Podczas gdy ćwiczące oddziały i pododdziały realizują zadania z za-

kresu osiągania gotowości do podjęcia działań i inne zadania przygoto-
wawcze, batalion dowodzenia w ramach tej najbardziej dla niego praco-
chłonnej części ćwiczenia rozwija i wyposaża miejsca pracy dla kierownic-
twa ćwiczenia. Przykładowy schemat Stanowiska Kierowania Ćwiczeniem 
(SKĆ) prezentuje poniższy rysunek pomocniczy. 

Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 3. Stanowisko Kierowania Ćwiczeniem rozwijane przez batalion dowo-
dzenia dywizji 
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Zasadniczym elementem SKĆ są miejsca pracy dla ścisłego kierow-
nictwa ćwiczenia. Centrum kierownictwa stanowi zespół dowództwa 
szczebla nadrzędnego i sąsiadów będący odwzorowaniem organu dowo-
dzenia stanowiska dowodzenia dywizji. Pozostałe zespoły i grupy umiej-
scowione są z reguły poza rejonem zespołu dowództwa. Na rys. 3. kolo-
rem niebieskim oznaczono te elementy SKĆ, których pełną obsadę za-
pewnia batalion dowodzenia. 

Zadania Zespołu zabezpieczenia SKĆ, który de facto spełnia rolę ko-
mendy Stanowiska Dowodzenia Dywizji, są następujące6: 

• wyposażenie miejsca pracy dla kierownika ćwiczenia; 
• zabezpieczenie pod względem logistycznym kierownictwa 

ćwiczenia i grup operacyjnych; 
• zabezpieczenie pojazdów dla kierownika ćwiczenia oraz ich 

prawidłową eksploatację; 
• wydzielenie i przygotowanie sił i środków do organizacji punktów 

kierowania ćwiczeniem; 
• przygotowanie rejonu zakwaterowania i odpoczynku dla oficerów 

kierownictwa ćwiczenia; 
• zorganizowanie ochrony i obrony rozwiniętych stanowisk 

i urządzeń; 
• przygotowanie i zabezpieczenie udziału obsady Stanowiska 

Obserwacji i Analiz Skażeń wraz z etatowym wyposażeniem do realizacji 
zadań systemu wykrywania skażeń podczas ćwiczeń. 

Na szefa tego zespołu wyznaczany jest dowódca batalionu dowodze-
nia. W przypadku pracy całodobowej zastępca dowódcy – szef sztabu, 
pełni obowiązki szefa zespołu na II zmianę. Pozostałe osoby funkcyjne 
zespołu to oficerowie i podoficerowie odpowiedzialni za zadania logistycz-
ne (zakwaterowanie, żywienie, transport, tankowanie) oraz operacyjne, 
w tym związane z zabezpieczeniem bojowym oraz ochroną i obroną SKĆ. 
Organem wykonawczym w systemie ochrony i obrony SKĆ funkcjonują-
cym na podstawie sporządzonego wcześniej Planu ochrony i obrony SKĆ 
jest etatowa kompania ochrony i regulacji ruchu wchodzącą na czas ćwi-
czenia w skład grupy zabezpieczenia. 

Kolejnym elementem kierownictwa ćwiczenia wynikającym z instruk-
cyjnych wymogów, za który odpowiada batalion dowodzenia, jest grupa 
zabezpieczenia przejazdów. Grupa powoływana jest w celu zabezpiecze-
nia przejazdów ćwiczących wojsk w przypadku przemieszczeń przez drogi 
publiczne (poza obszarem roboczym ośrodka poligonowego). W skład 
grupy wchodzą przede wszystkim regulujący z kompanii ochrony i regulacji 
ruchu z etatowymi środkami transportowymi. 

 
                                                      

6 Instrukcja o przygotowaniu i prowadzeniu ćwiczeń z dowództwami, sztabami i woj-
skami w Siłach Zbrojnych RP DD/7.1.1(A), s. 43. 



 

224 

Bartłomiej Terebiński 

Do jej zadań należy7: 
• zabezpieczenie przejazdów środków kołowych i gąsienicowych 

zwłaszcza w rejonach niestrzeżonych; 
• zabezpieczenie przed zniszczeniem dróg przekraczanych przez po-

jazdy gąsienicowe; 
• zapewnienie przejazdu cywilnym pojazdom samochodowym 

w miejscach przekraczania jezdni przez sprzęt wojskowy; 
• oczyszczanie jezdni po przejściu sprzętu wojskowego. 
Należy również w tym miejscu wspomnieć, że standardem jest odde-

legowanie personelu etatowego zespołu wsparcia teleinformatycznego 
batalionu do zespołu zabezpieczenia teleinformatycznego kierownictwa 
ćwiczenia. Trzon tego personelu stanowią żołnierze o specjalnościach in-
formatycznych. 

 
 

Węzeł łączności 
 
Węzeł Łączności (WŁ) to element SKĆ rozwijany przez etatowe kom-

panie łączności (również kompanię węzłów bazowych) batalionu dowo-
dzenia, przeznaczony do zapewnienia wymiany informacji z ćwiczącymi 
stanowiskami dowodzenia (wojskami) oraz wewnątrz samego stanowiska. 
Zadaniem WŁ jest zapewnienie kierownictwu ćwiczenia: 

• ciągłej i bezpiecznej wymiany informacji operacyjnej w relacjach 
dowodzenia i współdziałania; 

• wymiany informacji pomiędzy strukturami organizacyjnymi stano-
wisk dowodzenia i stanowiskiem kierowania ćwiczeniem; 

• kanałów transmisyjnych do przesyłania informacji za pomocą 
Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia; 

• wsparcia informatycznego; 
• relacji na potrzeby kierowania środkami walki; 
• odbioru i przekazywania sygnałów ostrzegania, alarmowania 

i powiadamiania; 
• wymiany danych rozpoznawczych, logistycznych i medycznych, 
• kierowania systemem obrony i ochrony stanowiska kierowania ćwi-

czeniem. 
Na podstawie węzła łączności realizowane są usługi teleinformatyczne 

dla obsady kierownictwa ćwiczenia. Do podstawowych usług należą: 
• W rozległych i lokalnych sieciach informatycznych: 
o poczta elektroniczna; 
o telefonia internetowa (VoIP); 
o serwer WWW (strony SharePoint). 

                                                      
7 Tamże, s. 51. 
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• W sieci INTER-MON: 
o poczta elektroniczna; 
o telefonia internetowa (VoIP); 
o telefonia cyfrowa oraz fax w ruchu automatycznym; 
o transmisja obrazu; 
o przesyłki pocztowe; 
o automatyzacja procesu dowodzenia i kierowania. 
Rysunek 4 prezentuje elementy sieci łączności budowane na SKĆ. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Dela i in., Vademecum Łącznościowca, AON, 

Warszawa, 2012. 

Rys. 4. Elementy składowe sieci ł ączności budowane w ramach W ęzła 
Łączności 

 
 

Grupa zabezpieczenia 
 

Grupa zabezpieczenia (GZ) to element stanowiska kierowania ćwicze-
niem, w którym zgrupowane są siły i środki odpowiadające za całokształt 
funkcjonowania stanowiska. Przeznaczona jest do realizacji pełnego za-
bezpieczenia logistycznego i medycznego kierownictwa ćwiczenia oraz 



 

226 

Bartłomiej Terebiński 

jego ochrony i obrony. Grupa Zabezpieczenia tworzona jest na bazie kom-
panii ochrony i regulacji ruchu, kompanii logistycznej i zespołu zabezpie-
czenia medycznego batalionu. GZ rozwija zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami8 następujące urządzenia i elementy: 

• bpz – batalionowy punkt zaopatrzenia, a w tym według potrzeb: 
o bpż – batalionowy punkt żywnościowy; 
o bpt – batalionowy punkt tankowania; 
o bpwiow – batalionowy punkt wydobywania i oczyszczania wody; 
o bpa – batalionowy punkt amunicyjny. 
• PRiPT – patrol rozpoznania i pomocy technicznej; 
• bpm – batalionowy punkt medyczny. 
Do zadań grupy należy przygotowanie rejonów rozmieszczenia oraz 

budowa infrastruktury niezbędnej do zapewnienia właściwych warunków 
socjalno-bytowych stanu osobowego jak wyżywienie i zakwaterowanie. 
Często odbywa się to w systemie polowym, czyli namiotach. W celu przy-
jęcia osób funkcyjnych kierownictwa ćwiczenia organizowany jest punkt 
przyjęcia na SKĆ, a proces przyjęcia personelu zwany incprocessingiem. 
W ramach tego przedsięwzięcia wydawane jest niezbędne wyposażenie, 
jak: sprzęt łączności i informatyki, przepustki, opaski9, kartki żywnościowe 
itp. 

Kolejne zadania grupy to zapewnienie dróg dojazdu i odpowiednio 
oznakowanych środków transportowych10, właściwe zorganizowanie regu-
lacji ruchu w razie potrzeb podczas wszelkich przemieszczeń kierownic-
twa, a także zorganizowanie pełnego zabezpieczenia bojowego (ubezpie-
czenie, maskowanie, powszechna obrona przeciwlotnicza, obrona przed 
bronią masowego rażenia, zabezpieczenie inżynieryjno-saperskie) oraz 
kompleksowej ochrony i obrony, jak również utrzymanie ustalonego po-
rządku w rejonie samego SKĆ. 

Część przygotowawcza ćwiczenia jest najtrudniejszym etapem wyko-
nywania zadań przez batalion dowodzenia na rzecz kierownictwa ćwicze-
nia. W przypadku wyjścia dowództwa dywizji poza MSD oraz konieczność 
rozwinięcia polowego systemu logistycznego z pełną odpowiedzialnością 
można powiedzieć, że okres dwóch tygodni może być za krótki do wyko-
nania wszystkich powyżej przytoczonych zadań. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
8 Doktryny logistyczne serii DD 4. 
9 Oznakowanie zgodnie z Instrukcją o przygotowaniu…, Załącznik K, s. 75. 
10 Tamże. 
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Część wstępna ćwiczenia 
 

Ta część ćwiczenia prowadzona jest z reguły w formie mini ćwiczenia. 
Ma na celu sprawdzenie systemu teleinformatycznego i obiegu informacji 
oraz zapoznanie z sytuacją wyjściową do ćwiczenia i dokumentami norma-
tywnymi. Jest to właściwy czas na doposażenie stanowisk pracy osób 
funkcyjnych kierownictwa, usunięcie ewentualnych usterek czy dopraco-
wanie przyjętych rozwiązań. Właściwa realizacja zadań przez batalion do-
wodzenia w tej części ćwiczenia daje podstawy do osiągnięcia gotowości 
kierownictwa do części głównej. Instrukcyjnie ta część może potrwać do 
dwóch dni, jednak w praktyce daje się możliwość przeszkolenia dwóch 
zmian w ciągu jednej doby. 

 
 

Zabezpieczenie funkcjonowania kierownictwa ćwiczenia 
w czasie prowadzenia ćwiczenia – część główna ćwiczenia 

 
Podczas gdy kierownictwo ćwiczenia realizuje założone cele i zagad-

nienia szkoleniowe przewidziane w poszczególnych etapach tej części 
ćwiczenia, zadaniem batalionu dowodzenia jest przede wszystkim czuwa-
nie w trybie całodobowym nad właściwą eksploatacją rozwiniętych elemen-
tów SKĆ, w tym również rozwijanych okresowo Wysuniętych Punktów Kie-
rowania Ćwiczeniem (WPKĆ). WPKĆ funkcjonują w czasie realizacji tych 
etapów części głównej ćwiczenia, w których kierownik wymaga bezpo-
średniego wglądu w rejon działań ćwiczących wojsk. Organizowane punkty 
zależnie od potrzeb wyposaża się w niezbędne środki łączności oraz wła-
ściwe zabezpieczenie socjalne. 

W zakresie eksploatacji węzła łączności realizowany jest nadzór nad 
pracą systemu poprzez zorganizowaną w systemie dyżurów bojowych 
służbę operacyjno-techniczną. Służba ta kieruje pracą dowódców grup 
środków węzła łączności w zakresie wykonywania czynności techniczno-
eksploatacyjnych oraz dokonuje kontroli ewidencji i sprawozdawczości 
dotyczącej pracy środków łączności oraz obiegu informacji i doręczania 
dokumentów bojowych na węźle łączności. Ponadto wykonuje niezbędne 
przedsięwzięcia związane z zabezpieczeniem żywotności węzła łączności 
i jego elementów, a także interweniuje w razie awarii, uszkodzeń i przerw 
powstałych w systemie łączności oraz kieruje odtwarzaniem naruszonego 
systemu. 

W grupie zabezpieczenia zadania są niezmienne, jeśli chodzi o szero-
ko rozumiane zabezpieczenie logistyczne i medyczne. Należy zwrócić 
uwagę na wysoką aktywność sił i środków w zakresie zabezpieczenia 
transportowego osób funkcyjnych kierownictwa, które kierują i nadzorują 
działania ćwiczących wojsk. Grupa zabezpieczenia przejazdów również 
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działa nieprzerwanie w każdym z etapów, wspierając przemieszczające się 
przez drogi publiczne pododdziały. Zadania związane z zabezpieczeniem 
bojowym oraz ochroną i obroną SKĆ realizowane są całodobowo poprzez 
wyznaczone służby dyżurne: oficera dyżurnego stanowiska z pomocni-
kiem, dowódcę warty oraz wartowników – obsady punktów kontrolnych 
i patrole. 

 
 

Część końcowa ćwiczenia 
 
Ćwiczenie uważa się za zakończone po rozliczeniu dokumentacji, 

sprzętu, środków bojowych i pozoracji pola walki, odtworzeniu zdolności 
bojowej ćwiczących wojsk oraz przemieszczeniu do MSD11. Rolą batalionu 
dowodzenia w tej części ćwiczenia jest, po przygotowaniu warunków do 
przeprowadzenia omówienia wstępnego przez kierownictwo ćwiczenia, 
zorganizowanie rozliczenia wszystkich osób funkcyjnych – tzw. outpro-
cessing.  

W następnej kolejności realizowane będzie pełne zwinięcie stanowiska 
kierowania ćwiczeniem i przekazanie całego zajętego rejonu gospodarzowi 
(zarządcy) obiektu.  
 
 

Rozmach przedsięwzięcia 
 

Z przytoczonych powyżej rozważań jednoznacznie wynika, że zadania 
batalionu dowodzenia związane z zabezpieczeniem ćwiczeń realizowa-
nych przez dowódcę dywizji są przede wszystkim długofalowe. W obecnie 
funkcjonującym systemie zaopatrywania Sił Zbrojnych RP wstępne plano-
wanie ćwiczenia przeplata się z jednoczesnym organizowaniem środków. 
Wymaga to zarówno od planujących ćwiczenie, czyli oficerów dowództwa 
dywizji, jak i strony organizującej – osób funkcyjnych batalionu dowodze-
nia, dużego doświadczenia i umiejętności przewidywania. Dla batalionu 
stanowi to jednak preludium wszelkich działań, ponieważ największy wysi-
łek i zaangażowanie wymagane będzie od niego już w samym rejonie ćwi-
czenia i tylko właściwa realizacja zadań w ramach stanowiska kierowania 
ćwiczeniem umożliwi kierownikowi ćwiczenia osiągnięcie założonych celów 
szkoleniowych. 
 
 
 
 

                                                      
11 Tamże, s. 37. 
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ROLE OF THE COMMAND BATTALION IN EXERCISES 
CONDUCTED BY THE DIVISION COMMANDER 

 
The paper discusses issues concerning the conducting of exercises 

by a Division Commander, taking special account of the role of the Com-
mand Battalion. All the stages of a conducted exercise are shown, from the 
preparatory part to the conclusion of the exercise. The author analyses the 
essential role of the Command Battalion during each stage of a conducted 
exercise, focusing mainly on the preparation of an exercise and the provi-
sion of suitable equipment which will make it possible to achieve the in-
tended training aims. 
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Wprowadzenie 
 

Zakończenie II wojny światowej – największego konfliktu zbrojnego 
w historii świata, było początkiem do redefinicji polityki zagranicznej wielu 
krajów. Pomimo kresu wojny sytuacja na arenie międzynarodowej była 
dalej bardzo napięta a szanse wybuchu kolejnego konfliktu militarnego 
pomiędzy przeciwstawnymi blokami państw zwycięskich reprezentowany-
mi przez Stany Zjednoczone Ameryki oraz Związkiem Socjalistycznych 
Republik Radzieckich oceniane były na bardzo duże. Jednym z państw, 
które po doświadczeniach II wojny światowej całkowicie zmieniło podejście 
do dotychczasowej działalności w polityce zagranicznej, była Norwegia. 
Kraj ten, podobnie jak Szwecja i Szwajcaria, ogłosił neutralność w konflik-
cie zbrojnym, która pogwałcona został w 1940 r. przez III Rzeszę. Do mo-
mentu zakończenia wojny terytorium państwa pozostało pod okupacją 
niemiecką, a konkluzje wyciągnięte z powyższej sytuacji wpłynęły na odej-
ście od nieskutecznej polityki neutralności. Skutkiem modyfikacji doktryny 
bezpieczeństwa kraju po wojnie stało się przyłączenie do Paktu Północno-
atlantyckiego, którego Norwegia stała się współzałożycielem.  

Różne wnioski wysunięte po zakończonym konflikcie oraz odmienne 
kierunki polityki zagranicznej obrane przez kraje skandynawskie nie wpły-
nęły jednak na współpracę w ramach państw nordyckich. Szwedzkie do-
świadczenia w dziedzinie ochrony ludności, a także wysoko oceniana 
w środowisku eksperckim skuteczność systemu bezpieczeństwa cywilnego 
opracowanego i wdrożonego w Szwecji, stały się wzorem do naśladowania 
dla innych państw. Z uwagi na powyższe Norwegia nawiązała ścisłą 
współpracę ze Szwecją w celu stworzenia kompleksowego systemu mają-
cego za zadanie ochronę ludności cywilnej przed typowymi zagrożeniami 
kryzysowymi i wojennymi dla kraju uwzględniającymi położenie geogra-
ficzne państwa.  
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Niniejsze opracowanie jest artykułem przeglądowym systemu bezpie-
czeństwa cywilnego Królestwa Norwegii. Kraj ten, podobnie jak obecnie 
Polska, wymagał reformy ochrony ludności. Szczególną modernizację sys-
tem przeszedł po wydarzeniach na wyspie Utøya z 22 lipca 2011 r., kiedy 
to w skutek zamachu terrorystycznego zginęło 69 osób. Wydarzenie to 
ukazało nieskuteczność dotychczas świadczonej formy systemu, będąc 
negatywnym czynnikiem przyspieszającym zmianę. Działalność w tym 
zakresie połączona z kooperacją ze Szwecją umożliwiła Norwegom stwo-
rzenie systemu według zasad: odpowiedzialności, zgodności i decentrali-
zacji1. Artykuł stanowić może cenne źródło informacji dla ustawodawców 
w Polsce w obliczu planowanych zmian w ochronie ludności cywilnej. 

 
 

Położenie, ludność i model ustrojowy Królestwa Norwegii 
 

Królestwo Norwegii to jeden z 5 krajów nordyckich. Państwo umiej-
scowione jest w północnym regionie Europy. Obejmuje swoim terytorium 
południowo-zachodnią, zachodnią oraz północną część Półwyspu Skandy-
nawskiego, a także archipelag wysp Svalbrad oraz wulkaniczną wyspę Jan 
Mayen położoną na Oceanie Atlantyckim pomiędzy Grenlandią, Islandią 
a Norwegią na Półwyspie Skandynawskim2. Ponadto kraj posiada 
zwierzchnictwo nad 3 bezludnymi, pokrytymi niemal w całości przez lo-
dowce terytoriami znajdującymi się na południowej półkuli: Ziemią Królowej 
Maud na Antarktydzie, Wyspą Bouveta na południowym Atlantyku oraz 
Wyspą Piotra I na Morzu Bellingshausena. Powierzchnia łączna terytoriów 
Norwegii3 wynosi 386.974 km kw., jednakże zamieszkałymi obszarami 
kraju są wyłącznie wyspy Svalbard (62.045 km kw.) oraz terytorium na 
Półwyspie Skandynawskim (323.802 km kw)4. Państwami sąsiadującymi 
są: Szwecja, Finlandia i Rosja. Ogólną liczbę mieszkańców Norwegii sza-
cuje się na 5265158 obywateli5, co przy powierzchni całkowitej państwa 
daje gęstość zaludnienia kraju na poziomie zaledwie 14 osób na km kw.  

Ustrój polityczny Norwegii oparty jest na konstytucji uchwalonej 
17 maja 1814 r. Pomimo wymuszonej siłą przez Szwecję unii personalnej 
obu krajów w latach 1814-1905 ustawa zasadnicza tego kraju została za-
chowana i jest to dokument obecnie obowiązujący z licznymi poprawkami. 
Zgodnie z nim Królestwo Norwegii stanowi dziedziczną monarchię konsty-
                                                           

1 S. Hollis, M. Ekengren, Anvil. Analysis of Civil Security Systems in Europe – Norway 
Final Report, Swedish National Defence College, Stockholm, 2013, s. 1. 

2 M. Grzybowski, Norwegia. Zarys systemu ustrojowego, Uniwersytet Jagielloński, 
Kraków, 2015, s. 7. 

3 Tamże. 
4 https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/no.html, 

[dostęp: 14.12.2016]. 
5 Tamże. 
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tucyjną z jednoizbowym parlamentem Stortingiem. Konstytucja państwa 
nie definiuje jednak podmiotu suwerenności oraz zasady suwerenności 
narodu6. Zawiera jednakże informację, iż władzę ustawodawczą sprawuje 
lud za pośrednictwem Stortingu7 składającego się obecnie ze 169 człon-
ków wybieranych na 4 letnią kadencję. System polityczny państwa określić 
należy jako parlamentarno-gabinetowy. Władza wykonawcza należy do 
głowy państwa – króla Norwegii, lecz nie jest on jej rzeczywistym realizato-
rem. Kompetencje monarchy zostały w ciągu kilkudziesięciu lat ograniczo-
ne, natomiast dawna instytucja doradcza króla – Rada Państwa stała się 
faktycznym organem wykonawczym (rządem) w kraju odpowiedzialnym 
przed Stortingiem. W świetle norweskich przepisów monarcha posiada 
szerokie uprawnienia niemniej jednak w praktyce pełni funkcję reprezenta-
cyjną, nie korzystając w pełni z możliwości swoich prerogatyw. Jednym 
z obowiązków króla jest wybór Rady Państwa wraz z premierem. Obyczaj 
wymaga desygnowania na stanowisko premiera lidera zwycięskiej partii 
wyborów parlamentarnych, który wnioskuje do króla o powołanie rządu 
w zaproponowanym przez niego składzie. Ponadto zadaniem króla Nor-
wegii jest: 

• egzekwowanie podatków, 
• wyznaczanie wyższych urzędników cywilnych oraz wojskowych, 
• dowództwo nad armią, 
• nadawanie obywatelstwa8. 
Monarcha dysponuje także prawem łaski i inicjatywą ustawodawczą. 

Wszelkie akty wydawane przez króla wymagają kontrasygnaty właściwego 
ministra. Wynika to z faktu, iż władca nie posiada odpowiedzialności poli-
tycznej i konstytucyjnej.  

Stosunkowo duże, lecz nierównomiernie i słabo zaludnione terytorium 
Norwegii zostało podzielone administracyjne na 19 okręgów, z czego jeden 
stanowi okręg stołeczny. W każdym z nich znajdują się podstawowe jed-
nostki administracyjne – gminy, których łącznie jest 433 na obszarze kra-
ju9. W skład okręgów ani gmin niewliczone zostały: Archipelag wysp Sval-
bard, wyspy Jan Mayen, Bouveta, Piotra I oraz Wyspa Niedźwiedzia, gdyż 
posiadają odmienny status niż pozostałe tereny państwa10. Sposób spra-
wowania władzy w okręgach cechuje się swoistą dwutorowością instytu-
cjonalną z uwagi na równoległe funkcjonowanie „przedstawiciela króla 
w Radzie” (gubernatora), który jest reprezentantem rządu w określonym 
okręgu, a także organów przedstawicielskich wybieranych w demokratycz-
                                                           

6 J. Andenæs, Statsforfatninger i Norge, Oslo, 1984, s. 46-47; J. Osiński, Parlament  
i rząd w Królestwie Norwegii, SGH, Warszawa, 1994, s. 12. 

7 Konstytucja Królestwa Norwegii z dnia 17 maja 1814 r., art. 49, (tłumaczenie: 
J. Osiński), http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/norwegia.html, [dostęp: 07.01.2017]. 

8 Tamże. 
9 M. Grzybowski, Norwegia. Zarys systemu…, s. 211. 
10 Tamże. 
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nych wyborach oraz wykonawczych. Kompetencje gubernatora okręgu 
dotyczą nadzorowania władz samorządowych w zakresie przestrzegania 
krajowego prawa oraz dysponowania dotacjami publicznymi, kwestii zwią-
zanych z nadawaniem obywatelstwa i ochrony środowiska. Organ przed-
stawicielski stanowi rada okręgu, której liczba członków uzależniona jest 
od liczebności mieszkańców. W kwestii ustanowienia instytucji wykonaw-
czej norweskie prawo umożliwia radom okręgów wybór jednoosobowego 
organu lub kolektywnego zarządu. Zadaniem władz okręgów jest rozwój 
regionalny, kwestie szkolnictwa średniego na poziomie wyższym i szkolnic-
twa zawodowego, sportu, muzealnictwa, bibliotek oraz rozwoju przedsię-
biorczości11. Na szczeblu gminnym w wyborach powszechnych i bezpo-
średnich formułuje się rada gminy będąca organem uchwałodawczym. 
Spośród członków rady wybierany jest kilkuosobowy zarząd oraz burmistrz 
gminy12. W zakresie kompetencji władz samorządu lokalnego należy wy-
chowanie przedszkolne, edukacja podstawowa i średnia stopnia niższego, 
wykorzystanie zasobów biologicznych oraz gospodarka przestrzenna 
i komunalna.  

Położenie geograficzne Norwegii umożliwiło państwu dostęp do obsza-
rów wód terytorialnych na morzu: Norweskim, Północnym i Barentsa. Z tej 
przyczyny kraj należy do grona państw posiadających jedną z najwięk-
szych morskich stref ekonomicznych13 szacowanych na 935.397 km kw. 
Gospodarka narodowa opiera się w głównej mierze na wydobywanych 
złożach ropy naftowej i gazu ziemnego znajdujących się pod dnem morza: 
Północnego, Norweskiego oraz Barentsa, a także na rybołówstwie14. 
Aglomeracja miejsca skupiona jest przede wszystkim wzdłuż linii brzego-
wej państwa, dlatego też na przestrzeni wieków Norwegowie wypracowali 
odpowiednią koegzystencję z morzem i morskimi zasobami, a także 
z możliwościami ich eksploatacji. Państwo aż w 65 % zasilane jest z ener-
gii elektrycznej pozyskiwanej w sposób ekologiczny15. Norwegia ponad 
99 % energii wytwarza w elektrowniach wodnych. Pozostałymi surowcami 
naturalnymi kraju są: miedź, drewno, żelazo, cynk, ołów, piryt i nikiel. Kró-
lestwo Norwegii należy do państw wysoko rozwiniętych. Bank Światowy 
sklasyfikował gospodarkę narodową tego kraju na 27 miejscu na świecie, 
a w Europie na 12 pozycji16.  

                                                           
11 Tamże, s. 213. 
12 Ø. Glosvik, Local Government and Administrative Structure in Norway, Oslo, 2003. 
13 http://www.seaaroundus.org/data/#/eez/578?chart=catch-chart&dimension=taxon& 

measure=tonnage&limit=10, [dostęp: 06.01.2017]. 
14 E. R. Larsen, The Norwegian Economy 1900-2000 – From Rags to Riches, Eco-

nomic Survey of Statistics, Norway, nr 4/2000, s. 22. 
15 Dane z: Statistic; en bok om Norge, Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 2014. 
16 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2015&start=1960&view

=chart&year_high_desc=true, [dostęp: 07.12.2016]. 
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Szerokość geograficzna, na jakiej znajduje się Norwegia, jest porów-
nywalna z Grenlandią, częścią Syberii oraz Alaską. Klimat w kraju jest jed-
nak zdecydowanie łagodniejszy dzięki ciepłemu opływowi Prądu Zatoko-
wego na zachodnich wybrzeżach. Większa część państwa znajduje się 
strefie umiarkowanej, a na zachodzie i południu – w klimacie umiarkowa-
nym, morskim. Północne regiony Norwegii cechują się wieczną zmarzliną 
z uwagi na klimat subpolarny. Temperatury w okresie zimowym sięgają 
tam do –40oC. Terytorium kraju charakteryzuje się wyżynnym płaskowy-
żem oraz pasmami górskimi. Linia brzegowa państwa posiada liczne zatoki 
i fiordy wdzierające się głęboko do wnętrza Norwegii kontynentalnej. We-
dług szacunków 37 % powierzchni kraju stanowią lasy, a także nieużytki 
rolne. 

 
 

Charakterystyka zagrożeń kryzysowych  
i wojennych Norwegii 

 
Położenie geograficzne Norwegii generuje relatywnie niską liczbę za-

grożeń naturalnych dla ludności cywilnej. Dotyczą przede wszystkim: 
• tsunami, 
• huraganów/gwałtownych burz, 
• powodzi, 
• obrywów skalnych, 
• pożarów lasów, 
• lawin śnieżnych. 
Główne skupiska mieszkańców znajdują się na terenach przymorskich. 

Wzdłuż zachodniego wybrzeża kraju ukształtowały się wchodzące w głąb 
lądu fiordy stanowiące popularną na świecie atrakcję turystyczną zaliczaną 
do cudów świata przyrody. Poza walorami estetycznymi fiordy stanowią 
także zagrożenie dla miejscowej ludności oraz turystów. Na stokach nor-
weskich fiordów pojawiają się szczeliny, które z upływem czasu systema-
tycznie się pogłębiają. Rodzi to ryzyko powstania osuwiska na danym ob-
szarze, a na skutek upadających mas ziemi na dno akwenu może dojść to 
do powstania tsunami. Kilkudziesięciometrową falą szczególnie zagrożone 
są wioski Tafjord, Hellesylt oraz Geiranger, a także pozostałe rejony za-
chodniego wybrzeża Norwegii. Niebezpieczeństwo wynikające z tsunami 
spowodować może zmycie okolicznych domów lub statków turystycznych, 
pochłaniając życie wielu ludzi. Na przestrzeni ubiegłego wieku trzykrotnie 
doszło do powstania tsunami. Najtragiczniejsze wydarzenia miały miejsce 
w Loen w 1905 r. i 1936 r. Fala zabiła 135 osób. W wyniku rosnącego ry-
zyka osunięć skalnych obecnie stworzony został system ostrzegania. 
W powstałych szczelinach na stokach fiordów zainstalowano czujniki moni-
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torujące przesuwanie się ścian, które w momencie szybko postępującego 
ruchu skalnego włączają syreny ostrzegawcze dla ludności.  

Kolejnym zagrożeniem naturalnym są huragany i gwałtowne burze. 
Niebezpieczeństwem objęte są południowe, zachodnie oraz północne wy-
brzeża kraju, które zamieszkuje największa liczba ludności. W ostatnich 
latach w Norwegii miały miejsce 2 poważne zagrożenia będące wynikiem 
działalności huraganów. Gwałtowne burze natomiast stanowią efekt mor-
skiego klimatu, w którym znajduje się południowa część Norwegii. Około 
7 % terytorium kraju obejmują wody śródlądowe, dlatego też burze połą-
czone z długimi i intensywnymi opadami deszczu prowadzą do powodzi. 
Norwegię na przestrzeni kilkunastu lat nawiedziły 2 powodzie jednak żad-
na osoba nie odniosła w nich poważniejszych obrażeń. Gwałtowne burze 
podczas lata wzmagają również zagrożenia pożarowe. Znaczną część 
obszaru państwa stanowią lasy. Podczas letnich susz piorun uderzający 
w drzewo zwykle bywa przyczyną pożaru. Charakterystycznym niebezpie-
czeństwem w Norwegii są także obrywy skalne na obszarach górskich. 
Polegają one na oderwaniu się brzegu ściany skalnej od stoku17. Szcze-
gólnie niebezpieczne są obrywy w pobliżu dróg lub autostrad.  

Norwegia to jeden z najbardziej górzystych krajów świata. Wzdłuż tery-
torium rozciąga się łańcuch Gór Skandynawskich, który zajmuje znaczną 
część powierzchni państwa. Naturalnym zagrożeniem są lawiny śnieżne 
mogące zagrozić ludziom oraz infrastrukturze cywilizacyjnej Norwegii.  

Pomimo znajdowania się na wyspie Jan Mayen jednego 
z największych czynnych wulkanów w Europie – Beerenberga, w analizie 
zagrożeń naturalnych dla kraju nie zostały uwzględnione niebezpieczeń-
stwa wynikające z erupcji wulkanicznych. Autor, z uwagi na bezludność 
wyspy oraz obecność wyłącznie na jej obszarze kilkunastoosobowej ob-
sługi stacji radiowych i meteorologicznych, nie sklasyfikował zagrożenia 
jako możliwego niebezpieczeństwa na masową skalę. Z tej przyczyny nie 
zostało ono uwzględnione w rodzajach zagrożeń naturalnych dla kraju.  

Zagrożeń będących skutkiem działania człowieka w ostatnich latach 
było w Norwegii 5. Dotyczyły one wypadków transportowych, katastrof 
przemysłowych oraz aktów terrorystycznych. W Norwegii 14 % społeczeń-
stwa stanowią imigranci, z których część to muzułmanie pochodzący 
z Somalii, Pakistanu oraz Iraku. Wywołało to rozwój zagrożeń terrorystycz-
nych zarówno ze strony islamskich ekstremistów, jak i członków norwe-
skich, radykalnych organizacji często o charakterze neonazistowskim. 
W 2011 r. miały miejsce 2 największe w historii państw skandynawskich 
zamachy terrorystyczne przeprowadzone przez Andersa Brevika. Ataki 
zostały dokonane na siedzibę premiera Norwegii w Oslo poprzez wybuch 
bomby oraz w wyniku strzelaniny dokonanej przez terrorystę na wyspie 

                                                           
17 http://sjp.pwn.pl/sjp/obryw;2491987.html, [dostęp: 08.01.2017]. 
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Utøya. Celem ataku byli uczestnicy młodzieżowego obozu lewicowej Partii 
Pracy. Sprawca zamachu był osobą o ultranacjonalistycznych poglądach 
uznających islam za głównego wroga współczesnej Europy. Przed rozpo-
częciem ataku terrorystycznego rozesłał drogą elektroniczną manifest ide-
ologiczny „2083 – Europejska Data Niepodległości”, zawierający ponad 
1500 stron18. W zamachach zginęło 77 osób. Problem napięć między nor-
weskimi radykalistami a muzułmanami należy do jednych z największych 
wyzwań dla państwa. Istnieje prawdopodobieństwo, iż akty terrorystyczne 
mogą się powtórzyć z uwagi na udział wojsk norweskich w działaniach 
NATO na Bliskim Wschodzie i trwający kryzys migracyjny. Pełen obraz 
zagrożeń kryzysowych w Norwegii mających miejsce w latach 2000-2015 
przedstawia tabela 1.  

 
Tabela 1.  Wykaz istotnych zagro żeń kryzysowych w Norwegii w latach  

2000-2015 

Lp.  Rok Rodzaj 
zagro żenia kryzyso-

wego 

Kategoria 
zagro żenia 

Szkody 

Li
cz

ba
 o

fia
r 

ś
m

ie
rt

el
ny

ch
 

Li
cz

ba
 

ra
nn

yc
h 

Li
cz

ba
 o

só
b 

do
tk

ni
ę
ty

ch
 

1.  2000 Powódź w Lindesnes Klęska żywiołowa – – 600 
2.  2000 Wypadek pociągu w 

Åsta 
Wypadek trans-
portowy 

19 30 – 

3.  2001 Powódź Klęska żywiołowa – – 150
0 

4.  2004 Wypadek statku 
Rocknes 

Wypadek trans-
portowy 

18 – 12 

5.  2006 Działalność grup neona-
zistowskich 

Terroryzm 1 – – 

6.  2007 Eksplozja tankowca Katastrofa prze-
mysłowa 

– – – 

7.  2008 Huragan „Sondre”, 
„Tuva”, „Vera” i „Yngve” 

Klęska żywiołowa – 100 – 

8. 2011 \Wybuch Tularaemii Choroba zakaźna – – 39 
9.  2011 Huragan Dagmar, Berit, 

Cato i Emil 
Klęska żywiołowa 4 – 500 

10. 2011 Wybuch bomby w Oslo Terroryzm 7 16 – 

                                                           
18 http://www.jpost.com/International/Norway-attack-suspect-had-anti-Muslim-pro-

Israel-views, [dostęp: 08.01.2017]. 
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Strzelanina na wyspie 
Utøya 

11.  2013 Powódź Klęska żywiołowa – – 754 
12.  2014 Powódź Klęska żywiołowa – – 200 
13.  2015 Huragan „Ole” Klęska żywiołowa – – 500

00 
Źródło: opracowano na podstawie Christensen, Fimreite and Lægreid 2011, Larssen 2011,  

EM-DAT 2012, Storting 2012, GTD 2012 * ‘many people’ living close to the accident site  
were affected, no specific number is available (DSB 2007d),  
http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/dramat-w-norwegii-powodz-zniszczyla-

domy-drogi-i-mosty,147661,1,0.html, [dostęp: 20.01.2017],  
http://zmianynaziemi.pl/wideo/powodzie-w-norwegii-zmusily-wladze-ewakuacji-ludnosci,  
[dostęp: 20.01.2017],  

http://pogoda.wp.pl/kat,1034985,title,Norwegia-po-przejsciu-huraganu-Ole,wid,17242741, 
wiadomosc.html?ticaid=1187a8&_ticrsn=3, [dostęp: 20.01.2017]. 

 
 

Element wieńczący analizę zagrożeń dla Norwegii  
stanowią uwarunkowania niebezpieczeństw militarnych 

 
Dotychczasowa polityka zagraniczna państwa ukierunkowana była na 

ścisłą międzynarodową współpracę wojskową w ramach Paktu Północno-
atlantyckiego. Norwegia należy do grona państw, które tworzyło struktury 
NATO w 1949 r. Przystąpienie kraju do sojuszu militarnego stanowiło odej-
ście od polityki neutralności. Było to wynikiem doświadczeń II wojny świa-
towej, w której pomimo ogłoszenia neutralności państwo norweskie zostało 
zaatakowane przez III Rzeszę Niemiecką i pozostawało pod okupacją 
przez 5 lat. Nieskuteczna polityka neutralności wpłynęła na zmianę podej-
ścia Norwegii do kwestii obronności. Obecnie kraj jest aktywnym członkiem 
NATO uczestniczącym w misjach poza granicami państwa. Norwegia nie 
należy do Unii Europejskiej, jednak przynależność do największego soju-
szu militarnego na świecie pozwala sformułować wniosek, iż kraj nie jest 
zagrożony konfliktem zbrojnym.  

 
 

Struktura i zadania systemu bezpieczeństwa cywilnego 
 

Norweski system bezpieczeństwa cywilnego opiera się na zasadach 
odpowiedzialności, decentralizacji i zgodności. Według powyższego żaden 
obywatel oraz instytucja nie są zwolnione z odpowiedzialności za własne 
bezpieczeństwo natomiast kluczowa odpowiedzialność za zarządzanie 
kryzysowe spoczywa na najniższym możliwym poziomie – gminnym. Za-
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sada zgodności odnosi się do realizacji zadań stosownie do przyjętych 
standardów bez względu na rodzaj zagrożenia.  

Przeznaczeniem systemu bezpieczeństwa cywilnego jest odparcie 
każdego możliwego niebezpieczeństwa z wykorzystaniem wszystkich 
podmiotów, których działalność umożliwi skuteczne powstrzymanie zagro-
żenia. Podstawowymi regulacjami systemu są: Ustawa o przygotowaniu na 
wypadek kryzysu, środkach ochrony cywilnej i obrony cywilnej (norw. – Lov 
om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret), 
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej, eksplozjach i wypadkach z udziałem 
niebezpiecznych substancji oraz straży pożarnej (norw. – Lov om vern mot 
brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets red-
ningsoppgaver) oraz Ustawa o kontroli instalacji elektrycznych i sprzętu 
elektrycznego (norw. – Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk 
utstyr). Zarządzanie kryzysowe w Norwegii składa się z 4 faz: zapobiega-
nia, przygotowania, reagowania i odbudowy19. Struktura organizacyjna 
systemu rozłożona została na wszystkie poziomy administracji publicznej 
(rys. 1.).  

Najwyższy organ zarządzania kryzysowego zapewniający sprawną 
koordynację międzysektorową stanowi Rządowa Rada Zarządzania Kryzy-
sowego (norw. – Regjeringens kriseråd), określana również mianem Rady 
Kryzysowej, składająca się z: 

• przedstawiciela (norw. – regjeringsråden) Kancelarii Premiera;  
• sekretarza stanu Ministerstwa Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa 

Publicznego; 
• sekretarza stanu Ministerstwa Obrony;  
• sekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej;  
• sekretarza stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych20. 

 

                                                           
19 S. Hollis, M. Ekengren, Anvil..., s. 1. 
20 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/regjeringen-bondevik/regjeringen-oppretter-kriser 

aad/a/276977/, [dostęp: 05.02.2017]. 
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Źródło: S. Hollis, M. Ekengren, Anvil. Analysis of Civil Security Systems in Europe – Norway 
Final Report, Swedish National Defence College, Stockholm, 2013, s. 4.  

Rys. 1. System bezpiecze ństwa cywilnego w Norwegii 



 

 240

Jerzy Trocha 

Ponadto zajmuje się informowaniem opinii publicznej i mediów na te-
mat zagrożeń oraz czynności prowadzonych przez właściwe służby. Rada 
wspomagana jest przez Jednostkę Wsparcia Kryzysowego (norw. – Re-
gjeringens krisestøtteenhet) podlegającą Ministerstwu Sprawiedliwości 
i Bezpieczeństwa Publicznego. Organ prowadzi stały Sekretariat Rady 
Kryzysowej, a także cywilne centrum sytuacyjne, w skład którego wchodzą 
resorty obrony, spraw zagranicznych oraz sprawiedliwości i bezpieczeń-
stwa publicznego. Jednostka odpowiedzialna jest za infrastrukturę tech-
niczną (telekomunikacja, informatyka, łączność, systemy informatyczne). 
Po atakach terrorystycznych przeprowadzonych przez Andersa Breivika 
w 2011 r. instytucja posiada zwiększony budżet przeznaczony na wzmoc-
nienie potencjału i prowadzenie szkoleń czy ćwiczeń symulacyjnych21.  

Za ogólną koordynację wykonawczą na szczeblu krajowym w przewa-
żającej większości niebezpieczeństw odpowiedzialne jest Ministerstwo 
Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego (norw. – Justis- og bered-
skapsdepartementet). Istnieje jednak możliwość, iż rolę tę pełnić może 
również inny resort. Związane jest to z rodzajem zagrożenia występujące-
go w państwie22. W sytuacji gdy zachodzą wątpliwości, Premier wyznacza 
odpowiednie ministerstwo kierujące. W ramach wykonywania koordynacji 
wykonawczej resort sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego opra-
cowuje strategiczne decyzje dotyczące gotowości kraju do zarządzania 
kryzysowego oraz operacji ratowniczo-poszukiwawczych23.  

Główna odpowiedzialność jednak za działanie systemu bezpieczeń-
stwa cywilnego mieści się w kompetencjach powstałej w dniu 1 września 
2003 r. Dyrekcji Ochrony Cywilnej i Planowania Kryzysowego (norw. – 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – DSB). Instytucja swoją 
siedzibę posiada w Tønsbergu, zatrudnia około 600 pracowników24. Głów-
ne zadanie DSB stanowi analiza ryzyka, popularyzacja środków zapobie-
gawczych sytuacjom kryzysowym, planowanie cywilne oraz zarządzanie 
kryzysowe25. Dyrekcja podlega pod Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpie-
czeństwa Publicznego. Stanowi główne centrum systemu, opracowujące 
krajowy plan kryzysowy na każde możliwe zagrożenie oraz prowadzi 
współpracę zarówno z podmiotami krajowymi, jak i międzynarodowymi. 
Dyrekcja Ochrony Cywilnej i Planowania Kryzysowego dostarcza informa-
cji, wskazówek oraz nadzoruje ministerstwa, organy okręgowe i gminne 
z zakresu realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa. Instytucja odpowie-
dzialna jest za organizację cyklicznych szkoleń kierowniczej kadry szcze-
bla krajowego, okręgowego i lokalnego. Uczelnie, nad którymi DSB spra-

                                                           
21 S. Hollis, M. Ekengren, Anvil..., s. 6. 
22 Na przykład w sytuacji zagrożeń terrorystycznych jest to Ministerstwo Obrony. 
23 https://www.mswia.gov.pl/download/1/15369/Norwegia.pdf, [dostęp: 13.10.2016]. 
24 https://www.dsb.no/menyartikler/om-dsb/, [dostęp: 06.02.2017]. 
25 https://www.dsb.no/menyartikler/om-dsb/ansvarsomrader/, [dostęp: 06.02.2017]. 
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wuje nadzór merytoryczny oraz administracyjny, to: Norweska Akademia 
Obrony (norw. – Institutt for forsvarsstudier), Akademia Planowania Kryzy-
sowego (norw. – Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og 
beredskap – NUSB), a także Norweska Szkoła Pożarnicza (norw. – Nor-
ges brannskole). NUSB będąca częścią struktury dyrekcji zajmuje się 
szkoleniem z zakresu: 

• redukcji niebezpieczeństw dla krajowej infrastruktury oraz innych 
obszarów o strategicznym znaczeniu cywilnym i militarnym; 

• zmniejszania destrukcyjnego wpływu katastrof naturalnych, tech-
nicznych bądź wojny oraz ochrony zdrowia i życia ludności cywilnej; 

• zapewnienia społeczeństwu oraz wojsku niezbędnych dóbr i usług 
podczas konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej; 

• efektywnego wykorzystywania posiadanych zasobów w czasie po-
koju26. 

Dyrekcja Ochrony Cywilnej i Planowania Kryzysowego prowadzi rów-
nież badania naukowe dotyczące rozwoju ochrony ludności oraz weryfikuje 
słabe punkty systemu bezpieczeństwa cywilnego, opracowując przy tym 
specjalistyczne wytyczne do planów kryzysowych gmin. Ponadto DSB od-
powiada za działalność i międzygminną koordynację czynności ratowni-
czych straży pożarnej (norw. – Brannstasjoner), kontrolę bezpieczeństwa 
elektroenergetycznego oraz właściwe przygotowanie i reagowanie na po-
ziomie okręgu. Operacyjne czynności dyrekcji wypełnia Organizacja Obro-
ny Cywilnej (norw. – Sivilforsvaret). Instytucja funkcjonuje we wszystkich 
okręgach państwa, posiadając 5 centrów szkoleniowych i 5 okręgowych 
inspektoratów kontroli bezpieczeństwa elektroenergetycznego27. 
W formacjach norweskiej OC służy 50 tys. osób. Mają oni specjalne 
umundurowanie wyposażone w międzynarodowy znak rozpoznawczy OC. 
Elementarnym obowiązkiem formacji jest ochrona ludności i zabezpiecze-
nie zakładów pracy28. Do zadań Organizacji Obrony Cywilnej w sytuacji 
pokoju i konfliktu zbrojnego należy: 

• obsługa systemu ostrzegania ludności cywilnej, 
• ewakuacja ludności, 
• przygotowanie publicznych schronów, 
• wspieranie organów bezpieczeństwa publicznego, 
• prowadzenie działalności ratowniczej, gdy właściwe służby są nie-

obecne, 
• uczestniczenie w misjach poza granicami kraju za zgodą resortu 

sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego, 
• wykonywanie zadań związanych z nadzorem przedsiębiorstw wy-

                                                           
26 https://www.mswia.gov.pl/download/1/15369/Norwegia.pdf, [dostęp: 13.10.2016]. 
27 S. Hollis, M. Ekengren, Anvil..., s. 6. 
28 Operativt konsept for Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap, 2012, s. 8. 
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znaczonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Pu-
blicznego29. 

Realizowane przez obronę cywilną zadania wypełniają wszystkie zapi-
sy przyjętego przez Norwegię 14 grudnia 1981 r. i protokołu dodatkowego 
do konwencji genewskich.  

Na poziomie okręgowym nadzór na wykonywaniem zadań ochrony 
ludności cywilnej realizuje gubernator. Wprowadza on ministerialne in-
strukcje i wytyczne z zakresu ochrony ludności. Organy administracji pu-
blicznej okręgu wspomagają gminy w planowaniu kryzysowym, a także 
uczestniczą w planowaniu wsparcia sił zbrojnych z uwagi na prawną moż-
liwość rozszerzenia uprawnień gubernatora w przypadku wojny. Ponadto 
instytucje okręgowe kontrolują organy gminne natomiast w sytuacji poważ-
nego kryzysu gubernator może przejąć odpowiedzialność za koordynowa-
nie zarządzania kryzysowego.  

Szczebel lokalny stanowi najważniejszy poziom struktury systemu 
bezpieczeństwa cywilnego, bowiem faza reagowania oparta jest na zasa-
dzie decentralizacji, w której odpowiedzialność za zwalczenie sytuacji kry-
zysowej spoczywa na władzach gminnych. Gmina z Lokalnym Subcentrum 
Ratowniczym, uczestniczącymi organizacjami sektora prywatnego, jed-
nostkami ratowniczo-gaśniczymi i policją stanowią pierwszą linię działania 
podczas sytuacji kryzysowej30. W celu kompleksowego podejścia do za-
grożeń opracowywany jest gminny plan kryzysowy, uwzględniający analizę 
ryzyka i podatności, logistykę, komunikację, ewakuacje, zaangażowanie 
służb oraz sektora prywatnego. Prowadzoną przez gminę weryfikację ryzy-
ka oraz podatności monitoruje Dyrekcja Ochrony Cywilnej i Planowania 
Kryzysowego. Władze gminne zapewniają także wykonanie elementarnych 
zadań publicznych podczas niebezpieczeństw związanych z pomocą me-
dyczną oraz opieką nad osobami starszymi31.  

Cywilne instytucje stanowią całość struktury systemu bezpieczeństwa 
cywilnego. Norweskie prawo umożliwia również udział wojska w zwalczania 
sytuacji kryzysowych. Współpraca możliwa jest w przypadku, gdy dotych-
czas użyte siły i środki do danego zagrożenia są niewystarczające. Udział 
armii wynika ze zbudowanej na wzór szwedzki nowoczesnej koncepcji 
„obrony totalnej”, która obejmuje przygotowanie do wojny, ochronę suwe-
renności kraju oraz świadczenie wojskowej pomocy organom cywilnym 
w sytuacjach kryzysowych. W działaniach ratowniczych biorą udział wywia-
dowcze i kontrwywiadowcze służby specjalne Norweskich Sił Zbrojnych, 
które gromadzą także informacje na temat powstałego niebezpieczeństwa. 
 

                                                           
29 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret, kapittel 

2, § 4. 
30 S. Hollis, M. Ekengren, Anvil..., s. 5. 
31 https://www.mswia.gov.pl/download/1/15369/Norwegia.pdf, [dostęp:13.10.2016]. 
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Działalność organizacji pozarządowych i przedsiębiorców 
w systemie bezpieczeństwa cywilnego 

 
Organizacje pozarządowe pełnią ważną rolę w systemie bezpieczeń-

stwa cywilnego Norwegii w fazie przygotowania i reagowania na zagroże-
nia. Szacuje się, że społeczne organizacje obejmują około 25 tys. człon-
ków gotowych do natychmiastowego działania, którzy według wyliczeń 
wykonują łącznie 2-3 mln godzin bezpłatnej pracy na rzecz bezpieczeń-
stwa rocznie32. Nadzorem organizacji pozarządowych uczestniczących 
w systemie zajmuje się policja.  

Norweski Czerwony Krzyż (norw. – Norges Røde Kors) powstały 
w 1865 r., zrzeszony w Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża 
i Czerwonego Półksiężyca, należy do grona najbardziej aktywnie uczestni-
czących w ochronie ludności organizacji non-profit. Realizuje zadania ra-
townictwa górskiego, pomocy przedmedycznej i opieki nad osobami star-
szymi. Instytucja liczy 170 tys. członków oraz posiada 18 biur okręgowych 
w całym kraju. Inną organizację wspomagającą system bezpieczeństwa 
cywilnego stanowi Norweskie Towarzystwo Ratownictwa Morskiego (norw. 
– Redningsselskapet – Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning), zrzesza-
jące 110 tys. osób. Stowarzyszenie mające ponad 125-letnią tradycję pro-
wadzi akcje ratunkowe w obszarze morskim, dysponując nowoczesną flotą 
50 łodzi ratowniczych33.  

Organizacje pozarządowe współpracujące z administracją publiczną 
przeznaczają znaczne środki finansowe na realizacje celów statutowych 
związanych z bezpieczeństwem. Z uwagi na istotność wykonywanych 
obowiązków na rzecz pożytku publicznego otrzymują również dotacje 
z budżetu państwa. W 2008 r. Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeń-
stwa Publicznego podwoiło wsparcie dla organizacji non-profit do 12,2 mln 
koron norweskich (NOK). Środki obejmują koszty pokrycia ubezpieczenia 
oraz rekompensaty dla ochotników.  

Przedsiębiorstwa również istotnie włączają się w działalność z zakresu 
ochrony ludności cywilnej. Wykorzystują produkowane zasoby do pomocy 
poszkodowanym. W norweskim systemie bezpieczeństwa cywilnego waż-
ną rolę spełniają firmy: 

• „Scandinavian Water Technology” zapewniająca stały dostęp do 
wody pitnej; 

• „Drytech” i „Comapct for life” dostarczające osobom potrzebującym 
posiłki liofilizowane; 

• „Ansur Technologies” zajmująca się komunikacją i tworzeniem sieci 
danych. 

                                                           
32 S. Hollis, M. Ekengren, Anvil..., s. 14. 
33 https://www.redningsselskapet.no/om-oss/redningsskoytene/, [dostęp: 07.02.2017]. 
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Pozostałe przedsiębiorstwa realizują czynności związane z transpor-
tem, komunikacją satelitarną, dostarczaniem materiałów budowlanych, 
narzędzi rolniczych, odzieży czy sprzętu ochronnego.  

Istotną płaszczyznę współpracy odzwierciedlającą wartości społeczeń-
stwa obywatelskiego stanowi Norweski System Gotowości Alarmowej 
(ang. – The Norwegian Emergency Preparedness System – NOREPS). 
Jest to sieć podmiotów publicznych i prywatnych administrowanych przez 
Norweskie Innowacje (ang. Norway Innovation) będąca publiczną jednost-
ką budżetową. System ustanowiony został przez Ministerstwo Spraw Za-
granicznych, Dyrekcję Ochrony Cywilnej i Planowania Kryzysowego, Nor-
weski Czerwony Krzyż oraz inne organizacje pozarządowe i przedsiębior-
stwa w celu niesienia międzynarodowej pomocy doraźnej. Ponadto zajmu-
je się rozwojem technologii i innowacyjnych rozwiązań w celu podniesienia 
skuteczności niesionej pomocy humanitarnej.  

 
 

Podsumowanie 
 

Bez wątpienia Norwegia poczyniła duży postęp w dziedzinie ochrony 
ludności cywilnej. Uwarunkowania zagrożeń kryzysowych i wojennych kra-
ju stanowią wyznacznik na podstawie, którego funkcjonuje system. Dużą 
rolę w tym zakresie spełniają także organizacje pozarządowe i przedsię-
biorcy. Wsparcie udzielane organom władzy publicznej przez sektor pry-
watny znacząco poprawia skuteczność działania, zwiększając jednocze-
śnie świadomość społeczną o otaczających ludność zagrożeniach, a także 
sposobach postępowania w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa.  

System bezpieczeństwa cywilnego Norwegii przeszedł gruntowną 
przebudowę po zamachu terrorystycznym z 2011 r. Powyższe tragiczne 
wydarzenia były punktem przełomowym, po którym zdecydowano o ko-
nieczności zmian w systemie ochronnym. Polska również potrzebuje 
w niniejszym w aspekcie niezbędnych modyfikacji. Trwające prace nad 
ustawą o ochronie ludności wciąż nie zostały ukończone, pomimo długo-
okresowych, międzyministerialnych debat grona ekspertów. Z tej przyczy-
ny w kraju istnieje konflikt zadaniowy pomiędzy obroną cywilną, zarządza-
niem kryzysowym a ratownictwem, które realizują tożsame zadania wzglę-
dem społeczeństwa. Zasadne wydaje się postawienie pytania, kiedy po-
dobne, długo oczekiwane zmiany systemowe zostaną wprowadzone 
w Polsce. 
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NORWAY CIVIL SECURITY SYSTEM IN THE FACE  
OF POTENTIAL CRISIS AND WAR THREATS 

 
The paper discusses the civil security system of the Kingdom of Nor-

way, which, like Poland, needs a reform of its civil protection. The system 
was modernized after the events on the island of Utøya on 22 Jul 2011, 
where69 people were killed as a result of a terrorist attack. This dramatic 
event showed the ineffectiveness of the system and accelerated the im-
plementation of the change. In addition, the author presents the determi-
nants of Norway's crisis and war risks in the context of the current 
form of its civil security system. 
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WPROWADZENIE 
 

Obserwując otaczający nas świat oraz analizując przebieg współcze-
snych konfliktów zbrojnych, można wywnioskować, iż przestrzeń prowa-
dzonej walki uległa znacznemu zmniejszeniu. Rozległe wojny jak I i II woj-
na światowa wydają się już przeszłością. Postępująca urbanizacja nasze-
go środowiska sprawiła, że aktualnie najczęściej wykorzystywanym polem 
walki jest miasto. Sytuacja ta wymusza konieczność poszukiwania sku-
tecznych sposobów walki w tym trudnym obszarze.  

Historia zna wiele przykładów walk prowadzonych w terenie zurbani-
zowanym. Już 500 lat p.n.e. Sun Tzu twierdził, że nie ma gorszej polityki 
niż atakowanie miast. Od starożytności i oblężenia Troi po walki prowa-
dzone w czasie I i II wojny światowej i bliskiej przeszłości odnaleźć można 
mnóstwo przykładów pokazujących złożoność środowiska zurbanizowane-
go. Ostatnie dziesięciolecia charakteryzowały się próbą unikania walk 
w miastach, jeżeli tylko była taka możliwość. Konflikty w Bośni, Afganista-
nie, Somalii i Iraku pokazują, że minione, obecne i planowane operacje 
będą w znacznej mierze prowadzone w terenie zurbanizowanym.  

Analizując współczesne konflikty zbrojne, można spostrzec, że nowo-
czesne, zawodowe armie mają ogromną trudność w zwalczaniu zazwyczaj 
kiepsko uzbrojonych i wyszkolonych partyzantów. Największym proble-
mem regularnej armii są bojownicy ukrywający się wśród ludności cywilnej. 
Posiadają oni środki transportu, łączności oraz odpowiednią do prowadze-
nia działań nieregularnych broń, ale nie posiadają przejrzystej struktury. 
Siły te stanowią zagrożenie dla ludności cywilnej, organizacji pozarządo-
wych oraz lokalnych władz. 

Oceniając szanse odniesienia zwycięstwa w starciu zbrojnym dwóch 
stron, bazuje się na porównaniu stosunku posiadanych sił i środków 
w formie matematycznej. Przyjęta do planowania działań taktycznych regu-
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ła 3:1 określa minimalną przewagę w potencjale bojowym, która umożliwia 
uzyskanie powodzenia w walce. Zestawienia liczbowe całkowicie pomijają 
trudne do zmierzenia czynniki takie jak wiedza, umiejętności i morale żoł-
nierzy. A przecież rezultat walki nie jest tylko pochodną przewagi liczbo-
wej, lecz wyraża się również w doborze odpowiednich sposobów i form 
walki zbrojnej, umiejętnym wykorzystaniu terenu i zasad sztuki wojennej do 
osiągnięcia zakładanych celów. W związku z tym jednym z podstawowych 
zadań stojących przed sztuką wojenną jest znalezienie odpowiedzi na py-
tanie, jak skutecznie przeciwstawić się przewadze liczbowej 
i technologicznej przeciwnika. Już od zarania historii w wojnie z przeważa-
jącym przeciwnikiem unikano frontalnego starcia, bo to groziło szybką klę-
ską lub poniesieniem wielkich strat. Tymczasem powodzenie w starciu 
z partyzantami siły regularne mogą uzyskać dopiero dysponując przewagą 
co najmniej 20:11. 

Taktyka działań nieregularnych przyjmuje charakter krótkotrwałych 
i zaskakujących starć, ponieważ tylko takie gwarantować będą namiastkę 
powodzenia w konfrontacji z silniejszym, liczniejszym i bardziej zaawan-
sowanym technicznie przeciwnikiem. Walka sił nieregularnych polega na 
unikaniu rozstrzygających starć na rzecz nękania wroga i uderzania w jego 
słabe, wcześniej zdefiniowane strony2. W taki sposób siły regularne po-
zbawiane są swoich największych atutów, które wynikają z możliwości 
właściwego ugrupowania i zastosowania wypracowanych schematów dzia-
łania. Dlatego przedmiotem starcia działań nieregularnych nie jest planowe 
osłabianie całego systemu sił zbrojnych przeciwnika, lecz poszczególnych 
jego elementów, najbardziej podatnych na oddziaływanie. 

Ogólnie panujący pogląd uznaje, że działania nieregularne są domeną 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Mimo to nie wyklucza się prowadzenia tego 
typu działań przez wojska operacyjne, które w określonych sytuacjach 
w sposób zamierzony lub wymuszony mogą przejść do działań nieregular-
nych. Nowo tworzona doktryna dotycząca zasad użycia WOT precyzuje 
prowadzenie działań niekonwencjonalnych jako jednego z wielu celów 
działania, ale nie zasadniczego. Termin działania niekonwencjonalne we 
wspomnianej doktrynie zastępuje termin działania nieregularne w celu do-
stosowania terminologii narodowej do terminologii NATO. Natomiast zna-
czenie definicji oraz wszystkie zapisy dotychczas stosowane do terminu 
działania nieregularne pozostają aktualne. 

Współczesne konflikty wskazują również, że działania nieregularne 
najczęściej prowadzone są w specyficznych środowiskach walki, zwłasz-
cza w terenach lesistych, górskich i zurbanizowanych. Biorąc pod uwagę 
fakt, iż od 1945 roku prowadzenie działań w terenie zabudowanym obej-
                                                      

1 J. Marczak, R. Jakubczak, Działania nieregularne w obronie Rzeczpospolitej Pol-
skiej, AON, Warszawa, 1995, s. 33. 

2 W. Więcek, Zwalczanie przeciwnika nieregularnego, AON, Warszawa, 2010, s. 5. 
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mowało aż 90% ogółu działań militarnych3, w wielu współczesnych ar-
miach szczególny nacisk kładzie się na szkolenie do działań właśnie 
w warunkach miejskich. 

Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki prowadzenia działa ń 
nieregularnych w terenie zurbanizowanym . W kontekście tematu i celu 
artykułu sformułowano główny problem badawczy w postaci następującego 
pytania: jak specyfika terenu zurbanizowanego wpływa na prow adze-
nie działa ń nieregularnych?  

Na potrzeby artykułu przyjęto hipotezę, że odpowiednie wykorzysta-
nie specyfiki terenu zurbanizowanego pozwala na zas koczenie i zni-
welowanie przewagi przeciwnika regularnego.  

Osiągnięcie celu oraz rozwiązanie problemu badawczego było możli-
we dzięki zastosowaniu metod teoretycznych, takich jak analiza literatury, 
synteza i wnioskowanie. 
 
 
Teoretyczne rozważania na temat działań nieregularnych 

 

Działania nieregularne to we współczesnej taktyce termin nienowy. 
W ostatnich dziesięcioleciach nie skupiano na nim jednak szczególnej 
uwagi. W sztuce wojennej występuje od dawna i znany jest tam pod nazwą 
działań partyzanckich lub rebelianckich. 

Nazwa partyzanci i związane z nimi działania pojawiają się po raz 
pierwszy w sposób sformalizowany w roku 1595 we Francji, kiedy wydane 
zostało rozporządzenie wprowadzające do użytku regulamin wyborowych 
oddziałów, używanych do wypadów i nękania nieprzyjaciela sposobami 
odbiegającymi od zasad walki regularnej4. Przez wieki nazwa działań nie-
regularnych ewoluowała od wojny partyzanckiej, przez wojnę na tyłach, 
małą wojnę, działania niekonwencjonalne aż do terrorystycznych i asyme-
trycznych. 

Działania nieregularne szczególnie chętnie wykorzystywały narody 
walczące o niepodległość i niezawisłość państwową. Do tych narodów 
należą także Polacy, którzy od początków istnienia swojej państwowości 
korzystali z różnych odmian tych właśnie działań. Wojna urywcza, podjaz-
dowa czy wojna szarpana to nazwy nadawane przez polskich strategów 
w różnych okresach dziejów Polski. 

Zrozumienie problemu działań nieregularnych wymaga na wstępie wy-
jaśnienia znaczenia tego pojęcia oraz jego zdefiniowania. Wynika to mię-
dzy innymi z faktu, iż ciągle następujące przewartościowania, zmiany 

                                                      
3 G. Sobolewski, Rola terenu zurbanizowanego we współczesnych operacjach, AON, 

Warszawa, 2005, s. 14. 
4 C. Kurowski, B. Woźniecki, Działania partyzanckie, MON, Warszawa, 1975, s. 5. 
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strukturalne, rozwój środków walki i wymogów przyszłego pola walki spra-
wia, że nie zawsze jest ono zrozumiałe i jednoznaczne5. 

Warto prześledzić jak definicja działań nieregularnych ewoluowała na 
przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. W latach sześćdziesiątych XX wieku, 
działania nieregularne postrzegano jako działania drobnych grup i niewiel-
kich pododdziałów na zapleczu nieprzyjaciela, podejmowane z inicjatywy 
dowódców w sytuacjach szczególnych, dla zachowania istnienia i zdolno-
ści bojowej6. 

Z kolei w latach siedemdziesiątych działania nieregularne utożsamiane 
były ze specyficzną formą walki zbrojnej, wyrażającą się w krótkotrwałych 
i gwałtownych starciach zbrojnych, zasadzkach, napadach i najściach, 
atakach dywersji i sabotażu w połączeniu z akcjami psychologicznymi 
w wywiadzie i kontrwywiadzie7. 

Bardziej współczesne poglądy na temat działań nieregularnych przed-
stawia S. Koziej. W jego ujęciu działania nieregularne to przede wszystkim 
opór zbrojny na obszarach opanowanych przez przeciwnika. Uczestniczą 
w nich nie tylko siły zbrojne. Działania nieregularne mogą mieć wymiar 
taktyczny, operacyjny i strategiczny. Główną treścią tych działań są działa-
nia partyzanckie8. 

Z kolei płk dr R. Jakubczak proponuje zdefiniowanie działań nieregu-
larnych jako formy walki zbrojnej polegającej na unikaniu rozstrzygających 
starć z przeważającymi siłami przeciwnika, zaskakującym atakowaniu sła-
bych miejsc jego ugrupowania bojowego formami umiejętnie wykorzystują-
cymi teren i działającymi na znacznym obszarze9. 

Inną definicję podaje podręcznik pt. Taktyka ogólna wojsk lądowych, 
określając działania nieregularne jako rodzaj walki prowadzonej w formie 
działań bojowych zgrupowań taktycznych przygotowanych już w czasie 
pokoju lub doraźnie w czasie wojny, stosujący specyficzne sposoby walki 
w celu zwalczania i dezorganizacji działań przeciwnika na obszarze przez 
niego opanowanym10. 

W myśl aktualnych zapisów regulaminowych działania nieregularne to 
rodzaj działań bojowych prowadzonych specyficznymi sposobami w ugru-
powaniu przeciwnika przez doraźnie tworzone, stosownie do potrzeb i sy-
tuacji, zgrupowania taktyczne11. 

                                                      
5 Tamże, s. 5. 
6 Działania nieregularne, podręcznik, MON, Warszawa, 1969, s. 7. 
7 C. Kurowski, B. Woźniecki, Działania partyzanckie…, s. 14. 
8 S. Koziej, Teoria sztuki wojennej, Bellona, Warszawa, 1993, s. 21. 
9 Działania nieregularne w operacjach na obszarze kraju, Materiały z konferencji na-

ukowej, AON, Warszawa, 1995, s. 30. 
10 M. Huzarski [i in.], Taktyka ogólna wojsk lądowych, AON, Warszawa, 2001, s. 90. 
11 Regulamin działań Wojsk Lądowych, DWLąd wewn. 115/2008, Warszawa, 2008, 

s. 241. 
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Rozważając pojęcie działań nieregularnych, warto zastanowić się nad 
ich miejscem w klasyfikacji działań taktycznych. Regulamin działań Wojsk 
Lądowych zakwalifikował je do działań asymetrycznych, czyli działań po-
dejmowanych w sytuacji, gdy strona przeciwna nie jest zdefiniowana lub jej 
zdefiniowanie nie jest wystarczające do zastosowania regularnych form 
walki. Dotyczy to sytuacji, kiedy przeciwnik znacząco odbiega poziomem 
technologicznym, kulturowym, a angażowane siły i środki są niewspół-
mierne do rozmachu prowadzonych działań. Miejsce działań nieregular-
nych wśród działań asymetrycznym pokazuje rysunek nr 1. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Regulaminu działań Wojsk Lądowych. 

Rys. 1. Podział działa ń asymetrycznych 

 
Ostatnia i jednocześnie najbardziej współczesna definicja działań nie-

regularnych ma związek ze wspomnianym wcześniej regulaminowym po-
działem działań asymetrycznych. Charakteryzuje je jako rodzaj walki 
wchodzący w skład działań asymetrycznych, których zasadniczą cechą 
jest stosowanie specyficznych form walki umożliwiających prowadzącym je 
wojskom zarówno przetrwanie w terenie, będącym pod kontrolą przeciwni-
ka, jak i skuteczne oddziaływanie na jego siły12. 
 
 

Charakterystyka działań nieregularnych 
 

Na podstawie rozważań teoretycznych na temat działań nieregular-
nych można pokusić się o sprecyzowanie ich istoty, w której uwidaczniają 
się dwie zasadnicze cechy. Pierwsza cecha to unikanie rozstrzygających 
starć z silniejszym jakościowo i ilościowo przeciwnikiem, które doprowadzi-
łyby do klęski i poniesienia strat niewspółmiernych do osiągniętych w toku 
walki korzyści. Druga cecha działań nieregularnych to ciągłe zaskakiwanie 
przeciwnika atakami w jego słabe punkty, przy maksymalnym wykorzysta-

                                                      
12 M. Kubiński [i in.],Taktyka wojsk lądowych, podręcznik, AON, Warszawa, 2010, 

s. 220. 
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niu dogodnych warunków terenowych. Unikanie rozstrzygających starć 
pozwala wciągać przeciwnika w głąb bronionego terenu i stwarzać dogod-
ne warunki do wykorzystania zaskoczenia, atakując małymi grupami jego 
skrzydła i tyły. 

Z przytoczonych dwóch charakterystycznych cech wynika specyficzna 
taktyka działań nieregularnych, polegająca na wykorzystywaniu stosunko-
wo małych oddziałów i pododdziałów o dużej ruchliwości i manewrowości, 
które mogą łatwo działać z zaskoczenia, skupiać lub rozpraszać swoje siły, 
wykonywać krótkotrwałe, lecz gwałtowne uderzenia nawet na przeważają-
ce siły przeciwnika i szybko odrywać się od niego w przypadku niekorzyst-
nego rozwoju sytuacji bojowej. Skrytość przygotowania działań, duża ru-
chliwość oddziałów oraz dobra znajomość terenu i rozmieszczonego w nim 
przeciwnika, a także odpowiednio zorganizowana współpraca z ludnością, 
pozwala siłom nieregularnym uzyskiwać sukcesy i jednocześnie unikać 
starć, grożących poniesieniem większych strat własnych lub rozbiciem 
oddziałów. Elastyczność działań, unikanie wszelkich szablonowych roz-
wiązań w starciach zbrojnych, śmiałość i odwaga, a przede wszystkim dą-
żenie do utrzymania inicjatywy we własnych rękach to również elementy 
taktyki działań nieregularnych13. 

Prowadząc dalszą analizę taktyki działań nieregularnych, można do-
strzec kolejne specyficzne cechy czy atrybuty. Właściwości te są na tyle 
charakterystyczne, że stanowią swoisty znak rozpoznawczy działań niere-
gularnych niezależnie od środowiska ich prowadzenia. Należą do nich14: 

• unikanie czołowego, frontalnego starcia z silnym przeciwnikiem; 
• działanie na obszarze, a nie wzdłuż linii; 
• rozproszenie sił prowadzących działania nieregularne na całym ob-

szarze i koncentracja do wykonania uderzeń lub innych działań; 
• ciągły manewr sił w obszarze działania w celu uniknięcia uderzenia 

przeciwnika lub zajęcia pozycji do uderzeń lub innych działań; 
• nieustanne rozpoznawanie przeciwnika, ustalenie jego słabych 

miejsc (elementów), czekanie na dogodną możliwość do uderzenia na jego 
siły i środki; 

• działanie z zaskoczenia jako reguła; 
• każdorazowe wykorzystywanie warunków terenowych do ukrycia 

się, uniknięcia ataku i uzyskania zaskoczenia; 
• krótkotrwałość uderzeń ogniowych lub innych działań w celu unie-

możliwienia zorganizowania przez przeciwnika kontrataku; 
• ścisła współpraca ze społeczeństwem, jego akceptacja, poparcie 

i współuczestnictwo w walce z przeciwnikiem poprzez prowadzenie rozpo-
znania na rzecz sił nieregularnych, zaopatrzenie, obsługę medyczną, prak-
tyczną pomoc w działaniu, zasilanie ludźmi oraz środkami itp.; 
                                                      

13 C. Kurowski, B. Woźniecki, Działania partyzanckie…, s. 16. 
14 J. Marczak, R. Jakubczak, Działania nieregularne…, s. 20. 
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• długotrwałość działań i systematyczność oddziaływania na prze-
ciwnika w celu osłabienia go lub zniszczenia; 

• możliwość prowadzenia przez wszystkie regularne rodzaje sił 
zbrojnych; 

• ciągłe paraliżowanie zdolności ruchu lądowego przeciwnika na ob-
szarze działania; 

• niewielka centralizacja dowodzenia i duża autonomiczność działań 
oddziałów (grup) prowadzących działania nieregularne; 

• ciągłe dążenie do posiadania inicjatywy. 
Zagłębiając się dalej w przedstawione powyżej właściwości działań 

nieregularnych, można dostrzec szereg ich zalet. Szczególnie istotne 
i cenne są15: 

• możliwość skutecznego oddziaływania na przeciwnika przeważają-
cego pod względem liczbowym, sprawnościowym czy technicznym; 

• mała możliwość zniszczenia sił prowadzących działania nieregular-
ne przez przeciwnika, dysponującego nawet przygniatającą przewagą; 

• ekonomiczność - zadawanie dużych strat przeciwnikowi przy mini-
malnych własnych i minimalnym zużyciu środków walki; 

•  brak decydującego wpływu przewagi technicznej i materiałowej 
przeciwnika na ostateczny rezultat walki; 

• prostota sposobów przygotowania i prowadzenia działań nieregu-
larnych umożliwiająca ich szerokie upowszechnianie; 

• uniemożliwienie przeciwnikowi trwałego zajęcia i kontrolowania ob-
szaru działań nieregularnych. 

Rozważając możliwość prowadzenia działań nieregularnych, należy 
zdawać sobie sprawę z pewnych niedogodności i ograniczeń, które muszą 
zostać uwzględnione podczas ich planowania i prowadzenia. Należą do 
nich między innymi16: 

• brak możliwości utrzymania obiektu (rejonu) lub trwałego przerwa-
nia komunikacji - szczególnie tam gdzie przeciwnik skoncentruje swój wy-
siłek w przeciwdziałaniu temu zjawisku; 

• długotrwałość procesu osłabiania (niszczenia) przeciwnika; 
• postrzeganie działań nieregularnych za mniej prestiżowe niż dzia-

łania regularne; 
• nikła znajomość ich walorów i znaczenia dla rozwoju sztuki wojen-

nej i kształtowania się za ich przyczyną wielu znaczących wydarzeń histo-
rycznych również w dziejach naszego narodu. 

 
 
 

                                                      
15 Tamże, s. 21. 
16 Tamże, s. 21. 
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Wpływ specyficznych właściwości terenu  
zurbanizowanego na prowadzenie działań bojowych 

 
Specyficzne środowiska walki określa się jako obszar i otoczenie, któ-

re ze względu na ukształtowanie i pokrycie terenu oraz warunki klimatycz-
ne i pory doby w istotny sposób wpływają na możliwości przygotowania 
i prowadzenia walki17. W dzisiejszych czasach nikt nie poddaje w wątpli-
wość tezy, iż teren i pogoda mają decydujący wpływ na prowadzenie dzia-
łań bojowych. Optymalne wykorzystanie właściwości terenu w działaniach 
może mieć zasadniczy wpływ na jego efekty. Dynamiczny rozwój obsza-
rów zabudowanych jest powodem ciągłych przeobrażeń tego terenu 
i w połączeniu z jego specyficznymi właściwościami kreuje szereg charak-
terystycznych cech prowadzenia działań bojowych. 

Teren zurbanizowany to wycinek obszaru powierzchni ziemi, którego 
ponad 50 % pokrycia stanowią miasta, osiedla typu miejskiego (posiadają 
charakter miejski), obiekty przemysłowe oraz występująca w nich infra-
struktura18. 

Różnice wynikające ze struktury, rodzaju, gęstości i wielkości zabudo-
wy, liczby mieszkańców oraz funkcji pełnionych w życiu politycznym, eko-
nomicznym i kulturowym są cechami charakteryzującymi teren zabudowa-
ny i jednocześnie wyznacznikami jego klasyfikacji. Na potrzeby wojskowe 
rozróżniamy trzy typy terenu zurbanizowanego19: 

• przemysłowy, stanowiący z reguły okręg kopalniano-przemysłowy, 
• miejski, którego centrum stanowi najczęściej duże miasto, 
• portowy, którego centrum stanowi port lub zespół portów. 
Według liczby mieszkańców miasta dzielą się na20: 
• wioski, osiedla i małe miasta (5-20 tys. mieszkańców), 
• średnie miasta (20-100 tys. mieszkańców),  
• duże miasta (100-500 tys. mieszkańców), 
• bardzo duże miasta ( powyżej 500 tys. mieszkańców). 
Inną klasyfikację miast według tego samego kryterium prezentuje An-

drzej Łaszczuk. W literaturze USArmy oraz NATO pod pojęciem terenu 
zurbanizowanego postrzegane są obszary zabudowane w kategoriach21: 

• wioski (poniżej 3 tys. mieszkańców), 
• małe miasta (3 - 20 tys. mieszkańców), 
• średnie miasta (20 – 100 tys. mieszkańców), 

                                                      
17 Regulamin …, s. 173. 
18 Tamże, s. 174. 
19 A. Bujak, G. Sobolewski, Teren zabudowany środowiskiem walki XXI wieku, AON, 

Warszawa, 2005, s. 50. 
20 Tamże. 
21 A. Łaszczuk, Rola terenu zurbanizowanego we współczesnych operacjach, Materia-

ły z seminarium naukowego przeprowadzonego w dniu 25.11.2004, AON, Warszawa 2005, 
s. 23. 
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• duże miasta (100 – 500 tys. mieszkańców), 
• aglomeracje (500 tys. – 1 mln mieszkańców), 
• metropolie (1 – 10 mln. mieszkańców), 
• megalopolis (powyżej 10 mln. mieszkańców). 
Jednym z bardzo ważnych czynników, według którego możemy cha-

rakteryzować obszar zabudowany, jest typ zabudowy. Określa on gęstość, 
typ budynków, ich konstrukcję oraz będącą nieodłącznym elementem tego 
terenu gęstość zaludnienia. Typ zabudowy będzie miał znaczący wpływ na 
sposób prowadzenia działań. Od niego zależy ilość i rodzaj wojsk kierowa-
nych do użycia, sposób wsparcia i zabezpieczenia walczących pododdzia-
łów, a także zaopatrzenie ludności cywilnej w podstawowe środki do życia. 
W polskich miastach można wyróżnić następującą zabudowę22: 

• zwartą (budynki rozstawione bardzo blisko siebie, prawie bez od-
stępów), 

• gęstą (niewielkie odstępy między budynkami), 
• luźną (budynki znajdują się w pewnym oddaleniu od siebie), 
• rozproszoną (znaczna odległość między budynkami). 
Analizując architekturę miast można stwierdzić, iż największe nasyce-

nie budynkami występuje w centrach. Stają się one zasadniczą częścią 
miasta, a ich rozwój warunkuje rozwój miasta jako całości. Z reguły centra 
składają się z wielopiętrowych budynków, których wysokość uwarunkowa-
na jest wielkością miasta. Wokół centrów umiejscowione są osiedla miesz-
kalne zwane sypialniami miast. Są to wielopiętrowe i wieloklatkowe budyn-
ki mieszkalne, stojące pojedynczo lub zgrupowane w osiedla. Rejony bar-
dziej oddalone od centrum to miejsca o rozrzuconej zabudowie tzw. pery-
feria. Składają się one z niskich budynków o zabudowie jedno lub kilkuro-
dzinnej. Na obrzeżach miast z reguły występują rejony przemysłowe. Za-
zwyczaj są to elektrociepłownie, elektrownie, oczyszczalnie oraz fabryki. 
Zabudowa tych ostatnich charakteryzuje się nieregularnością, dużą liczbą 
garaży i hangarów. Wszystkie wymienione regiony miasta połączone są 
siecią dróg, bez których efektywna komunikacja byłaby niemożliwa. 

Planując działania bojowe w środowisku miejskim, należy uwzględnić 
następujące elementy składowe tego środowiska23: 

• nasycenie budynkami (centra miast), 
• rejony o wysokiej, wielopiętrowej zabudowie, 
• rejony o zabudowie rozrzuconej, 
• ciągi handlowe, 
• rejony przemysłowe, 
• naturalne przeszkody wodne (rzeki, kanały, zbiorniki), 
• układ komunikacyjny (drogi, wiadukty, tunele, mosty) 
• lotniska, place, parki, stadiony, 

                                                      
22 L. Elak, Taktyczne aspekty terenu w walce, AON, Warszawa, 2013, s. 115. 
23 A. Bujak, G. Sobolewski, Teren…, s. 51. 
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• infrastruktura podziemia, 
• inne ważne obiekty (budynki administracji, szpitale, kliniki). 
Inny podział elementów składowych środowiska miejskiego przedsta-

wia rysunek nr 2. 

Źródło : opracowanie własne na podstawie: A. Łaszczuk, Wsparcie geoinformacyjne działań 
w terenie zurbanizowanym, Materiały z seminarium naukowego przeprowadzonego w dniu 
25.11.2004, AON, Warszawa, 2005, s. 23. 

Rys. 2. Elementy składowe miasta 

 
Zgodnie z definicją specyficznych środowisk walki elementy składowe 

miasta w istotny sposób wpływają na możliwości przygotowania i prowa-
dzenia działań. W terenie zurbanizowanym charakteryzują się one24: 

• ograniczonym polem ostrzału i obserwacji; 
• korzystnymi warunkami ubezpieczenia, maskowania wojsk i sprzę-

tu, co zwiększa trudności w ocenie sił; 
• obniżonymi możliwościami manewru, w szczególności jednostek 

pancernych, zmechanizowanych oraz zmotoryzowanych; 
• większą możliwością przenikania i wykonywania obejść przez woj-

ska obu stron (tym samym zwiększając rangę zaskoczenia w działaniach); 
• wymuszoną walką w obszarach o ograniczonych możliwościach 

pokonywania ich przez sprzęt wojskowy, co zdecydowanie wpływa na 
możliwości wykorzystania czołgów, BWP oraz KTO w bezpośredniej 
styczności z przeciwnikiem; 

•  koniecznością prowadzenia walki na trzech poziomach: na pozio-
mie ulicy, ponad ziemią (w budynkach i na dachach budynków) oraz pod 

                                                      
24 Regulamin…, s. 175. 
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ziemią (w piwnicach, ciągach kanalizacyjnych i w systemach podziemnych 
przejść i tuneli); 

• walką prowadzoną w bezpośredniej styczności, która wpływa na 
wzrost podatności pojazdów na zwalczanie ich z bliskiej odległości, ze 
względu na ograniczone pole manewru; 

• obecnością ludności cywilnej oraz obiektów chronionych prawem 
międzynarodowym, co może znacznie ograniczać działania wojsk; 

•  wysokim zużyciem amunicji i środków walki;  
•  trudnościami w dowodzeniu, kierowaniu i łączności; dowodzenie 

musi być zdecentralizowane. 
Prowadząc rozważania nad terenem zabudowanym Andrzej Bujak 

i Grzegorz Sobolewski w książce Teren zurbanizowany środowiskiem walki 
XXI wieku, oprócz cech wyszczególnianych przez Regulamin działań 
Wojsk Lądowych, podają dodatkowo25: 

• konieczność uzyskania pełnej informacji o układzie topograficznym 
terenu zabudowanego i możliwościach strony przeciwnej; 

• intensywne stosowanie broni krótkiego zasięgu i granatów ręcz-
nych; 

• prowadzenie walki w zwartych kwartałach; 
• istotną rolę inicjatywy i sprawności działań na niższych szczeblach 

dowodzenia; 
• zdecentralizowane użycie wielu rodzajów wojsk, w tym szczególnie 

czołgów i artylerii do ognia na wprost; 
• wykorzystanie większej liczby spieszonych pododdziałów; 
• zaangażowanie dużych sił. 
Wszystkie powyższe cechy charakterystyczne mają istotny wpływ na 

prowadzenie działań, a uwzględnienie ich jest koniecznym warunkiem za-
pewnienia sobie przewagi i w konsekwencji powodzenia w walce. Jednak 
analizując powyższe cechy, stwierdzić można, iż dwie z nich charakteryzu-
ją się szczególnym wpływem na zmniejszenie możliwości prowadzenia 
działań regularnych, a jednocześnie na ułatwienie prowadzenia działań 
nieregularnych.  

Pierwszą cechą jest obecność ludności cywilnej na polu walki. Analizu-
jąc dzisiejsze konflikty zbrojne, należy powiedzieć, że wiele z nich posiada 
podłoże humanitarne, a zmniejszenie destrukcyjnego oddziaływania walki 
na ludność cywilną znajdującą się w obszarze działań jest szczególnym 
zadaniem wojsk. Aby tego dokonać, należy znacząco ograniczyć użycie 
siły. Ponieważ ewakuacja ludności z zagrożonego obszaru jest mało praw-
dopodobna, należy wziąć pod uwagę fakt, że wielokrotnie na linii strzału 
może znaleźć się bezbronna osoba cywilna. Szczególną uwagę zatem 
trzeba zwrócić na odpowiedni dobór celów oraz środków rażenia. Cele 

                                                      
25 A. Bujak, G. Sobolewski, Teren…, s. 79. 
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powinny zostać dokładnie rozpoznane, a ich niszczenie wykonywane być 
musi za pomocą środków precyzyjnego rażenia lub broni nieśmierciono-
śnej. Użycie broni o dużej sile rażenia i małej dokładności powinno być 
w znacznej mierze ograniczone i uzasadnione tylko w szczególnych przy-
padkach, w których szczegółowo zostaną rozważone skutki tego działania 
dla ludności cywilnej. Z dużym prawdopodobieństwem efektem działań 
wojennych w terenie zurbanizowanym będzie znaczne pogorszenie wa-
runków socjalno-bytowych ludności cywilnej. W związku z tym, równolegle 
z działaniami bojowymi, wojsko powinno prowadzić akcje humanitarne 
i inne akcje wspierające ludność cywilną, które zapewnią jej dostęp do 
wody, żywności, schronienia oraz do opieki medycznej w wypadku zagro-
żenia epidemiologicznego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Źródło: ATTP 3-06.11 Combined arms operations in urban environment. 

Rys. 3. Wielowymiarowo ść działań w terenie zurbanizowanym 

 

Drugą cechą jest konieczność jednoczesnego prowadzenia działań na 
trzech poziomach: pod poziomem ulicy, na jej poziomie i nad poziomem 
ulicy. Ponadto oprócz wymienionych trzech płaszczyzn poziomych należy 
wspomnieć o dwóch płaszczyznach pionowych: wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Trudność takiego prowadzenia działań polega na braku możli-
wości dokładnego ich zaplanowania. Nawet jeżeli jest możliwość prowa-
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dzenia obserwacji wzdłuż drogi, to do momentu rozpoczęcia działań bez-
pośrednich w budynkach i kanałach niezwykle trudno ocenić zagrożenie. 
Bardzo duże problemy stwarza w czasie działań na wszystkich poziomach 
koordynacja, ponieważ trudności będzie sprawiało utrzymanie tego same-
go tempa działań na wszystkich poziomach. Może się zdarzyć, że mimo 
udanego szturmu na poziomie ulicy, pod powierzchnią to przeciwnik osią-
gnie powodzenie w walce i wychodząc na poziom ulicy, może ten fakt wy-
korzystać, zaskakując swoim położeniem. Podobnie jest w płaszczyźnie 
pionowej. Pododdział może z sukcesem realizować zadania wewnątrz bu-
dynku, a na zewnątrz sukces może osiągać przeciwnik. Ta nieprzewidy-
walna walka, która znacznie ogranicza możliwość centralnego kierowania, 
wymusza odpowiednie przygotowanie żołnierzy, a zwłaszcza dowódców 
do jej prowadzenia. 

Dokonując dalszej, bardziej szczegółowej analizy wpływu specyficz-
nych właściwości terenu zurbanizowanego na prowadzenie działań bojo-
wych, warto posłużyć się narzędziem przyjętym w NATO do prowadzenia 
oceny terenu, jakim jest OCOKA. 

Obserwacja i pole ognia 
Warunki prowadzenia obserwacji w terenie zabudowanym są bardzo 

ograniczone. Jest ona praktycznie możliwa tylko wzdłuż głównych dróg, 
a w innych przypadkach tylko na zasięg rozmieszczenia budynków. Sektor 
obserwacji jest bardzo wąski, dlatego należy zwiększyć liczbę posterunków 
obserwacyjnych, które dla zapewnienia maksymalnego zasięgu powinny 
być rozmieszczone na dachach budynków rozlokowanych wzdłuż dróg. 
Wykorzystanie technicznych środków prowadzenia obserwacji (bezzało-
gowe środki rozpoznawcze, radary, śmigłowce) podniesie skuteczność, 
lecz w głównej mierze będzie ograniczone do linii szlaków komunikacyj-
nych. 

Możliwość prowadzenia ognia ograniczają te same prawidłowości, któ-
re limitują obserwację. W terenie zurbanizowanym następuje skrócenie 
odległości między walczącymi pododdziałami. Ogień bezpośredni może 
być prowadzony wzdłuż lub w poprzek dróg, z budynku do budynku. Małe 
odległości między zabudowaniami ograniczają możliwości użycia główne-
go uzbrojenia wozów bojowych, czyli ich największego atutu. Możliwości 
prowadzenia ognia pośredniego są również ograniczone ze względu na 
szeroko występujące pola martwe i zakryte. 

Warunki ukrycia i maskowania 
Teren zabudowany stwarza dogodne warunki do ukrycia i maskowa-

nia. Wspomniana wcześniej infrastruktura tworzy niezliczoną ilość pól mar-
twych i zakrytych, które zapewniają nieograniczone możliwości ukrycia 
zarówno przed obserwacją optyczną, elektroniczną, jak i ogniem pośred-
nim oraz bezpośrednim. Odpowiednio dobrana droga w stosunku do poło-
żenia przeciwnika pozwala również całkowicie zamaskować przemiesz-
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czenie lub manewry wykonywane w toku prowadzenia działań na wszyst-
kich poziomach. Poziom ochrony może być jeszcze podwyższony przez 
zastosowanie kamuflażu, sztucznie wytworzonych dymów, zasłon termicz-
nych oraz środków pozorujących istnienie realnych obiektów. Ponadto 
obecność ludności cywilnej dodatkowo podnosi możliwości maskowania 
w sytuacji działania żołnierzy bez munduru.  

Przeszkody terenowe (naturalne, sztuczne) 
Analizując teren zurbanizowany, można stwierdzić, iż już sam w sobie 

jest on przeszkodą. Przeszkodami terenowymi będą głownie obiekty natu-
ralne, takie jak rzeki, jeziora, kanały, groble, parki, wzniesienia terenowe. 
Z reguły w miastach dąży się do maksymalnego udrożnia ruchu, w związku 
z czym trudno wskazać przeszkody sztuczne, które w znaczący sposób 
wpływałyby na działania wojsk. Istotnym ograniczeniem może być nato-
miast szerokość ulic, która będzie determinowała możliwości przemiesz-
czania. Przeszkody sztuczne będą więc prawdopodobnie tylko dziełem 
wojsk w czasie przygotowania terenu do prowadzenia działań. Zostaną 
skoncentrowane głównie na drogach i utrudnieniu ruchu oraz manewru. 
Z czasem, działania wojenne doprowadzą do powstania rumowisk, gruzo-
wisk i barykad, których usuniecie będzie wymagało użycia maszyn inżynie-
ryjnych. 

Teren kluczowy 
Terenami kluczowymi będą wszelkie obiekty i obszary, których wyko-

rzystanie zapewni przewagę i powodzenie w walce. W obszarze odpowie-
dzialności należy wyłonić takie rejony, których kontrolowanie i obrona 
umożliwiają narzucenie przeciwnikowi inicjatywy lub zaskoczenia go. 
W środowisku miejskim mogą to być: 

• obiekty, budynki, które zapewniają dogodne warunki do prowadze-
nia obserwacji i ognia; 

• obszary, które pozwalają rozmieścić i skutecznie wykorzystać różne 
rodzaje uzbrojenia; rozmieszczenie artylerii w obszarach zielonych, par-
kach znacznie zwiększy jej możliwości oddziaływania ogniowego; 

• drogi, rejony, obszary umożliwiające dogodne przemieszczanie lub 
przeciwnie obszary, które utrudniają i kanalizują ruch przeciwnika. 

Drogi podej ścia i manewru 
Teren używany przez pododdziały do przemieszczania się i manewru 

stanowi niewielki ułamek ogólnej powierzchni obszaru działań, a w przy-
padku terenu zabudowanego jest on szczególnie mały. W związku z bra-
kiem możliwości przemieszczania się na przełaj, kluczowego znaczenia 
nabierają drogi. Szczególne znaczenie mają drogi tranzytowe, które za-
pewniają możliwość swobodnego ruchu pomiędzy poszczególnymi czę-
ściami miasta i które jednocześnie wyznaczają zasadnicze kierunki działa-
nia wojsk. Ich monitorowanie jest warunkiem kontrolowania obszaru przy-
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ległego, natomiast ich zniszczenie w zasadniczy sposób wpływa na możli-
wości prowadzenia skutecznego manewru.  

Rozpatrując wszystkie wymienione powyżej cechy środowiska zurba-
nizowanego i ich wpływ na prowadzenie działań, należy podkreślić, iż 
w tym terenie niezwykle trudno prowadzić działania wojenne. Charaktery-
styczna infrastruktura wraz ze wszystkimi jej różnorodnymi elementami 
składowymi wprowadza znaczące ograniczenia do prowadzenia działań 
bojowych. Potrzeba walki na trzech poziomach, pod ulicą, na ulicy i nad jej 
powierzchnią wymusza na uczestnikach specjalistyczne wyszkolenie oraz 
stosowanie specyficznej taktyki. W warunkach, które ograniczają prowa-
dzenie walki regularnej, znakomicie powinny realizować swoje zadania siły 
nieregularne, mogące maksymalnie wykorzystać każde utrudnienie, jakie 
dla sił regularnych stwarza teren. Jeżeli dodatkowo pododdział będzie od-
powiednio wyszkolony, wyposażony i przejdzie do działań nieregularnych 
w sposób zamierzony, to może osiągnąć znaczące sukcesy w walce 
z przeciwnikiem. 

Analizując przedstawione dotychczas treści, sprecyzować można sze-
reg wniosków wynikających z charakterystyki obszaru miejskiego oraz 
wpływu jego specyficznych cech na możliwości prowadzenia działań bojo-
wych, a zwłaszcza działań nieregularnych. Wynika z nich, że: 

• szczegółowa znajomość rejonu zabudowanego zapewnia przewagę 
siłom nieregularnym, dzięki której łatwiej zaskakiwać przeciwnika i wpro-
wadzać go w błąd; 

• rejony zabudowane zapewniają siłom nieregularnym doskonałą 
ochronę przed obserwacją i ostrzałem; 

• potrzeba zdobywania każdego budynku, kwartału sprawia, że tem-
po natarcia przeciwnika w terenie zurbanizowanym jest zdecydowanie 
wolniejsze; 

• możliwości manewrowe przeciwnika są ograniczone i mogą w bar-
dzo łatwy sposób zostać zakłócone, a postępujące zniszczenie terenu 
w trakcie trwania walk jeszcze bardziej ogranicza możliwości ruchu; 

• istnieje ograniczona możliwość wsparcia ogniowego artylerii oraz 
użycia dział wozów bojowych; 

• walka prowadzona o każdy budynek i kwartał wymaga zaangażo-
wania znacznej ilości sił i środków przeciwnika; 

• w terenie zurbanizowanym następuje zdecydowane skrócenie dy-
stansu między walczącymi siłami, w związku z tym szerokie zastosowanie 
ma broń o krótkim zasięgu, co zmniejsza przewagę przeciwnika; 

• charakter działań na trzech poziomach oraz ograniczenia łączności 
wymuszają decentralizację działań; 

• charakterystyka terenu zabudowanego oraz obecność ludności cy-
wilnej ogranicza użycie broni o dużej sile rażenia; 
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• istnieje możliwość szybkiego przystosowania budynków do obrony 
przez siły nieregularne; 

• istnieje możliwość przemieszczania się sił nieregularnych kanałami, 
przez okna budynków, przez wyrwy w ścianach i piwnice; 

• istnieje możliwość występowania pożarów budynków w wyniku 
działań wojennych lub umyślnych podpaleń; 

• następuje zwiększone wyczerpanie fizyczne i psychiczne żołnierzy. 
 
 

Taktyka działań nieregularnych w mieście 
 

Warunki prowadzenia działań nieregularnych w mieście znacząco róż-
nią sie od prowadzenia działań regularnych. Działania prowadzone mogą 
być w otoczeniu przeważających sił przeciwnika, w warunkach ciągłego 
zagrożenia jego atakiem i możliwością wykrycia. W niesprzyjających oko-
licznościach mogą być również prowadzone w warunkach całkowitej izola-
cji od wojsk własnych, co uniemożliwia otrzymanie pomocy i wsparcia. 
W takiej sytuacji podstawowe rodzaje działań taktycznych stosowane 
przez wojska regularne nie znajdą zastosowania. Konieczne jest zastoso-
wanie specyficznej taktyki, która w najwyższym stopniu wykorzysta warun-
ki terenowe i specyfikę środowiska oraz uwzględni ilość sił przeciwnika 
w danym obszarze, oddalenie od wojsk własnych oraz charakter działań, 
jakie one prowadzą. 

W prowadzeniu działań regularnych niezmiernie ważnym elementem 
jest nawiązanie współdziałania, czyli zintegrowanie wysiłku różnych ele-
mentów ugrupowania bojowego dla optymalnego wykonania wspólnego 
zadania. Podobnie jest w działaniach nieregularnych, w ramach których 
współdziałanie nawiązuje się w czterech płaszczyznach26: 

• z ludnością cywilną; 
• z innymi oddziałami prowadzącymi działania nieregularne, jeżeli ta-

kie istnieją; 
• z niezbrojnymi organami walki z przeciwnikiem, takimi jak wywiad, 

kontrwywiad czy organizacje społeczne; 
• z własnymi wojskami regularnymi, jeżeli te prowadzą działania w 

rejonie. 
Na szczególną uwagę wśród wymienionych płaszczyzn zasługuje lud-

ność cywilna. W terenie zurbanizowanym odpowiednio zorganizowana 
współpraca z ludnością cywilną jest niezmiernie ważnym czynnikiem po-
magającym i znacznie ułatwiającym prowadzenie działań nieregularnych. 

Miejscowa ludność może zaopatrywać żołnierzy w żywność i inne ma-
teriały przedłużające możliwość działania w rejonie. Może dostarczać łącz-

                                                      
26 C. Kurowski, B. Woźniecki, Działania partyzanckie…, s. 101. 
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ników, przewodników, a także środków transportu, służących do prze-
mieszczania się przed atakami oraz rozproszenia po akcji. Ludność cywil-
na jest w stanie organizować kanały łączności, a także punkty i skrzynki 
kontaktowe, ukryte punkty i skrzynki z wyposażeniem, nie wspominając już 
o pomocy medycznej i zapewnieniu ukrycia. Przy właściwie zorganizowa-
nej współpracy, żołnierze mogą również korzystać z pomocy przy wykony-
waniu działań bojowych. W tej sytuacji nieopisane będą korzyści z cywil-
nego rozpoznania wojsk przeciwnika, dróg podejścia, obiektów ataku. 
W czasie trwania działań ludność cywilna może zapewnić pomoc w reali-
zacji ubezpieczenia i ostrzegania o ruchach przeciwnika, a w ostateczności 
również odwrócić jego uwagę przez zorganizowane działanie27. Niezmier-
nie ważnym aspektem jest również możliwość wykorzystania doskonałej 
znajomości terenu, zwłaszcza tak trudnego jak teren zurbanizowany. Miej-
scowa ludność będzie znakomicie znała sposoby przemieszczania się po 
kanałach, osłoniętych ulicach, wąskich przejściach między budynkami, 
czyli po każdym z trzech poziomów prowadzania walki, a także między 
nimi. Jednak wszechstronne wykorzystanie ludności cywilnej spowoduje 
również potrzebę jej wzmożonej ochrony i obrony przed przeciwnikiem, 
który, orientując się w sytuacji, może zastosować represje i akty terroru. 
Dlatego ważne jest wyważone korzystanie z usług cywilnych, aby uniknąć 
niepotrzebnych ofiar. 

Oczywiście warunkiem koniecznym powyższej owocnej współpracy 
jest konieczność znajdowania się na własnym terytorium. W takich warun-
kach działać będą Wojska Obrony Terytorialnej. Prawdopodobnie w od-
miennych warunkach, bo na terytorium przeciwnika swoje zadania będą 
realizowały Siły Specjalne. Nie tylko nie będą miały możliwości skorzysta-
nia z zasobów ludności cywilnej, lecz będą musiały jej za wszelką cenę 
unikać. Doskonałym przykładem takiej sytuacji są działania wojsk amery-
kańskich w Mogadiszu w 1993 roku. Amerykanie pozbawieni przewagi, 
jaką dawała im noc, nie byli w stanie przeciwstawić się dobrze zorganizo-
wanym i doskonale znającym miasto partyzantom. Na placu boju przeby-
wały tłumy ludności cywilnej, która również na bieżąco wskazywała bojów-
karzom położenie amerykańskich żołnierzy. W efekcie tych działań najbar-
dziej zaawansowana wówczas machina wojenna, jaką były siły amerykań-
skie, poniosła klęskę w starciu z somalijskimi partyzantami.  

Walka w działaniach nieregularnych powinna być prowadzona bez-
względnie i przy każdej nadarzającej się sytuacji. Musi być ona nastawiona 
na obniżanie potencjału bojowego oraz moralnego przeciwnika. Podstawą 
jest aktywne rozpoznanie, umiejętne wykorzystanie terenu oraz wykorzy-
stanie wszystkich sprzyjających warunków do ataku. Zasadą nadrzędną 
jest pewne i zdecydowane uderzenie w słaby punkt przeciwnika w miejscu 

                                                      
27 Tamże, s. 104. 
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i czasie najmniej przez niego oczekiwanym. Typowymi formami taktyki 
działań nieregularnych mogą być28: 

• rozpoznanie, 
• dywersja, 
• blokowanie, 
• likwidacja, 
• działania psychologiczne. 
Taktyka prowadzenia działań nieregularnych jest taktyką agresywną, 

czyli ofensywną. Z pięciu wymienionych form prowadzenia działań nieregu-
larnych aż cztery mają charakter ofensywny, a jedna – blokowanie – de-
fensywny. Jednak wspomniane blokowanie nie jest działaniem trwałym, 
a jedynie przejściowym, wymuszonym określoną sytuacją, jaką może być 
zyskanie czasu na rozproszenie. Zasadnicze sposoby prowadzenia działań 
zostały przedstawione na rysunku 4. W swej istocie są one podobne do 
metod stosowanych przez grupy specjalne. Potencjał bojowy sił nieregu-
larnych nie jest w stanie przeciwstawić się sile ognia regularnego przeciw-
nika, dlatego taktyka działań nieregularnych w mieście powinna polegać na 
skrytym podejściu, zdecydowanym ataku i szybkim rozproszeniu, dzięki 
czemu pododdział będzie mógł zachować swoje siły. Paradoksem w tej 
sytuacji jest, że to słabszy atakuje silniejszego. Jednak w tej nietypowej 
sytuacji słabszy może uniknąć strat, a nawet zadać je silniejszemu, jeżeli 
w umiejętny sposób stworzy sobie przewagę i wykorzysta ją29. Mówiąc 
o przewadze, należy zaznaczyć, iż jest ona uważana za centralny punkt 
sztuki wojennej, a dążenie do jej uzyskania, utrzymania i wykorzystania 
jest istotą stosowania wszystkich zasad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
28 Regulamin …, s. 243. 
29 L. Elak, A. Michalak, Przewaga w działaniach asymetrycznych, Bellona, nr 2/2014,  
Warszawa, 2014. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z. Ścibiorek, R. Chrobak, Działania nieregularne 
w operacjach na obszarze kraju, AON, Warszawa, 1994, zał. 3. 

Rys. 4. Formy i sposoby działa ń nieregularnych 

 
Zagłębiając się dalej w zasady prowadzenia działań nieregularnych, 

można stwierdzić, że istnieje kilka różnych zestawów zasad przytaczanych 
przez teoretyków. Analizując je dokładniej, dochodzi się do wniosku, że 
pomimo różnego nazewnictwa ich podstawą jest: 

• zaskoczenie, 
• znajomość terenu, 
• mobilność i szybkość, 
• rozpoznanie, 
• skrytość. 
Aby zrekompensować sobie niedostatki sił i środków, siły nieregularne 

szeroko stosują zaskoczenie. Polega ono na wykonywaniu uderzeń 
w najmniej spodziewanym czasie i miejscu oraz na systematycznej zmia-
nie sposobów i metod przeprowadzania ataków. W ten sposób przeciwnik 
nie ma możliwości wypracowania sobie sposobów skutecznej reakcji. Za-
skoczony, wpada w zamieszanie i staje się bardziej podatny na dalsze 
straty. Efektywne zaskoczenie oparte jest na czterech zasadniczych wy-
mogach30: 

• znajomości sytuacji przeciwnika, którego zamierzamy atakować, 
dzięki środkom precyzyjnej informacji i drobiazgowej obserwacji, podczas 
gdy przeciwnik nic nie wie o atakujących; 

                                                      
30 C. Marighella, Mini-podręcznik partyzanta miejskiego, 1969, s. 8. 
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• znajomości potencjału bojowego przeciwnika, podczas gdy prze-
ciwnik nie zna naszego; 

• ataku z zaskoczenia, który zachowuje siły atakującego, podczas 
kiedy przeciwnik nie jest w stanie działać w ten sam sposób; 

• precyzyjnym określeniu czasu, miejsca, celów i długotrwałości ata-
ku. 

Najlepszym sprzymierzeńcem działań nieregularnych jest teren. Mając 
teren za sojusznika, żołnierze muszą wiedzieć jak wykorzystać jego nie-
równości, wysokie i niskie punkty, nieregularności, stałe i tajne przejścia, 
wąskie uliczki, budynki, kanały, zarośla i wiele innych, do uzyskania korzy-
ści w akcjach zbrojnych, ucieczkach, odwrotach i do ukrycia. Wszelkie 
miejsca wąskie, nie do przejścia, remontowane i zamknięte ulice, wejścia 
i wyjścia z tuneli, zmieniająca się sygnalizacja świetlna, miejsca łatwe do 
zamknięcia i obserwacji muszą być znane i dogłębnie zbadane w celu 
uniknięcia błędów. Siły nieregularne muszą dokładnie wiedzieć, jak mają 
się rozproszyć, aby pozostawić w tyle oszołomionego po ataku przeciwnika 
w terenie mu nieznanym. Znajomość miasta pozwala na swobodne prze-
mieszczanie się różnymi środkami transportu i uniknięcie zaskoczenia. 
Logika wskazuje, że z punktu widzenia znajomości terenu, choć nie tylko, 
najlepiej do działań nieregularnych w mieście nadają się pododdziały 
WOT. Istota ich działania sprowadza się do operowania w Stałych Rejo-
nach Odpowiedzialności (SRO), czyli w terenie rozpoznanym, gdzie znają 
każdy zakątek i wiedzą jak go wykorzystać do stworzenia sobie przewagi. 
Żołnierze WOT są zaznajomieni z ludnością cywilną, organizacjami spo-
łecznymi, z którymi już od dnia rozpoczęcia działań mogliby efektywnie 
współpracować. 

Mobilność, albo inaczej ujmując zdolność do szybkiej zmiany rejonu 
w każdych warunkach terenowych, jest bardzo ważnym determinantem 
prowadzenia działań nieregularnych. Jednak jej osiągnięcie w terenie zbu-
dowanym stanowi poważny problem. Po pierwsze, teren będzie dyktował 
możliwości użycia danego rodzaju sprzętu. Może to być samochód, moto-
cykl, rower, a w określonych przypadkach optymalny będzie transport pie-
szy. Po drugie, ze względów maskowania i ochrony preferowane są pojaz-
dy cywilne, ewentualnie przemalowane pojazdy wojskowe, które nie wy-
różniałyby się w ruchu ulicznym. 

Aby zapewnić sobie wymaganą mobilność i szybkość, siły nieregular-
ne potrzebują: 

• środków transportu (samochód, motocykl, rower), 
• znajomości terenu, 
• zakłócenia i ograniczenia mobilności przeciwnika, 
• lekkiej broni. 
Po sprawnie i szybko przeprowadzonym ataku siły nieregularne mają 

bardzo ograniczony czas na wycofanie się i uniknięcie pościgu. Żołnierze 
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muszą bardzo dokładnie znać drogę odwrotu i działać zgodnie z zaplano-
wanym reżimem czasowym, aby uchronić się od wjazdu w ulicę bez wyj-
ścia, utknięcia w korku lub na czerwonym świetle. W tej sytuacji przeciwnik 
nie musi znać terenu, gdyż podąża za uciekającymi. Szybkość i kluczenie 
od zakrętu do zakrętu pozwala zerwać kontakt wzrokowy z przeciwnikiem 
i w konsekwencji zakończyć pościg. Część sił, które nie biorą udziału 
w ataku, może być wykorzystana do osłony odwrotu i wprowadzenia za-
kłóceń do pościgu przeciwnika. Mogą innymi, nieoznaczonymi pojazdami 
zagradzać drogę pojazdom przeciwnika pod pozorem przypadkowego, 
nieświadomego działania. Mogą blokować drogi zwalonymi drzewami, słu-
pami, fałszywymi znakami drogowymi, objazdami i innymi zmyślnymi spo-
sobami, a także umieszczać na drodze pościgu miny, improwizowane ła-
dunki wybuchowe, rzucać granatami i koktajlami Mołotowa z okien i da-
chów budynków, a nawet z chodników. Ilość możliwości w tym względzie 
jest ograniczona tylko inwencją twórczą żołnierzy. Inną sytuacją może być 
zaplanowane wycofanie i wciągnięcie przeciwnika w zasadzkę. Wtedy 
uzbrojone grupy będą niszczyć przeciwnika z broni ciężkiej, granatników 
czy korzystać ze wsparcia artyleryjskiego lub przeciwlotniczego w wypadku 
zaangażowania przez przeciwnika do pościgu środków napadu powietrz-
nego. 

Pojęcie szybkości w tej zasadzie można rozumieć dwojako. Z jednej 
strony, w powiązaniu z mobilnością, chodzi o szybkość przemieszczania 
się po ulicach miasta, a z drugiej – oznacza krótkotrwałość ataku, czyli 
jego szybkie wykonanie, które w terenie zurbanizowanym uzyskuje się 
przez31: 

• rozpoczęcie działań w niewielkiej odległości; 
• wykonanie gwałtownego, zaskakującego uderzenia i utrzymanie 

inicjatywy; 
• sprawne wykonanie zadań przez poszczególnych żołnierzy; 
• stosowanie prostego manewru; 
• operatywne, osobiste kierowanie działaniami przez dowódcę; 
• zorganizowane i sprawne wycofanie i rozproszenie. 
Wspomniana szybkość, nie może być jednak kojarzona z szybkim pla-

nowaniem działań. Podstawową zasadą powinno tu być unikanie pośpie-
chu. Jednak, żeby dowódca mógł rozpocząć planowanie akcji, musi posia-
dać odpowiednią ilość informacji rozpoznawczych. W terenie zurbanizo-
wanym, w którym ludność cywilna sprzyja siłom nieregularnym, pozyski-
wanie informacji jest bardzo łatwe. Przeciwnik jest cały czas obserwowany 
przez miejscową ludność, ale nie wie, kto przekazuje informacje siłom nie-
regularnym. Operatywny dowódca powinien stworzyć sobie sieć rozpo-
znawczą, sieć wywiadu, aby mieć aktualne widomości o położeniu prze-

                                                      
31 C. Kurowski, B. Woźniecki, Działania partyzancki…, s. 51. 
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ciwnika, jego planach, wyposażeniu i uzbrojeniu oraz sieć kontrwywiadu, 
aby skutecznie przeciwstawiać się próbom infiltracji przeciwnika. Również 
sami żołnierze wmieszani w tłum ludności cywilnej mogą pozyskiwać in-
formacje przez obserwację, śledzenie, rozpoznanie czy badanie terenu. 
W terenie zurbanizowanym, gdzie zawsze można schować się za rogiem 
budynku, możliwości rozpoznania są nieograniczone. Całkiem inna sytu-
acja ma miejsce, kiedy siły nieregularne muszą działać we wrogo nasta-
wionym mieście. Wtedy podstawą staje się wzorowe maskowanie i znajo-
mość języka, aby nie wyróżniać się w tłumie ludzi w czasie prowadzenia 
rozpoznania terenu czy obiektu przyszłych działań. Odpowiednie zasoby 
finansowe pozwolą na wynajmowanie pokoi, z których okien można pro-
wadzić obserwację przeciwnika, podglądać sposoby jego działania i znaj-
dować jego słabe punkty.  

Pododdział prowadzący działania nieregularne w mieście musi działać 
skrycie, bez ujawniania swojej obecności oraz przygotowywanych i reali-
zowanych akcji. Przemieszczenie sił trzeba prowadzić zwykle nocą, a jeże-
li zachodzi konieczność ruchu w dzień, powinno przebiegać przez pola 
zakryte i martwe. Wszelkie użytkowane obiekty nie powinny się odróżniać 
od otoczenia. Tylko skryte przemieszczenie, odporne na środki rozpo-
znawcze przeciwnika może prowadzić do zaskoczenia. Skrytość działań 
może być osiągnięta poprzez należyte maskowanie, a zwłaszcza przysto-
sowanie wyglądu zewnętrznego żołnierzy do otoczenia i środowiska dzia-
łań. Przede wszystkim należy eliminować wszelkie cechy demaskujące, 
a niestety mundur wojskowy, wojskowe pojazdy w terenie zurbanizowanym 
są łatwe do zidentyfikowania32.  

Cechą charakterystyczną prowadzenia działań w mieście, która nie 
występuje w innych specyficznych środowiskach walki, jest wielowymiaro-
wość, czyli przymus prowadzenia walki na trzech poziomach: na ulicy, nad 
i pod powierzchnią ulicy. Cecha ta w znaczący sposób wpływa na ułatwie-
nie prowadzenia działań nieregularnych i osiąganie zakładanych przez te 
działania zadań i celów. 

W większych miastach podziemna infrastruktura zawiera garaże, tune-
le, podziemne przejścia, kanały ściekowe czy linie metra. Nawet w mniej-
szych miastach rozbudowana sieć kanałów ściekowych i burzowych po-
zwala poruszać się żołnierzom poniżej poziomu ulicy. Zapewnia to ataku-
jącym siłom nieregularnym zakryte i zamaskowane przejście przez teren 
zurbanizowany. Atakujący mogą skupić uwagę przeciwnika na prowadze-
niu działań na poziomie ulicy, podczas gdy małe grupy mogą kanałami 
przenikać na tyły przeciwnika, aby zadawać mu straty lub zmusić go do 
zaangażowania sił do walki na dwóch poziomach. Jednak pomimo niewąt-
pliwych zalet, wykorzystanie poziomu pod ulicą wiąże się z określonymi 

                                                      
32 Tamże, s. 47. 
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trudnościami, a jego użytkownicy oprócz doświadczenia muszą posiadać 
odpowiednie wyposażenie. Mapy tuneli, latarki, środki do oznaczania kie-
runków przemieszczania i wykonywania znaków rozpoznawczych, maski 
przeciwgazowe, sprzęt do rozminowania oraz odpowiednio przygotowane 
obuwie to niezbędny ekwipunek. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na 
występowanie naturalnych gazów wydzielanych wewnątrz kanalizacji ście-
kowej, których wdychanie może doprowadzić do duszności, nudności 
i omdleń. W takim przypadku pododdział musi się natychmiast wycofać. 
Również samo prowadzenie walki pod poziomem ulicy będzie bardzo 
ograniczone, głównie ze względu na klaustrofobiczny charakter podziemi. 
Strzały z broni w takich warunkach są bardzo głośne, co może prowadzić 
do uszkodzeń słuchu żołnierzy, a rykoszetujące od ścian pociski mogą 
zadawać nieprzewidywalne straty. Dlatego ten poziom będzie wykorzysty-
wany głównie do przemieszczania się i zaskakiwania przeciwnika poprzez 
wychodzenie w miejscach nieoczekiwanych. 

Poziom ulicy to potencjalny teren walki bezpośredniej. Siły nieregular-
ne będą tu prowadzić działania zmierzające do zaskoczenia przeciwnika. 
Poziom ulicy umożliwia siłom nieregularnym prowadzenie ognia w kierunku 
sił regularnych na wiele sposobów. Okna budynków można zamienić 
w stanowiska ogniowe, które zapewniają duży kąt ostrzału i umożliwiają 
łatwe podejście przeciwnika. Dodatkowo można przygotować otwory 
strzelnicze i wykorzystać wytworzone przez wybuch wyrwy w ścianach. 
Każde stanowisko ogniowe powinno być odpowiednio wzmocnione de-
skami i zamaskowane. W tak przygotowanych stanowiskach, pięciu czy 
sześciu żołnierzy, poprzez kolejną zmianę stanowisk ogniowych, może 
skutecznie bronić wielopiętrowego budynku. Ogień krzyżowy prowadzony 
z kilku pięter w jednym czasie jest najgroźniejszy dla przeciwnika znajdują-
cego się na ulicy i uniemożliwia mu skuteczną odpowiedź ogniem. Słaby 
ogień od czoła a silny ze skrzydeł spowoduje, że przeciwnik będzie parł do 
przodu i wpadał w gotowy worek ogniowy. Stanowiska ogniowe można 
również rozbudowywać wewnątrz budynków, stosując worki z piaskiem lub 
gruz i resztki ze zniszczonych ścian. Jeden żołnierz w dobrze przygotowa-
nym i ulokowanym stanowisku ogniowym, strzelając wzdłuż długiego kory-
tarza, może skutecznie blokować wejście większych sił przeciwnika na 
piętro budynku. 

Na poziomie ulicy lokuje się również siły i środki wsparcia ogniowego. 
Na wszelkiego rodzaju placach, parkingach czy w parkach rozmieszcza się 
artylerię, która może razić przeciwnika. Ze względu na wysoki tor lotu poci-
sku oraz rozmiary, łatwość transportu i ukrycia, szeroko wykorzystywane 
są moździerze. Nawet niezbyt celny ogień artylerii może wprowadzić cha-
os w szeregach przeciwnika i ułatwić wykonanie zadania siłom w bezpo-
średniej styczności, które schowane za oknami nie będą narażone na 



Mariusz Urbanek 

270 

odłamki pocisków artyleryjskich i kruszonego betonu tak jak siły przeciwni-
ka.  

Jednocześnie w trakcie trwania walk na poziomie ulicy i wewnątrz bu-
dynków siły nieregularne mogą prowadzić ogień z dachów, gdzie zostaną 
rozmieszczeni strzelcy wyborowi i żołnierze z granatnikami czy przeno-
śnymi zestawami przeciwlotniczymi, ukryci za kominami budynków lub 
innymi elementami konstrukcyjnymi dachu. Szczególnie skuteczny będzie 
ogień z granatników. Strzelając z góry, można w łatwy sposób eliminować 
opancerzone wozy bojowe, których pancerz jest najcieńszy od góry. Rów-
nie skutecznie z poziomu dachu można niszczyć środki napadu powietrz-
nego przeciwnika, nie tylko za pomocą środków przeciwlotniczych, lecz 
także z broni maszynowej czy granatników. 
 
 

Podsumowanie 
 

Działania nieregularne, chociaż nie są nowym sposobem działań, uzy-
skały już wysokie miejsce we współczesnej sztuce wojennej, gdyż potwier-
dziły swoją skuteczność zarówno w warunkach istnienia frontu wojsk regu-
larnych, jak i w warunkach jego głębokiego zaplecza lub okupacji. Warto 
więc zwrócić uwagę na teoretyczne aspekty prowadzenia działań nieregu-
larnych, ponieważ mogą one być jednym z szeroko stosowanych sposo-
bów prowadzenia działań w hipotetycznej przyszłej wojnie33. 

Kompletne wykorzystanie specyficznych właściwości terenu zurbani-
zowanego znacząco wpływa na odniesienie sukcesu w prowadzeniu dzia-
łań nieregularnych. Różnorodność występującej infrastruktury wraz z od-
powiednim planowaniem stwarza nieograniczone możliwości ciągłego za-
skakiwania przeciwnika. Kanały miejskie muszą być wykorzystywane do 
skrytego przemieszczania przed walką i po niej, okna budynków i dachy do 
tworzenia ufortyfikowanych stanowisk ogniowych, drzewa i słupy do two-
rzenia barykad, a miejscowa ludność jako pomoc w rozpoznaniu i zabez-
pieczeniu logistycznym.  

Miasto jako środowisko działań wywiera ogromny wpływ na sposób 
przygotowania, organizowania i prowadzenia działań nieregularnych. Ana-
lizując przedstawione w artykule treści, można pokusić się o sformułowa-
nie ogólnych twierdzeń dotyczących tematu w postaci następujących wnio-
sków: 

• specyfika terenu zurbanizowanego sprzyja prowadzeniu działań 
nieregularnych. Jego specyficzne cechy pozwalają efektywnie wykorzystać 
charakterystyczną taktykę działań nieregularnych i osiągnąć stawiane 
przed działaniami cele; 

                                                      
 33C. Kurowski, B. Woźniecki, Działania partyzanckie…, s. 8. 
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• prowadzenie działań nieregularnych w terenie zurbanizowanym po-
zwala zredukować różnice potencjałów pomiędzy stronami, a przewaga 
ilościowa i jakościowa przestaje mieć zasadnicze znaczenie; 

• miejsce prowadzenia działań nieregularnych, a zwłaszcza przy-
chylność lub nieprzychylność miejscowej ludności, ma zasadniczy wpływ 
na sposób i efektywność prowadzenia działań nieregularnych w mieście; 

• rozpoznanie oraz zabezpieczenie logistyczne to najważniejsze 
elementy wparcia i zabezpieczenia działań nieregularnych, bez których ich 
prowadzenie pozbawione byłoby skuteczności; 

• wartość bojowa oraz brak doświadczenia pododdziałów przecho-
dzących do wymuszonych działań nieregularnych w mieście sprawia, iż 
rozmach działań będzie nastawiony tylko na przetrwanie wojsk, a nie na 
osiąganie celów operacyjnych. Tylko odpowiednio przygotowany, wyposa-
żony i zorganizowany pododdział może skutecznie prowadzić działania 
nieregularne nastawione na obniżanie potencjału bojowego przeciwnika 
i tym samym osiąganie celów militarnych; 

• skuteczność działań nieregularnych dotyczy nie tylko efektu w po-
staci fizycznej. Znacząco wpływają one na psychikę przeciwnika. Ciągłe 
zagrożenie zaskakującym atakiem obniża jego morale i chęć walki; 

• zaskoczenie, szybkość, skrytość i mobilność to najważniejsze za-
sady prowadzenia skutecznych działań nieregularnych w mieście; 

• jednoczesne wykorzystanie trzech poziomów prowadzenia działań 
w terenie zurbanizowanym oraz działania według schematu: rozpoznanie - 
koncentracja - zaskoczenie - akcja - rozproszenie, jest gwarantem zacho-
wania inicjatywy w działaniach i osiąganiu celów walki przy minimalnych 
stratach. 
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IRREGULAR (UNCONVENTIONAL) ACTIONS IN URBANIZED 

ENVIRONMENT 
 

War as a social phenomenon is constantly undergoing transformation. 
Under the influence of various factors, the forms and principles of armed 
struggle change, as well as the ways and means of its conduct. One ex-
ample of the forms is irregular actions that have been preceded by guerrilla 
activities, which have accompanied wars from antiquity through the Middle 
Ages to the present. Although ignored in recent years, with the restoration 
of the Territorial Defence Forces, the term returns to tactics in the 
form of unconventional activities. Specific forms and ways of performing 
irregular actions determine their use in specific combat environments. 
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With continued urbanization, it is possible to assume that urbanized areas 
will be used in combat operations. 

The article discusses the theories and characteristics of irregular ac-
tions, focusing on the impact of the specific characteristics of the urbanized 
area on the opportunities for action. Finally, the author draws general con-
clusions concerning the specificity of conducting irregular actions in urba-
nized areas. 
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W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 17 maja 2017 r. odbyło się se-
minarium naukowe na temat Zarządzanie bezpieczeństwem w społeczno-
ściach lokalnych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Zarzą-
dzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) oraz Wydział 
Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (WSPol). Organizatorzy 
za cel seminarium przyjęli identyfikację wspólnych płaszczyzn badań doty-
czących systemu zarządzania organizacjami publicznymi w ramach nauk 
o zarządzaniu i nauk o obronności.  

Seminarium naukowemu przewodniczył Dziekan Wydziału Zarządza-
nia i Dowodzenia ASzWoj płk dr hab. Tadeusz Zieliński oraz Dziekan Wy-
działu Administracji WSPol mł. insp. dr Janusz Bryk, zaś członkami komite-
tu naukowego zostali: prof. dr hab. Bernard Wiśniewski (WSPol), nadkom. 
dr hab. Jacek Dworzecki (WSPol), podinsp. dr hab. Mariusz Napelski 
(WSPol), nadkom. dr Dominik Hryszkiewicz (WSPol), mł. insp. dr Małgo-
rzata Borowik (WSPol), płk dr hab. Tomasz Jałowiec (ASzWoj), prof. dr 
hab. Stanisław Sirko (ASzWoj), dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull 
(ASzWoj), dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus (ASzWoj). Działaniami zwią-
zanymi z przygotowaniem seminarium kierowali: podkom. dr Marcin Mi-
siewicz (WSPol) oraz dr Wiesław Krzeszowski (ASzWoj), natomiast 
w składzie komitetu organizacyjnego znaleźli się: nadkom. Beata Bekulard 
(WSPol), nadkom. dr Marcin Płotek (WSPol), dr Maria Jabłońska-
Wołoszyn (ASzWoj), dr Marlena Niemiec (ASzWoj), dr Karina Górska-
Rożej (ASzWoj). Ponadto w seminarium naukowym udział wzięli pracowni-
cy naukowo-dydaktyczni Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj: 
dr hab. Wiesław Marud, dr Piotr Górny, dr Piotr Maśloch, dr Dorota Kurek, 
dr Magdalena Kawalec, dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty; doktorantki Wy-
działu Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj: mgr Marta Mironowicz i mgr 
Weronika Kukla; pracownicy naukowo-dydaktyczni, kursanci oraz studenci 
cywilni Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W omawianym przedsięwzięciu 
uczestniczyło ok. 100 osób.  

Otwarcia seminarium naukowego dokonał Dziekan Wydziału Admini-
stracji WSPol mł. insp. dr Janusz Bryk oraz Prodziekan Wydziału Zarzą-
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dzania i Dowodzenia ASzWoj płk dr hab. Tomasz Jałowiec. Następnie po-
między władzami wydziałów doszło do podpisania porozumienia będącego 
przepustką do rozpoczęcia współpracy na płaszczyźnie naukowo-
badawczej oraz dydaktycznej. Współpraca polegać będzie na wymianie 
wiedzy, prowadzeniu wspólnych badań naukowych, organizowaniu konfe-
rencji oraz doskonaleniu umiejętności pracowników.  

Seminarium naukowe składało się z dwóch sesji plenarnych, w których 
czynny udział wzięło sześcioro prelegentów. Pierwsza sesja była modero-
wana przez mł. insp. dra Janusza Bryka (WSPol). Rozpoczęło ją wystąpie-
nie prof. dra hab. Bernarda Wiśniewskiego, który wygłosił referat nt. Pod-
stawowe zagadnienia badania zagrożeń. Profesor Wiśniewski w swoim 
wystąpieniu przedstawił sposoby postrzegania pojęcia zagrożenie z róż-
nych perspektyw badawczych. Na podstawie istniejących opisów oraz po-
glądów zaproponował definiowanie pojęcia w różnych kontekstach.  

Kolejną osobą, która zaprezentowała swoje tezy, była Pani podinsp. dr 
Kornelia Stępień. Tematem jej wystąpienia były Wybrane zjawiska patolo-
gii społecznej w aspekcie zagrożeń. Prelegentka zaznaczyła, że we współ-
czesnym świecie oprócz tradycyjnych zagrożeń bezpieczeństwa – poli-
tycznych, militarnych, naturalnych itp., pojawiają się nowe, zwane niekon-
wencjonalnymi. Zagrażają one społeczeństwom, jednakże nie zostały 
jeszcze do końca zidentyfikowane oraz zdefiniowane. Tym samym godzą 
bezpośrednio w obywateli, a co za tym idzie, stanowią także realne zagro-
żenie dla bezpieczeństwa państwa. W literaturze przedmiotu zagrożenia te 
zostały nazwane zagrożeniami społecznymi, w obrębie których można wy-
różnić zagrożenia socjalne i psychospołeczne. Zagrożenia te w istotny 
sposób wpływają na jakość i standard życia społecznego, a tym samym na 
poziom rozwoju cywilizacyjnego nie tylko danego państwa, ale również 
społeczności międzynarodowych. Pani Doktor wskazała, że bezpieczeń-
stwo społeczne obejmuje całokształt działań prawnych, organizacyjnych 
i wychowawczych realizowanych przez podmioty (rządowe pozarządowe 
oraz samych obywateli), które mają na celu zapewnienie określonego po-
ziomu życia osobom, rodzinom, grupom społecznym oraz niedopuszczenie 
do ich marginalizacji i wykluczenia społecznego. Dotyczy to przede 
wszystkim zapewnienia pomocy ludziom, którzy czasowo lub trwale są 
niezdolni do pracy zawodowej, znaleźli się przez własną niezaradność 
w trudnych sytuacjach życiowych lub ze względu na zaistniałe okoliczności 
zewnętrzne (np. powódź, pożar) doświadczyli pogorszenia warunków ży-
cia. Prelegentka w tym miejscu podkreśliła także konieczność wzmacnia-
nia odpowiedzialności obywateli za los własny i ich rodzin, ponieważ walka 
z marginalizacją i nadrzędna rola państwa nie może wzmacniać postaw 
znanych jako wyuczony syndrom bezradności, który prowadzi do stopnio-
wego zatracania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach ży-
ciowych. Pomoc i wsparcie społeczne nie może prowadzić do tzw. bezrad-
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ności i bierności obywatelskiej, czyli oczekiwania, że państwo rozwiąże za 
obywateli wszystkie problemy życiowe. Na koniec swojej prelekcji dr 
K. Stępień postawiła tezę, iż analiza wybranych zagrożeń społecznych 
uświadamia, że z perspektywy bezpieczeństwa państwa to bezpieczeń-
stwo społeczne decyduje o kondycji społeczeństwa oraz przyczynia się do 
stabilnego rozwoju państwa.  

Ostatnią prelegentką pierwszej sesji plenarnej była dr Karina Górska-
Rożej, która omówiła Kształtowanie odporności na zagrożenia w społecz-
nościach lokalnych. Społeczności lokalne mają najwięcej do stracenia 
podczas występowania różnego rodzaju zagrożeń, ponieważ w sposób 
bezpośredni zostają dotknięte konsekwencjami omawianych zdarzeń – 
rozpoczęła prelegentka. Następnie omówiła pojęcie odporności społecznej, 
twierdząc, iż powinniśmy rozumieć ją jako cechy osobowości zdominowa-
ne przez poczucie solidarności z innymi ludźmi; jako doświadczenie ze-
brane w toku naszego funkcjonowania w społeczeństwie oraz jako stopień 
zdolności do podjęcia działań w chwili wystąpienia zagrożenia. Doktor 
K. Górska-Rożej wymieniała oraz omówiła czynniki, które wpływają na bu-
dowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych. Były to: 
odpowiednie gospodarowanie zasobami, obecność kapitału społecznego, 
wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć społecznych oraz doskonalenie 
procesu komunikacji. Prelegentka w podsumowaniu swojego wystąpienia 
stwierdziła, że w budowaniu odporności społeczności lokalnej bardzo waż-
na jest edukacja (czyli zrozumienie rozmiarów i natury zagrożeń), współ-
praca (doskonalenie pracy grupowej, chęć bycia wytrzymałym, zaangażo-
wanie w działania, empatia) oraz dialog społeczny.  

Resume tej części spotkania dokonał Dziekan Wydziału Administracji 
(WSPol) mł. insp. dr Janusz Bryk, twierdząc, że rozwój cywilizacyjny de-
terminuje szereg zmian w życiu jednostki, grupy czy społeczeństwa. Wraz 
z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta prawdopodobieństwo występowania 
oraz nasilania się różnego rodzaju niebezpieczeństw. Przyczyną wielu za-
grożeń często staje się nieodpowiedzialna działalność człowieka przy wy-
korzystaniu dobrodziejstw szybko rozwijających się technologii oraz nie-
umiejętność dostosowania się do zmian. W związku z powyższym nie-
zmiernie istotnym zadaniem jest uprzednie zaplanowanie, a także organi-
zacja czynności oraz sił i środków, dzięki którym w chwili pojawienia się 
zagrożenia można być gotowym do jak najszybszej reakcji.  

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga sesja plenarna seminarium, 
której moderatorem był Prodziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia 
ASzWoj płk dr hab. Tomasz Jałowiec. Pierwszą prelegentką tej części spo-
tkania była przedstawicielka Akademii Sztuki Wojennej dr Maria Jabłoń-
ska-Wołoszyn, która w swoim wystąpieniu pt. Ocena i rozwój potencjału 
kadry menadżerskiej w Służbie Publicznej – praktyka wdrożeniowa skupiła 
swoją uwagę na roli oceny i rozwoju kompetencji kadry w organizacjach 
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publicznych. Celem wystąpienia Pani Doktor było pokazanie zmian w po-
strzeganiu menadżera publicznego, które wynikają ze zmian w organiza-
cjach publicznych. Prelegentka na przykładzie Służby Celnej omówiła 
praktyczne wykorzystanie modelu kompetencji, opartego na najlepszych 
praktykach biznesowych, w zarządzaniu zmianą w organizacji publicznej. 
Przedstawiła ona wyniki diagnozy kompetencji kluczowej kadry menadżer-
skiej oraz sposób niwelowania luki kompetencyjnej zastosowany w Służbie 
Celnej. Następnie analizując proces rozwoju menadżerów i prezentując ich 
opinię na temat rezultatów oceny i szkoleń, wskazała bariery w wykorzy-
staniu osób o wysokim potencjale w organizacjach publicznych. We wnio-
skach końcowych dr M. Jabłońska-Wołoszyn wskazała dalsze obszary ba-
dań nad mechanizmem wykorzystania kompetencji menadżerskich do bu-
dowania skutecznych zespołów zadaniowych.  

Kolejne wystąpienie zostało wygłoszone przez podinsp. Katarzynę 
Monikę Dzimińską-Mosio (WSPol), która poruszyła temat Możliwości 
prawnych udziału społeczności lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa. 
Prelekcja była interesującym dopełnieniem wystąpienia z pierwszego pa-
nelu nt. Kształtowania odporności w społecznościach lokalnych, ponieważ 
pani Dzimińska-Mosio podkreśliła, które elementy w budowaniu tejże od-
porności mogą stanowić problem ze względu na kwestie prawne. Prele-
gentka wskazała, że polityka kryminalna oraz podejmowanie działań inter-
wencyjnych nie są wystarczające w zagwarantowaniu porządku publiczne-
go i bezpieczeństwa. Pomocne stają się również zadania ograniczające 
pośrednie przyczyny rozwoju patologii społecznych czy przestępczości, 
tj. zrównoważony rozwój gospodarczy, planowanie przestrzenne realizo-
wane zgodnie z kanonem prawa, dostęp do edukacji dla każdego obywate-
la czy też, bardzo ważna, partycypacja społeczna w zarządzaniu bezpie-
czeństwem. Zatem, zdaniem Pani Podinspektor, niedopuszczanie do po-
wstawania wspomnianych już patologii społecznych oraz zapewnianie 
bezpieczeństwa należy do ważniejszych zadań realizowanych przez admi-
nistrację publiczną, a także organizacje społeczne oraz samych obywateli. 
Wskazała ona także wiele możliwości finansowania grup społecznych oraz 
zwróciła uwagę na współpracę tych grup z administracją samorządową. 
W zarządzaniu bezpieczeństwem w społecznościach lokalnych można 
rozpatrywać trzy podstawowe elementy: tworzenie bezpiecznych prze-
strzeni publicznych; wykorzystanie narzędzi polityki społecznej do zapo-
biegania powstawaniu patologii społecznych i przestępczości oraz zarzą-
dzanie kryzysowe.  

Wystąpienia seminaryjne zakończył kom. Andrzej Kamiński (WSPol), 
który podjął temat Roli dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa spo-
łeczności lokalnej. W rzeczowym referacie Pan Komisarz odniósł się do 
prawnego aspektu tej aktywności, wskazując jednocześnie zadania dziel-
nicowego. Zdaniem Prelegenta dzielnicowy ma bardzo szeroki zakres za-
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dań i obowiązków, co powoduje, że powinien posiadać dużą wiedzę na 
temat charakteru przydzielonego rejonu służbowego, właściwie realizować 
programy prewencji kryminalnej, ustalać sprawców przestępstw i wykro-
czeń, a jednocześnie, jako policjant „pierwszego kontaktu”, pełnić służebną 
funkcję wobec społeczeństwa. Pożądane jest doprowadzenie sytuacji, 
w której wszyscy dzielnicowi będą w stanie pomóc obywatelowi poprzez 
rozwiązanie jego problemów, czy też pokierowanie na właściwą drogę 
prawną w danej sytuacji. Do zadań dzielnicowego należy m.in.:  

1. prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego 
pod względem osobowym, terenowym, zjawisk mających wpływ na stan 
porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

2. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej oraz ściganie 
sprawców przestępstw i wykroczeń; 

3. kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego 
oraz przepisów prawa miejscowego; 

4. gromadzenie niezbędnych informacji dotyczących swojego rejonu 
służbowego; 

5. przekazywanie bezpośredniemu przełożonemu informacji mających 
szczególny wpływ na poziom bezpieczeństwa publicznego; 

6. realizowanie zadań profilaktyki społecznej, w szczególności przez: 
a) inspirowanie oraz organizowanie działań i przedsięwzięć 

o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym we współdziałaniu z innymi 
policjantami; 

b) inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub organizacje mogące przy-
czynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwal-
czania patologii; 

c) informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach 
i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczenia się, zachowania się 
w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpie-
czeństwa; 

d) utrzymywanie kontaktu z ofiarami przestępstw oraz inicjowanie 
działań mających na celu rozwiązanie problemu, a także organizowanie 
doradztwa dla tej grupy osób; 

e) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 
Prelegent szczególną uwagę zwrócił na informacyjną rolę dzielnicowe-

go na terenie osiedla, które sam obecnie zamieszkuje w zakresie realizacji 
programu Dzielnicowy bliżej nas. Ponadto wskazał praktyczne aspekty za-
dań dzielnicowego z zakresu profilaktyki społecznej, w szczególności za-
gadnienia Procedury „Niebieskie Karty" mającego wydźwięk społeczny 
i medialny, występującego praktycznie w każdym rejonie jego działania.  

Podsumowania drugiej sesji dokonał Prodziekan Wydziału Zarządza-
nia i Dowodzenia ASzWoj płk dr hab. Tomasz Jałowiec, który zaznaczył, 
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że poruszane podczas seminarium tematy wystąpień znacząco przyczyniły 
się do poszerzenia wiedzy na temat zarządzania bezpieczeństwem w spo-
łecznościach lokalnych, a prelegenci w trakcie przedstawiania referatów 
zadali szereg pytań, które z pewnością będą przyczynkiem do zorganizo-
wania kolejnych, wspólnych spotkań o podobnym charakterze.  

Ostatnią częścią seminarium naukowego było zaprezentowanie pra-
cownikom Akademii Sztuki Wojennej bazy dydaktycznej oraz infrastruktury 
Wyższej Szkoły Policji. Dzięki uprzejmości władz uczelni uczestnicy semi-
narium zwiedzili liczne pracownie specjalistyczne, Centrum Symulacji (po-
mieszczenie do interwencji w ruchu drogowym i udzielania pierwszej po-
mocy ofiarom wypadków, sklep, bar, mieszkanie) oraz pomieszczenie, 
w którym znajduje się symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych.  

Władze obydwu wydziałów zapewniły, że w przyszłości planowana jest 
organizacja wspólnych konferencji naukowych. 
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SPRAWOZDANIE Z SEMINARIUM NAUKOWEGO 

„DETERMINANTY BEZPIECZEŃSTWA 
WSPÓŁCZESNYCH PROCESÓW LOGISTYCZNYCH” 
 
 
W murach Akademii Sztuki Wojennej odbyło się 18 maja 2017 r. semi-

narium naukowe pt. Determinanty Bezpieczeństwa Współczesnych Proce-
sów Logistycznych zorganizowane przez Katedrę Zarządzania Procesami 
Logistycznymi (KZPL) Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowo-
dzenia ASzWoj. Celem głównym seminarium  katedralnego było zweryfi-
kowanie wybranych zagadnień teorii i praktyki determinantów bezpieczeń-
stwa współczesnych procesów logistycznych w ramach nauk o bezpie-
czeństwie i obronności.  

Pracom komitetu naukowego seminarium przewodniczył prof. dr hab. 
Romuald Mańkowski, a członkami zostali: płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec 
(prof. ASzWoj), płk dr hab. inż. Sylwester T. Kurek (prof. ASzWoj), dr hab. 
inż. Stanisław Smyk (prof. ASzWoj), dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski 
(prof. PWESTEwJ) oraz prof. dr hab. Marek Lisiecki (UKSW). Przewodni-
czącą komitetu organizacyjnego została dr Anna Dziurny, a w jego skład 
weszli: dr Jan Szymczyk (ASzWoj), dr Magdalena Kawalec (ASzWoj), dr 
Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty (ASzWoj), mgr Małgorzata Wawer 
(ASzWoj) oraz mgr Weronika Kukla (ASzWoj). W seminarium katedralnym 
wziął udział dyrektor oraz przedstawiciele poszczególnych komórek orga-
nizacyjnych Instytutu Logistyki, zaproszeni pracownicy naukowi z innych 
uczelni wyższych oraz doktoranci Wydziału Zarządzania i Dowodzenia.  

Oficjalnego otwarcia seminarium naukowego dokonał dyrektor Instytu-
tu Logistyki płk dr hab. inż. Sylwester T. Kurek, który przywitał uczestników 
i zachęcił ich do podejmowania otwartej, merytorycznej dyskusji na wska-
zane w programie tematy. Podczas rozpoczęcia głos zabrał także dr Jan 
Szymczyk, kierownik Katedry Zarządzania Procesami Logistycznymi (ILog 
WZiD), który podziękował naukowcom za przybycie i wyraził głębokie za-
dowolenie z możliwości organizacji przedsięwzięcia, niezwykle istotnego 
z punktu widzenia prowadzonych przez Katedrę ZPL badań. Dr Szymczyk 
podkreślił również, że na współczesne procesy logistyczne oddziałuje wie-
le różnych czynników, które w sposób znaczący kształtują bezpieczeństwo 
w logistyce. Ich identyfikacja jest kluczowa dla powodzenia szerokiego 
spektrum działań w branży TSL. Ponadto dr Szymczyk wskazał także cel 
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katedralny seminarium , który dotyczył zweryfikowania wybranych zagad-
nień teorii i praktyki dotyczących jakości wybranych zadań logistycznych 
w obliczu współczesnych wymagań determinantów bezpieczeństwa logi-
stycznego. Cel ten wpisywał się też w potwierdzenie lub niepotwierdzenie 
założeń teoretycznych wytypowanych zagadnień i ewentualne wykorzysta-
nie ich w praktyce naukowo-dydaktycznej w Instytucie Logistyki WZiD. Po 
oficjalnym otwarciu seminarium rozpoczął się panel referatowo-dyskusyjny, 
moderowany przez płk. dr. hab. inż. Tomasza Jałowca, prodziekana WZiD, 
a równocześnie członka Katedry ZPL. 

W problematykę seminarium zebranych wprowadził przewodniczący 
komitetu naukowego, prof. dr hab. Romuald Mańkowski, przedstawiając 
referat pt. Oddziaływanie i wpływ determinant bezpieczeństwa na rozwój 
logistyki w obszarze nauk społecznych. 

Prof. Mańkowski swoje wystąpienie rozpoczął od ustalenia zakresu 
merytorycznego seminarium naukowego organizowanego w katedrze oraz 
wyjaśnienia jego istoty i celowości jako starej formy dydaktyczno-
naukowej, doskonalącej wiedzę specjalistyczną wśród kadry katedry. 
Wspomniany zakres dotyczył w szczególności określenia przedmiotu roz-
ważań seminaryjnych oraz ustalenia celu katedralnego, naukowego i dy-
daktycznego, a także nakreślenia oczekiwanych rezultatów podjętego 
przedsięwzięcia. Ponadto prof. Mańkowski wskazał wybrane zagadnienia 
i problemy do dyskusji, które dotyczyły: 

• wyznaczenia determinant bezpieczeństwa współczesnych proce-
sów logistycznych; 

• wpływu determinant na model systemu bezpieczeństwa logistycz-
nego; 

• ustalenia zagrożeń wpływających na prawidłowe funkcjonowanie 
procesów logistycznych; 

• wskazania składowych modelu oraz określenia zmiennych w nim 
występujących; 

• funkcjonowania systemu kształcenia logistyków w Instytucie Logi-
styki WZiD ASzWoj w odniesieniu do prezentowanych wyżej problemów 
i zagadnień dydaktyczno-naukowych; 

• określenia i ukierunkowania obszaru dydaktyczno-naukowego, któ-
ry powinien być dostosowany do współczesnych potrzeb bezpieczeństwa 
logistycznego.  

Celem naukowym seminarium  była więc próba ustalenia przyczyn 
i zadań oraz obszaru dokonujących się zmian ilościowych i jakościowych 
w istniejących determinantach bezpieczeństwa funkcjonujących procesów 
logistycznych, a także powstających nowych. Natomiast celem dydak-
tycznym seminarium  było zweryfikowanie trafności rodzących się kon-
cepcji zasadności treści i formy zajęć oraz ich spójności z misją i celami 
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kształcenia studentów kierunku logistyka w Instytucie Logistyki Wydziału 
Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.  

Prelegent w dalszej części wystąpienia stwierdził, że: (…) współcze-
sną logistykę, jej wieloaspektowość i wielowymiarowość, należy traktować 
jako rezultat kolejnego etapu badań naukowych i praktykę gospodarczą 
dające stan i właściwości określające istnienie zależności między zjawi-
skami (determinantami) w życiu teorio- i praktykopoznawczym. 

W podsumowaniu wystąpienia prof. Mańkowski wskazał kierunki dal-
szego rozwoju logistyki, uwzględniając bezpieczeństwo jej procesów. Autor 
zwrócił uwagę również na fakt, iż punktem wyjścia do rozważań w toku 
seminarium było podkreślenie roli determinant w logistyce w tworzeniu 
wartości dodanej w przedsiębiorstwie jako systemu, poprzez zachowanie 
wysokiej jakości bezpieczeństwa procesów logistycznych. 

Po wprowadzeniu do problematyki spotkania głos zabrała dr Anna 
Dziurny, która przedstawiła referat pt. Zarys modelu bezpieczeństwa logi-
stycznego. Prelegentka na początku wystąpienia zapoznała zebranych 
z głównymi problemami badawczymi, które sformułowano w postaci nastę-
pujących pytań:  

• Jak współcześnie powinien wyglądać model bezpieczeństwa logi-
stycznego? 

• Jakie determinanty obecnie wpływają na efektywne funkcjonowanie 
modelu bezpieczeństwa logistycznego? 

• Czy paradygmat nowej ekonomii instytucjonalnej może wpłynąć na 
poprawę efektywności modelu bezpieczeństwa logistycznego? 

Poszukując odpowiedzi, dr Dziurny przedstawiła terminologię związa-
ną z problematyką bezpieczeństwa logistycznego w ujęciu logistyki cywil-
nej oraz scharakteryzowała ideę paradygmatu nowej ekonomii instytucjo-
nalnej. Następnie autorka dokonała próby przedstawienia zarysu modelu 
bezpieczeństwa logistycznego, przyjmując idee nowej ekonomii instytucjo-
nalnej oraz tradycyjne podejście do bezpieczeństwa logistycznego oparte-
go na tradycyjnym łańcuchu logistycznym. W zaproponowanym modelu 
ujęte zostały także zagrożenia mogące oddziaływać na model oraz deter-
minanty bezpieczeństwa współczesnych procesów logistycznych (m.in. 
społeczne, gospodarcze, polityczne, religijne, kulturowe itp.). Określając 
ideę modelu bezpieczeństwa logistycznego, dr Dziurny uwzględniła także 
wymagania oraz mechanizmy kształtowania szczegółowych założeń mo-
delu bezpieczeństwa logistycznego. 

Formułując wnioski, dr Dziurny podkreśliła, że bezpieczeństwo logi-
styczne to termin współcześnie niejednoznacznie rozumiany. Jest bardzo 
pojemy, wieloznaczny, często używany w publikacjach o charakterze na-
ukowo – badawczym i popularnym. Termin ten należy rozpatrywać jako: 
stan, proces, przetrwanie, jakość życia, naczelną potrzebę i wartość, cel 
egzystencjalny oraz brak zagrożeń. Prelegentka wskazała również na fakt, 
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że bezpieczeństwo logistyczne jest ważnym rodzajem bezpieczeństwa 
ekonomicznego.  

Dr A. Dziurny zwróciła uwagę także na fakt, że: (…) w praktyce spo-
łecznej, ekonomicznej i politycznej problem bezpieczeństwa logistycznego 
ujawnia szeroki zbiór determinantów jego kształtowania, które wyróżnia 
się, przywołując szereg kryteriów, np. źródła alokacji czy też charakteru 
wpływu. Determinanty te (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) uze-
wnętrzniają konstruktywny, a także destruktywny wpływ na rozwój spo-
łeczno – gospodarczy. Ponadto według dr Dziurny badania nad bezpie-
czeństwem logistycznym, jego oceną i stanem powinny obejmować przede 
wszystkim trzy podstawowe obszary problemowe, wśród których wymienia 
wyzwania i zagrożenia oraz podmiotową i przedmiotową strukturę bezpie-
czeństwa. W podsumowaniu prelegentka podkreśliła, że rozwój branży 
logistycznej jest nieodłącznie związany z gospodarką, dlatego też należy 
połączyć tradycyjne ujęcie łańcucha logistycznego z nowymi trendami 
ekonomii. W praktyce wprowadzenie opisanego modelu może wpłynąć na 
optymalizację i efektywność łańcucha logistycznego – dodaje. Autorka 
wskazała również na potrzebę prowadzenia dalszych badań nad rozwinię-
ciem modelu bezpieczeństwa logistycznego przy jednoczesnym wykorzy-
staniu modelowania ekonometrycznego. 

W drugiej części seminarium swoje spostrzeżenia naukowe zaprezen-
towały: dr Magdalena Kawalec oraz mgr Weronika Kukla. Prelegentki pod-
jęły temat zatytułowany: Determinanty procesu planowania transportu po-
szczególnych wyrobów – studium przypadku. Podczas wprowadzenia pod-
kreślono, że planowanie i organizacja transportu, a także fizyczne prze-
mieszczanie poszczególnych wyrobów są procesem bardzo złożonym, 
bazującym na właściwościach danych wyrobów oraz charakterystyce wy-
magań klienta, wynikającej m.in. z aktualnej sytuacji geopolitycznej, eko-
nomicznej, a także uwarunkowań otoczenia. W związku z tym określenie 
determinantów bezpieczeństwa współczesnych procesów logistycznych 
również pozostaje zadaniem trudnym i wielowątkowym. 

Głównym celem prowadzonych rozważań była identyfikacja wybranych 
rozwiązań, wpływających na bezpieczeństwo współczesnych procesów 
logistycznych w obszarze transportu oraz zaproponowanie innowacji w tym 
zakresie. Natomiast za cel katedralny prelegentki postawiły zweryfikowanie 
wybranych zagadnień teorii i praktyki, wpływających na bezpieczeństwo 
współczesnych procesów logistycznych w obszarze transportu, przezna-
czonych do wykorzystania w praktyce naukowo-dydaktycznej w Instytucie 
Logistyki WZiD.  

Podczas wystąpienia dr Kawalec i mgr Kukla omówiły wybrane deter-
minanty warunkujące prawidłowy przebieg procesu transportowego w po-
szczególnych jego fazach. Ponadto warstwę teoretyczną autorki przełożyły 
na praktykę gospodarczą, prezentując determinanty bezpieczeństwa 
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w zaobserwowanym procesie transportu artykułów spożywczych. Następ-
nie podjęły dyskusję na temat innowacji i ich wpływu na bezpieczeństwo 
współczesnych procesów logistycznych w obszarze transportu. W rezulta-
cie stwierdzono, że wdrożenie nowego rozwiązania w ramach danego pro-
cesu bardzo często skutkuje zniwelowaniem aktualnych zagrożeń dla jego 
bezpieczeństwa, ale równocześnie należy spodziewać się, że mogą wy-
stąpić także całkiem nowe, dotąd nieznane w praktyce. Z tego też powodu 
zainteresowanie bezpieczeństwem współczesnych procesów logistycznych 
nadal jest i będzie aktualne. Podczas prezentacji wniosków, prelegentki 
nawiązały do celu katedralnego, stwierdzając, że: (…) Warto zapropono-
wać studentom rozwiązania nieszablonowe, aby podejmowali oni meryto-
ryczną dyskusję nad zasadnością pojawiających się projektów zmian 
i usprawnień w poszczególnych procesach logistycznych. Powinni oni nie 
tylko śledzić innowacje, ale także umieć zaproponować rozwiązania zwią-
zane z ich wdrożeniem, biorąc równocześnie pod uwagę kwestie wielowy-
miarowości bezpieczeństwa. Konieczne jest kształtowanie w studentach 
umiejętności i wiedzy obecnie aktualnej, ale także zachęcenie ich do po-
dejmowania trudu w badaniach nad nowymi koncepcjami usprawnień 
współczesnych procesów logistycznych, w tym dotyczących poprawy bez-
pieczeństwa tychże procesów. W podsumowaniu dr M. Kawalec i mgr 
W. Kukla skonstatowały, że kwestie związane z bezpieczeństwem są klu-
czowe w każdym procesie logistycznym, bo to właśnie one determinują ich 
powodzenie lub porażkę. 

Część referatową seminarium zakończyła prezentacja koncepcji roz-
prawy doktorskiej płk. mgr. inż. Dariusza Pluty. Płk Pluta ze względu na 
swoje wieloletnie doświadczenie precyzyjnie przedstawił zaobserwowaną 
sytuację problemową i wskazał zakres przyszłych badań, które zgodnie 
z założeniami, usprawniłyby omawiane procesy logistyczne, a tym samym 
– wpłynęłyby na poprawę ich bezpieczeństwa.  

Poza prelekcjami niezwykle wartościowe i rozwijające były pojawiające 
się podczas seminarium dyskusje, moderowane przez prof. T. Jałowca. 
Otwarta wymiana poglądów spotkała się z ogromnym zainteresowaniem 
obecnych na sali naukowców, który nie stronili od merytorycznych komen-
tarzy na tematy ujęte w programie seminarium oraz wykraczające poza 
wskazany zakres. Przedmiotem dyskusji były m.in. kwestie związane 
z interdyscyplinarnością logistyki, istotą ekonomii, która w zasadniczy spo-
sób warunkuje bezpieczeństwo procesów logistycznych, rolą logistyki 
w naukach o bezpieczeństwie oraz w naukach o obronności, a także pro-
blemem niespójności terminologicznej zaobserwowanym w polskiej nauce. 

Profesor Jałowiec dokonał również oficjalnego metodyczno-
merytorycznego podsumowania spotkania. Wskazał przede wszystkim na 
osiągnięte cele seminaryjne oraz podziękował organizatorom za stworze-
nie możliwości wymiany poglądów pomiędzy zespołem naukowców z ILog 
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WZiD i zaproszonymi gośćmi z innych ośrodków naukowych. Podjęte roz-
ważania z pewnością stanowić będą podstawę do dalszych badań podej-
mowanych w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia. 

Seminarium naukowe Determinanty Bezpieczeństwa Współczesnych 
Procesów Logistycznych zorganizowane przez Katedrę Zarządzania Pro-
cesami Logistycznymi zainaugurowało cykl spotkań, które będą odbywały 
się w poszczególnych jednostkach naukowych Wydziału Zarządzania 
i Dowodzenia ASzWoj. Katedra Zarządzania Procesami Logistycznymi 
planuje kolejne seminarium, które zostanie przeprowadzone na przełomie 
2017/2018 r. 


