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Spotykamy się już po raz czwarty w formule Biuletynu 
Centrum Doktryn i Szkolenia SZ. Jestem przekonany, 
że lektura bieżącego numeru czasopisma nie będzie zmar-

nowanym czasem. Zgodnie z czerwcową zapowiedzią tematem 
przewodnim numeru świątecznego są Zmiany środowiska bez-
pieczeństwa RP.
 Bieżący numer biuletynu zawiera dwadzieścia dwa artykuły, 
z czego cztery korespondują z tematem przewodnim. Biuletyn 
został wzbogacony przez zamieszczenie anglojęzycznych wersji 
czterech wspomnianych tekstów.
 Biuletyn otwiera interesująca propozycja będąca opracowa-
niem zbiorowym autorstwa: ppłk. Sławomira CIEŚLEWICZA, 
ppłk. Roberta RECZKOWSKIEGO, płk. Andrzeja SKIBY oraz 
mjr. Marcina KUZIMSKIEGO pt. Środowisko bezpieczeństwa 
Polski. W opracowaniu znajdziemy autorską, na miarę XXI 
wieku, definicję bezpieczeństwa narodowego Polski wraz z jej 
charakterystyką w wymiarze regionalnym i narodowym. Artykuł 
w podsumowaniu zawiera bogatą listę wniosków wynikających 
z przedmiotowej charakterystyki.
 Drugą publikacją jest opracowanie ppłk. Sławomira 
CIEŚLEWICZA pt. Zagrożenia środowiska bezpieczeństwa 
w skali globalnej. Artykuł został opracowany na podstawie wni-
kliwej analizy środowiska bezpieczeństwa Polski w aspekcie wy-
zwań, szans i zagrożeń dla wojsk obrony terytorialnej.
 Kolejnymi artykułami nawiązującymi do tematu przewod-
niego czasopisma są opracowania autorstwa doktorantów nauk 
z zakresu bezpieczeństwa na Wydziale Dowodzenia i Operacji 
Morskich Akademii Marynarki Wojennej: ppłk. Cezarego 
PAWLAKA  Szanse i wyzwania dla Polski oraz Europy środkowej 
w XXI wieku oraz kmdr. por. Jarosława KEPLINA Wykrywanie 
i identyfikacja zagrożeń wyzwaniem współczesnego świata.
 W dziale Koncepcje, analizy, eksperymenty znaj-
dują się trzy opracowania. Pierwsze autorstwa kmdr. por. 
Waldemara KASUŁY nt. systemu zarządzania jakością  
w Systemie Funkcjonalnym Szkolenia, drugi ppłk. Andrzeja LISA 
Planowanie, kwalifikowanie i kierowanie na przedsięwzięcia szko-
leniowe realizowane w ramach systemu doskonalenia zawodo-
wego w jednostkach szkolnictwa wojskowego (ID 451) oraz artykuł 
mjr. Radosława ZIELIŃSKIEGO Doświadczenia z prowadzenia 
działań w terenie zurbanizowanym (TZ) w oparciu o przykłady 
z historii wojskowości.
 Z kolei w dziale Standaryzacja operacyjna znalazło się 
dziesięć opracowań nt. nowych dokumentów standaryza-
cji operacyjnej. Szczegółowo zostały opisane dokumenty: 
Rozpoznanie radioelektroniczne – DD-2.4(A) autorstwa ppłk 
Grzegorza DUSZYŃSKIEGO, Działania przeciwrebelianc-
kie – DD-3.4.4.(A) ppłk. Mariusza BORECKIEGO, Wojskowe 
wsparcie stabilizacji odbudowy – DD-3.4.5(A) mjr. Pawła 
WĄSOWICZA, Operacje informacyjne – DD-3.10(A) ppłk. Jacka 
GRUSZCZYŃSKIEGO, Operacje psychologiczne – DD-3.10.1(B) 
ppłk. Mariusza ŻABIŃSKIEGO, Maskowanie Operacyjne – 
DD-3.31(A) kmdr. ppor. Sylwestra BORKOWSKIEGO, a także  
Szkolenie do działań wsparcia pokoju – DU-7.3.4.1(B) ppłk. 
Mariusza MARCZEWSKIEGO. Dział kończą trzy artykuły 
ppłk. Dariusza ŻYDAKA: Niszczenie przedmiotów wybuchowych 

i niebezpiecznych w operacjach połączonych – DD-3.18(A), 
Zabezpieczenie paliwowe – DD-4.7(B), Doktryna logistyczna wojsk 
lądowych – DT-4.2(B).
 W dziale System wykorzystania doświadczeń można się zapo-
znać z artykułem Optymalizacja systemu wykorzystania doświad-
czeń w resorcie obrony narodowej (RON) a optymalizacja systemu 
Lessons Learned (LL) w NATO autorstwa ppłk. Andrzeja LISA, 
artykułem mjr. Franciszka NANOWSKIEGO pt. Kwalifikacja 
obserwacji. W artykule znajdziemy szereg informacji dotyczących 
procesu kwalifikacji obserwacji zgłoszonych do systemu wyko-
rzystania doświadczeń (SWD) w 2016 i 2017 roku oraz końcowego 
wyniku etapu identyfikacji obserwacji z obszaru zadaniowego 
Organizatora Systemu Funkcjonalnego (OSF) Logistyki oraz OSF 
Organizacji, Uzupełnień i Mobilizacji. Dział kończy druga część 
opracowania mjr. Zbigniewa ĆWIKA nt. obserwacji SWD, które 
zostały ujęte w Rejestrze Zgłoszonych Obserwacji CDiS SZ.
 W ostatnim działe znalazły się dwa artykuły opracowane 
na podstawie sprawozdań z konferencji i odpraw. Pierwszy z nich 
to opracowanie autorstwa ppłk. Jacka GRUSZCZYŃSKIEGO 
z konferencji szkoleniowo-metodycznej z zakresu standaryzacji 
operacyjnej, która się odbyła w dniach 22-23 listopada 2017 r. 
w CDiS SZ nt. Wsparcie rozwoju zdolności operacyjnych poprzez 
działania w obszarze standaryzacji operacyjnej, z uwzględnieniem 
propozycji zmian w systemie kierowania i dowodzenia Siłami 
Zbrojnymi RP. Natomiast drugi to opracowanie mjr. Kamila 
CZOPA dotyczące warsztatów roboczych organizatora SWD 
w RON z personelem SWD poziomu polityczno-wojskowego oraz 
WSzW, które zostało przeprowadzone w dniach 12–13 paździer-
nika 2017 r.

 Tematem przewodnim kolejnego czerwcowego numeru biu-
letynu – 1/2018(5) będzie: ZDOLNOŚĆ SZ RP W ZAKRESIE 
REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA NIEMILITARNE.

 Serdecznie zapraszam do lektury i publikowania na łamach 
naszego czasopisma.

 W imieniu Rady Programowej biuletynu oraz własnym życzę 
Szanownym Czytelnikom w nowym 2018 roku sukcesów w pracy 
oraz podczas pełnienia służby, a także zdrowia, spokoju i szczę-
ścia w życiu osobistym.

Z żołnierskim pozdrowieniem,
Redaktor Naczelny Biuletynu CDiS SZ

ppłk Paweł PIETRZAK

OD REDAKCJI

Szanowni Czytelnicy!
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Środowisko bezpieczeństwa 
Polski
ppłk Sławomir CIEŚLEWICZ
ppłk Robert RECZKOWSKI
ppłk Andrzej SKIBA
mjr Marcin KUZIMSKI
Oddział Analiz Operacji Wojskowych
CDiS SZ

Współcześnie bezpieczeństwo1) pojmuje się szeroko 
nie tylko w zakresie zapewnienia przetrwania, czyli 
ochrony i obrony, ale również w aspekcie tworzenia 

warunków do rozwoju ekonomicznego, kulturowego itp. Na po-
trzeby niniejszego artykułu bezpieczeństwo narodowe Polski 
w XXI wieku definiowane jest jako „naczelna, egzystencjonalna 
potrzeba i wartość narodowa oraz priorytetowy cel działalności 
organizacji państwowej dla zapewnienia przetrwania oraz two-
rzenia sprzyjających warunków rozwoju obecnego i przyszłych 
pokoleń Polaków we wspólnocie narodowej i europejskiej”2).
 Polska, tak jak inne państwa członkowskie NATO, poprzez 
uczestnictwo w obronie kolektywnej Sojuszu zwiększa własne 
narodowe zdolności ochrony i obrony, włączając się jednocześnie 
w tworzenie oraz współodpowiedzialność za bezpieczeństwo 
kontynentu europejskiego i pokoju światowego. Zatem fun-
damentalną podstawę obecnego bezpieczeństwa narodowego 
Polski stanowią narodowe zdolności obronne, a członkostwo 
w NATO zobowiązuje Polskę do „utrzymywania i rozwijania 
swojej indywidualnej (…) zdolności do odparcia zbrojnej napa-
ści”3). Jednocześnie Sojusz, poprzez wspólne działanie, umożliwia 
swym członkom realizację podstawowych narodowych celów 
bezpieczeństwa, nie pozbawiając ich jednocześnie suwerenności 
w obszarze obronności. W ramach wspólnoty NATO Polska 
zobowiązała się realizować cel polityczny, jakim jest „ochrona 
wolności, wspólnego dziedzictwa i cywilizacji swych narodów, 
opartych na zasadach demokracji, wolności jednostki i prawo-
rządności”4). Osiągnięcie ww. celu politycznego należy do za-
dań narodowych strategii wojskowych państw członkowskich 
Sojuszu, realizowanych z wykorzystaniem posiadanych środków, 
przy czym w strategii nie należy obierać za punkt wyjścia tego, 
1) Por� J� Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, PAN, Warszawa 

1996�
2) Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, AON, War-

szawa 2008, s� 5�
3) Traktat Północnoatlantycki (1949), art� 3�
4) Tamże�

co jest możliwe, ale szukać tego, co jest konieczne, i starać się to 
osiągnąć.
 Analiza literatury z obszaru strategii wojskowej wskazuje, 
że jedną z szans na zapewnienie Polsce skutecznego odstrasza-
nia, ochrony i obrony narodowej jest stworzenie strategicznej 
przewagi środków obrony nad środkami ewentualnego ataku 
lub agresji poprzez włączenie i wykorzystanie do obrony Polski 
(oprócz własnych wojsk operacyjnych i sił wzmocnienia NATO5)) 
korzyści, atutów strategicznych obrony własnego terytorium, 
a więc tych środków, którymi nie dysponuje potencjalny prze-
ciwnik. Korzyści i atuty strategicznej obrony terytorium Polski 
mogą tworzyć:

 – WOT jako forma powszechnej organizacji wojskowej społe-
czeństwa, przeznaczona do ochrony i obrony Ojczyzny po-
przez tzw. obronę miejscową (na miejscu);

 – działania nieregularne w masowej skali – najpotężniejsza 
forma walki w obronie państwa, będąca współczesną konty-
nuacją historycznych form walki (wojny podjazdowej, szar-
panej i partyzanckiej6));

 – przygotowanie oraz prowadzenie ochrony i obrony miast 
(miejscowości) oraz rejonów, obiektów strategicznie ważnych 
na ich podejściach;

 – wykorzystanie przestrzeni i walorów obronnych terenu oraz 
operacyjne przygotowanie terytorium do ochrony i obrony;

 – przygotowanie oraz prowadzenie powszechnego i wszech-
stronnego wsparcia operacji wojskowych przez administrację 
rządową (poszczególnych szczebli) oraz społeczeństwo;

 – współdziałanie cywilno-wojskowe w ochronie i obronie 
narodowej.

5) W szczególności powołanie się na art� 5 Traktatu Północnoatlantyckiego� Zgod-
nie z niniejszym artykułem strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną 
lub kilka z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uważana za napaść 
przeciwko nim wszystkim; wskutek tego zgadzają się one na to, że jeżeli taka 
zbrojna napaść nastąpi, każda z nich, w wykonaniu prawa do indywidualnej 
lub zbiorowej samoobrony, uznanego przez Artykuł 51 Karty Narodów Zjed-
noczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom tak napadniętym, podejmując 
natychmiast indywidualnie i w porozumieniu z innymi Stronami taką akcję, 
jaką uzna za konieczną, nie wyłączając użycia siły zbrojnej, w celu przywró-
cenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego� O każdej 
takiej zbrojnej napaści i o wszystkich środkach zastosowanych w jej wyniku 
zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa� Środki takie zo-
staną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne 
do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, 
Traktat Północnoatlantycki, Waszyngton, 4�IV�1949 r� [online] www�nato�int/
cps/en/natohq/official_texts_17120�htm?selectedLocale=pl [dostęp: 19�02�2016]�

6) Działania partyzanckie – działania wojskowe i paramilitarne prowadzone 
przez nieregularne, przeważnie miejscowe oddziały zbrojne na terenie zajętym 
przez przeciwnika lub wrogim� Por� AAP-6 (2014)�

Przygotowanie oraz ujęcie w organizacji wojskowej wymienio-
nych korzyści, atutów strategicznych ochrony i obrony własnego 
terytorium stanowi Obronę Terytorialną (OT). Obydwa współ-
zależne oraz współdziałające komponenty obronnej struktury Sił 
Zbrojnych RP – mobilne wojska operacyjne (WO) i powszechna 
OT – tworzą siłę obronną Polski.

Charakterystyka środowiska bezpieczeństwa Polski  
w wymiarze regionalnym i narodowym

 Przez uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Polski 
można rozumieć względnie stałe czynniki mające podstawowy 
bądź istotny wpływ na charakter polskiego bezpieczeństwa na-
rodowego. Względnie stałe czynniki bezpieczeństwa narodowego 
wynikają z natury świata i życia społecznego, miejsca Polski 
w świecie, historii i tradycji, charakteru współczesnych zagro-
żeń oraz aktualnego stanu polskiej państwowości, a także stanu 
organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego.
 Zagrożenia dla SZ RP wynikają i będą wynikać z zagrożeń 
dla państwa, ale także z zagrożeń dla NATO, UE, z konfliktów 
toczących się poza obszarem operacyjnego zainteresowania SZ 
RP, gdzie państwo polskie ma lub będzie miało swoje interesy.

Regionalne środowisko bezpieczeństwa 

 Na środowisko bezpieczeństwa w regionie zasadniczy wpływ 
ma realizacja przez Federację Rosyjską (FR) ambicji mocarstwo-
wych, bez brania pod uwagę interesów innych państw i próby 
podporządkowywania sobie sąsiadów zaliczanych przez Moskwę 
do tradycyjnej strefy wpływów. W obszarze gospodarczym cią-
głym wyzwaniem jest znaczne uzależnienie państw europej-
skich od dostaw surowców energetycznych (gazu i ropy naftowej) 
z Rosji7).
 Nie bez znaczenia dla sytuacji w Europie pozostaje konflikt 
rosyjsko-ukraiński, rosyjska aktywność wojskowa na wschod-
niej i południowej flance NATO oraz niestabilność w rejonie 
Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu (imigranci), które są naj-
poważniejszym wyzwaniem dla systemu bezpieczeństwa europej-
skiego od zakończenia zimnej wojny. Na wschodnie i południowe 
sąsiedztwo UE negatywnie oddziałują również ogniska napięć 
i konfliktów, występujące w łuku obejmującym wybrzeża Morza 
Śródziemnego i Czarnego, łańcuch Kaukazu, rejon Bałtyku 
i Arktykę.
 Ważnym trendem regionalnym może stać się renacjonalizacja 
polityki bezpieczeństwa poszczególnych członków społeczności 
euroatlantyckiej. Jedną z jej odmian może stać się przedkładanie 
doraźnych interesów narodowych ponad fundamentalne inte-
resy całej wspólnoty euroatlantyckiej. Niestabilność środowiska 
bezpieczeństwa międzynarodowego obnaża siłę narodowych 
egoizmów, które w niekorzystnym scenariuszu mogą prowadzić 
do erozji jedności euroatlantyckiej, spójności instytucji i kwe-
stionowania rozwiązań podejmowanych w duchu solidarności. 
Przesłankami świadczącymi o zarysowywaniu się takiego trendu 
może być niechęć niektórych państw do utrzymania polityki 
sankcji wobec Rosji w związku z konfliktem rosyjsko-ukraiń-
skim czy oczekiwane uruchomienie procesu wystąpienia Wielkiej 
7) Istnieje ryzyko, że przy użyciu nowo wybudowanych gazociągów (np� Nord 

Stream i przyszły South Stream) Rosja będzie próbowała ominąć tradycyjne 
kraje tranzytowe (głównie Polskę, Białoruś i Ukrainę), a co za tym idzie – zmar-
ginalizować te kraje w dziedzinie tranzytu oraz dystrybucji gazu i ropy naftowej� 
Pojawienie się negatywnych zjawisk w samej FR może jednocześnie ograniczyć 
możliwości tego państwa w zakresie osiągnięcia pełnej dominacji w Europie 
Wschodniej� Zob� Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej 
Polskiej, BBN, 2013, s� 148�

Brytanii z UE. Z punktu widzenia wojskowego zaliczyć do tego 
można również doświadczenia NATO z operacji Unified Protector 
(OUP). Operacja ta nad wyraz mocno wskazała na znaczną utratę 
zdolności sił zbrojnych członków Sojuszu, kuriozalnie długi pro-
ces wypracowywania decyzji politycznych oraz roszczeniową 
postawę wobec NATO niektórych jego członków8).
 W wyniku agresywnej polityki FR w ciągu ostatnich kilku 
lat, aneksji Krymu (sytuacja niespotykana w Europie od końca 
II wojny światowej) oraz inwazji na wschodnią Ukrainę Europa 
ponownie stanęła w obliczu agresywnego sąsiada i choć tym ra-
zem jest od niego pod wszystkimi względami silniejsza, działania 
państw europejskich nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, 
że jest tego zagrożenia w pełni świadoma.

Geostrategiczne położenie Polski

 Miejsce Polski na mapie Europy w przewężeniu bałtycko-
-karpackim, stanowiącym najważniejszy równoleżnikowy szlak 
lądowy między Europą Zachodnią i Wschodnią, a szerzej między 
Europą a Azją, stanowi główny i decydujący wyznacznik bez-
pieczeństwa narodowego Polski. Żeby zrozumieć stojące przed 
Polską wyzwania w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego, a za-
razem zrozumieć źródła agresji na Polskę z przeszłości, należy 
uznać wyjątkowość i kluczowe znaczenie naszego terytorium dla 
panowania nad Europą i światem. W opinii profesora R. Kuźniara 
„wyjątkowość pozycji geostrategicznej Polski jest powszechnie 
postrzegana. Jako jeden z pierwszych dostrzegł to Halford John 
Mackinder9). Również dzisiaj, w okresie kształtowania się nowego 
porządku europejskiego, miejsce Polski i jej sytuacja wewnętrzna 
i międzynarodowa waży w tym procesie. Z tych samych powo-
dów trudne pozostają geostrategiczne uwarunkowania naszych 
interesów bezpieczeństwa i rozwoju”10).
 Oprócz kluczowego znaczenia dla panowania nad Europą 
i światem drugą główną cechą geostrategiczną jest położenie 
Polski między dwoma mocarstwami – Niemcami i Rosją.
 Położenie geostrategiczne Polski dla tworzenia bezpieczeń-
stwa narodowego ma fundamentalne znaczenie, które można 
ująć w niżej wymienionych tezach.
1. Polska znajduje się i będzie znajdować pod nieustanną presją 

i ekspansją ze strony wielkich sąsiadów we wszystkich dziedzi-
nach życia społecznego oraz funkcjonowania państwowego.

2. Fundamentem bezpieczeństwa narodowego musi być siła 
obronna w formie obronnego systemu wojskowego zdolnego 
zapewnić skuteczne odstraszanie militarne.

3. Członkostwo Polski w NATO, w którym jesteśmy razem 
z Niemcami, czyni jednego z wielkich sąsiadów sojusznikiem 
Polski.

4. Wsparcie przez Polskę zachowania i umocnienia suwerenności 
państwowej Ukrainy uniemożliwiające odtworzenie zdolności 
imperialnych Rosji11) jest działaniem strategicznie ważnym dla 
bezpieczeństwa Polski i całej Europy.

5. Utrzymanie doskonałych relacji z USA jako strategicznym 
8) Por� S� Cieślewicz, Operation Unified Protector (OUP) – wnioski i doświadcze-

nia, Wojny i Konflikty zbrojne po 1945 r�, Bydgoszcz 2015, s� 207�
9) Halford John Mackinder (1861–1947) – jeden z najwybitniejszych brytyjskich 

geografów, a także jeden z twórców geopolityki, który w swej geopolitycznej wizji 
stosunków międzynarodowych, ogłoszonej na początku poprzedniego stulecia, 
uznał Europę Środkową za obszar o kluczowym znaczeniu dla panowania nad 
światem� Historia XX wieku (dwie wojny światowe, zimna wojna, załamanie 
się podziału Europy) w znacznym stopniu potwierdziła tę koncepcję�

10) R� Kuźniar, (red�), Między polityką a strategią, Warszawa 1994, s� 181�
11) Por� Z� Brzeziński: „bez Ukrainy Rosja przestaje być imperium i na odwrót – 

podporządkowawszy sobie Ukrainę, automatycznie staje się imperium”, cyt� 
za R� Kuźniar, op� cit�, s� 146�



Źródło: „Combat Camera” DO RSZ
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sojusznikiem i partnerem stanowi dla Polski wielką szansę 
w dalszym tworzeniu trwałych podstaw bezpieczeństwa 
narodowego.

Uwarunkowania geograficzne i ekonomiczne Polski
 Uwarunkowania geograficzne (rozumiane jako fizyczne, prze-
strzenne i społeczno-gospodarcze właściwości Polski) kształtują 
wewnętrzne uwarunkowania naszego bezpieczeństwa. 
 Terytorium Polski ma kształt przestrzenny zbliżony do koła, 
co uznawane jest za korzystne zarówno do obrony, jak i zarzą-
dzania państwem. O ile jednak granice północno-zachodnia 
i południowa są naturalne (Bałtyk, Karpaty i Sudety), to granica 
zachodnia, północno-wschodnia oraz wschodnia są otwarte, 
pozbawione oparcia o przeszkody terenowe (poza dolnym bie-
giem Odry). Z uwagi na położenie „zamykające” przez te granice 
główną oś geostrategiczną Europy12) oraz znaczną długość tych 
granic (zachodniej – 467 km, północno-wschodniej i wschodniej 
– 1258 km) obrona granic oraz kontrola ruchu osób i towarów 
stanowi jedno z głównych wyzwań bezpieczeństwa narodowego 
Polski oraz obrony wspólnej NATO, a także bezpieczeństwa UE.
 Ludność Polski13) określa zarówno skalę potrzeb zapewnienia 
bezpieczeństwa, jak i największe potencjalne źródło siły naro-
dowej, którego powszechne włączenie we współtworzenie bez-
pieczeństwa narodowego jest największą szansą Polski. Oprócz 
liczby ludności niezwykle korzystna dla bezpieczeństwa naro-
dowego jest prawie jednolita struktura narodowościowa (Polacy 
– 97,1%). O osobowym potencjale wojskowym Polski świadczą 
rzeczywiste możliwości mobilizacyjne (mężczyźni w wieku 15–49 
lat zdolni do służby wojskowej – ponad 8 mln) oraz liczba męż-
czyzn osiągających wiek poborowy (19 lat) w danym roku – 207 
92914). Jednak utrzymujący się od kilku lat niski wskaźnik dziet-
ności – ok. 1,3615) wobec pożądanego 2,10–2,13 stanowi najważ-
niejsze zagrożenie bytu narodowego dla obecnego i przyszłych 
pokoleń Polaków.
 Warunki fizyczno-geograficzne. Największe naturalne zagro-
żenie bezpieczeństwa narodowego Polski stanowią nasze główne 
rzeki – Odra i Wisła. Jakkolwiek należą one do rzek o średniej 
długości w Europie, to jednak pod względem zagrożenia powo-
dziowego (wielkości i szybkości opływu lodu oraz fali powodzio-
wej) należą do najpotężniejszych. Źródło tego zagrożenia tkwi 
w górskiej zlewni i względnie prostym biegu z gór do morza. 
Można więc stwierdzić, że najpotężniejszym zagrożeniem nie-
militarnym Polski są i będą powodzie, z którymi walka stanowi 
najważniejsze wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego.
 Oprócz wielkich rzek szczególne znaczenie dla bezpieczeń-
stwa narodowego ma infrastruktura drogowa, stanowiąca jeden 
z sektorów infrastruktury krytycznej. Średnia gęstość sieci dróg 
samochodowych utwardzonych w Polsce, wynosząca 80 km/100 
km2, jest wielokrotnie niższa niż w Europie Zachodniej (np. 
Niemcy – 182 km/100 km2). Również stan techniczny dróg nie 
odpowiada standardom europejskim, gdyż ich nośność i sze-
rokość są zbyt małe. Na drogach występują jednopoziomowe 
skrzyżowania z liniami kolejowymi oraz nienormatywne mosty 
i wiadukty16). Autostrady i drogi ekspresowe (będące podstawą 
transportu drogowego UE) nadal nie zaspokajają w pełni potrzeb 
naszego kraju (m.in. w zakresie gęstości dróg) i stanowią zara-
zem jedną z największych barier rozwoju gospodarki. Powyższe 
12) Por� Geografia bezpieczeństwa państw Regionu Środkowoeuropejskiego, Za-

rząd Geografii Wojskowej, Warszawa 2001, s� 22�
13) Aktualnie Polska liczy 38�433 mln osób� Dane za GUS (stan na dzień 

31�12�2016 r�)�
14) Geografia bezpieczeństwa państw…, s� 67�
15) Dane za GUS (stan na dzień 31�12�2016 r�)�
16) Dane za GUS (stan na 31�12�2016 r�)�

czynniki oraz duże natężenie ruchu drogowego w Polsce stano-
wią istotne ograniczenie w możliwościach wzmocnienia obrony 
terytorium Polski przez wojska lądowe innych państw NATO.
 Jednym z podstawowych uwarunkowań geograficznych 
bezpieczeństwa narodowego jest stopień zalesienia Polski, obej-
mujący lasy i obszary zadrzewione pokrywające blisko 30% po-
wierzchni kraju, a w niektórych rejonach (północno-wschodnich 
i wzdłuż granicy zachodniej) nawet do 50%. Lasy są zarówno 
wielką wartością i dziedzictwem narodowym, jak też wielkim 
walorem obronnym – ograniczając, a często uniemożliwiając 
przeciwnikowi prowadzenie rozpoznania oraz konwencjonal-
nego ruchu wojsk lądowych. Tym samym lasy stanowią natu-
ralny czynnik obronny Polski, umożliwiający własnym wojskom 
maskowanie oraz skryty manewr. Tak jak w przeszłości, lasy 
mogą być wykorzystane do prowadzenia działań nieregularnych 
w masowej skali – najpotężniejszej oraz najskuteczniejszej formy 
odstraszania i obrony Polski.
 Z całości gospodarki szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa 
narodowego mają: rolnictwo, źródła energii i potencjał zbroje-
niowy polskiego przemysłu. Polskie rolnictwo, zaspokajające 
niemal w całości potrzeby żywnościowe naszego społeczeństwa, 
a ponadto eksportujące najwyższej jakości naturalną żywność do 
innych państw UE, stanowi fundament przyszłej pozycji Polski. 
Takie znaczenie rolnictwa wynika z dominującej i niezastępowal-
nej wartości żywności, stawianej na równi ze źródłami energii 
w zaspokajaniu wciąż wzrastających potrzeb żywieniowych ludz-
kości. Warto dodać, że rolnictwo, w przeciwieństwie do kopalnic-
twa surowców, tworzy wartości corocznie odnawialne oraz staje 
się coraz powszechniej wykorzystywanym źródłem odnawialnej 
bioenergii.
 Wobec permanentnego światowego kryzysu energetycznego, 
który wciąż narasta i będzie zapewne głównym źródłem kon-
fliktów w XXI wieku, posiadanie własnych oraz dostępność do 
obcych źródeł energii warunkować będzie w sposób zasadniczy 
bezpieczeństwo narodowe. Polska ma znaczne zasoby kopalin 
energetycznych: węgla kamiennego na 240 lat i węgla brunatnego 
na 40 lat. Brakuje nam ropy naftowej i gazu ziemnego. Stąd też 
jednym z głównych wyzwań w tworzeniu bezpieczeństwa naro-
dowego będą działania w ramach UE i NATO, mające na celu 
zapewnienie ciągłego i zróżnicowanego – co do źródeł – importu 
ropy naftowej i gazu.
 Potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego pozostaje ab-
solutnie koniecznym atrybutem suwerenności państwowej. Jest 
równocześnie jednym z podstawowych środków oddziaływania 
politycznego, gospodarczego i militarnego na inne państwa – 
poprzez eksport, wymianę i pomoc w zakresie środków walki, 
technologii uzbrojenia, zaopatrzenia w części i amunicję oraz re-
monty i obsługi. Dlatego też należy dążyć do ciągłego umacniania 
polskiego przemysłu zbrojeniowego w taki sposób, aby mógł on 
odpowiadać potrzebom i warunkom obrony narodowej, a także 
w pełni zaspokajać potrzeby zbrojeniowe kraju oraz produkcji 
na eksport.

Podsumowanie – wnioski wynikające z charakterystyki bez-
pieczeństwa Polski w wymiarze regionalnym i narodowym
 Omówione wyżej uwarunkowania oraz ich wpływ na two-
rzenie bezpieczeństwa narodowego Polski można ująć w tezach:

 – uniemożliwienie odtworzenia zdolności imperialnych Rosji 
poprzez wspieranie i utrzymanie suwerenności państwowej 
Ukrainy jest strategicznie ważne dla bezpieczeństwa Polski 
i całej Europy;

 – do zapewnienia skutecznej ochrony i obrony terytorium RP, 
a zarazem wschodniej flanki obrony wspólnej NATO, ko-
nieczny jest obronny system wojskowy składający się z wojsk 

operacyjnych i powszechnej OT;
 – przedkładanie doraźnych interesów narodowych ponad in-

teresy wspólnoty euroatlantyckiej może prowadzić do erozji 
jedności, spójności i kwestionowania rozwiązań podejmowa-
nych w duchu solidarności wobec FR;

 – znaczne uzależnienie państw europejskich od dostaw gazu 
i ropy naftowej z FR umożliwia Moskwie stosowanie „szan-
tażu energetycznego”; 

 – niestabilność w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie 
jest najpoważniejszym wyzwaniem dla systemu bezpieczeń-
stwa europejskiego i źródłem wielkiej, niekontrolowanej fali 
imigrantów;

 – populacja Polski, z obecnie jedną z najniższych median wieku 
ludności, świadczy o dużej liczebności młodzieży w Polsce, 
która stanowi potencjalną siłę w  tworzeniu bezpieczeń-
stwa narodowego (o ile zostanie włączona i wykorzystana 
w strukturach obrony narodowej oraz gospodarce, kulturze 
i usługach);

 – ujemny przyrost naturalny (-0,217)) stanowi zagrożenie dla 
bytu i pomyślności narodowej;

 – mała, w stosunku do Europy Zachodniej, gęstość sieci drogo-
wej oraz jej nadal niezadawalający stan techniczny stanowią 
istotną barierę rozwoju gospodarki oraz ograniczają możli-
wości obrony terytorium Polski przez SZ RP i siły NATO;

 – polskie rolnictwo zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe, 
wytwarzając również nadwyżki dla eksportu żywności;

 – zapewnienie stałych i zróżnicowanych źródeł importu ropy 
naftowej oraz gazu ziemnego będzie warunkować w istotnej 
części bezpieczeństwo energetyczne Polski mimo posiadania 
własnych złóż węgla kamiennego i brunatnego oraz gazu 
ziemnego;

 – potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego stanowi szansę 
na pełne zaspokojenie potrzeb obronnych Polski;

 – zajmujące blisko trzecią część powierzchni Polski lasy, sta-
nowiąc ogromny walor obronny, wymagają stałej ochrony;

 – powodzie stanowią największe naturalne zagrożenie bezpie-
czeństwa narodowego. ☐

17) Dane za GUS – stan na 31�12�2016 r�
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Uwarunkowania1) współczesnego świata sprawiają, że ludz-
kość po raz kolejny przeżywa niezwykle turbulentny 
okres. Z perspektywy historycznej tego rodzaju okresy, 

zwane okresami przejściowymi, charakteryzowały się szerokim 
spektrum wyzwań dla bezpieczeństwa całych narodów i stabil-
ności stosunków międzynarodowych. Powszechnie uważa się, 
że obecny okres przejściowy jest przede wszystkim wynikiem 
gwałtownych zmian w kulturowym wymiarze funkcjonowania 
ludzkości. Szybkie zmiany cywilizacyjne, brak gwarancji trwałej 
stabilności sytuacji międzynarodowej oraz polityczno-ekono-
miczna współzależność państw czynią dziś świat środowiskiem 
niezwykle dynamicznym i złożonym. 
 Kluczowym wymiarem funkcjonowania naszej cywiliza-
cji jest wymiar geopolityczny, który nierozerwalnie wiąże się 
z pojęciem zagrożeń niemilitarnych, często interpretowanych 
jako określony splot zdarzeń pojawiający się z reguły w stanie 
kryzysu, którego wynikiem może być zakłócenie funkcjonowa-
nia i rozwoju państwa lub narodu, naruszenie jego integralności 
terytorialnej oraz suwerenności. Zasadniczą różnicą pomiędzy 
zagrożeniem niemilitarnym a zagrożeniem militarnym jest osią-
gnięcie celu podejmowanych działań (uległość i ustępstwa ofiary 
1) Artykuł opracowano na podstawie Analizy środowiska bezpieczeństwa Polski 

w aspekcie wyzwań, szans i zagrożeń dla wojsk obrony terytorialnej – autorstwa 
ppłk� Sławomira CIEŚLEWICZA, ppłk� Andrzeja SKIBY, mjr� Roberta RECZ-
KOWSKIEGO� Pełny tekst analizy dostępny na stronie E-Biblioteki CDiS SZ� 
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agresji) bez uciekania się do stosowania przemocy zbrojnej, a je-
dynie poprzez wywieranie nacisku, stosowanie represji i sankcji 
o charakterze politycznym lub ekonomicznym2). Przykładem 
realnego zagrożenia niemilitarnego są działania (np. działania 
o charakterze hybrydowym3) – poniżej progu wojny)4) podej-
mowane przez Federację Rosyjską (FR) względem Ukrainy. 
W wyniku tychże działań Rosja zaanektowała część terytorium 
Ukrainy (Krym) praktycznie bez strat w sile żywej i sprzęcie 
wojskowym, skutecznie wykorzystując do tego instrumenty na-
cisku politycznego i gospodarczego (np. inicjowanie wystąpień 
ludności rosyjskiej sprzeciwiającej się nowym władzom Ukrainy, 
działania dezinformacyjne oraz propagandowe prowadzone przez 
rosyjskie podmioty państwowe i media). 
 Istotnym czynnikiem oddziałującym na aktualną sytu-
ację bezpieczeństwa międzynarodowego jest dążenie Federacji 
Rosyjskiej do wzmocnienia pozycji w globalnym układzie sił 
przez przyjęcie konfrontacyjnego modelu kształtowania relacji 
z USA i społecznością euroatlantycką. Podstawową ambicją Rosji 
jest odgrywanie roli jednego z głównych i decydujących ośrodków 
na świecie przy znacznie ograniczonej obecności oraz roli USA. 
Zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego może być 
realizacja ambicji mocarstwowych Rosji bez brania pod uwagę 
interesów innych państw (w tym sąsiadów FR, zaliczanych przez 
Moskwę do tradycyjnej strefy wpływów). W wymiarze globalnym 
celem Rosji jest przyjęcie przez społeczność euroatlantycką rosyj-
skiej logiki stref wpływów, akceptacja forsowanych przez Moskwę 
zasad podejmowania decyzji w kwestiach bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego oraz wprowadzenie podziałów wśród państw 
NATO i UE. Taka korekta strategii Zachodu oraz osłabienie jego 
struktur miałyby służyć realizacji rosyjskiej wizji świata wielobie-
gunowego, traktowanego na Kremlu jako docelowy i pożądany 
model ładu międzynarodowego. Moskwa w relacjach z USA i in-
nymi mocarstwami dąży więc do wypracowania modelu relacji, 
jaki (w przekonaniu Kremla) powinien obowiązywać w ramach 
policentrycznego ładu międzynarodowego. 
 Rosja, dzięki zaangażowaniu w Syrii, stara się odzyskać 
status światowego mocarstwa, a jednocześnie niezbędnego 
partnera Zachodu. Ma to skłonić USA i UE do zdjęcia antyro-
syjskich sankcji ekonomicznych nałożonych po aneksji Krymu.  
W tym celu Rosja stara się zapełnić na Bliskim Wschodzie próż-
nię siły, jaka powstała po wycofaniu Amerykanów z regionu. 
Dla Rosji ważne są imperatywy gospodarcze, ponieważ obec-
ność na Bliskim Wschodzie oznacza wpływ na światowe ceny 
ropy naftowej i gazu oraz drogi surowcowego tranzytu, a do-
datkowo wojna wszystkich ze wszystkimi tworzy nieustanny 
popyt na broń.
 Z kolei Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i kraje europej-
skie nie mają już monopolu na wiedzę naukową oraz wdrażanie 
innowacji technologicznych lub określanie zasad i warunków 
rozwoju międzynarodowego handlu oraz finansów. Przewaga 
technologiczna państw zachodnich najprawdopodobniej znacz-
nie zmniejszy się w najbliższych latach, a wschodzące potęgi już 
teraz przeznaczają znaczną część swojego budżetu na pozyskanie 
odpowiednich instrumentów warunkujących rozwój rodzimego 
2) Por� S� Dworecki, Od konfliktu do wojny, Warszawa 1996, s� 25�
3) Działania prowadzące do osiągnięcia celów politycznych i strategicznych 

z możliwością utrzymania dotychczasowych stosunków gospodarczych i/lub 
dyplomatycznych� Działania te prowadzone są przez podmioty państwowe  
i/lub niepaństwowe w sposób zaplanowany i skoordynowany oraz łączą różne 
środki wywierania nacisku i uzależniania od potencjalnego przeciwnika� Mogą 
być one prowadzone w środowisku politycznym, ekonomicznym, militarnym 
i społecznym, w tym mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych�

4) Szerzej: sprawozdanie końcowe z analizy pt�: Analiza elementów zagrożeń 
hybrydowych dla RP, CDiS SZ/ OAOW, Bydgoszcz, czerwiec 2015�

przemysłu, w tym sektora obronnego, chcąc tym samym unie-
zależnić się od dostawców zewnętrznych. Chociaż obecnie USA 
dysponują największą gospodarką na świecie, niektórzy eksperci 
twierdzą, że w roku 2030, a według innych ocen już w 2020, to 
Chiny mogą stać się największą gospodarką świata5). Nowa po-
lityka amerykańska, której istotnym założeniem jest przekiero-
wanie zainteresowania na poziomie strategicznym na region Azji 
i Pacyfiku, nieuchronnie prowadzi do wygenerowania nowych 
zmiennych (czynników) mających zasadniczy wpływ na bez-
pieczeństwo w Europie. Waszyngton, w ramach polityki zwrotu 
w kierunku Azji i Pacyfiku6), zwiększa również zaangażowanie 
wojskowe w tym regionie, ponieważ USA dążą do utrzymania 
kluczowej roli w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, 
zapewniając sobie obecność na terytorium, którego znaczenie 
stale wzrasta. Działania USA na rzecz wzmocnienia swojej pozycji 
wojskowej w Azji wynikają również z konieczności reagowania 
na rosnącą potęgę militarną Chin w regionie oraz zagwaranto-
wania bezpieczeństwa azjatyckim sojusznikom Waszyngtonu. 
W celu utrzymania inicjatywy strategicznej Waszyngton kon-
centruje się na wzmocnieniu relacji sojuszniczych z Japonią, 
Republiką Korei i Australią oraz poszukiwaniu potencjalnych 
nowych partnerów (m.in. Wietnam, Indonezja). Celem tych 
działań jest m.in. zwiększenie możliwości oddziaływania, także 
militarnego, na sytuację w regionie oraz uwiarygodnienie ame-
rykańskiej polityki w regionie Azji i Pacyfiku. Równolegle rede-
finiowana jest rola USA w regionie Afryki Północnej i Bliskiego 
Wschodu. Wyraźnemu wyhamowaniu ulega również trend re-
dukcji zaangażowania USA w Europie, na co wpływ miała m.in. 
agresja Rosji na Ukrainę. Szczególnie korzystne dla Polski są 
decyzje Waszyngtonu o dalszym zwiększaniu zaangażowania 
we wschodniej flance NATO.
 Unia Europejska (UE) jeszcze kilka lat temu, jako całość, była 
postrzegana jako drugie co do wielkości posiadanego potencjału 
mocarstwo światowe. Począwszy od końca 2008 r. UE stanęła 
w obliczu kryzysu i wyraźnego spadku dynamiki wspólnej go-
spodarki. Pomimo tego wspólnota państw europejskich stara się 
dostosować strukturalnie do nowych wyzwań, w tym do tych 
najbardziej wymagających, jak kryzys w strefie euro czy trud-
ności we wdrożeniu Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. 
Prawdopodobieństwo, że w nadchodzących dekadach pozycja UE 
na arenie międzynarodowej ulegnie osłabieniu, jest stosunkowo 
wysokie. Obecnie około 20% światowego PKB generowane jest 
w Europie7). 
 Wpływ na bezpieczeństwo w wymiarze globalnym ma 
również brak stabilności w poszczególnych regionach świata. 
Obecnie istnieje wiele punktów zapalnych (głównie na Bliskim 
Wschodzie), które mogą stać się źródłem konfliktów na większą 
skalę. Poważnymi zagrożeniami dla pokoju na świecie są sytuacje 
dotyczące wojny domowej w Syrii i Państwa Islamskiego (ang. 
ISIS8)) .
 Dwa główne konflikty toczące się w tym regionie (pierwszy 
5) Sustaining U�S� Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, US 

Department of Defense, 2012, s� 2�
6) W przyszłości może to skutkować (z różnych przyczyn) zmniejszeniem poziomu 

zaangażowania w Europie – w obecnej chwili nie ma możliwości jednoznacznej 
oceny sytuacji�

7) Zakłada się, że w 2045 r� udział ten będzie prawdopodobnie wynosił zaledwie 
około 10%�

8) Z ang� IS – Islamic State, ISI – Islamic State of Iraq, ISIS – Islamic State in 
Iraq and Syria, ISG – Islamic State Group; pol� Państwo Islamskie (PI), IPI – 
Islamskie Państwo w Iraku lub Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie (IPIL), 
Ad-Daula al-Islamijja fi al-Irak wa-asz-Szam; akronimy: Da’isz – salaficka 
organizacja terrorystyczna oraz samozwańczy kalifat ogłoszony w 2014 r� na te-
rytorium państwowym Iraku i Syrii� 

dotyczący wojny domowej w Syrii i drugi – powstanie ISIS) to 
już jeden konflikt. Ze względu na jego złożoność bardzo często 
określany jest jako „wojna w wojnie”. Jest to bardzo skompliko-
wany i wielopłaszczyznowy konflikt, w którym bierze udział wiele 
podmiotów. Obejmuje on nie tylko Syrię i Irak, ale obszar całego 
Lewantu, a poprzez zbrojne działania biorących udział w konflik-
cie członków organizacji terrorystycznych oraz ISIS – przenosi 
się powoli na cały świat. Złożoności tej sytuacji dodaje rosyjska 
obecność w Syrii oraz sojusz FR z Iranem. Sytuacja ta całkowi-
cie skomplikowała plany lokalnych mocarstw i przyczyniła się 
jednocześnie do eskalacji konfliktu w regionie. Arabia Saudyjska 
i Katar postrzegają stabilizację Bliskiego Wschodu jako narzuca-
nie sunnickiego – a więc religijnego – ustroju, dlatego też wspie-
rają w Syrii fundamentalistyczną opozycję wobec Damaszku 
(Syria). Fakt ten jednoznacznie potwierdza utworzenie przez 
Rijad (Arabia Saudyjska) własnej koalicji antyterrorystycznej. 
 Obecne dynamiczne zmiany zachodzące w środowisku bez-
pieczeństwa i perspektywy przyszłych zagrożeń dają podwaliny 
tezie, że świat po 2045 r. będzie wielobiegunowy oraz policen-
tryczny, czyli pozbawiony jednego mocarstwa odgrywającego 
rolę hegemona. Warunkiem wywierania wpływu na inne kraje 
będzie przede wszystkim zdolność do funkcjonowania jako wzór 
do naśladowania w sferze rozwoju gospodarczego, politycznego 
i społecznego. Co ważne: przyszły system stosunków międzyna-
rodowych będzie prawdopodobnie połączeniem zrównoważonej 
polityki i relacji wielostronnych pomiędzy państwami wchodzą-
cymi w doraźne sojusze oraz podmiotami niepaństwowymi o klu-
czowym znaczeniu. Pojawienie się nowych mocarstw (Brazylia, 
Indie, Chiny i RPA) oraz innych państw o wysokim potencjale 
rozwojowym, charakteryzujących się dynamicznym przyrostem 
w gospodarce, będzie stanowić czynnik zdolny przekształcać kra-
jobraz geopolityczny w istotnym zakresie. Całkowicie nowy status 
i znaczenie na arenie międzynarodowej zyskają podmioty niepań-
stwowe. Rosnące wpływy „graczy” niepaństwowych, w tym tych 
wspieranych przez określone państwa i duże międzynarodowe 
korporacje, może prowadzić do stopniowego upadku państw 
o charakterze narodowym (etnicznie homogenicznych). Ponadto 
wzmocnienie pozycji podmiotów niepaństwowych o charakterze 
paramilitarnym (np. Hezbollah9)) może w przyszłości prowadzić 
do eskalacji konfliktów10).
 Ocenia się, że systemy polityczne oparte na tradycyjnych 
więziach etnicznych, plemiennych i religijnych prawdopodobnie 
pozostaną stałym elementem globalnego systemu politycznego, 
podobnie zresztą jak dyktatury. Jednakże potencjał poszcze-
gólnych krajów, szczególnie tych uzależnionych od stosowania 
rozwiązań siłowych, może okazać się niewystarczający do osią-
gnięcia pożądanych efektów na arenie międzynarodowej. Walka 
o wpływy między mocarstwami może zainicjować działania 
zmierzające do rozwinięcia tzw. inteligentnego potencjału (ang. 
smart power), który stanowi połączenie siły militarnej (ang. hard 
power) i siły oddziaływania dyplomacji, ekonomii, prawa mię-
dzynarodowego i kultury, czyli soft power11).
 W tym kontekście na uwagę zasługuje fakt, że kolejne dwie 
lub trzy dekady mogą być okresem intensywnych przemian ge-
opolitycznych. Według ocen wielu ekspertów czas dominacji 
9) Hezbollah (arab� Hizb-allah, „Partia Boga”) – organizacja postrzegana przez 

Zachód jako organizacja terrorystyczna lub polityczno-militarna� Obecnie 
to libańska partia polityczna islamskich szyitów, która została utworzona 
w 1982 r� przez Husajna al-Musawiego i grupę bojowników przybyłych z Iranu 
po inwazji Izraela na Liban� 

10) G� Steinberg, N� Woermer, Sources of Tension in Afghanistan and Pakistan: 
A Regional Perspective, 2013, Barcelona Centre For International Affairs, s� 18�

11) M� Huzarski, Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, War-
szawa 2009, s� 14�

Zachodu na świecie stopniowo zbliża się ku końcowi.
 Ocenia się, że obecne oraz przyszłe środowisko bezpieczeń-
stwa12) będzie charakteryzować się dużą dynamiką zmian i nie-
pewnością oraz występowaniem szeregu zagrożeń, takich jak:

 – poważne zmiany w polityce światowej,
 – zmiany w funkcjonowaniu poszczególnych społeczności,
 – zmiany w funkcjonowaniu całej ludzkości, 
 – dynamiczny rozwój technologii,
 – wdrażanie licznych innowacji,
 – podniesienie poziomu zaspokajania ludzkich potrzeb przez 

gospodarkę światową,
 – dbałość o środowisko naturalne.

 Dokonując analizy globalnego środowiska bezpieczeństwa, 
należy również wspomnieć o projekcie SFA13), który jest jed-
nym z elementów projektu długoterminowej transformacji sił 
zbrojnych (ang. Long-Term Military Transformation – LTMT)14) 
prowadzonego przez ACT15). 
 SFA identyfikuje przyszłe środowisko bezpieczeństwa w per-
spektywie 20 lat w oparciu o następujące elementy: czasookres 
przemian, prędkość i skala zmian, niejasność, globalizacja oraz 
złożoność procesu, a sam raport oparty jest na analizie pięciu ob-
szarów: politycznego, społecznego, naukowo-technologicznego, 
ekonomicznego i zasobów oraz środowiska naturalnego.
 SFA podkreśla zmiany zachodzące w ładzie światowym – od 
unipolarnego, zdominowanego przez Stany Zjednoczone, do 
multipolarnego – nasilające się w wyniku transformacji hierar-
chii starych i wschodzących mocarstw oraz dyfuzji władzy od 
podmiotów państwowych do niepaństwowych, co będzie skut-
kowało nowymi zagrożeniami w środowisku bezpieczeństwa. 
Zauważono również zawirowania na rynkach finansowych, 
wzmocnienie pozycji FR i jej agresywnej polityki wobec sąsied-
nich państw, potencjalny wyścig nuklearny na Bliskim Wschodzie 
oraz wzrost ryzyka konfliktów międzynarodowych i kurczące się 
zasoby surowców energetycznych. Wszystkie powyższe czynniki 
w perspektywie najbliższych 20 lat mogą ewoluować w najmniej 
przewidywalnym kierunku i zarazem wywołać destabilizację 
środowiska bezpieczeństwa w skali regionalnej i globalnej.
 W raporcie SFA16) zwrócono również uwagę na coraz po-
wszechniejszy dostęp do zaawansowanych technologii, który 
stwarza realne zagrożenie użycia broni masowego rażenia 
przez niepaństwowe struktury o charakterze przestępczym. 
Podkreśla się fakt utraty przez państwa monopolu w zakresie 
dostępu do najnowszych technologii, co niesie za sobą poważne 
zagrożenie na płaszczyźnie ekonomicznej oraz militarnej dla 
rządów w skali regionalnej, a nawet ogólnoświatowej. Zakłada 
się, że wyznacznikiem potencjału państwa nie będą już ekono-
mia, populacja czy uwarunkowania geograficzne, a posiadanie 
12) Szerzej o środowisku bezpieczeństwa w analizach i opracowaniach dostępnych 

w e-bibliotece na portalu CDiS SZ w sieci MILNET-Z� 
13) SFA – Strategic Foresight Analysis – rozumiane w wersji „cywilnej” jako 

narzędzie kształtowania przyszłości w NATO, definiowane jest jako kierunek 
nauki służący tworzeniu powszechnego (wspólnego) rozumienia przyszłego 
środowiska bezpieczeństwa�

14) Szerzej w analizach i opracowaniach dostępnych w e-bibliotece na portalu 
CDiS SZ w sieci MILNET-Z� 

15) ACT – Allied Command Transformation�
16) W styczniu 2016 r� Allied Command Transformation (pol� Sojusznicze Do-

wództwo Transformacji) opublikowało Strategic Foresight Analysis 2015 Update 
Report – SFA 2015 (pol� Raport aktualizacyjny z 2015 r� – analizy strategiczne 
środowiska bezpieczeństwa) będący uaktualnieniem dokumentu Strategic 
Foresight Analysis 2013 Report – SFA 2013� Raport stanowi istotny element 
koncepcyjny transformacji Sojuszu i jest punktem odniesienia dla rozwoju 
zdolności w ramach NATO Defence Planning Process – NDPP (pol� proces 
planowania obronnego NATO)�
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zaawansowanych technologii dających przewagę gospodarczą 
i militarną. Zwrócono również szczególną uwagę na źródło za-
grożeń wynikających z globalnego dostępu do zaawansowanej 
technologii w życiu codziennym społeczeństw we wszystkich już 
niemal regionach świata i dziedzinach życia. 
 Dynamika zmian współczesnego środowiska bezpieczeństwa 
sprawia, że zagrożenia w obszarze geopolityki będą stale ewo-
luować, a tym samym będą odzwierciedlać zmiany zachodzące 
w społeczeństwie i polityce, a także dalszy rozwój technologii 
i zmieniający się zakres zaangażowanych w konflikt podmiotów 
(państw, różnych grup i poszczególnych uczestników). Na podsta-
wie wskazanych powyżej zagrożeń w otoczeniu globalnym można 
wyciągnąć wnioski mające wpływ na środowisko bezpieczeństwa.
1. Do 2030–2045 r. będzie coraz więcej podmiotów niepań-

stwowych zajmujących silną pozycję w świecie, ale to pań-
stwa narodowe będą odgrywały dominującą rolę w sprawach 
międzynarodowych.

2. Wzrastająca proliferacja broni oraz nowoczesnej technolo-
gii pozwoli coraz większej liczbie podmiotów na dostęp do 
zaawansowanej broni, jednocześnie zmniejszając przewagę 
technologiczną armii zachodnich.

3. Kluczowa infrastruktura państwowa może być podatna i na-
rażona na zdalny atak, szczególnie z cyberprzestrzeni17).

4. Przewiduje się, że świat po 2045 r. będzie wielobiegunowy 
i policentryczny, czyli pozbawiony jednego mocarstwa od-
grywającego rolę hegemona gwarantującego bezpieczeństwo 
w skali globalnej, co skutkować może nieprzewidywalnymi 
skutkami dla środowiska bezpieczeństwa w skali globalnej. ☐

17) Por� Analiza dokumentu pt� Future Operating Environment 2035 – Przyszłe 
środowisko operacyjne 2035, CDiS SZ, czerwiec 2015 r�

Szanse i wyzwania dla 
Polski oraz Europy 
Środkowej w XXI wieku

ppłk Cezary PAWLAK
Starszy specjalista
Oddział Rozwoju Koncepcji
CDiS SZ

Nowe zagrożenia określane działaniami hybrydowymi 
będą największym wyzwaniem dla bezpieczeństwa 
i stabilizacji regionu. Szeroko pojęta hybrydyzacja ro-

dzi potrzebę jej zrozumienia, a zarazem opracowania nowych 
rozwiązań dla przeciwdziałania zagrożeniom. Rozwiązania te 
powinny uwzględniać aktualne środowisko bezpieczeństwa 

wewnętrznego i zewnętrznego, jego asymetrię, podziały kul-
turowe, a także skutki uboczne globalizacji, ponieważ to one 
obecnie są jednym z priorytetowych zadań w sferze zapewnienia 
bezpieczeństwa, nie tylko Europy.
 Należy zaznaczyć, że całkowita analiza działań hybrydo-
wych w środowisku bezpieczeństwa europejskiego, zważywszy 
na złożoność i różnorodność Europy, jest bardzo utrudniona. 
Celem artykułu jest zrozumienie istoty działań hybrydowych 
oraz zaznaczenie głównych problemów i zagrożeń dla konty-
nentu europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Europy 
Środkowej. Rozważając ten temat, należy zacząć od określenia, 
czym są działania hybrydowe, w jaki sposób przebiegają, i na tym 
tle zidentyfikować obecny stan bezpieczeństwa wewnętrznego 
oraz zewnętrznego na kontynencie europejskim. 
Czym jest konflikt hybrydowy
 Jedną z pierwszych osób używających terminu „działania 
hybrydowe” (a nie „wojna hybrydowa”) był Frank G. Hoffman1). 
Jednak termin ten został spopularyzowany po bezkrwawej anek-
sji Krymu przez Federację Rosyjską. Brak faktycznych analiz 
dotyczących widocznych symptomów oraz zagrożeń wynikają-
cych z podziału społecznego na Ukrainie i zapaści ekonomicznej 
uśpił cały demokratyczny świat zachodni, łącznie z sojuszem 
NATO. Efekt niemocy czy też braku możliwości odpowiedniej 
reakcji oraz nieumiejętność przeciwdziałania agresji okrzyknięto 
fenomenem działań hybrydowych lub wojną hybrydową. Od tego 
czasu termin ten stał się powszechnie używany, zwłaszcza w śro-
dowisku medialnym, wojskowym, a nade wszystko politycznym. 
Pojęcie to stało się synonimem zagrożeń XXI wieku. Powstało 
wiele określeń i prób zdefiniowania tego zjawiska. Za najbardziej 
adekwatną można uznać, że działania hybrydowe to działania 
zmierzające do osiągnięcia celów politycznych i strategicznych 
z możliwością utrzymania dotychczasowych stosunków gospo-
darczych i/lub dyplomatycznych. Działania te prowadzone są 
przez podmioty państwowe i/lub niepaństwowe w sposób za-
planowany i skoordynowany oraz łączą różne środki wywierania 
nacisku i uzależniania od potencjalnego agresora. Mogą być one 
prowadzone w środowisku politycznym, ekonomicznym, mili-
tarnym i społecznym, w tym wśród mniejszości narodowych, 
etnicznych i religijnych2).
 Działania określane hybrydowymi  można zaobserwować we 
wszystkich obszarach życia: politycznym, ekonomicznym, mili-
tarnym, społecznym, informacyjnym i infrastruktury (PEMSII). 
Ich oddziaływanie odbywa się z różną  intensywnością, rozłożoną 
w czasie. Wzajemne relacje poszczególnych zagrożeń, przenikanie 
do kolejnych obszarów na zasadzie efektu przyczynowo-skutko-
wego, powodują eskalację zagrożeń, także tych określanych jako 
hybrydowe. 
1) Jedną z pierwszych osób popularyzujących termin „wojna hybrydowa” był 

Frank G� Hoffman, emerytowany podpułkownik Marines, pracownik naukowy 
Instytutu Studiów Strategicznych Narodowego Uniwersytetu Obrony USA oraz 
Międzynarodowego Instytutu Badań Politycznych, FPRI  [online] 17�06�2010, 
http// www�fpri�org/contributor/frank-hoffman/ [dostęp: 6�11�2015]�

2) A� Dębczak, C� Pawlak, J� Keplin, Analityczny model oceny hybrydowości 
współczesnych konfliktów, „Zeszyty Naukowe AON”� 2015, nr 2/(99), s� 46�

 Zagrożenia o znamionach hybrydowych to osiągnięcie stanu 
zagrożenia państwa w co najmniej dwóch obszarach PEMSII 
równocześnie, utrudniające lub uniemożliwiające podjęcie jed-
noznacznej reakcji.
Europa Środkowa – uwarunkowania geopolityczne
 Sytuacja geopolityczna Europy, zwłaszcza środkowo-wschod-
niej, po rozpadzie bloku socjalistycznego wytworzyła wiele 
nowych wyzwań, nie tylko ekonomicznych, ale też narodo-
wościowych czy terytorialnych – połączenie Niemiec, podział 
Czechosłowacji, utworzenie niepodległych państw: Ukrainy, 
Białorusi i państw bałtyckich. To również bratobójcze walki 
na Bałkanach i rozpad Jugosławii. Efektem rozpadu bloku była 

też deregulacja finansowa i gospodarcza tych państw wywo-
łana tzw. terapią szokową wg projektu Jeffreya Sachsa. Metoda 
ta później wykorzystana została w regionie dla wprowadzenia 
pseudo-wolnorynkowej ekonomii, charakteryzującej się gra-
bieżą majątku narodowego, a dla obywateli „zaciskaniem pasa”. 
W efekcie uzależniła kraje Europy Środkowej od silniejszych go-
spodarek Europy Zachodniej. Przystąpienie do Unii Europejskiej 
zapewniającej swobodny przepływ ludzi, usług oraz towarów 
przy nierównomiernym rozwoju gospodarczym doprowadziło do 
zachwiania demograficznego, zwłaszcza osób w wieku produk-
cyjnym i tzw. drenażu mózgów. Najbardziej odczuły to państwa 
bałtyckie, dla których straty w ludności porównywalne są do strat 
w czasie drugiej wojny światowej. 
Jak kształtuje się bezpieczeństwo starego kontynentu? Europa 
dzisiaj
 Odpowiadając na to pytanie, należy przeanalizować aktualną 
sytuację polityczną oraz trendy panujące w dzisiejszej Europie. 
Zaczynając analizę, należy pamiętać, że Europa nie jest już 
dziś tym kontynentem, jaki znamy z końca XX wieku. Obecnie 

pogrąża się on w coraz większym chaosie, kreując nowego typu 
zagrożenia, w tym o charakterze hybrydowym. W celu określenia 
możliwości wystąpienia działań hybrydowych w odniesieniu do 
kontynentu europejskiego należy odpowiedzieć na pytanie – ja-
kie aktualne oraz przyszłe zagrożenia mogą dotknąć Europę 
oraz które z nich mają lub mogą mieć znamiona hybrydowe. 
 Na wstępie należy zaznaczyć istniejące i w dalszym ciągu 
rosnące różnice, a nawet podziały w samej Europie. Jej problemy 
wewnętrzne i zewnętrzne są różne i z inną intensywnością będą 
oddziaływać i wpływać na poszczególne kraje. Jednak dla ła-
twiejszej oceny można pogrupować kontynent europejski, two-
rząc tzw. regiony. Oczywiście to ułatwienie nie odda całkowicie 

problemów poszczególnych państw, ale scharakteryzuje problem, 
a przede wszystkim podkreśli różnorodność i podziały w Europie. 
Charakteryzując możliwość wystąpienia zagrożeń, można doko-
nać następującego podziału:

• Europa Zachodnia,
• Europa Środkowa,
• Europa Wschodnia,
• państwa bałtyckie, 
• Bałkany, 
• Turcja. 

 Część zagrożeń będzie oczywiście wspólna dla wymienionych 
regionów i będzie oddziaływać na siebie wzajemnie, jednocząc 
lub dzieląc kraje, bloki i sojusze. Należy zaznaczyć, że działania 
hybrydowe muszą spełniać określone warunki dla powodzenia 
realizacji zakładanych celów długoterminowych. Oznacza to, 
że w każdym lub w kilku wybranych obszarach dane zagrożenia 
powinny osiągnąć poziom kulminacyjny w celu utrudnienia lub 
uniemożliwienia przeciwdziałania (rys. 1.). Dotychczasowe do-
świadczenia oraz te z przeszłości wskazują, iż obszar społeczny 

Rys. 1. C. Pawlak: Opracowanie własne - wykres osiągania akceptowalnego ryzyka w poszczególnych obszarach PEMSII. 
„Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku”, rozdział VIII, Konflikt hybrydowy jako instrument osiągania 

interesów politycznych. Casus Ukrainy Wschodniej i aneksji Krymu. Wydawnictwo PWN. Warszawa 2017, s. 218 
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oraz ekonomiczny są najbardziej podatne na działania hybrydowe.
Europa XXI wieku – zagrożenia 
 Większość ekspertów upatruje zagrożeń dla kontynentu je-
dynie w aspekcie zmian klimatycznych. Należy zaznaczyć, że kli-
mat, pogoda i natura mają swoje cykle zmian, więc o stabilności 
przyrody nie ma mowy. Skupić się więc trzeba na zagrożeniach 
wynikających stricte z działalności człowieka. Do głównych za-
grożeń mających wpływ na kondycję kontynentu, na podstawie 
artykułu „Zagrożenia dla Europy”3), można zaliczyć: islamski 
ekstremizm, fanatycznych konwertytów, rozpad państw euro-
pejskich, „samotne wilki” – jako przyszłość terroryzmu, cyber-
terroryzm oraz demografię. 
 Większość ekspertów właśnie w demografii upatruje najwięk-
szego zagrożenia. Najlepiej obrazuje to cytat:

… „Zdaniem demografów, ostatni raz podobny kryzys demo-
graficzny miał miejsce w XIV stuleciu, gdy epidemia dżumy 

wyniszczyła niemal połowę populacji naszego kontynentu� Dziś 
Europa popełnia samobójstwo na własne życzenie”4)…�

 Najdobitniejszy przykład zmian demograficznych, a w kon-
sekwencji zmiany geopolitycznej, miał miejsce w Kosowie, gdzie 
autochtoniczne społeczeństwo zostało wyparte przez tzw. mniej-
szość, która stała się większością.  
 Dodatkowo zidentyfikowano takie zagrożenia, jak:
1. Rozwój antagonizmów i konfliktów ideologicznych:

 – fanatyczne ruchy religijne,
 – popularność skrajnych ugrupowań lewicowych i prawicowych,
 – skrajny nacjonalizm i internacjonalizm,
 – przejęcie arsenałów broni konwencjonalnej i BMR przez 

mniejszości narodowe, grupy religijne i nacjonalistyczne, 
 – zamieszki na tle narodowościowym i religijnym,
 – konflikty na skalę regionalną/wojny domowe,
 – migracje ludności wewnątrz kontynentu. 

2. Pojawienie się nowych biegunów władzy gospodarczej – 
aktorzy niepaństwowi: 
 – dążenie do dominacji ekonomicznej nad podmiotami – pań-

stwami w wybranych sektorach gospodarki, zwłaszcza w sfe-
rze informacyjnej, energetycznej i finansów,

 – załamanie gospodarki/upadek strefy EURO.
3. Wzrost działań terrorystycznych, przestępczości pospolitej 

i zorganizowanej:
 – ataki terrorystyczne,
 – anarchia i powszechny terror,
 – tworzenie się enklaw wyjętych spod jurysdykcji państwa.  

4. Dążenie do osiągnięcia regionalnego i/lub globalnego przy-
wództwa przez państwa rewizjonistyczne: 

3) WP� „Zagrożenia dla Europy” http://wiadomosci�wp�pl/gid,16503288,kat,355,ti-
tle, Zagrożenia dla Europy, galeria�html aktualizacja 2014-03-31 [dostęp 
12�09�16]�

4) G� Górny: artykuł w Polityka�pl� Opublikowano  21 marca 2014   [dostęp 
16�03�2016]�

 – odnowienie dążeń imperialistycznych Federacji Rosyjskiej,
 – nacjonalistyczne, religijne i historyczne żądania terytorialne 5).

5. Pojawienie się nowych partnerstw i sojuszy:
 – rozpad/podział Unii Europejskiej,
 – rozpad/podział sojuszu NATO.6)

 W świetle przytoczonych zagrożeń wyzwania dla bezpieczeń-
stwa na kontynencie europejskim są bardzo poważne. 
Europa Środkowa – zagrożenia i wyzwania
 Wszystkie z przytoczonych zagrożeń dla starego kontynentu 
będą pośrednio, a w niektórych przypadkach bezpośrednio, 
wpływać na poziom bezpieczeństwa Europy Środkowej, zwłasz-
cza w państwach przy granicach zewnętrznych UE, a w niedale-
kiej przyszłości również i wewnętrznych. 
 Największym wyzwaniem dla Europy Środkowej jest idea 
budowy tzw. Międzymorza. Mocnego wymiaru geopolitycz-
nego dodała wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce 
na szczycie państw Trójmorza7). Spotkanie to oraz retoryka pre-
zydenta USA w przemówieniu na placu Krasińskich w Warszawie 
w dniu 06.07.2017 r. zaniepokoiło niektóre kręgi elit UE8). Elity 
te postrzegają nierzadko Polskę jako lidera, a zarazem rzecznika 
i adwokata Europy Wschodniej i Środkowej. 
 Oczywiście nie można pominąć tu działań Federacji 
Rosyjskiej, zwłaszcza w obszarze dążeń do energetycznego 
uzależnienia Europy Środkowej, narzucając im jedynego lub 
głównego dostawcę. W tym miejscu należy wspomnieć również 
o zapędach imperialistycznych oraz ochronie i poszerzeniu strefy 
wpływów przez Federację Rosyjską. 
Działania hybrydowe skierowane przeciwko krajom Europy 
Środkowej (V4)
 Potencjalne działania hybrydowe skierowane przeciwko 
krajom Europy Środkowej najprawdopodobniej skupione będą 
na obszary: polityczny, społeczny i ekonomiczny, przy wspar-
ciu działaniami informacyjnymi oraz polityczno-dyploma-
tycznymi. Działania w obszarze społecznym koncentrować się 
będą na próbach rozbicia jedności narodowej, tworząc podziały 
w społeczeństwie przy wykorzystaniu narzędzi ekonomicznych, 
informacyjnych oraz politycznych, często angażując do tego or-
ganizacje pozarządowe lub korporacje. 
 W obszarze politycznym – poprzez wywieranie presji na rzą-
dzących, negowanie decyzji i reform, podważanie ich zasadności. 
W obszarze ekonomicznym – poprzez obniżanie wskaźników 
5) Szerzej: B� Jakubowski, C� Pawlak: Odporność na działania zagrażające bez-

pieczeństwu� „Przegląd Sił Zbrojnych”  nr 4/2017� 
6) Na podstawie Joint Operating Enviroment 2035  wyd� 2017 r� 
7) „Trójmorze” (nazywane do niedawna Międzymorzem) to mocno promowana 

przez Warszawę inicjatywa obejmująca Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, 
Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię oraz Węgry�

8) Tomasz Bielecki: Polityka� „UE patrzy podejrzliwie na trójmorski szczyt Do-
nalda Trumpa”� http://www�dw�com/pl/ue-patrzy-podejrzliwie-na-tr%C3%B3j-
morski-szczyt-donalda-trumpa/a-39541674  05�07�2017� Dostęp [04�09�2017 r�] 

Wykrywanie i identyfikacja 
zagrożeń wyzwaniem 
współczesnego świata

kmdr por. Jarosław KEPLIN
Starszy specjalista
Oddział Rozwoju Koncepcji
CDiS SZ

„Tylko trafne odgadnięcie tego, co napotkamy w przyszłości, 
pozwala na dobre zaplanowanie przyszłej działalności, a co 

za tym idzie – podjęcie właściwej decyzji”.
Tadeusz Kotarbiński, Walory dobrego planu, „Nauka Polska” 

nr 1, 1961. 

Kiedy się rozpatruje potencjalne zagrożenia systemu bez-
pieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w środowisku ge-
opolitycznym, należy zwrócić uwagę na różnorodność 

zagrożeń i złożoność problematyki związanej z rozpoznaniem, 
identyfikacją, zapobieganiem oraz ograniczeniem skutków ich 
powstania.
 We współczesnym środowisku bezpieczeństwa można za-
uważyć zacieranie się granic między jego wymiarem wewnętrz-
nym a zewnętrznym, militarnym a pozamilitarnym. Dlatego 
kompleksowe podejście (ang. comprehensive approach)1) do pro-
blematyki bezpieczeństwa powinno obejmować nie tylko zagro-
żenia militarne, lecz także niemilitarne. Globalizacja i rosnąca 
współzależność często skutkują nieprzewidywalnością zjawisk, 
których zasięg nie jest już ograniczony barierami geograficznymi, 
systemami politycznymi i gospodarczymi. Nadal jednak obecne 
są wyzwania i zagrożenia typu militarnego, zwłaszcza w tzw. 
konfliktach narodowościowych czy terytorialnych. Presja glo-
balizacji powoduje, że w dzisiejszym świecie państwa nie mogą 
działać w obrębie własnych granic. Oznacza to, że żadne państwo 
nie jest w stanie samodzielne funkcjonować gospodarczo i ekono-
micznie. Współzależność ta może być przyczyną kryzysów oraz 
konfliktów. Należy zauważyć, że część państw chce dominować 
na arenie międzynarodowej, a narastająca różnica ekonomiczna 
między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się może pro-
wadzić do nierówności pomiędzy nimi. Nierównomierny roz-
wój gospodarczy państw, a także działania zbrojne na obszarach 
objętych konfliktem zbrojnym skutkować mogą m.in. antago-
nizmami społecznymi i wzrostem niekontrolowanej migracji, 
co w rezultacie może powodować wzrost napięć społecznych. 
Zagrożenia wynikające z globalizacji stworzyły warunki dla 
nowych aktorów, jakimi mogą być – poza uczestnikami pań-
stwowymi – organizacje pozarządowe, korporacje transnaro-
dowe o rozproszonej, anonimowej własności i niepaństwowe 
podmioty zwane aktorem niepaństwowym (ang. non-state actor), 
gdyż funkcjonują w przestrzeni „globalnej” – ponadpaństwowej 
czy też transnarodowej2). Agresor, który nie posiada własnego 
1) Niezależnie od rodzaju operacji uwzględnia współpracę oraz koordynację 

działań z administracją lokalną, instytucjami rządowymi, sektorem pry-
watnym, jak również organizacjami międzynarodowymi, rządowymi oraz 
pozarządowymi�

2) Jakub Potulski, Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Instytut Geopolityki, 
Częstochowa 2010, s� 94�

ekonomicznych, sabotowanie rozwoju infrastruktury, wstrzymy-
wanie prób uniezależniania się od surowców, w tym energetycz-
nych, kontrolowanie sektora finansowego itp. Należy pamiętać, 
że wachlarz możliwych oddziaływań jest bardzo szeroki i umoż-
liwia podjęcie działań utajnionych zmierzających do osiągnięcia 
określonych celów krótko- i długoterminowych.   

Rola Federacji Rosyjskiej
 Z aktualnej sytuacji bezpieczeństwa starego kontynentu, 
a zwłaszcza z coraz większego wyłaniającego się chaosu, skwa-
pliwie korzysta Federacja Rosyjska (FR). Jej celem, oprócz stricte 
interesów ekonomicznych, będzie uzależnienie większości od-
biorców europejskich od dostaw energetycznych oraz wpływ 
na politykę prowadzoną przez państwa europejskie. Oczywiście 
priorytetem będzie osłabienie lub rozbicie jedności europejskiej 
i w rezultacie podział Europy oraz rozpad sojuszu NATO. Pozwoli 
to na realizację długoterminowych celów, do zajęcia terenów 
i odbudowy imperium włącznie. Oczywiście sama FR boryka 
się z wieloma problemami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi 
na południu i na Dalekim Wschodzie. Przysłowiową piętą achil-
lesową FR jest również demografia i sama może paść łatwym 
łupem wyznawców Mahometa9) lub zatoczyć koło historii i wrócić 
pod panowanie „wnuków” Czyngis-chana. 
Turcja wyzwaniem dla równowagi bezpieczeństwa w Europie
 Obecne rządy wprowadzone w Turcji po tzw. próbie przejęcia 
władzy przez armię wskazują dobitnie na postępujący radykalizm 
islamski. Zapędy te mogą doprowadzić do odnowienia dążeń 
historyczno-terytorialnych i w konsekwencji odbudowy byłego 
Imperium Osmańskiego lub jego poszerzenia. Turcja może rów-
nież posłużyć jako narzędzie w tzw. Proxi War.
Europa Środkowa – możliwe scenariusze konfliktów 
hybrydowych
 Przed odpowiedzią na postawione pytanie trzeba podkreślić, 
że wymienione wcześniej zagrożenia mogą oczywiście być po-
szerzone o kolejne, w zależności od sytuacji geopolitycznej lub 
podjętych przeciwdziałań. Określenie właściwego scenariusza, 
zwłaszcza dla konfliktów hybrydowych, jest bardzo utrudnione 
z powodu:

 – utajnienia działań hybrydowych w fazie przygotowawczej – 
państwo, które jest celem potencjalnego ataku, nie jest świa-
dome, że są prowadzone przeciwko niemu skoordynowane 
działania;

 – niskiej przewidywalności działań potencjalnego agresora 
i szerokiego wachlarza dostępnych środków;

 – dużej ilości zmiennych warunkujących prawdopodobień-
stwo danego scenariusza, wymuszające jego pochodne 
alternatywne;

 – właściwego zdefiniowania czasu rozpoczęcia działań 
hybrydowych.  

 Kreując możliwe scenariusze przyszłego konfliktu hybrydo-
wego dla Europy Środkowej, należy przede wszystkim ustalić 
granice czasowe, główne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, 
zależności, środowisko geopolityczne oraz najbardziej prawdo-
podobny rozwój zidentyfikowanych zagrożeń, zgodnie z nauką 
polemologii. ☐

9) Biuletyn Ośrodka Studiów Przestrzeni Postsowieckiej� Centrum Badań nad 
Bezpieczeństwem� ASzWoj� 3/2017� Siły Zbrojne FR wobec zróżnicowanej struk-
tury etnicznej państwa, s� 40-52� 
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państwa, administracji państwowej, społeczeństwa, nie może 
być podmiotem prawa międzynarodowego. Analiza problemu 
wskazuje, że w realizacji swoich celów będzie wykorzystywał 
tylko takie narzędzia, które są w jego zasobach, oraz takie, które 
są w stanie skutecznie pomóc w osiągnięciu zakładanych celów 
w granicach obowiązującego prawa. W praktyce taki przeciwnik 
swoim działaniem próbuje wpływać na politykę wewnętrzną i za-
graniczną państw, ich funkcjonowanie oraz rozwój gospodarczy. 
Oznacza to, że konsekwencje odczuwalne będą we wszystkich 
obszarach: politycznym, ekonomicznym, militarnym, społecz-
nym, informacyjnym i infrastruktury. 
 W warunkach niestabilności politycznej państwa umożliwia 
to korporacjom wyeliminowanie lub „uśpienie” władz państwo-
wych, a w skrajnym przypadku – uzależnianie ekonomiczno-
-gospodarcze przez potencjalnego agresora na jego warunkach 
i zasadach. 
 Wyzwaniem dla polityki obronnej i globalnego bezpie-
czeństwa jest identyfikacja zagrożeń w obecnym środowisku 
bezpieczeństwa oraz wypracowanie strategii przeciwdziałania 
im. Określenie poziomu czy też skali zagrożeń jest przedsię-
wzięciem złożonym, wymagającym dogłębnej analizy badanego 
środowiska, w tym trudnych do przewidzenia czynników nie-
mierzalnych. Zastosowanie tylko wyliczeń statystycznych czy 
też (subiektywnych) własnych przewidywań co do kierunku 
zmian w środowisku bezpieczeństwa, niepopartych badaniami 
i opiniami eksperckimi, prowadzi często do zafałszowania ob-
razu rzeczywistości. Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ma 
kompleksowe podejście i zbadanie tych dziedzin, które dotych-
czas były traktowane jako znacznie mniej istotne lub w ogóle 
pomijane. Analiza zagrożeń powinna mieć na celu określenie 
akceptowalnego stanu bezpieczeństwa przez identyfikację i osza-
cowanie skali zagrożeń oraz ryzyka wystąpienia danego zagroże-
nia w warunkach normalnego funkcjonowania państwa. System 
taki powinien również pomóc w wypracowaniu metod eliminacji 
lub ograniczania prawdopodobieństwa wystąpienia danego typu 
zagrożeń poprzez wypracowanie odpowiednich działań. 
Rozważając spektrum zagrożeń, powinno się je badać z punktu 
działania agresora ze względu na jego: 

 – intencje: interes, potrzeby, politykę, wolę;
 – możliwości: zdolności, metody, zasoby, ograniczenia;
 – dane historyczne: przypisane incydenty, podejmowane próby, 

potwierdzone działania, częstotliwość, efektywność tych 

działań;
 – sygnały: nowe potwierdzone lub niepotwierdzone dowody.

 Uzyskany w ten sposób obraz badanych zagrożeń oraz ich 
potencjalnych skutków powinien stanowić istotną pomoc dla 
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, 
w szczególności w zakresie ich wykrycia i identyfikacji oraz wy-
pracowania środków do przeciwdziałania im, a także odstrasza-
nia potencjalnego zagrożenia.
 Na podstawie przeprowadzonych analiz i eksperymentów 
wojskowych ocenia się, że zasadniczymi metodami i formami 
przeciwdziałania takim zagrożeniom w pierwszej fazie rozwoju 
nie powinny być działania zbrojne, ale przedsięwzięcia, które 
zniwelują (zminimalizują) potencjalne skutki tych zagrożeń jesz-
cze przed przekroczeniem progu działań militarnych poprzez 
wykorzystanie m.in. presji politycznej i ekonomicznej.
 Należy być świadomym, że nie wszystkie zagrożenia można 
rozpoznać w pierwszej fazie działania agresora. Należy jednak 
dążyć do tego, by państwo było odporne na aktualnie występujące 
lub potencjalne zagrożenia, które mogą ograniczać swobodę jego 
rozwoju.
 Ważne jest, aby w procesie identyfikacji zagrożeń uzyskać 
efekt synergii poprzez angażowanie szerokiego grona ekspertów 
z instytucji i organizacji zajmujących się sprawami bezpieczeń-
stwa, w tym: rządowych, samorządowych oraz pozarządowych, 
jak również ośrodków akademickich i naukowych.
 Na etapie identyfikowania i analizowania zagrożeń nie można 
pominąć znaczącej roli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służb Wywiadu Wojskowego i Kontrwywiadu Wojskowego, 
Żandarmerii Wojskowej, Narodowego Centrum Kryptologii oraz 
wyspecjalizowanych agencji/komórek Ministerstwa Cyfryzacji, 
a także innych, które są odpowiedzialne m.in. za rozpoznawa-
nie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie 
organom państwa odpowiedzialnym za bezpieczeństwo naro-
dowe informacji o istniejących i potencjalnych zagrożeniach 
dla RP oraz regionu (np. Zintegrowany Podsystem Rozpoznania 
Wojskowego).
 Wzmocnienie systemu obronnego kraju może nastąpić po-
przez połączenie w jeden zintegrowany system różnych elemen-
tów3), z siłami zbrojnymi włącznie. ☐

3) Organizacje pozarządowe i wszystkie służby mundurowe�

Rozpoznanie 
radioelektroniczne  
– DD-2.4(A)

ppłk Grzegorz DUSZYŃSKI
Starszy Specjalista
Oddział Doktryn i Regulaminów Wojsk 
Specjalnych
CDiS SZ

Dokument doktrynalny Rozpoznanie radioelektroniczne 
– DD-2.4(A) został wprowadzony do użytku w resorcie 
obrony narodowej z dniem 22 grudnia 2017 r., na podsta-

wie Decyzji nr 68/Szkol./SG Ministra Obrony Narodowej z dnia 
16 października 2017 roku. Wersja elektroniczna dokumentu jest 
dostępna w sieci MILNET-Z na stronie CDiS SZ w e-bibliotece 
w zakładce „doktryny i dokumenty doktrynalne”. DD-2.4(A) jest 
kolejnym dokumentem doktrynalnym z obszaru rozpoznania 

opracowanym przez oficerów Oddziału Doktryn i Regulaminów 
Wojsk Specjalnych CDiS SZ. Do tej pory w oddziale zostały 
opracowane między innymi: Doktryna rozpoznanie wojskowe – 
D-2(A), Procedury rozpoznawcze – DD-2.1(A), Rozpoznanie oso-
bowe – DD/2.3(A), Zapotrzebowanie na informacje – DU-2.1(A) 
oraz Pozyskiwanie informacji z wykorzystaniem środków technicz-
nych – DU 2.5.1(A) i inne dokumenty wspierające zdolności roz-
poznawcze, wojsk specjalnych i operacyjne SZ RP. Ponadto trwają 
prace nad kolejnymi dokumentami doktrynalnymi dotyczącymi 
integracji działań rozpoznawczych, rozpoznania obrazowego, 
jak również działań specjalnych, operacji psychologicznych oraz 
operacji poza granicami kraju.

Przeznaczenie dokumentu
 DD-2.4(A) jest narodowym odpowiednikiem ratyfikowa-
nej przez Polskę sojuszniczej publikacji AJP-2.4 – Allied Joint 
Doctrine for Signals Intelligence (SIGINT). Dokument ten jest 
przeznaczony dla personelu komórek ds. rozpoznania i walki 
radioelektronicznej (WRE) na wszystkich poziomach dowodze-
nia, a także dla dowódców i innych osób funkcyjnych, które pla-
nują oraz prowadzą rozpoznanie radioelektroniczne w układzie 
narodowym lub współdziałają w tym zakresie z siłami innych 
państw Sojuszu lub koalicji. Ponadto dokument ten powinien być 
wykorzystywany w procesie edukacji słuchaczy uczelni wojsko-
wych i centrów szkolenia wojskowego w zakresie prowadzenia 
rozpoznania radioelektronicznego.
 Publikacja przedstawia reguły obowiązujące w NATO w za-
kresie prowadzenia rozpoznania radioelektronicznego w ramach 
prowadzonych operacji wojskowych oraz określa podstawowe 
zasady i wymagania dla personelu rozpoznania w SZ RP.
Zawartość dokumentu
 Rozdział 1. – Wprowadzenie. Określono w nim cel, stoso-
waną terminologię oraz wskazano miejsce dokumentu w archi-
tekturze doktryn i dokumentów doktrynalnych oraz powiązania 
z innymi dokumentami.
 Celem niniejszej publikacji jest usystematyzowanie zagad-
nień z obszaru rozpoznania radioelektronicznego oraz określe-
nie zakresu realizowanych przedsięwzięć, które będą wspierać 
prowadzenie operacji/działań, jak również będą wykorzysty-
wane podczas operacji militarnych, szkoleń i ćwiczeń. Komitet 
Doradczy NATO ds. Rozpoznania Radioelektronicznego (ang. 
NATO Advisory Committee on Signal Intelligence – NACSI) 
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stanowi forum dla krajowych struktur SIGINT, które mogą wy-
wierać bezpośredni wpływ na przywództwo Sojuszu poprzez wła-
ściwe procesy decyzyjne realizowane na wszystkich poziomach 
dowodzenia. W związku z powyższym znajdują one zastosowanie 
tylko w zakresie zgodnym z polityką narodową i narodowymi 
rozwiązaniami prawnymi.
 Termin „rozpoznanie radioelektroniczne” zdefiniowany 
został jako potencjał rozpoznawczy oraz proces zdobywania 
danych i informacji rozpoznawczych o obiektach elektronicz-
nych przeciwnika promieniujących energię elektromagnetyczną. 
Dzieli się ono na rozpoznanie radiowe (ang. Communications 
Intelligence – COMINT) i rozpoznanie elektroniczne (ang. 
Electronic Intelligence – ELINT).
 Dokument DD-2.4(A) stanowi uzupełnienie Doktryny rozpo-
znanie wojskowe – D-2(A), która jest dokumentem nadrzędnym 
(poziomu 1.).
Rozdział 2. – Podstawy rozpoznania radioelektronicznego 
przedstawiają charakterystykę rozpoznania, które jest formą 
zdobywania danych i informacji o emiterach energii elektroma-
gnetycznej (EM), czyli obiektach elektronicznych emitujących 
energię EM. Realizuje się je przez:
a. poszukiwanie – realizację czynności zmierzających do wykry-

cia obiektów emitujących energię EM przy pomocy urządzeń 
rozpoznania radioelektronicznego;

b. śledzenie – okresowe sprawdzanie pracy rozpoznawanych 
obiektów emitujących energię EM;

c. przechwytywanie – polegające na ciągłym odbiorze emisji 
wykrytych obiektów emitujących energię EM;

d. namierzanie – określenie położenia obiektów emitujących 
energię EM;

e. analizę techniczną – proces zmierzający do określenia cha-
rakterystycznych cech (parametrów technicznych) sygnałów 
i ich źródeł, które wyróżniają je spośród innych; umożliwia 
to, przy kolejnych przypadkach ich wykrycia, identyfikację 
z dokładnością do rodzaju obiektu, a nawet pojedynczego 
egzemplarza sprzętu;

f. analizę danych pozyskiwanych ze źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego prowadzoną pod kątem oceny zda-
rzeń, budowania świadomości sytuacyjnej i prognozowania 
rozwoju sytuacji.

Rozdział 3. – Cykl rozpoznania radioelektronicznego. 
Rozpoznanie radioelektroniczne wspiera proces uzyskania prze-
wagi informacyjnej poprzez dostarczanie produktów informa-
cyjnych (wiadomości rozpoznawczych) dotyczących wskazanych 
obiektów. Pozyskana wiedza pozwala decydentom i dowódcom 
wszystkich poziomów na ukształtowanie świadomości sytuacyj-
nej i zrozumienia, które z kolei prowadzą do racjonalnych decyzji 
i działań. 
 Ponieważ NATO nie posiada własnych sił i środków do prowa-
dzenia rozpoznania radioelektronicznego, korzysta z narodowych 
zasobów SIGINT państw członkowskich i państw partnerskich. 
NATO nie jest również uprawnione do bezpośredniego stawiania 
zadań tym siłom i środkom w zakresie pozyskiwania danych 
z rozpoznania radioelektronicznego.
Ukierunkowanie i wymagania
 Narodowe rozpoznanie radioelektroniczne wspiera komórki 
SIGINT NATO poprzez zasilanie ich w informacje będące mię-
dzy innymi odpowiedziami na zapotrzebowania na informacje 
(ang. Requests For Information – RFI). RFI formułowane przez 
komórki SIGINT NATO muszą być zgodne ze strategicznymi wy-
maganiami rozpoznawczymi NATO, strategicznymi militarnymi 
wymaganiami rozpoznawczymi, wymaganiami dowódcy w za-
kresie pozyskania zasadniczych informacji (ang. Commander’s 
Critical Information Requirements – CCIR) oraz innymi wyma-
ganiami powiązanymi z wyszczególnionymi powyżej. Komórki 
SIGINT NATO wykorzystują pozyskane informacje w pierw-
szej fazie cyklu rozpoznawczego NATO, tj. ukierunkowania 
(ang. Direction).
 W SZ RP cykl rozpoznania radioelektronicznego jest toż-
samy z cyklem rozpoznania przedstawionym w D-2(A). Jest to 
szereg powtarzających się okresowo i powiązanych ze sobą faz, 
etapów oraz czynności, które dotyczą informacyjnego wspierania 

procesu dowodzenia realizowanego przez komórki ds. rozpo-
znania dowództw i sztabów oraz instytucje wywiadowcze 
i kontrwywiadowcze.
Rozdział 4. – Przeciwdziałanie zagrożeniom naruszeń bez-
pieczeństwa uściśla i precyzuje znaczenie zapewnienia bezpie-
czeństwa personelu, danych i informacji oraz instalacji i sprzętu 
(tzw. bezpieczeństwa fizycznego) podczas prowadzenia rozpozna-
nia radioelektronicznego zarówno w NATO jak i RP.
 W NATO – Biuro NATO ds. Bezpieczeństwa (ang. NATO 
Office of Security – NOS) jest odpowiedzialne za opracowanie 
wszelkich dyrektyw bezpieczeństwa do poziomu COSMIC TOP 
SECRET (CTS). Komitet doradczy NATO ds. rozpoznania ra-
dioelektronicznego (NACSI) odpowiada z kolei za wszystkie 
dodatkowe wytyczne dotyczące polityki bezpieczeństwa, w tym 
zagadnień rozpoznania radioelektronicznego posiadających naj-
wyższą klauzulę tajności (CTS-B), zgodnie z założeniami doku-
mentu MC 0101.
 W RP Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) 
pełni funkcję Krajowej Władzy Bezpieczeństwa (KWB) za po-
średnictwem Szefa SKW w odniesieniu do:
a. Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organiza-

cyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez 
niego nadzorowanych,

b. ataszatów obrony w placówkach zagranicznych,
c. żołnierzy w służbie czynnej wyznaczonych na stanowiska 

służbowe w innych jednostkach organizacyjnych niż wymie-
nione wyżej.

Bezpieczeństwo personelu
 Wymagania dla personelu posiadającego dostęp do informacji 
niejawnych o klauzuli CTS-B obejmują:
a. aktualną potrzebę dostępu do informacji SIGINT (zasada 

wiedzy niezbędnej),
b. posiadanie ważnego narodowego poświadczenia bezpieczeń-

stwa dopuszczającego do dokumentów o klauzuli „ściśle tajne” 
i o klauzuli „CTS” (ang. NATO Personnel Security Clearance 
Certificate),

c. odbycie przeszkolenia w zakresie narodowych (krajowych) 

procedur dostępu do informacji z zakresu SIGINT.
Bezpieczeństwo fizyczne (instalacji)
 Biuro NATO ds. Bezpieczeństwa (ang. NATO Office for 
Security – NOS) wydaje wytyczne dotyczące bezpieczeństwa 
urządzeń, obiektów i instalacji NATO, tzw. bezpieczeństwa fi-
zycznego w odniesieniu do szczególnie wrażliwego obszaru, 
jakim jest rozpoznanie radioelektroniczne. Dostęp do pomiesz-
czeń wchodzących w skład obiektu NATO, gdzie przetwarzane 
są informacje o klauzuli CTS-B, jest ograniczony wyłącznie do 
personelu, który został zindoktrynowany do poziomu CTS-B. 
Jedynie dowódca/kierownik jednostki/komórki organizacyjnej 
danego obiektu (ang. Officer In Charge – OIC) posiada uprawnie-
nia do wydawania zgody na wejście do wskazanego pomieszcze-
nia. Szczegółowe procedury dotyczące wejścia na teren obiektów 
SIGINT zostały opisane w Guide To SIGINT Administration and 
Procedures. Wszystkie inne ustalenia dotyczące bezpieczeństwa 
obiektów i instalacji SIGINT oraz bezpieczeństwa podmiotów 
narodowych (krajowych) posiadających materiały SIGINT mu-
szą być zgodne z zapisami dokumentu AC/35-D/2005-REV3. 
Materiały o najwyższej klauzuli tajności (CTS-B) mogą być w po-
siadaniu jedynie personelu posiadającego certyfikat bezpieczeń-
stwa umożliwiający dostęp do dokumentów o takiej klauzuli.
Bezpieczeństwo informacji
 Produkty informacyjne (wiadomości rozpoznawcze) z roz-
poznania radiowego (COMINT) przekazywane do NATO ozna-
czane są zazwyczaj najwyższą z możliwych klauzul tajności 
(CTS-B), natomiast pochodzące z rozpoznania elektronicznego 
(ELINT) – klauzulą NATO SECRET. Rozwiązanie to zabezpiecza 
i chroni interesy krajów realizujących zadania rozpoznania ra-
dioelektronicznego na rzecz NATO. W SZ RP tematykę z zakresu 
bezpieczeństwa informacji normują polskie regulacje prawne. 
Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu postępowania z in-
formacjami pochodzącymi z rozpoznania radioelektronicznego 
określa OSF Rozpoznania w uzgodnieniu z Krajową Władzą 
SIGINT.
Rozdział 5 – Szczególne przypadki wykorzystania produktów 
informacyjnych SIGINT. Dowódca w strukturach NATO może 
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wydać rozkaz do działania na podstawie informacji o najwyższej 
klauzuli tajności (CTS-B), nawet jeśli podmioty wykonawcze 
(odbiorcy/adresaci rozkazu) nie zostały przeszkolone w zakre-
sie postępowania z materiałami o najwyższej klauzuli tajności 
(CTS-B). Realizacja postawionych zadań jest możliwa, jeśli nie 
zostaną ujawnione powiązania z produktami informacyjnymi 
(wiadomościami rozpoznawczymi) pochodzącymi z rozpoznania 
radiowego (COMINT) i odbywa się pod nadzorem dowódcy/
kierownika obiektu SIGINT.
Działania inicjowane informacjami SIGINT
 Dowódca, zarówno w strukturach NATO, jak i w SZ RP, który 
podejmuje działanie na podstawie produktów informacyjnych 
(wiadomości rozpoznawczych) pochodzących z rozpoznania ra-
diowego, jest zobowiązany zachować wszelkie możliwe środki 
ostrożności, aby nie ujawnić źródeł rozpoznania radiowego 
(COMINT), stosując się do poniższych zasad:
a. informacje pochodzące z rozpoznania radiowego podlegają 

procesowi sanityzacji realizowanemu przez państwo, którego 
potencjał rozpoznawczy (lub uprawniony do tego organ) je 
pozyskał;

b. podejmowane działania nie powinny jednoznacznie wskazy-
wać, że zostały zainicjowanie na podstawie informacji pozy-
skanych z rozpoznania radiowego lub informacji o najwyższej 
klauzuli tajności (CTSB);

c. warunkiem koniecznym jest wystąpienie alternatywnego 
źródła informacji rozpoznawczych (innego niż rozpoznanie 
radiowe), które może stanowić podstawę do rozpoczęcia re-
alizacji zadania.

Środki nadzwyczajne
 W razie konieczności i w sytuacjach nadzwyczajnych dowódca 
w strukturach NATO, po konsultacjach z personelem SIGINT, może 
wykorzystać produkty informacyjne (wiadomości rozpoznawcze)  
z rozpoznania radioelektronicznego do rozpoczęcia działania, 
nawet jeśli nie można wskazać (wykorzystać) ich alternatywnego 
źródła. Potrzeba i korzyści z działania muszą jednakże przewyż-
szać ryzyko utraty źródła informacji rozpoznawczych. W sytuacji 
nadzwyczajnej, jeśli będzie to miało wpływ na wiarygodność 
produktów informacyjnych (wiadomości rozpoznawczych), do-
wódca w strukturach NATO może podjąć decyzję o ujawnieniu 
faktu, że zostały one pozyskane poprzez potencjał rozpoznania 
radiowego (COMINT). Jednakże szczegóły dotyczące konkret-
nego źródła informacji rozpoznania radiowego nie mogą zostać 
ujawnione. 
Załączniki
 W dokumencie zamieszczono załączniki: słownik terminów 
i definicji, listę akronimów i skrótów, a także wykaz dokumentów 
odniesienia.
PODSUMOWANIE
 Rozpoznanie radioelektroniczne – DD-2.4(A) jest dokumen-
tem przedstawiającym aktualnie obowiązujące poglądy na te-
mat rozpoznania radioelektronicznego i rozwiązania stosowane 
w jego zakresie. ☐

Działania 
przeciwrebelianckie  
– DD-3.4.4(A)

ppłk Mariusz BORECKI
Starszy Specjalista
Oddział Doktryn i Regulaminów 
Wojsk Lądowych
CDiS SZ

Wstęp

Dokument doktrynalny Działania przeciwrebelianckie – 
DD-3.4.4(A) został wprowadzony do użytku w resor-
cie obrony narodowej na podstawie decyzji Ministra 

Obrony Narodowej. Wersja elektroniczna jest dostępna w sieci 
MILNET-Z na stronie CDiS SZ w E-Bibliotece w zakładce „dok-
tryny i dokumenty doktrynalne”. DD-3.4.4(A) jest narodowym 
odpowiednikiem dokumentu sojuszniczego Allied Joint Doctrine 
for Counter-Insurgency (COIN) – AJP-3.4.4(A). 
Przeznaczenie dokumentu
 Dokument doktrynalny Działania przeciwrebelianckie  
– DD-3.4.4(A) zawiera wytyczne dla dowódców i sztabów na po-
ziomie strategiczno-operacyjnym, a także sił zaangażowanych 
w planowanie i prowadzenie działań przeciwrebelianckich, 
oraz charakteryzuje podejmowane działania. W tym kontekście 
zostało w nim przedstawione środowisko operacyjne i proces 
planowania tego rodzaju działań. Dokument stanowi źródło wie-
dzy na temat zdolności wojskowych potrzebnych do osiągnięcia 
jedności wysiłku niezbędnego do stłumienia rebelii. Powinien 
być wykorzystywany w systemie kształcenia i doskonalenia za-
wodowego oficerów, a także w szkoleniu dowództw poziomu 
strategiczno-operacyjnego.
 DD-3.4.4(A) jest dokumentem drugiego poziomu w architek-
turze doktryn i dokumentów doktrynalnych oraz dokumentów 
uzupełniających z obszaru połączonych działań i stanowi pod-
stawę do opracowania dokumentów niższego poziomu tej archi-
tektury, jak i architektury dokumentów standaryzacji operacyjnej 
wojsk lądowych. W dokumencie zastosowano akronimy i skróty 
anglojęzyczne zgodne z terminologią NATO. Ich przyswojenie 
ułatwi pracę w środowisku międzynarodowym podczas przygo-
towania i prowadzenia operacji połączonych.
 Publikacja jest jednocześnie zasadniczym dokumentem 

doktrynalnym regulującym kwestie prowadzenia działań prze-
ciwrebelianckich (COIN) Sojuszu. Jej zapisy mogą być wyko-
rzystywane przy prowadzeniu działań połączonych innych niż 
sojusznicze, np. koalicyjnych (w tym z państwami niebędącymi 
członkami NATO). Ponadto DD-3.4.4(A) stanowi źródło in-
formacji dla podmiotów cywilnych (organizacji rządowych/
pozarządowych) zaangażowanych w proces przywracania bez-
pieczeństwa i stabilizacji na obszarze objętym kryzysem (dzia-
łaniami wojennymi).
Zawartość dokumentu
 Dokument doktrynalny DD-3.4.4(A) został podzielony na pięć 
rozdziałów, w których została przedstawiona charakterystyka 
rebelii i działań przeciwrebelianckich oraz środowisko opera-
cyjne. Dokument omawia też kwestię wkładu poszczególnych 
komponentów rodzajów sił zbrojnych oraz wsparcia logistycznego 
w działania COIN, wskazując na różną specyfikę działań każdego 
z nich w tym obszarze.
 Odnosząc się do samej genezy rebelii, to w świetle obecnie 
istniejących uwarunkowań międzynarodowych wiele zagrożeń 
w zakresie bezpieczeństwa generowanych jest przez kraje posia-
dające niewydolne struktury administracji publicznej – tzw. słabe 
państwa  (ang. fragile states). Cechą charakterystyczną takich 
państw jest m.in. niezdolność władz państwowych do zapew-
nienia podstawowych usług oraz potrzeb, jakich wymagają od 
niego obywatele. Brak bezpieczeństwa i stabilizacji w tych pań-
stwach może wynikać ze słabości organów państwowych i ich 
obojętności wobec oczekiwań obywateli, i co się z tym wiąże – 
narastającego niezadowolenia społecznego i braku poparcia dla 
rządzących. Taką sytuację mogą wykorzystać przeciwnicy obozu 
politycznego sprawującego władzę. Nie zawsze ich działanie koń-
czy się rebelią, ale może prowadzić do różnych form kryzysu 
(konfliktu) wewnętrznego (m.in. do szeroko pojętej destabilizacji 
politycznej, protestów społecznych, a nawet przemocy etnicz-
nej – walk etnicznych). Gdy jednak występuje brak możliwości 
utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego, 
to wówczas grupy przeciwników przy użyciu siły i z poparciem 
ludności lokalnej dążą do odebrania rządom legitymacji  do spra-
wowania władzy w danym regionie lub całym kraju. Tym samym 
zdolność tych państw do zapobiegania konfliktom społecznym 
i ich rozwiązywania zostaje jeszcze bardziej ograniczona. Może 
prowadzić to do destabilizacji sytuacji w regionie/regionach oraz 
oddziaływać na globalne interesy innych krajów, w szczególności 
jeśli stanowią one bezpieczne schronienie dla ugrupowań terro-
rystycznych o charakterze międzynarodowym. 

 Jeśli już dojdzie do powstania rebelii, to połączenie celów/
efektów działań wojskowych z celami politycznymi w środowi-
sku COIN jest bardziej złożone niż w przypadku tradycyjnych 
działań zbrojnych w rozumieniu konwencjonalnym. Wynika to 
z faktu, że działania COIN nie dotyczą tylko konwencjonalnych 
działań zbrojnych, ale w większym stopniu uwzględniają relacje 
z ludnością lokalną i jej potrzeby. Podczas rebelii niewielka liczba 
rebeliantów może powodować nieproporcjonalnie wielkie znisz-
czenia (straty), dążąc do załamania polityki rządu. W konsekwen-
cji operacje militarne COIN muszą być rozważnie planowane, 
aby właściwie wesprzeć szeroko rozumianą, jednolitą strategię 
polityczną zarówno sił wielonarodowych, jak i rządu państwa- 
-gospodarza, wyrażoną w odpowiednich działaniach w sferze 
ekonomicznej i bezpieczeństwa. Spójność ta musi występować 
na poziomie politycznym/wojskowym oraz na wszystkich szcze-
blach administracji rządowej władz państwa, przeciwko któremu 
występują rebelianci. Pomimo wspomnianej nadrzędności kwe-
stii politycznych, strategia i wytyczne polityczne mogą nie być 
do końca jasno określone i nie uwzględniać w pełni wszystkich 
aspektów działań COIN. Okoliczności te mogą skutecznie unie-
możliwiać realizowanie wytycznych Sojuszu w zakresie COIN.
 Władze cywilne odgrywają zasadniczą rolę w zapewnieniu 
bezpieczeństwa wewnętrznego i stabilności państwa. Jednakże 
niesprzyjające środowisko operacyjne może powodować, że wy-
dzielone siły militarne w szerszym zakresie będą musiały się 
zaangażować w realizację zadań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa kraju i stabilności jego rozwoju. W rezultacie 
taki wkład wojskowy, we wczesnych fazach prowadzenia działań 
COIN, może mieć charakter dominujący i zapewniać niezbędny 
poziom bezpieczeństwa dla ochrony społeczeństwa oraz umoż-
liwić agencjom cywilnym prowadzenie działań w zakresie stabi-
lizacji i odbudowy. Celem tych działań jest legitymizacja władz, 
wsparcie zdolności państwa do budowania bezpieczeństwa lud-
ności i stymulowanie aktywności ekonomicznej. Zadania dla sił 
zbrojnych koalicji wynikające z przedstawionych celów (związa-
nych z bezpieczeństwem i stabilizacją) mogą obejmować: zapew-
nianie bezpieczeństwa ludności, przywracanie istotnych usług, 
szkolenie lokalnych sił bezpieczeństwa, pomoc w ustanowieniu 
tymczasowej władzy i rządów prawa, wsparcie procesu odbudowy 
gospodarki i infrastruktury oraz zabezpieczanie łączności. 
Podsumowanie
 Społeczność międzynarodowa, poprzez ONZ, jest odpowie-
dzialna za użycie odpowiednich instrumentów/środków dyplo-
matycznych, ekonomicznych, militarnych, aby pomóc chronić 



2019

ST
A

N
D

A
RY

ZA
C

JA
 

O
PE

R
A

C
Y

JN
A

 S
Z 

R
P

ST
A

N
D

A
RY

ZA
C

JA
 

O
PE

R
A

C
Y

JN
A

 S
Z 

R
P

Wojskowe wsparcie 
stabilizacji i odbudowy – 
DD-3.4.5(A) 

mjr Paweł WĄSOWICZ
Specjalista
Oddział Doktryn i Regulaminów Wojsk 
Lądowych
CDiS SZ

Wstęp

Dokument doktrynalny Wojskowe wsparcie stabiliza-
cji i odbudowy – DD-3.4.5(A) zostanie wprowadzony 
do użytku w resorcie obrony narodowej z dniem 

01.02.2018 r., na podstawie decyzji Nr 87/Szkol./SG Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 28.11.2017 r. Wersja elektroniczna 
dokumentu jest dostępna w sieci MILNET-Z na stronie CDiS SZ 
w E-Bibliotece w zakładce „doktryny i dokumenty doktrynalne”. 
Przeznaczenie dokumentu
 DD-3.4.5(A) jest narodowym odpowiednikiem dokumentu 
sojuszniczego Allied Joint Doctrine for the Military Contribution to 

Stabilization and Reconstruction – AJP-3.4.5(A). Opisuje on pod-
stawowe założenia wojskowego wsparcia stabilizacji i odbudowy 
(ang. stabilization and reconstruction – S&R), prowadzonego 
w myśl zasady kompleksowego podejścia (ang. comprehensive 
approach − CA) oraz zawiera wskazówki dotyczące prowadzenia 
działań wspierających w tym obszarze.
 Powinien być wykorzystywany w systemie kształcenia i do-
skonalenia zawodowego oficerów, a także w szkoleniu dowództw 
poziomu strategiczno-operacyjnego. DD-3.4.5(A) jest dokumen-
tem drugiego poziomu w architekturze doktryn i dokumentów 
doktrynalnych oraz dokumentów uzupełniających z obszaru 
połączonych działań i stanowi podstawę do opracowania doku-
mentów niższego poziomu tej architektury, jak również archi-
tektury dokumentów standaryzacji operacyjnej wojsk lądowych. 
Zawartość dokumentu
 Dokument doktrynalny DD-3.4.5(A) został podzielony 
na pięć rozdziałów, które dotyczą roli SZ RP i możliwego za-
kresu ich zaangażowania (w ramach działań koalicyjnych bądź 
prowadzonych samodzielnie) w tworzenie bezpiecznego środo-
wiska w państwach lub rejonach, w których niestabilność wynika 
z trwającego lub niedawno zakończonego kryzysu. Jego zapisy 
odnoszą się do coraz częstszego wykorzystania potencjału sił 
zbrojnych jako instrumentu wsparcia społeczeństwa i władz cy-
wilnych w sytuacjach o charakterze kryzysowym. 
 Siły zbrojne mogą odgrywać kluczową rolę w stabilizacji i od-
budowie, ponieważ posiadają unikalne zdolności i możliwości. 
W zależności od źródeł niestabilności wsparcie wojskowe stabi-
lizacji i odbudowy może obejmować:

 – tworzenie bezpiecznego środowiska i swobody przemiesz-
czania się,

 – pomoc w przywracaniu bezpieczeństwa publicznego,
 – pomoc w przywracaniu podstawowych usług i infrastruktury,
 – wsparcie humanitarne,
 – pomoc w tworzeniu warunków dla spełnienia wymagań do-

tyczących długoterminowych rządów.
 Proces stabilizacji i odbudowy, o którym mowa w dokumen-
cie, dotyczy państw, w których infrastruktura i funkcjonowa-
nie podstawowych komórek aparatu administracyjnego zostały 
zniszczone lub sparaliżowane, przez co stały się niewydolne 
i niewystarczające. Wielokrotnie dochodzi do sytuacji, w której 
nieprawidłowe sprawowanie rządów, kryzys gospodarczy oraz 
brak poczucia bezpieczeństwa powodują i zaostrzają konflikt. 
Może to spowodować załamanie życia politycznego państwa, 
dysfunkcję jego podstawowych relacji społecznych oraz ryzyko 
popadnięcia w tzw. spiralę niestabilności, a więc proces o wysoce 
niekorzystnej tendencji, którego odwrócenie będzie niezwykle 
trudne. W celu jak najszybszego zatrzymania tego procesu poja-
wia się zadanie dla sił zbrojnych, które ze względu na swoje uni-
katowe możliwości zajmują istotne miejsce na liście podmiotów 
mogących wspierać stabilizację i odbudowę. Na tej płaszczyźnie 
ważną rolę w komunikacji wojska z podmiotami cywilnymi od-
grywają wojskowe organy współpracy cywilno-wojskowej, które 
posiadają kompetencje i możliwości ułatwiające koordynację 
działań na rzecz realizacji wspólnego celu.
 Niezbędny jest także udział różnych podmiotów dysponu-
jących zróżnicowanym doświadczeniem, zasobami, mandatem 
oraz zdolnościami. Ich działania muszą być jednak realizowane 
w ramach kompleksowego podejścia,  o którym mowa w przed-
miotowym dokumencie, skoordynowanego z działaniami innych 
uczestników – zarówno cywilnych, jak i wojskowych.
Podsumowanie
 Doświadczenia z dotychczasowych operacji wskazują jed-
noznacznie, że współpraca w ramach kompleksowego podejścia 
nie jest na takim poziomie, jakiego się oczekuje. Zarówno Sojusz 

Północnoatlantycki, jak i Unia Europejska oraz Organizacja 
Narodów Zjednoczonych dostrzegają potrzebę wspólnego wy-
korzystania zróżnicowanych pod względem przedmiotowym 
zdolności. Jedynie takie podejście może w przyszłości zagwaran-
tować sukces w operacjach dotyczących stabilizacji i odbudowy.
Szeroki zakres przedmiotowego zagadnienia wymaga usyste-
matyzowania wiedzy i rozpropagowania jej wśród wszystkich 
podmiotów odpowiedzialnych za te specyficzne działania. Sukces 
militarny stanowi tu tylko początek dla dalszych działań zmie-
rzających do ustabilizowania sytuacji w państwie, a następnie 
odbudowy jego struktur rządowych oraz sił bezpieczeństwa 
i w rezultacie całkowitego przejęcia odpowiedzialności przez 
władze lokalne. Zakończenie sukcesem operacji stabilizacyjnej 
stanowi więc nie tylko wypadkową zaangażowania państwa go-
spodarza, ale też wzajemnych relacji i powiązań z siłami zbroj-
nymi biorącymi udział w operacji w ramach kompleksowego 
podejścia. ☐

Operacje informacyjne – 
DD-3.10(A) 

ppłk Jacek GRUSZCZYŃSKI
Starszy Specjalista
Oddział Doktryn i Regulaminów Wojsk 
Lądowych
CDiS SZ

Dokument doktrynalny Operacje informacyjne – DD-
3.10(A) został wprowadzony Decyzją Nr 56/Szkol./SG 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 sierpnia 2017 r. 

i obowiązuje w resorcie ON od 2 października 2017 r. Nadano 
mu sygnaturę – Szkol. 943/2017. Jego elektroniczną wersję za-
mieszczono w MILNET-Z w E-Bibliotece CDiS SZ w zakładce 
„doktryny i dokumenty doktrynalne”. 
 Ze względu na rosnące znaczenie informacji w globalnym 
środowisku bezpieczeństwa dokument ten stanowi niezwykle 
ważny element architektury doktryn i dokumentów doktrynal-
nych w resorcie obrony narodowej we wspieraniu rozwoju zdol-
ności operacyjnych SZ RP. 
Przeznaczenie dokumentu
 Dokument przeznaczony jest dla komórek organizacyjnych 
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowództw na poziomie 
strategiczno-operacyjnym, które planują działania SZ RP i nimi 

ludność przed ludobójstwem, przestępstwami, zbrodniami wo-
jennymi, czystkami etnicznymi oraz zbrodniami przeciwko ludz-
kości. Organizacje międzynarodowe, takie jak NATO, mogą być 
poproszone o wsparcie działalności międzynarodowej, w tym 
operacji pokojowej, w celu wsparcia państwa-gospodarza. Jeśli 
środki pokojowe są nieadekwatne lub władze państw nie są w sta-
nie chronić ludności przed aktami przemocy, to NATO bądź UE 
zgodnie z kartą Narodów Zjednoczonych i międzynarodowym 
prawem humanitarnym, poprzez radę Bezpieczeństwa ONZ (re-
zolucje), mogą być poproszone o podjęcie odpowiednich działań 
w zakresie zwalczania rebelii. Taka możliwość jest rozpatrywana 
indywidualnie dla każdego przypadku i stanowi nowe wyzwanie 
dla Sojuszu, tak różne od konfliktów międzypaństwowych. 
 Działania COIN mogą zostać podjęte zgodnie z manda-
tem wynikającym zarówno z Artykułu 5, jak i spoza niego. 
Jednakże zasadniczym założeniem, które mocno zaakcentowano  
w DD-3.4.4(A), jest podejmowanie wszelkich decyzji związanych 
z rozpoczęciem lub prowadzeniem działań przeciwrebelianckich 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa międzynarodo-
wego. ☐

kierują w układzie narodowym i sojuszniczym. Dokument ten 
powinien być wykorzystywany w edukacji słuchaczy w uczel-
niach wojskowych (głównie w Akademii Sztuki Wojennej) oraz 
stanowić podstawowe źródło informacji z tego obszaru dla kadry 
pozostałych dowództw w SZ RP, a w szczególności dla jednostek 
realizujących działania informacyjne.  
 Celem dokumentu DD-3.10(A) jest określenie wytycznych 
i wskazówek do integracji działań InfoOps z planowaniem, pro-
wadzeniem i oceną operacji. 
Zawartość dokumentu
 Dokument składa się z pięciu rozdziałów, w których odnie-
siono się do następujących zagadnień:

 – kluczowych zdolności i technik informacyjnych integrowa-
nych oraz koordynowanych w ramach InfoOps,

 – roli i zadań InfoOps na poszczególnych poziomach 
dowodzenia,

 – ogólnych założeń planistycznych i procesu planowania ope-
racji informacyjnych,

 – koordynacji wewnętrznej i zewnętrznej działań InfoOps,
 – roli i zadań Kolegium Koordynacyjnego Działań 

Informacyjnych.
 W dokumencie tym zamieszczone są między innymi wytyczne 
i wskazówki do integracji działań InfoOps z planowaniem, pro-
wadzeniem i oceną operacji oraz podstawowe zasady prowadzenia 
operacji informacyjnych w układzie narodowym i sojuszniczym. 
Ponadto znajdziemy tutaj wytyczne strategiczne odnoszące się 
do instrumentów i narzędzi oddziaływania podczas prowadzenia 
operacji militarnych oraz definicje komunikacji strategicznej, 
operacji informacyjnych i działań informacyjnych, jak również 
zadań Koordynatora Systemu Komunikacji Strategicznej czy 
osób funkcyjnych realizujących zadania InfoOps w ramach 
Kolegium Koordynacyjnego Działań Informacyjnych (KKDI). 
Przedstawiono tutaj również prawdopodobne zagrożenia w śro-
dowisku informacyjnym podczas prowadzenia działań zbrojnych 
oraz ich wpływ na InfoOps. Zalicza się do nich:

 – prowadzenie działalności rozpoznawczej i wywiadowczej,
 – wpływanie na liderów politycznych i dowódców wojskowych,
 – oddziaływanie na elementy systemu dowodzenia i łączności,
 – oddziaływanie psychologiczne na wojsko,
 – oddziaływanie poprzez media społecznościowe 

na społeczeństwo,
 – ataki cybernetyczne.

 Opisano także środowisko informacyjne, wymieniając 
elementy składowe dwóch głównych podobszarów oraz do-
men i relacji pomiędzy nimi. Do pierwszego podobszaru zali-
czamy: domenę poznawczą/psychologiczną, domenę wirtualną  
i domenę fizyczną. Drugi podobszar stanową wzajemne relacje 
między elementami środowiska, którymi są: rzeczywisty świat 
i wydarzenia, sieć połączeń, informacja, podmiot wytwarzający 
informacje i ludzie (osoba, grupy społeczne).
 Ponadto w dokumencie opisano zasady, wg których prowa-
dzone są operacje informacyjne, do których zalicza się: synergię, 
spójność, kompleksowe zrozumienie sytuacji, scentralizowane 
planowanie i zdecentralizowaną realizację oraz powszechność, 
monitorowanie i ocenę, a także elastyczność.
 W dokumencie scharakteryzowano także kluczowe zdolności 
i techniki informacyjne, integrowane i koordynowane w ramach 
InfoOps, obejmujące:

 – operacje psychologiczne (ang. psychological operation 
– PSYOPS);

 – walkę radioelektroniczną – WRE (ang. electronic warfare 
– EW);

 – współpracę cywilno-wojskową (ang. civil-military coopera-
tion – CIMIC); 



Źródło:  CDiS SZ

2221

ST
A

N
D

A
RY

ZA
C

JA
 

O
PE

R
A

C
Y

JN
A

 S
Z 

R
P

ST
A

N
D

A
RY

ZA
C

JA
 

O
PE

R
A

C
Y

JN
A

 S
Z 

R
P

 – operacje w cyberprzestrzeni (obronne, zaczepne i w sieci in-
formacyjnej MON);

 – obecność, postawę i wizerunek (ang. presence, posture and 
profile – PPP);

 – dezinformację (ang. deception); 
 – bezpieczeństwo operacji (ang. operations security – OPSEC); 
 – zdolności specjalne; 
 – zaangażowanie kluczowych przywódców (ang. key leader 

engagement – KLE) oraz na poziomie taktycznym (ang. sol-
dier-level engagement – SLE);

 – niszczenie fizyczne; 
 – wojskową komunikację społeczną (ang. military public affa-

irs – MPA). 
 W dokumencie przedstawiono również ogólne założenia 
planistyczne oraz przebieg procesu planowania InfoOps w od-
niesieniu do poziomu operacyjnego. Planowanie to jest ściśle 
powiązane z procesem planowania operacji i analogicznie po-
dzielone na etapy. Proces ten składa się z 8 etapów, które zostały 
szczegółowo opisane w tym dokumencie doktrynalnym. 
 Dokument opisuje także koordynację wewnętrzną i ze-
wnętrzną operacji informacyjnych. Koordynacja działań po-
winna zachodzić na wszystkich możliwych płaszczyznach, tj. 
na poszczególnych poziomach dowodzenia oraz z organizacjami 
międzynarodowymi, regionalnymi, politycznymi i cywilnymi. 
Koordynacja realizowana jest przez personel InfoOps wchodzący 
w skład komórek istniejących struktur dowodzenia. Skład tych 
komórek oraz realizowane zadania będą wynikały z poziomu 
dowodzenia i przydzielonego zadania do realizacji. 

Rys. 1. Skład Kolegium Koordynacyjnego Działań Informacyjnych – przykład

 Rysunek przedstawia przykładowy skład Kolegium 
Koordynacyjnego Działań Informacyjnych – KKDI (ang. 
Information Activities Coordination Board – IACB), które może 
funkcjonować w strukturach poszczególnych dowództw, stano-
wiąc mechanizm integrowania działań poprzez ich synchroni-
zację i harmonizację z innymi zdolnościami militarnymi. 
 W dokumencie przedstawiono również w formie tabeli zakres 
zadań realizowanych przez poszczególnych członków kolegium. 
Ostatni rozdział zawiera zapisy dotyczące właściwego przygoto-
wania personelu do realizacji zadań z zakresu analizy środowi-
ska informacyjnego, planowania, oceny i integrowania działań 
informacyjnych.
 Zamieszczone zostały również załączniki, które będą po-
mocne dla personelu InfoOps podczas analizy środowiska in-
formacyjnego, jak również realizacji zadań z obszaru InfoOps. 
Podsumowanie
 Doświadczenia z dotychczasowych operacji wskazują jedno-
znacznie na złożoność środowiska informacyjnego oraz wzrost 
znaczenia informacji w globalnym środowisku bezpieczeństwa. 
Opracowanie koncepcji, procedur i doktryn z obszaru operacji 
informacyjnych pozwoli na uporządkowanie podejmowanych 
przez Siły Zbrojne RP działań w tym zakresie. Dokument za-
wiera podstawowe zasady prowadzenia operacji informacyjnych, 
które mają zastosowanie zarówno w układzie narodowym, jak 
i sojuszniczym. ☐

Operacje psychologiczne – 
DD-3.10.1(B)

ppłk Mariusz ŻABIŃSKI
Starszy Specjalista
Oddział Doktryn i Regulaminów Wojsk 
Specjlanych
CDiS SZ

Kolejną publikacją opracowaną przez oficerów Oddziału 
Doktryn i Regulaminów Wojsk Specjalnych CDiS SZ 
jest dokument doktrynalny Operacje psychologiczne – 

DD-3.10.1(B), który został wprowadzony do użytku w resorcie 
obrony narodowej na podstawie decyzji Nr 99/Szkol./SG Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. Wersja elektro-
niczna dokumentu jest dostępna w sieci MILNET−Z na stronie 

CDiS SZ w E-Bibliotece w zakładce doktryny i dokumenty dok-
trynalne. Należy podkreślić, że opracowanie i opublikowanie 
dokumentu wiązało się z wieloma trudnościami i było procesem 
długoterminowym, znacznie odbiegającym od przyjętych ram 
czasowych na opracowanie dokumentu. Spowodowane to było 
przede wszystkim kontrowersjami dotyczącymi treści poszcze-
gólnych zapisów.
Przeznaczenie dokumentu
 Narodowy dokument doktrynalny Operacje psychologiczne 
– DD-3.10.1(B) (ang. Psychological Operations – PSYOPS) jest 
odpowiednikiem sojuszniczej doktryny Allied Joint Doctrine for 
Psychological Operations – AJP 3.10.1(B), która została opraco-
wana w 2014 roku. Przedstawia on zagadnienia związane z za-
sadami przygotowania i prowadzenia operacji psychologicznych 
przez Siły Zbrojne RP zgodnie z wymogami potrzeb obronnych 
Polski oraz założeniami doktrynalnymi NATO. Dokument ten 
stanowi wykładnię ogólnych założeń doktrynalnych oraz może 
być podstawą opracowywania planów operacji psychologicznych, 
a także zasad bojowego wykorzystania pododdziałów operacji 
psychologicznych (zarówno w działaniach sojuszniczych, jak 
i w ramach wsparcia związków operacyjnych i taktycznych Sił 
Zbrojnych RP). W architekturze narodowych doktryn i doku-
mentów doktrynalnych DD-3.10.1(B) jest dokumentem bezpo-
średnio podporządkowanym Doktrynie operacji informacyjnych 
–DD-3.10(A).
Zawartość dokumentu
Rozdział 1. Wprowadzenie określa przeznaczenie dokumentu. 
Wskazuje jego miejsce w architekturze doktryn i dokumentów 
doktrynalnych oraz powiązanie z innymi dokumentami.
Rozdział 2. Operacje psychologiczne – ogólny pogląd. Rozdział 
przedstawia podstawowe założenia operacji psychologicznych a 
także ich rolę jako elementu komunikacji strategicznej oraz ope-
racji informacyjnych. W rozdziale tym zdefiniowano także istotę 
operacji psychologicznych, które wpływają na percepcję, postawy 
i zachowania obiektów oddziaływania (odbiorców) za pomocą 
przekazów psychologicznych. Podkreślono również ich decydu-
jącą rolę jako czynnika wzmacniającego działania sił własnych, 

Rys. 1. Ogólna struktura Dowództwa Komponentu Sojuszniczych Połączonych Sił Operacji Psychologicznych
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Rys. 1. Podział zagrożeń od PWiN oraz ich potencjalny wpływ 
na prowadzenie operacji

a w sprzyjających warunkach – umożliwiającego zredukowanie 
intensywności działań militarnych lub powodującego ich za-
niechanie (bez szkody dla zakładanych celów operacyjnych). 
Wskazano także współzależności między operacjami psycholo-
gicznymi a innymi działaniami sfery militarnej i niemilitarnej.
Rozdział 3. Odpowiedzialność organizacyjna za prowadzenie 
operacji psychologicznych opisuje zadania i obowiązki struk-
tur organizacyjnych sił zbrojnych oraz jednostek wojskowych 
odpowiedzialnych za prowadzenie operacji psychologicznych.
Rozdział 4. Zasady kierowania i dowodzenia operacjami psy-
chologicznymi przedstawia zasady dowodzenia i kierowania 
operacjami psychologicznymi w czasie pokoju, kryzysu i wojny. 
Operacje psychologiczne realizowane są na trzech poziomach 
działań.
a. W NATO pierwszym poziomem jest poziom strategiczny, 

na którym Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych w Europie (ang. 
Supreme Allied Commander Europe – SACEUR) – po uzyska-
niu poparcia Komitetu Wojskowego (ang. Military Committee 
– MC) i zatwierdzeniu przez Radę Północnoatlantycką (ang. 
North Atlantic Council – NAC) – wykorzystuje siły sojusz-
nicze do osiągnięcia strategicznych celów Sojuszu. Drugim 
poziomem jest poziom operacyjny – najistotniejszy z punktu 
widzenia tej doktryny. Trzeci poziom, taktyczny, stanowi za-
sadniczą płaszczyznę planowania i prowadzenia walki w ra-
mach operacji lub całej kampanii. 

b. W wymiarze narodowym dowodzenie i kierowanie Siłami 
Zbrojnymi RP realizowane jest na trzech poziomach: strate-
gicznym, operacyjnym i taktycznym. Dowodzenie na poziomie 
strategicznym jest realizowane przez Naczelnego Dowódcę SZ.

Rozdział 5. Rola i miejsce operacji psychologicznych w opera-
cjach wojskowych opisuje uszczegółowienie roli i miejsca operacji 
psychologicznych w operacjach wojskowych realizowanych przez 
NATO. Operacje psychologiczne mają wspierać zarówno opera-
cje konwencjonalne, jak i specjalne. Ich rola i znaczenie uzależ-
nione są od rodzaju i stopnia natężenia działań lub charakteru 

Rys. 2. Proces planowania operacji psychologicznych

Niszczenie przedmiotów 
wybuchowych 
i niebezpiecznych 
w operacjach połączonych ‒ 
DD-3.18(A)

ppłk Dariusz ŻYDAK
Zastępca Szefa Oddziału
Oddział Doktryn i Regulaminów 
Rodzajów Wojsk i Służb
CDiS SZ

W ramach prac EOD WG1) podjęto działania zmierza-
jące do usystematyzowania architektury publikacji 
sojuszniczych z obszaru niszczenia przedmiotów wy-

buchowych i niebezpiecznych (PWiN). Członkowie EOD WG 
zdecydowali o stworzeniu nowej architektury tematycznej, której 
główną publikacją będzie AJP-3.18(A), Allied Joint Doctrine for 
Explosive Ordnance Disposal Support to Operations (STANAG 
2628). Prace nad dokumentem zakończono w IV kwartale 2016 r.  
i po ratyfikacji przez państwa członkowskie opublikowano go 
w kwietniu 2017 r. Jako narodowy odpowiednik opracowano 
dokument doktrynalny pt. Niszczenie przedmiotów wybucho-
wych i niebezpiecznych w operacjach połączonych – DD-3.18(A). 
Dokument został wprowadzony do użytku w resorcie obrony 
narodowej decyzją nr 16/Szkol./SG Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 20.11.2017 r. z terminem obowiązywania od 01.04.2018 r. 
Publikację skierowano do druku. Wersja elektroniczna doku-
mentu jest dostępna w sieci MILNET−Z na stronie CDiS SZ 
w E- Bibliotece.
 W narodowej architekturze doktryn i dokumentów dok-
trynalnych DD-3.18(A) jest zasadniczym dokumentem dok-
trynalnym w obszarze niszczenia przedmiotów wybuchowych 
i niebezpiecznych (ang. Explosive Ordnance Disposal – EOD), 
bezpośrednio podporządkowanym Doktrynie prowadzenia ope-
racji połączonych – D-3(B). Stanowi wykładnię dla pozostałych 
publikacji z obszaru EOD, które w swych zapisach powinny 
1) EOD WG – Explosive Ordnance Disposal Work Grup to grupa robocza zaj-

mująca się problematyką niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebez-
piecznych, działająca w ramach Military Commitee Land Standardization 
Board – MCLSB�

uwzględniać zawarte w nim ustalenia. Dokument jest przezna-
czony dla komórek specjalistycznych stanowisk dowodzenia, 
które są odpowiedzialne za planowanie i prowadzenie operacji 
połączonych w wymiarze narodowym lub sojuszniczym oraz 
pododdziałów EOD realizujących zadania niszczenia PWiN.
Dokument składa się z czterech rozdziałów:
1. Rozdział pierwszy zawiera podstawy opracowania, cel i prze-

znaczenie dokumentu. 
2. Rozdział drugi przedstawia podział zagrożeń w obszarze 

PWiN, uwzględnia ich pochodzenie oraz możliwość oddzia-
ływania na prowadzenie operacji, a także opisuje grupy (po-
ziomy) zdolności EOD.

3. Rozdział trzeci opisuje uwarunkowania realizacji zadań EOD 
w ramach prowadzenia operacji połączonych. Działania 
EOD niezmiernie rzadko będą prowadzone autonomicz-
nie2). Najczęściej są to działania wspierające umożliwiające 
bezpieczne i płynne prowadzenie operacji (w tym operacji 
połączonych). Charakter i rozmiar wsparcia EOD będzie się 
różnił w zależności od poziomu operacji, charakteru konfliktu, 
środowiska operacyjnego oraz istniejącego lub przewidywa-
nego zagrożenia od PWiN. Zakres wsparcia EOD musi być 
określony na etapie planowania operacji na podstawie analizy 

2) Najczęściej działaniami autonomicznymi będą działania polegające na rozmi-
nowaniu terenu, na którym były prowadzone działania zbrojne; jest to realizo-
wane w ramach humanitarnych działań przeciwminowych (ang� Humanitarian 
Mine Action – HMA); działania HME zawierają: humanitarian demining 
(rozminowanie humanitarne),  mine risk education (szkolenie z zagrożenia 
minowego),  victim assistance (wsparcie ofiar wypadków minowych), advocacy 
(działalność na rzecz ograniczenia stosowania min), stockpile destruction 
(niszczenie składów min)�

Rys. 2. Poziomy zdolności EOD oraz zaangażowane siły

środowiska, w którym operacje te są prowadzone. 
Rozdział 6. Planowanie operacji psychologicznych opisuje 
proces planowania operacji psychologicznych na poziomie 
strategiczno-operacyjnym (ang. Operational-Level Planning 
Process – OLPP). Proces ten jest wykorzystywany do wsparcia 
dowództwa w planowaniu, którego ostatecznym wynikiem ma 
być opracowanie planu operacji (ang. Operation Plan – OPLAN). 
Poszczególne etapy planowania mogą być zmieniane lub dosto-
sowywane do wymogów dowódcy po uwzględnieniu czynników 
planistycznych, takich jak ograniczenia czasowe czy złożona 
sytuacja operacyjna (ang. complexity). Etapy planowania ope-
racji psychologicznych na poziomie strategiczno-operacyjnym 
mogą ulegać zmianom również przez dostosowywanie działań 
do procesu planowania operacji na innym poziomie dowodzenia. 
Planowanie na poziomie strategiczno-operacyjnym jest definio-
wane jako „planowanie wojskowe mające na celu przygotowanie, 
prowadzenie i podtrzymanie kampanii oraz głównych operacji”. 
Załączniki
 W dokumencie zamieszczono szereg załączników normu-
jących wzory układu arkusza oceny sytuacji psychologicznej 
oraz układ załącznika „L” – Operacje psychologiczne, słownik 
terminów i definicji, listę akronimów i skrótów, a także wykaz 
dokumentów odniesienia. 
Podsumowanie
 Operacje psychologiczne – DD-3.10.1(B) jest dokumentem 
uwzględniającym zasady, doświadczenia i procedury, które wraz 
z rozwojem sztuki wojennej ulegają ciągłym zmianom. Ich zrozu-
mienie stanowi podstawę do planowania i prowadzenia działań 
zarówno przez Sojusz Północnoatlantycki, jak i Siły Zbrojne RP. 
Dokument doktrynalny został opracowany w celu określenia naj-
ważniejszych zasad i sposobów prowadzenia operacji psycholo-
gicznych (na terytorium kraju oraz poza jego granicami), a także 
dla zapewnienia możliwości harmonijnego współdziałania struk-
tur operacji psychologicznych funkcjonujących w ramach SZ RP 
oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego. ☐
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istniejącego lub przewidywanego zagrożenia.
4. Rozdział czwarty skupia się na przedstawieniu zasad pla-

nowania i dowodzenia podczas realizacji zadań EOD oraz 
przedstawia narodowe rozwiązania w zakresie funkcjonowa-
nia systemu EOD. ☐

Maskowanie Operacyjne – 
DD-3.31(A) 

kmdr ppor. Sylwester BORKOWSKI
Starszy Specjalista
Oddział Doktryn i Regulaminów 
Marynarki Wojennej
CDiS SZ

Dokument doktrynalny Maskowanie Operacyjne – DD-
3.31(A) został przekazany do zatwierdzenia przez 
Ministra Obrony Narodowej w grudniu 2017 r. i bę-

dzie on obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r. Dokument opraco-
wano na podstawie nowelizacji dokumentu Maskowanie wojsk 
i wojskowej infrastruktury obronnej – DD/3.20 i nawiązuje on 
do sojuszniczego Allied Joint Doctrine for Operations Security 
and Deception – AJP-3.10.2. Publikacja ta uwzględnia narodowe 
uwarunkowania prowadzenia działań przez Siły Zbrojne RP, 
stanowi zbiór zasad i reguł, których jednoznaczne zrozumienie 
i przyjęcie do realizacji jest niezbędnym warunkiem skutecznego 
zmniejszania rozmiarów strat własnych i zapobiegania ich po-
wstawaniu zgodnie ze zdefiniowanymi w publikacji technikami 
i procedurami maskowania operacyjnego (MO). Dokument okre-
śla zadania MO w zależności od zakresu, charakteru i rodzaju 
prowadzonej operacji.
 Dokument doktrynalny jest zasadniczym opracowaniem 
przeznaczonym dla dowództw i sztabów odpowiedzialnych 
za planowanie i organizowanie maskowania operacyjnego. 
 Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym 
rozdziale, a tym samym wstępie do dokumentu, określono pod-
stawę jego opracowania oraz przeznaczenie MO. Drugi rozdział 
– Zasady ogólne zawiera ogólne informację na temat podziału 
i form maskowania. Do najważniejszych treści tego rozdziału 

można zaliczyć opracowaną definicję MO: 
 Maskowanie operacyjne (MO) – zespół działań o charakte-
rze militarnym i niemilitarnym, planowanych i prowadzonych 
w środowisku operacyjnym przez dowódcę sił połączonych (na-
rodowego lub sojuszniczego) polegających na skoordynowanym 
wykorzystaniu wszystkich rodzajów wojsk i elementów układu po-
zamilitarnego, operacji informacyjnych oraz dezinformacji celem 
zapewnienia swobody działania wojsk własnych, wprowadzania 
przeciwnika w błąd i uniemożliwienia mu pozyskania faktycznej 
wiedzy o potencjale wykonawczym, dyslokacji oraz rzeczywistym/
planowanym zamiarze działania sił własnych�
 Trzeci rozdział – Maskowanie na poziomie strategicznym 
przedstawia zasady maskowania działalności i działań komórek 
resortu ON we współpracy z jednostkami administracji państwo-
wej. Charakteryzuje całokształt przedsięwzięć mających na celu 
maskowanie infrastruktury obronnej państwa oraz działalności 
sił zbrojnych.
 Czwarty rozdział – Zakres maskowania operacyjnego został 
poświęcony tematyce maskowania w czasie procesu osiągania 
gotowości do podjęcia działań, przegrupowania i maskowania 
w rejonie działań operacyjnych. 
 Rozdział piąty – Środki maskowania operacyjnego opisuje 
techniki i procedury maskowania operacyjnego, jakie są stoso-
wane głównie w środowisku informacyjnym. Założono, że zamia-
rem każdej ze stron potencjalnego konfliktu jest ciągła inwigilacja 
i analiza danych krytycznych pozyskanych ze wszystkich obsza-
rów środowiska operacyjnego PMESII (ang. Political, Military, 
Economic, Social, Information, Infrastructure – PMESII) w celu 
efektywnego oddziaływania na proces decyzyjny potencjalnego 
przeciwnika. Planowanie i realizacja maskowania na poziomie 
operacyjnym odbywa się głównie w środowisku informacyjnym 
oraz w obszarze militarnym i infrastruktury, dlatego za pozo-
stałe trzy obszary domeny środowiska operacyjnego PMESII (tj. 
polityczny, ekonomiczny i socjalny) będzie odpowiadać poziom 
strategiczny, wykorzystując właściwe instrumenty władzy na-
rodowej. Rozdział zawiera również informacje na temat pro-
wadzenia działań hybrydowych i operacji w cyberprzestrzeni. 
Do nowych i wyróżniających się treści tego rozdziału należy 
zaliczyć definicję operacji dezinformacji (ang. military deception 
– MILDEC):
 MILDEC to zaplanowane i zamierzone działanie w celu 
dezinformacji procesu decyzyjnego potencjalnego przeciwnika 
poprzez odziaływanie na jego dowódcę, a tym samym na jego 
cykl decyzyjny� Celem tego działania jest rozwinięcie powodzenia 
uzyskanego wskutek wyboru przez dowódcę przeciwnika niewła-
ściwego wariantu działania i uniemożliwienie mu wykorzystania 
pełnego potencjału sił� MILDEC w środowisku informacyjnym 
polega głównie na skutecznym ukrywaniu danych krytycznych, 
bądź ujawnieniu tylko tej części informacji  o zamiarze własnym, 
silnych i słabych stronach oraz własnym potencjale wykonawczym, 
która przechwycona przez przeciwnika spotęguje lub ograniczy  
wielowątkowość w domenie informacyjnej i utrudni właściwą 
interpretację zobrazowania sytuacji operacyjnej� Przeciwdziałanie 
środkom obserwacji i wysiłkom rozpoznania przeciwnika jest 
również według dokumentów sojuszniczych celem prowadzonej 
operacji dezinformacji (ang� countersurveillance)� 
 Ostatni szósty rozdział – Planowanie i realizacja maskowa-
nia operacyjnego  zawiera ogólne informacje przebiegu procesu 
planowania operacyjnego, jego cele i zakres. Przedstawia również 
tematykę dotyczącą kontroli i oceny efektywności maskowania 
operacyjnego. Najważniejszym zagadnieniem, które musi być 
rozstrzygnięte podczas kontroli maskowania, jest ustalenie, czy 
maskowanie skutecznie oddziałuje na przeciwnika, wprowadza-
jąc go w błąd co do właściwej interpretacji sytuacji w środowisku 

operacyjnym oraz wymuszając jego przewidziane i zamierzone 
z góry reakcje lub całkowite zaniechanie działania. Natomiast 
ocena efektywności maskowania operacyjnego jest elementem 
kompleksowej oceny operacji, która informuje dowódcę w cyklu 
decyzyjnym, czy operacja jako pełne spektrum prowadzonych 
działań o charakterze militarnym i niemilitarnym rozwija się 
zgodnie z założonym planem i czy osiąga jego efekty operacyjne.
 DD-3.31(A), podobnie jak wszystkie dokumenty doktrynalne, 
zawiera słownik terminów i definicji, listę akronimów i skrótów 
oraz wykaz dokumentów źródłowych. Wprowadzenie tej ważnej 
dla sił zbrojnych publikacji usprawni proces planowania realizacji 
i oceny maskowania operacyjnego we wsparciu narodowej bądź 
sojuszniczej operacji połączonej. ☐

Zabezpieczenie paliwowe – 
DD-4.7(B)

ppłk Dariusz ŻYDAK
Zastępca Szefa Oddziału
Oddział Doktryn i Regulaminów 
Rodzajów Wojsk i Służb
CDiS SZ

Specyficzne cechy produktów naftowych oraz związane 
z nimi wymagania w zakresie przechowywania, zarządzania 
i ochrony nakładają szczególne wymagania dla łańcucha do-

staw produktów naftowych (ang. Petroleum Supply Chain – PSC).
 W związku ze zmianami w środowisku bezpieczeństwa oraz 
nowymi zagrożeniami i wyzwaniami dla Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization 
– NATO) proces funkcjonowania łańcucha dostaw produktów 
naftowych podlega ciągłym zmianom. Zapewnienie ilościowych 
i terminowych dostaw paliw dla wojsk Sojuszu staje się coraz 
bardziej skomplikowanym problemem i w konsekwencji wpływa 
na struktury sił Sojuszu, sposób ich rozmieszczenia oraz zabez-
pieczenia, szczególnie w przypadku operacji o charakterze ekspe-
dycyjnym. W związku z powyższym istnieje potrzeba posiadania 
odrębnego dokumentu z zakresu standaryzacji NATO w obszarze 
operacyjnym, normującego zasady zabezpieczenia w materiały 

pędne i smary (MPS), klasyfikowane w NATO jako środki zaopa-
trzenia klasy III i IIIA. W CDiS SZ opracowano Zabezpieczenie 
paliwowe – DD-4.7(B), będące aktualizacją wcześniejszej edycji, 
czyli DD/4.7(A) i stanowiące narodowy odpowiednik dokumentu 
AJP-4.7(B), Allied Joint Doctrine For Petroleum. W architekturze 
narodowych doktryn i dokumentów doktrynalnych DD-4.7(B) 
jest dokumentem doktrynalnym drugiego poziomu bezpośred-
nio podporządkowanym Doktrynie logistycznej Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej – D-4(B).
 Dokument doktrynalny Zabezpieczenie paliwowe  
– DD-4.7(B) wprowadzono do użytku w resorcie obrony narodo-
wej Decyzją Nr 91/Log./P4 Ministra Obrony Narodowej z dnia 
06.12.2017 r. z terminem obowiązywania od 28.02.2018 r. 
 DD-4.7(B) składa się z sześciu rozdziałów:
1. Rozdział pierwszy zawiera podstawy opracowania oraz cel 

i przeznaczenie dokumentu.
2. Rozdział drugi przedstawia podstawowe zagadnienia doty-

czące podsystemu materiałowego, w tym zabezpieczenia pali-
wowego Sił Zbrojnych RP. Charakteryzuje również działalność 
Komitetu Paliwowego NATO i struktur odpowiedzialnych 
za zabezpieczenie paliwowe w Siłach Zbrojnych RP. 

3. Rozdział trzeci poświęcono architekturze systemu kierowania 
zabezpieczeniem paliwowym oraz organom kierowania zwią-
zanym z zabezpieczeniem paliwowym w NATO oraz w Siłach 
Zbrojnych RP.

4. Rozdział czwarty skupia się na ogólnych informacjach zwią-
zanych z planowaniem zabezpieczenia paliwowego w ramach 
planowania obronnego oraz planowania działań. Omówiono 

Rys. 1. Zdolności łańcucha dostaw produktów naftowych

determinanty związane z zabezpieczeniem paliwowym, które 
wpływają na planowanie w logistyce, a w szczególności na pla-
nowanie potrzeb paliwowych.

5. Rozdział piąty przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące 
gromadzenia i utrzymywania rezerw strategicznych oraz zapa-
sów paliw w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

6. Rozdział szósty opisuje obszary tematyczne mające wpływ 
na realizację przedsięwzięć zabezpieczenia paliwowego prowa-
dzonego zarówno w układzie narodowym, jak i sojuszniczym 
oraz koalicyjnym. Omówiono w nim narzędzia i aplikacje 
wspomagające proces planowania paliwowego, które wchodzą 
w skład sojuszniczego systemu informatycznego LOGFAS 
(ang. Logistics Functional Area Services) użytkowanego przez 
dowództwa oraz kraje członkowskie NATO. Oprócz tego po-
ruszono w nim problematykę sprawozdawczości i ochrony 
środowiska. ☐
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Szkolenie do działań 
wsparcia pokoju  
– DU-7.3.4.1(B)

ppłk Mariusz MARCZEWSKI
Starszy Specjalista
Oddział Doktryn i Regulaminów Wojsk 
Lądowych
CDiS SZ

Od zakończenia II wojny światowej większość konfliktów 
i kryzysów na świecie nie miała charakteru wojny, lecz 
była rozwiązywana za pomocą środków dyplomatycz-

nych i politycznych lub przy użyciu ograniczonych liczebnie sił 
zbrojnych. Zaangażowanie sił zbrojnych zawsze jest ostatecz-
nością, a podjęcie decyzji o ich użyciu jest przeważnie trudne 
oraz obwarowane licznymi regulacjami i uwarunkowaniami. 
Posiłkując się zdobytym doświadczeniem uznano jednak, 
że w wielu przypadkach rozwiązanie lub ustabilizowanie sy-
tuacji kryzysowej bezwzględnie wymaga udziału wojska w sile 
adekwatnej i proporcjonalnej do charakteru planowanych zadań. 
Jednym z tych zadań jest udział wojsk w działaniach w ramach 
wsparcia pokoju, których specyfika wymaga od uczestników, 
obok wysokiego poziomu wyszkolenia ogólnowojskowego, cha-
rakterystycznych dla tych działań dodatkowych umiejętności. 
 W celu ugruntowania wiedzy z tego obszaru oraz zapewnie-
nia harmonizacji procedur i sposobów prowadzenia szkolenia 
przygotowującego komponenty sił zbrojnych do realizacji działań 
w zakresie wsparcia pokoju, w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił 
Zbrojnych opracowany został dokument uzupełniający Szkolenie 
do działań wsparcia pokoju − DU-7.3.4.1(B) na podstawie pu-
blikacji sojuszniczej Training and Education for Peace Support 
Operations − ATrainP-1(B). Został on wprowadzony do użytku 
na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej, a jego wersja 
elektroniczna dostępna jest w sieci MILNET-Z na stronie CDiS SZ 
w E-Bibliotece w zakładce „doktryny i dokumenty doktrynalne”. 
Przeznaczenie dokumentu
 Publikacja ta przeznaczona jest do wykorzystania na pozio-
mie taktycznym podczas przygotowywania i prowadzenia szko-
leń Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) wydzielanych 
do udziału w operacjach wsparcia pokoju w ramach Sojuszu 
Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organisation 
– NATO), Unii Europejskiej (ang. European Union – EU), 
Organizacji Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations – UN) 
oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ang. 
Organization for Security and Cooperation in Europe – OSCE) 
lub samodzielnych działań Rzeczypospolitej Polskiej w tym 

obszarze. 
 Zapisy DU-7.3.4.1(B) mogą być również wykorzystywane 
w wymiarze wielonarodowym, w ramach działań połączonych 
z innymi koalicjantami, np. w zakresie uzgodnionym przez pań-
stwa uczestniczące w działaniach wsparcia pokoju pod auspicjami 
Unii Europejskiej bądź pomiędzy państwami niebędącymi człon-
kami Sojuszu.
Zakres dokumentu 
 Dokument ten reguluje kwestie organizacji procesu szkolenia 
w ramach przygotowania komponentu wojskowego do udziału 
w misjach zagranicznych i operacjach, podczas których plano-
wane są działania z zakresu wsparcia pokoju. 
 Szkolenie wg DU-7.3.4.1(B) należy skorelować z innymi 
dokumentami szkoleniowymi, w tym programami szkolenia. 
Realizacja przedsięwzięć opisanych w tym dokumencie za-
pewni kompleksowe przygotowanie szkolonych komponentów 
sił zbrojnych zarówno z przedmiotów ogólnowojskowych, jak 
i specjalistycznych.
Zawartość dokumentu
 Dokument uzupełniający DU-7.3.4.1(B) określa najważniejsze 
cele oraz zagadnienia szkoleniowe z obszaru działań dotyczących 
wsparcia pokoju. Realizacja ich zapewni osiągnięcie wymogów 
Sojuszu, a jednocześnie przyczyni się do rozwoju zdolności indy-
widualnych personelu i jednostek wyznaczonych do prowadzenia 
wspólnych działań w ramach operacji wsparcia pokoju. (rys. 1.)
 Główną część dokumentu stanowią moduły szkoleniowe, 
które dzięki swojej tematyce umożliwiają zapewnienie harmoni-
zacji kształcenia i szkolenia oraz pozwalają personelowi odpowie-
dzialnemu za planowanie, dowódcom i instruktorom, pozyskanie 

niezbędnych informacji potrzebnych do przygotowania, a także 
przeprowadzenia szkolenia w ramach operacji wsparcia pokoju.
Szkolenie to ma na celu osiągnięcie gotowości sił wydzielanych do 
takich działań oraz zmaksymalizowanie ich interoperacyjności, 
niezbędnej w ramach ewentualnych sojuszy lub koalicji. Efekt 
szkolenia osiąga się poprzez realizację celów określonych w mo-
dułach szkoleniowych. Aby sprostać dodatkowym potrzebom 
szkoleniowym, wynikającym m.in. z wiedzy nt. spodziewanych 
działań wsparcia pokoju, do wskazanej tematyki w poszczegól-
nych modułach mogą zostać dodane kolejne tematy. Idea i układ 
obszarów oraz modułów szkoleniowych przygotowujących do 
działań wsparcia pokoju pozwala na dostarczenie niezbędnych 
informacji do udziału w tego typu działaniach.
 W projekcie studyjnym dokumentu Szkolenie do działań 
wsparcia pokoju – DU-7.3.4.1(B) dużo uwagi poświęcono tema-
tyce ochrony wojsk (ang. force protection – FP), która z uwagi 

na to, że jest integralną częścią każdego działania, została zawarta 
w wielu modułach szkoleniowych. Zajęcia z ochrony wojsk należy 
traktować jako kluczowy element szkolenia do działań wsparcia 
pokoju, mający bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i moż-
liwość przetrwania w trudnych warunkach, w których często 
działania te są prowadzone.
 DU-7.3.4.1(B) zawiera ponadto panele szkoleniowe z takich 
obszarów, jak: techniki operacyjne, zasady użycia siły, taktyka, 
świadomość kulturowa, reformowanie sektora bezpieczeń-
stwa, współpraca cywilno-wojskowa w zakresie transformacji 
systemowej.
 Jako tematykę uzupełniającą, niezbędną do opanowania 
w procesie przygotowania do udziału w działaniach wsparcia 
pokoju, w dokumencie zawarto między innymi:

 – opanowanie zamieszek i kontrola nad zgromadzeniami;
 – współpraca/koordynacja współdziałania z organizacjami 

międzynarodowymi, rządowymi i pozarządowymi;
 – relacje z mediami;
 – wspieranie akcji niesienia pomocy humanitarnej;
 – zarządzanie stresem.

 W dokumencie odniesiono się również do oceny gotowości do 
działań (narzędzia ewaluacji) po zrealizowaniu procesu szkolenia 
do wykonywania zadań w ramach wsparcia pokoju.
 W Siłach Zbrojnych RP kierownikiem komórki/jednostki 
organizacyjnej właściwym z tytułu przyporządkowania odpo-
wiedzialności za obszar tematyczny określony dokumentem jest 
Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 SG 
WP. ☐

Rys. 1. Rodzaje operacji wsparcia pokoju

Doktryna logistyczna wojsk 
lądowych – DT-4.2(B)

ppłk Dariusz ŻYDAK
Zastępca Szefa Oddziału
Oddział Doktryn i Regulaminów 
Rodzajów Wojsk i Służb
CDiS SZ

 Dokument reguluje problematykę planowania, organizowa-
nia i realizowania całego spektrum przedsięwzięć logistycznych 
w operacjach sojuszniczych na lądzie. 
 CDiS SZ zaplanowało opracowanie narodowego odpowied-
nika dokumentu sojuszniczego, którym będzie dokument tak-
tyczny Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych – DT-4.2(B). 
Termin opracowania zaplanowano wstępnie na lata 2016–2017. 
Niemniej jednak z uwagi na trwający proces opracowywania 
Koncepcji zabezpieczenia logistycznego szczebla dywizji1) i prze-
widywane rozpoczęcie wdrażania rozwiązań z niej wynikających 
CDiS SZ wyszło z propozycją rozpoczęcia prac nad DT-4.2(B) 
dopiero po opracowaniu ww. koncepcji. CDiS SZ zaproponowało 
również, aby dokument ALP-4.2(B) wprowadzić do użytku w re-
sorcie obrony narodowej w wersji oryginału do stosowania przez 
siły wydzielane do działań w ramach NATO.
 Powyższe rozwiązanie zapewni terminową implementację 
ALP-4.2(B) w deklarowanym przez stronę polską terminie imple-
mentacji: DOP+36, tj. do końca 2018 r.2), niezależnie od terminu 
opracowania odpowiednika narodowego: DT-4.2(B). Umożliwi 
to uwzględnienie w dokumencie narodowym planowanych ak-
tualnie rozwiązań, w tym przede wszystkim zmian struktural-
nych i kompetencyjnych w systemie zabezpieczenia logistycznego 
Wojsk Lądowych poziomu drugiego – taktycznego.
 Decyzją Nr 88/Log./P4 Ministra Obrony Narodowej z dnia 
30.11.2017 r. dokument ALP-4.2(B), Land Forces Logistic Doctrine 
został wprowadzony do użytku w resorcie obrony narodowej 
w wersji oryginału do stosowania przez siły wydzielane do dzia-
łań w ramach NATO. Dokument obowiązuje od 02.01.2018 r. ☐ 

1) Koncepcja… opracowywana jest przez zespół roboczy pod przewodnictwem 
Szefa Zarządu Logistyki – P4 Sztabu Generalnego WP� Aktualnie trwa uzgad-
nianie jej ostatecznych zapisów z właściwymi jednostkami oraz komórkami 
organizacyjnymi resortu obrony narodowej�

2) Krajowa odpowiedż ratyfikacyjna nr 1111/ROK/P z dnia 20�10�2015 r� w sprawie 
dokumentu STANAG 2406 Ed� 7 dotyczącego publikacji ALP-4�2(B)�

W ramach prac grupy roboczej NATO Combat Service 
Support Working Group – CSS WG opracowano do-
kument ALP-4.2(B), Land Forces Logistic Doctrine 

(STANAG 2406 ed. 7), który opublikowano w dniu 08.12.2015 r. 
ALP-4.2(B) jest podstawowym dokumentem regulującym proble-
matykę planowania, organizowania i realizowania zabezpieczenia 
logistycznego wojsk lądowych w układzie sojuszniczym. Określa 
zasady zabezpieczenia logistycznego jednostek wojsk lądowych 
poziomu taktycznego do szczebla komponentu włącznie, które 
mają zastosowanie w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Skupia się 
na realizacji zadań logistycznych realizowanych na pierwszej 
i drugiej linii wsparcia logistycznego.

Rys. 1. Poziomy i linie wsparcia logistycznego
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Zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9000 i ISO 
9001 zapewnienie jakości jest jednym z elementów systemu 
zarządzania jakością (SZJ), który jest skoordynowanym 

działaniem dotyczącym kierowania organizacją i jej nadzoro-
wania w odniesieniu do jakości. Kierowanie i nadzorowanie za-
zwyczaj obejmuje, oprócz ww. elementu, współdziałające ze sobą 
środki, takie jak ustanowienie polityki jakości, celów dotyczących 
jakości, planowanie jakości, sterowanie jakością i doskonalenie 
jakości. 
 W tym kontekście należy dojść do wniosku, 
że w instytucji, jaką jest resort obrony narodowej (RON), 
System Kierowania i Dowodzenia SZ RP (SKiD SZ RP) po-
siadający właściwe struktury, zakres kompetencyjny i zasoby 
 jest szczególnym rodzajem zarządzania, które umożliwia kiero-
wanie komórkami RON i nadzorowanie ich. Tym samym mógłby 
stwarzać warunki dla funkcjonowania właściwego systemu za-
rządzania jakością (SZJ) w komórkach organizacyjnych Systemu 
Funkcjonalnego Szkolenia (SFS).
 RON w swoich fundamentach funkcjonowania mógłby speł-
niać wymagania jako organizacja implementująca SZJ, stosując 
właściwe wymagania prawne (nowelizując dokumenty doktry-
nalne i opracowując standardy normujące SZJ), opierając się 
na zasadach oraz założeniach międzynarodowych norm ISO 
9000 i ISO 9001 oraz powiązanych z nimi normami ISO 9004 
i ISO 1901, a także bazując na wykorzystywanych w SFS kom-
ponentach zdolności funkcjonalnych (kryteriach kategoryzacji 
DOTMLPF-I). 
 ISO 9001 w swoich założeniach przyjmuje, że SZJ jest stra-
tegiczną decyzją organizacji, która może wspomóc poprawę 
ogólnych efektów działania oraz stanowić solidną podstawę 
do inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju, a także 
uwzględniania ryzyka i szans związanych z kontekstem i celami 
organizacji. 
 Zgodnie z normą organizacja powinna określić odpowiednie 
procesy potrzebne w SZJ i ich zastosowanie w organizacji, a także:

 – określić wymagane wejścia i oczekiwane wyjścia tych 
procesów;

 – określić sekwencje tych procesów i ich wzajemne 
oddziaływanie;

 – określić i stosować kryteria oraz metody (uwzględniając mo-
nitorowanie, pomiary oraz powiązane wskaźniki efektów 
działania) potrzebne do zapewnienia skutecznego przebiegu 
i nadzorowania tych procesów;

 – określić zasoby potrzebne dla tych procesów i zapewnić ich 
dostępność;

 – uwzględniać ryzyka i szanse, które określono zgodnie 
Rys. 1. Modelowa struktura cyklu PDCA

zagwarantować zwiększoną efektywność kryteriów i ich dobór, 
które są określane oraz, jeśli to konieczne, modyfikowane przez 
organizacje w strategii (planach) jej działania.
 Taki sposób stosowania cyklu PDCA może zapewnić orga-
nizacji odpowiednie zasoby dla jej procesów, odpowiednie za-
rządzanie procesami i systemem jako całością oraz identyfikację 
i uwzględnienie szans na poprawę. 
 Stosując w RON przyjęty powyżej schemat postępowania 
w oparciu o cykl PDCA, właściwe komórki organizacyjne SFS 
mogłyby działać celem osiągnięcia efektywnego SZJ, wykorzy-
stując następujące po sobie w porządku logicznym i cykliczne 
procesy planowania, wdrażania/realizacji, nadzorowania/spraw-
dzania oraz ciągłego doskonalenia (naprawy) przyjętych norm, 
sposobów działania lub obowiązujących procedur w SFS, a tym 
samym gwarantowałyby uzyskanie jak najlepszych rezultatów 
przedsięwzięć szkoleniowych w SFS. 
 Norma ISO 9001 odwołuje się do normy ISO 9000 jako źródła, 
w którym opisano niezbędne podstawy systemu zarządzania 
jakością oraz zostały zdefiniowane zasady zarządzania jakością. 
Opisy tych zasad zawierają wyjaśnienia, dlaczego zasada jest 
istotna dla organizacji, a także pokazują przykłady korzyści zwią-
zane z zasadą oraz typowe działania organizacji, gdy zasada jest 
stosowana. Przywołane zasady zarządzania jakością obejmują:

 – orientację na klienta,
 – przywództwo,
 – zaangażowanie ludzi,
 – podejście procesowe,
 – doskonalenie,
 – podejmowanie decyzji na podstawie dowodów,
 – zarządzanie relacjami.

 Zasada orientacji na klienta w SZJ to ustosunkowanie się do 
potrzeb, wymagań, a także otrzymywanych ocen i opinii oraz 
do innych żywotnych przesłanek (np. ryzyka i szans) uzyskiwa-
nych od użytkownika (klienta, konsumenta), które powinny być 
analizowane, określane i konsekwentnie uwzględniane (speł-
niane) przez organizację (najwyższe kierownictwo) w zakresie 
dostosowywania dostarczanego produktu oraz zaproponowania 
najlepszej oferty, która odpowiada na potrzeby użytkownika 
(zwiększa zadowolenie i zaspokaja oczekiwania klienta) oraz 
spełnia (utrzymuje) wymagania prawne i regulacyjne.
 Przyjęcie przez RON powyższej zasady pozwalałoby na mia-
rodajne współoddziaływanie między kierownictwem MON 
a organizatorami i użytkownikami produktów SFS (interakcję 
– sprzężenie zwrotne pomiędzy informacjami o zgodnościach/
niezgodnościach jakości a decyzjami odpowiednich przełożo-
nych), dzięki czemu tworzyłoby warunki prawidłowego przysto-
sowania procesu przedsięwzięć szkoleniowych do oczekiwanych 
wymogów użytkowników.
 W normie ISO 9001 opisuje się przywództwo jako cechę, 
którą powinno wykazywać najwyższe kierownictwo organizacji 
w odniesieniu do SZJ. Najwyższe kierownictwo w pełni powinno 
zaangażować się i wziąć odpowiedzialność za skuteczność SZJ. 
Jego rolą jest również:

 – zapewnienie ustanowienia polityki jakości i celów jakościo-
wych do SZJ oraz ich zgodności z kontekstem i strategicznym 
kierunkiem organizacji;

 – zapewnienie zintegrowania wymagań SZJ z procesami 
organizacji;

 – promowanie stosowania podejścia procesowego oraz opartego 
na ryzyku;

 – zapewnienie dostępności zasobów potrzebnych w SZJ;
 – awizowanie znaczenia skutecznego SZJ i jego zgodności 

z wymaganiami;
 – zapewnienie, aby SZJ osiągał zamierzone wyniki;

 Planowanie powinno obejmować ustanowienie nowych 
poprawionych planów, udoskonalonych kierunków działania 
na podstawie rekomendacji i ocen, definiowanie zweryfikowa-
nych celów oraz stosownych zadań, modyfikowanie/według po-
trzeb/Księgi Jakości2), opracowanie ulepszonych narzędzi (np. 
kart jakości, procedur, instrukcji itp.) niezbędnych do doskona-
lenia realizowanych zadań, zgodnych z wymaganiami określo-
nymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz przepisach 
wewnętrznych danej organizacji. 
 Wdrażanie działań niezbędnych do spełnienia wymagań do-
tyczących dostarczanego zaplanowanego produktu powinno od-
bywać się między innymi przez określenie wymagań dla wyrobów 
i usług, ustalenie kryteriów dla procesów oraz akceptacji wyrobów 
i usług, określenie zasobów potrzebnych do osiągnięcia zgodnych 
z wymaganiami wyrobów i usług, wdrażanie nadzoru nad pro-
cesami zgodnie z kryteriami, a także określanie, utrzymywanie  
i przechowywanie udokumentowanej informacji3). 
 Ocena efektów działania powinna obejmować monitorowa-
nie, pomiar, analizę i ocenę efektów działania oraz skuteczności 
SZJ. Monitorowanie i pomiary mogą obejmować działania w po-
staci m.in. ankiet czy raportów. Analiza oraz ocena powinna 
obejmować odpowiednie dane z monitorowania i pomiaru. 
Niezbędne jest również, aby organizacja przeprowadzała au-
dyt wewnętrzny4) w celu uzyskania informacji o tym, czy SZJ 
jest zgodny z wymaganiami własnymi organizacji i norm serii 
9000, a także czy jest on skutecznie wdrożony oraz utrzymywany. 
Najwyższe kierownictwo5) powinno przeprowadzić przegląd SZJ 
organizacji (audyt zewnętrzny6)) w celu zapewnienia jego stałej 
przydatności, adekwatności i skuteczności oraz zgodności ze 
strategicznymi kierunkami organizacji. 
 Rozważanie analiz i ocen oraz danych z przeglądów zarzą-
dzania ma na celu określenie, czy istnieją potrzeby oraz szanse, 
które powinny być uwzględnione jako elementy ciągłego dosko-
nalenia. Doskonalenie występujących niezgodności i wprowadze-
nie działań korygujących powinno zaspokajać wymagania oraz 
2) Księga Jakości (ang� Quality Manual) – wg ISO 9000 jedna z udokumento-

wanych informacji w systemie zarządzania jakością, w której określany jest 
system zarządzania jakością organizacji� Może ona różnić się co do szczegó-
łów i formy w celu dostosowania jej do wielkości organizacji i jej złożoności� 
W edycji ISO 9001:2015 wszystkie specyficzne terminy: dokumentacja, księga 
jakości, udokumentowane procedury, zapisy – zostały zastąpione jednym ter-
minem – udokumentowana informacja, w ramach osiągania spójności z innymi 
normami systemu zarządzania�

3) Zgodnie z ISO 9000 – jest to informacja (znaczące fakty o obiekcie /np� jednostce, 
elemencie, procesie, organizacji, systemie, zasobie/), która powinna być nadzo-
rowana i utrzymywana przez organizację, oraz nośnik, na jakim jest zawarta� 
Udokumentowana informacja może odnosić się do: a) systemu zarządzania, 
łącznie ze związanymi procesami, b) informacji stworzonej pod kątem dzia-
łalności organizacji (dokumentacja) c) dowodu osiąganych wyników (zapisy)�

4) Zgodnie z ISO 19011 audyt wewnętrzny – nazywany audytem strony pierwszej, 
jest przeprowadzany przez samą organizację lub w jej imieniu dla potrzeb 
przeglądu zarządzania (określenia przydatności, adekwatności lub skuteczności 
obiektu w celu osiągnięcia ustalonych celów) oraz do innych celów wewnętrz-
nych i może stanowić dla organizacji podstawę do zadeklarowania przez nią 
zgodności�

5) Zgodnie z ISO 9001 jest to osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu 
kierują organizacją i ją nadzorują� Posiadają oni kompetencje do delegowania 
uprawnień i zapewnienia zasobów w organizacji�

6) Zgodnie z ISO 19011 audyt zewnętrzny obejmuje zazwyczaj audyt strony drugiej 
i audyt strony trzeciej� Audyt strony drugiej jest przeprowadzany przez strony 
zainteresowane organizacją, takie jak klienci, lub przez inne osoby występujące 
w ich imieniu� Audyt strony trzeciej jest przeprowadzany przez niezależne orga-
nizacje audytujące, takie jak instytucje regulacyjne lub jednostki certyfikujące�

z ustalonymi wymaganiami;
 – oceniać te procesy i wdrażać wszelkie zmiany niezbędne do 

zapewnienia, aby procesy te osiągały zamierzone wyniki;
 – doskonalić procesy i SZJ.

 Stosując zasadę, że RON dąży do stałego podnoszenia po-
ziomu szkolenia SZ RP, uzasadnione byłoby uwzględnianie wyżej 
wymienionych kryteriów SZJ w celu właściwego planowania 
i doskonalenia procesów przedsięwzięć szkoleniowych w SFS. 
Jednocześnie, biorąc pod uwagę powyższe założenia, kierow-
nictwo RON, stwarzając możliwości zastosowania procesów SZJ, 
określając wymagania (kontekst) i posiadając komórki organiza-
cyjne SFS na właściwych poziomach SKiD SZ RP, wykazywałoby 
zdolność do dostarczania żołnierzom/instytucjom odpowied-
niego, zgodnego z ich oczekiwaniami/wymaganiami pakietu 
przedsięwzięć szkoleniowych i bazy szkoleniowej wraz z materia-
łami źródłowymi (dokumentami doktrynalnymi, instrukcjami, 
procedurami itp.). Efektem takiego działania byłoby zapewnienie 
stosownej jakości elementów planowania, organizowania, realiza-
cji, doskonalenia i kontroli przedsięwzięć szkoleniowych w całym 
obszarze SFS.
 Norma zachęca organizację do zastosowania podejścia pro-
cesowego, a także uwzględnienia cyklu PDCA1) oraz podejścia 
opartego na ryzyku podczas opracowywania, wdrażania i do-
skonalenia skuteczności SZJ.
 W ujęciu normy przyjęcie przez organizację (RON) zasad 
podejścia procesowego ułatwia zaplanowanie procesów i związ-
ków między nimi. Zrozumienie powiązanych ze sobą procesów 
i zarządzanie nimi jako systemem przyczynia się do skuteczności 
i efektywności organizacji w osiąganiu zamierzonych wyników. 
Ponadto takie podejście umożliwia organizacji nadzorowanie 
powiązań i zależności pomiędzy procesami systemu, tak aby 
poprawić całkowite efekty działań.
 Cykl PDCA opisany w ISO 9001 zachowuje ciąg następujących 
po sobie połączonych działań przedstawionych poniżej, które 
mogą być zastosowane do wszystkich procesów i do SZJ jako 
całości:

 – planuj: ustal cele systemu i jego procesów oraz zasoby potrzebne  
do dostarczenia wyników zgodnych z wymaganiami klientów 
i polityki organizacji oraz zidentyfikuj ryzyka i szanse;

 – wykonaj: wdróż, co było zaplanowane;
 – sprawdź: monitoruj i (gdzie to ma zastosowanie) mierz pro-

cesy oraz będące ich wynikiem wyroby i usługi w odniesieniu 
do polityki, celów, wymagań i zaplanowanych działań oraz 
przedstawiaj wyniki, oceniaj efekty wdrożeń;

 – działaj: podejmij działania doskonalące, a jeśli to konieczne, 
wprowadź konieczne zmiany w planach.

1) Ang� Plan - Do - Check - Act, czyli „Zaplanuj - Wykonaj - Sprawdź - Popraw”�

System zarządzania 
jakością w Systemie 
Funkcjonalnym Szkolenia – 
istota

kmdr por. Waldemar KASUŁA
Starszy Specjalista
Oddział Analiz Szkolenia
CDiS SZ
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 – angażowanie, kierowanie i wspieranie osób, które mają wpływ 
na skuteczność zarządzania jakością;

 – promowanie ciągłego doskonalenia;
 – wspieranie innych właściwych członków kierownictwa w wy-

kazywaniu przywództwa w obszarze ich odpowiedzialności.
 Według założeń normy istotnym elementem właściwego SZJ 
jest wsparcie, które obejmuje między innymi zasoby (ludzie, 
infrastruktura, środowisko funkcjonowania procesów), a także 
kompetencje7), świadomość, komunikację oraz udokumentowaną 
informację. 
 Jedną z zalecanych udokumentowanych informacji w SZJ jest 
wspomniana wcześniej Księga Jakości. Jest to forma specyfikacji, 
która określa sposób zarządzania jakością w organizacji. W RON, 
w odniesieniu do SFS, Księga Jakości mogłaby zostać dostoso-
wana, co do szczegółów i formy oraz zakresu kompetencji, do 
właściwego podsystemu SFS8), zawierającego między innymi9):

 – deklarację polityki oraz celów procesu zarządzania jakością, 
zakres i zasady działania, zidentyfikowane potrzeby użyt-
kowników SFS;

 – przypisanie obowiązków odpowiedzialności za realizację za-
dań zapewnienia jakości dla poszczególnych zarządzających 
i użytkowników podsystemów SFS;

 – zestaw zasad zapewniania jakości w obszarze planowania, 
wprowadzania, monitorowania i przeglądu, związanych z za-
kresem działania danego podsystemu SFS;

 – wymagania i zasady dokumentowania procesów jakości; 
 – zasady prowadzenia audytu wewnętrznego; 
 – zasady postępowania z wykrytymi niezgodnościami i od-

stępstwami od wymagań/norm;
 – zasady prowadzenia analizy wyników działania systemu i do-

skonalenie systemu jakości;
 – karty jakości (kontrolne), opracowane przez zarządzających 

7) Zgodnie z ISO 9000 – kompetencja to zdolność stosowania wiedzy i umiejętności 
w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów�

8) Zgodnie z obowiązującą Decyzją nr 56/Org�/P5 Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 24�12�2013 r� w sprawie Organizatorów Systemów Funkcjonalnych SZ RP 
SFS obejmuje podsystemy: a) szkolenia wojsk; b) szkolenia dowództw i sztabów; 
c) kształcenia zawodowego; d) szkolenia rezerw osobowych; e) koordynacji szko-
leń i ćwiczeń realizowanych w układzie międzynarodowym; f) zabezpieczenia 
procesu szkolenia; g) wykorzystania doświadczeń�

9) Na podstawie Decyzji nr 400/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 
20�12�2012 r� w sprawie wdrożenia w lotnictwie SZ RP Systemu zapewnienia 
jakości w lotnictwie�

i użytkowników SFS10), opisujące właściwe zdolności opera-
cyjne poszczególnych podsystemów SFS;

 – zasady prowadzenia i ochrony dokumentacji jakości. 
 Według normy stosowne działania, takie jak na przykład 
szkolenia, kursy, mentoring, powinny pozyskiwać i podnosić 
kompetencje osób wykonujących zadania/prace. Organizacja 
powinna więc zapewniać, aby osoby były kompetentne dzięki 
odpowiedniemu wykształceniu lub zdobytemu doświadcze-
niu. Ponadto powinna, tam gdzie to ma zastosowanie, podjąć 
działania w celu uzyskania niezbędnych kompetencji i ocenić 
skuteczność podjętych działań oraz przechowywać odpowied-
nio udokumentowane informacje jako dowód kompetencji. 
Opracowywanie właściwego formatu udokumentowanej infor-
macji (księgi jakości, kart jakości, procedur, instrukcji, itp.) oraz 
jej przegląd, aktualizacja, zatwierdzanie, ochrona i nadzór nad 
nią są w organizacji elementami niezbędnymi do zapewnienia 
doskonalenia i skuteczności procesów oraz kompetencji SZJ.
 Kiedy się bazuje na wyżej opisanych założeniach norm serii 
9000 wydaje się, że najbardziej istotnymi elementami wprowa-
dzenia procesu zarządzania jakością (cyklu PDCA) w RON by-
łoby ustalenie celów i polityki jakości oraz struktur i zasobów jako 
rozwiązań systemowych zarządzania jakością dla organizatorów 
SFS i najwyższego kierownictwa. Ponadto późniejszymi istotnymi 
działaniami byłaby diagnoza i ocena skuteczności (audyty) przy-
jętych rozwiązań planowania, organizowania, realizacji i kontroli 
przedsięwzięć szkoleniowych w SFS, a w razie potrzeby dalsza ich 
modyfikacja w oparciu o rezultaty działań podjętych w ramach 
stworzonego SZJ oraz aktualne uwarunkowania funkcjonowania 
SKiD SZ RP i potrzeby SZ RP. 
 Wprowadzenie w RON na odpowiednich poziomach SKiD 
SZ RP SZJ w SFS stwarzałoby warunki dla zaistnienia bezpo-
średniego, ujemnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy infor-
macjami o zgodnościach/niezgodnościach jakości a decyzjami 
odpowiednich przełożonych w kierownictwie MON i SG WP. 
Dzięki posiadanym odpowiednim pełnomocnictwom przełożeni 
ustanawialiby, wprowadzali, utrzymywali i doskonalili SZJ w SFS 
łącznie z potrzebnymi procesami i ich wzajemnym oddziaływa-
niem. ☐

10) Zgodnie z obowiązującym SKiD SZ RP użytkownikami wybra-
nych podsystemów SFS są przedstawiciele właściwych komó-
rek organizacyjnych DG RSZ (wojsk lądowych, sił powietrznych, 
marynarki wojennej, wojsk specjalnych), DO RSZ, DWOT, KG ŻW i DGW,  
a także stosowni dowódcy jednostek wojskowych (JW)�

ppłk Andrzej LIS
Zastępca Szefa Oddziału
Oddział Wykorzystania Doświadczeń
CDiS SZ

Planowanie, 
kwalifikowanie i kierowanie 
na przedsięwzięcia 
szkoleniowe realizowane 
w ramach systemu 
doskonalenia zawodowego 
w jednostkach szkolnictwa 
wojskowego (ID 451)

Obserwacja nt. Kierowanie na kursy doskonalące prowa-
dzone w ramach systemu doskonalenia zawodowego 
w jednostkach szkolnictwa wojskowego (ID 451) zo-

stała zgłoszona do systemu wykorzystania doświadczeń (SWD) 
na poziomie polityczno-wojskowym przez ZPUSZiS-P3/P7. Na jej 
podstawie, w ramach zatwierdzonej przez Szefa SG WP Listy 
Priorytetowych Analiz (LPA) SWD w RON na 2017 r., przepro-
wadzono analizę nt. Planowanie, kwalifikowanie i kierowanie 
na przedsięwzięcia szkoleniowe realizowane w ramach systemu 
doskonalenia zawodowego w jednostkach szkolnictwa wojskowego.
Celem przeprowadzenia analizy było:

 – zidentyfikowanie obowiązujących procedur w zakresie pla-
nowania, kwalifikowania i kierowania na przedsięwzięcia 
szkoleniowe realizowane w ramach systemu doskonalenia 
zawodowego; 

 – zidentyfikowanie przyczyn rezygnacji z przydzielonych limitów 
oraz kierowania na przedsięwzięcia szkoleniowe bez zachowa-
nia norm czasowych, realizowane w ramach systemu dosko-
nalenia zawodowego w jednostkach szkolnictwa wojskowego;

 – zidentyfikowanie dobrych praktyk w zakresie planowania, 
kwalifikowania i kierowania na przedsięwzięcia szkoleniowe 
realizowane w ramach systemu doskonalenia zawodowego;

 – zidentyfikowanie możliwości i  uwarunkowań kierowania 
pracowników resortu obrony narodowej do udziału w przed-
sięwzięciach szkoleniowych realizowanych w ramach sys-
temu doskonalenia zawodowego w jednostkach szkolnictwa 
wojskowego;

 – opracowanie propozycji wykorzystania systemów informa-
tycznych w procesie planowania, kwalifikowania i kierowania 
do udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych realizowanych 
w ramach systemu doskonalenia zawodowego w jednostkach 
szkolnictwa wojskowego;

 – wypracowanie wniosków i rekomendacji działań naprawczych;
 – wskazanie wykonawców działań naprawczych.

 Proces analizy został ukierunkowany na wypracowanie pro-
pozycji rozwiązań usprawniających procesy planowania, kwalifi-
kowania i kierowania na przedsięwzięcia szkoleniowe realizowane 

w ramach systemu doskonalenia zawodowego oraz eliminujących 
przyczyny zidentyfikowanych problemów, z uwzględnieniem 
bieżących działań naprawczych (perspektywa krótkookresowa) 
oraz rozwiązań systemowych (perspektywa długookresowa).
 Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano na-
stępujące wnioski:

 – uwzględniając dotychczasowe doświadczenia i dobre prak-
tyki, celowe jest doprecyzowanie w dokumentach normatyw-
nych obowiązujących procedur dotyczących kwalifikowania 
i kierowania na przedsięwzięcia szkoleniowe w ramach sys-
temu doskonalenia zawodowego;

 – w perspektywie długoterminowej celowe jest oprzyrządo-
wanie informatyczne procesów planowania, kwalifikowania 
i kierowania do udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych 
realizowanych w ramach systemu doskonalenia zawodowego 
w jednostkach szkolnictwa wojskowego;

 – na etapie planowania przedsięwzięć szkoleniowych w ramach 
systemu doskonalenia zawodowego dostrzega się potrzebę 
usprawnienia zarządzania informacją o dostępnych kursach;

 – na etapie kwalifikowania i kierowania na przedsięwzięcia 
szkoleniowe w ramach systemu doskonalenia zawodowego 
kluczowym czynnikiem warunkującym ich sprawną reali-
zację jest dotrzymywanie dyscypliny wykonawczej przez 
jednostki organizacyjne.

 Mając na uwadze sformułowane powyżej wnioski, zareko-
mendowano podjęcie działań naprawczych w zakresie:

 – uwzględnienia podczas nowelizacji dokumentów normatyw-
nych regulujących problematykę planowania, kwalifikowania 
i kierowania na przedsięwzięcia szkoleniowe w ramach sys-
temu doskonalenia zawodowego:

 – zmian dotyczących terminów w procesie kwalifikowania 
i kierowania na naukę, 

 – procedury zmiany kandydatów na naukę w sytuacjach 
losowych, 

 – wprowadzenia roli „gestora kursów” (albo „właściciela szko-
leń”) oraz zasad kierowania na naukę pracowników resortu 
ON;

 – uwzględnienia w ramach rozwoju ZWSI RON modułu 
doskonalenia zawodowego obejmującego funkcjonalności 
wspierające procesy planowania, kwalifikowania i kierowania 
na przedsięwzięcia szkoleniowe w ramach systemu doskona-
lenia zawodowego;

 – udostępnienia na stronach intranetowych RON w systemie 
teleinformatycznym MILNET-Z bazy założeń organizacyjno-
-programowych przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych 
w ramach systemu doskonalenia zawodowego;

 – zwrócenia szczególnej uwagi dowódców i organów kadro-
wych na dyscyplinę wykonawczą na etapie kwalifikowania 
i kierowania na naukę oraz wdrażanie dobrych praktyk zi-
dentyfikowanych w tym obszarze.

 Sprawozdanie końcowe z analizy zostało zatwierdzone przez 
Szefa SG WP w dniu 29.09.2017 r. Aktualnie w ramach procesu 
wykorzystania doświadczeń realizowany jest etap planowania 
działań naprawczych, w którym uczestniczą następujące komórki 
i jednostki organizacyjne: DKadr MON, DNiSW MON, ZOiU-P1, 
ZPUSZiS-P3/P7, DG RSZ, DO RSZ, KG ŻW, DGW, ISI. Komórką 
organizacyjną pełniącą funkcję głównego wykonawcy działań 
naprawczych1) jest ZPUSZiS-P3/P7 poprzez zarządzającego pod-
systemem kształcenia zawodowego systemu funkcjonalnego sys-
temu szkolenia SZ RP. ☐
1) „Główny wykonawca – organizacja (jednostka lub komórka organizacyjna), 

która otrzymała zadanie realizacji i koordynacji wdrażania działań napraw-
czych”� Cytat za: Instrukcja systemu wykorzystania doświadczeń (Szkol� 
879/2014), s� 31�
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mjr Radosław ZIELIŃSKI
Specjalista
Oddział Wykorzystania Doświadczeń
CDiS SZ

Doświadczenia 
z prowadzenia działań 
w terenie zurbanizowanym 
(TZ) w oparciu o przykłady 
z historii wojskowości

Biorąc pod uwagę dokumenty prognozujące stan środowiska 
bezpieczeństwa w perspektywie najbliższych 10–20 lat, 
opracowane przez NATO, USA i WB, tj. JOE 2035, SFA 

oraz GST 45, można zauważyć, że postępująca urbanizacja jest 
zjawiskiem, które bezalternatywnie czeka ludzkość w najbliż-
szych latach. A zatem TZ stanie się głównym rodzajem pola walki. 
Należy więc uważnie obserwować współczesne konflikty, które 
toczą się w TZ i wyciągając wnioski z ich przebiegu, wdrażać 
rozwiązania zarówno w zakresie wprowadzania nowoczesnego 
sprzętu, elastycznych struktur organizacyjnych wojsk, jak i in-
tensywnego szkolenia SZ RP do walki w TZ. Należy przyjrzeć 
się także historycznym przykładom walk w TZ, gdyż sama idea 
się nie zmieniła i bitwy w TZ podczas II wojny światowej, walk 
w Czeczenii i najświeższy przykład – starć w Aleppo – pełne 
były ciekawych i niekonwencjonalnych rozwiązań, które można 
by wykorzystać nawet dziś, a część z nich została zapomniana 
przez większość sił zbrojnych na świecie.
 Analizując historyczne doświadczenia w obszarze działań 
w TZ można zauważyć, że na przestrzeni wieków działania w mie-
ście (lub zdobywanie miast) ciągle ewoluowało i było dostoso-
wywane do ówczesnych uwarunkowań militarnych– uzbrojenia, 
taktyki czy też celów podjętych działań. Jednak walki o miasta 
nie miały charakteru walki w TZ. Przeważnie po sforsowaniu 
murów lub wałów obronnych strona atakująca zajmowała miasto 
i z reguły na tym etapie kończyły się działania zbrojne. Walki 
w TZ w bardziej współczesnym znaczeniu zaczęły się w praktyce 
dopiero podczas II wojny światowej.
 Pierwszym przykładem tego typu działań może być bitwa 
o Stalingrad1) (operacja pk. „Fall Blau”), która toczyła się w okresie 
od 23 sierpnia 1942 r. do 2 lutego 1943 r. W tym czasie wojska 
niemieckie planowały zająć Stalingrad, gdyż stanowił on siedzibę 
wielu fabryk zbrojeniowych, a także był olbrzymim portem prze-
ładunkowym na Wołdze. Jak wynika z literatury przedmiotu, już 
w połowie sierpnia Rosjanie zaczęli ewakuować na lewy brzeg 
1) W walkach o Stalingrad brały udział: jednostki 6� Armii gen� F� Paulusa, 4� 

Armii Pancernej gen� H� Hotha oraz kilka jednostek rumuńskich w ogólnej sile 
ok� 1 mln żołnierzy po stronie niemieckiej, natomiast po stronie radzieckiej: 
jednostki 62� Armii gen� W� Czujkowa, 2� Armii Gwardii gen� R� Malinow-
skiego oraz Frontu Dońskiego gen� K� Rokossowskiego w ogólnej sile ok� 1,1 
mln żołnierzy� Przyp� aut�

Wołgi dzieci i nieprzydatnych cywilów. Mimo to duża część po-
pulacji pozostała w mieście. Od 23 sierpnia zaczęły się bombardo-
wania miasta. Ruiny, wynik bombardowań, były problemem dla 
przemieszczających się po mieście żołnierzy niemieckich oraz po-
jazdów pancernych i jednocześnie stanowiły dogodne schronienie 
dla obrońców. Na ulicach Stalingradu Niemcy początkowo góro-
wali na Rosjanami pod względem wyszkolenia, wyposażenia i siły 
ognia, ale z czasem sytuacja się wyrównała. Czerwonoarmiści 
zamienili część domów w twierdze przygotowane do obrony 
okrężnej. Ostrzał z dobrze zamaskowanych stanowisk broni ma-
szynowej i moździerzy powodował duże straty u atakujących. 
Można je było zniszczyć tylko bezpośrednim trafieniem z bliska. 
Niemieckie wozy bojowe przemieszczające się wśród zabudowań 
były narażone na ostrzał z dobrze ukrytych stanowisk przeciw-
pancernych. Rosyjskie 45 mm działa ppanc. ustawiano w piw-
nicach domów, skąd przez niewielkie okienka otwierały ogień 
do czołgów z niewielkiej odległości. Natomiast żołnierze nie-
mieccy do niszczenia podobnych stanowisk piwnicznych używali 
szybkostrzelnych działek przeciwlotniczych2). Co więcej, Niemcy 
utworzyli w Stalingradzie specjalne grupy szturmowe składające 
się z saperów i piechoty, które były wspierane przez czołgi, działa 
pancerne lub samobieżne działa przeciwlotnicze. Grupy te były 
wyposażone w ładunki wybuchowe, wiązki granatów i miotacze 
płomieni. Jednak do walki z obrońcami rozlokowanymi na naj-
wyższych piętrach budynków sprzęt pancerny był już mniej 
przydatny. W tym względzie decydowała walka wręcz3). Duże 
znaczenie miało wyszkolenie, inicjatywa i odwaga dowódców niż-
szego szczebla, ponieważ specyfika terenu powodowała, że walki 
były toczone niewielkimi grupami w zdecentralizowany sposób. 
Rosjanie, oprócz punktów oporu w budynkach, tworzyli mobilne 
grupy szturmowe, które w przypadku zajęcia jakiegoś budynku 
przez Niemców natychmiast dokonywały kontrataku, usiłując 
odbić obiekt. W warunkach walki w ruinach duże znaczenie 
miała działalność strzelców wyborowych. Zarówno niemieccy, 
jak i rosyjscy snajperzy byli bardzo skuteczni w eliminowaniu 
żołnierzy przeciwnika. Wielokrotnie dochodziło do pojedynków 
snajperskich. Walki o miasto były bardzo krwawe. Obie strony 
poniosły duże straty4). 19 listopada Armia Czerwona w ramach 
operacji pk. „Uran” zaatakowała skrzydła Niemców oraz ich so-
juszników i otoczyła 6. Armię Polową wraz z częścią 4. Armii 
Pancernej w tzw. kotle stalingradzkim. Po niepowodzeniu prób 
odblokowania 6. Armii, Niemcy, pod wpływem ekstremalnych 
warunków atmosferycznych (silne mrozy), braku amunicji i za-
opatrzenia, poddali się 2 lutego 1943 r.
 Kolejny przykład z okresu II wojny światowej to bitwa 
o Berlin. 25 kwietnia 1945 r. rozpoczął się radziecki szturm 
na Berlin, w którym Niemcy zorganizowali system punktów 
i gniazd ogniowych w oparciu o okna czy balkony poszczegól-
nych pięter wyposażonych w broń strzelecką oraz ppanc (tzw. 
panzerfausty5))6). Również podejścia do dworców i mostów 
2) Użycie posiadanego uzbrojenia w niekonwencjonalny sposób�
3) A� Socha, Strategia i Taktyka: walka w mieście, http://rp�pl/artykul/358589-Stra-

tegia-i-taktyka-walka-w-miescie�html#ap-1 [dostęp 27�02�2017 r�]�
4) Szacuje się, że po stronie niemieckiej straty wyniosły 750 tys� zabitych, zagi-

nionych lub rannych, natomiast po stronie radzieckiej 478,5 tys� zabitych lub 
zaginionych, ok� 651 tys� rannych i chorych oraz ok� 40 tys� zabitych cywili� 
Przyp� aut�

5) Panzerfaust – niemiecki bezodrzutowy granatnik przeciwpancerny jednora-
zowego użytku� Przebijalność pancerza w zależności od wersji: 140–360 mm, 
donośność 30–150 m�

6) W� Czujkow, Koniec Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1975, s� 284�

zostały zamienione w silne punkty oporu, a kanały stały się ru-
bieżami, na których Niemcy usiłowali zatrzymać natarcie Armii 
Czerwonej. W walkach o Berlin ze strony radzieckiej brały udział: 
1. i 2. Armia Pancerna Gwardii, 3. i 5. Armia Uderzeniowa i 8. 
Armia Gwardii7). Wszystkie powyższe armie miały wyznaczone 
korpuśne pasy natarcia, a uderzenia wykonywano koncentrycz-
nie8). Struktura organizacyjna wojsk radzieckich opierała się 
głównie na grupach i oddziałach szturmowych. W skład tych 
grup włączone zostały czołgi, działa, a także pododdziały sape-
rów i moździerzy. Grupom, które miały pokonywać przeszkody 
wodne, przydzielono środki przeprawowe. Pododdziały radziec-
kie, atakując cały kwartał, rozcinały go na części i izolowały od 
siebie załogi poszczególnych punktów oporu. Następnie atako-
wały je jednocześnie z kilku stron. Przydzielone czołgi i działa 
pancerne w pierwszej kolejności niszczyły ogniem na wprost 
te punkty ogniowe, które utrudniały ruch grup szturmowych. 
Działa ogniem odcinającym na skrzydła i w głębi obramowy-
wały atakowany obiekt, izolowały go od sąsiadów, pozbawiając 
w ten sposób wsparcia z zewnątrz. Jedocześnie niszczyły wykryte 
punkty ogniowe i nie dopuszczały do kontrataków niemieckich. 
W nocy z 1 na 2 maja 1945 roku resztki garnizonu berlińskiego 
próbowały się wydostać z miasta w trzech różnych kierunkach. 
Tylko nielicznym się to udało. Berlin skapitulował 2 maja 1945 
roku.
 Z historii współczesnej do najbardziej jaskrawych przykładów 
walk w TZ, w opinii autora, należy zaliczyć również pierwszą 
bitwę o Grozny podczas I wojny czeczeńskiej (od 11.12.1994 r. 
do 31.08.1996 r.). Szturm Groznego przez wojska rosyjskie, li-
czące ok. 6–10 tys. żołnierzy9) oraz wyposażone w ok. 800 szt. 
ciężkiego sprzętu (czołgów, wozów opancerzonych, dział/wy-
rzutni artyleryjskich i moździerzy oraz samobieżnych dział 
przeciwlotniczych), rozpoczął się 31 grudnia 1994 r. Planowano 
zaatakować miasto z trzech stron, przebić się do centrum i zdo-
być pałac prezydencki. Najprawdopodobniej stolicy Czeczenii 
broniło ok. 5 tys. uzbrojonych w broń strzelecką i ręczne gra-
natniki10) bojowników, którzy borykali się z brakami amuni-
cji11). Pancerne kolumny rosyjskie zaatakowały, wchodząc do 
miasta bez właściwej osłony piechoty. Rosjanie liczyli na sku-
teczność osłony pancerza oraz wsparcie artyleryjskie i lotnicze. 
Nie skoordynowali działań między atakującymi jednostkami, 
brak było wystarczającej łączności, jak również map. Co istotne, 
żołnierze rosyjscy nie byli wyszkoleni do walki w TZ. Czeczeni, 
dysponując prostymi środkami przeciwpancernymi (granatniki 
przeciwpancerne, ręczne granaty przeciwpancerne, tzw. kok-
tajle mołotowa), zwalczali broń pancerną przeciwnika, strzelając 
z piwnic bądź z wyższych pięter budynków i celując w najsłabiej 
opancerzone miejsca. Rosyjskie czołgi przeważnie nie mogły 
odpowiedzieć ogniem, gdyż kąt podniesienia ich armat nie po-
zwalał na skuteczne niszczenie punktów oporu rozmieszczonych 
7) Jedną z kluczowych ról w zdobywaniu Berlina odegrała 8� Armia Gwardii 

dowodzona przez gen� Wasilija Czujkowa – specjalistę od walki w miastach� 
To ta armia, jeszcze jako 62� Armia, broniła Stalingradu, a potem, już jako 8� 
Armia Gwardii, zdobywała m�in� Poznań� Przyp� aut�

8) W� Czujkow, Koniec Trzeciej Rzeszy, s� 282�
9) W walkach ze strony rosyjskiej brały udział następujące jednostki: 76� i 106� 

Dywizji Powietrzno-Desantowej, 137� i 237� Pułku Powietrzno-Desantowego, 
19� i 131� Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej, 81� Pułku Zmotoryzo-
wanego, 31� Samodzielnej Brygady Powietrzno-Desantowej, Specnazu GRU, 
OMON-u i innych jednostek MSW� Przyp� aut�

10) Brak wiarygodnych danych co do ilości, składu i wyposażenia strony 
czeczeńskiej�

11) T� Jackson, David slays Goliath: A Chechen Perspective on the War in Chechnya 
(1994–1996), Appendix C – Chechen Technique for Urban Ambushes, Marine 
Corps Warfighting Lab, 2000, s� 15�

w piwnicach i na górnych piętrach budynków. Czeczeni byli 
podzieleni na małe, mobilne grupy, które przemieszczały się 
po mieście, atakując zza osłony budynków12). Owa mobilność 
niwelowała efektywność ostrzału artyleryjskiego i lotniczego. 
Poza tym, korzystając ze zdobycznych środków łączności, znali 
z wyprzedzeniem działania rosyjskie lub wprowadzali Rosjan 
w błąd, udając rosyjskich radiooperatorów13). Według różnych 
danych armia rosyjska straciła 150–400 szt. czołgów i pojazdów 
opancerzonych oraz ok. 1–1,8 tys. żołnierzy. Natomiast straty 
Czeczenów wynosiły ok. 1 tys. bojowników oraz nieznaną liczbę 
cywilów. Starcie zakończyło się porażką wojsk rosyjskich.
 Zgoła odmienny charakter walk miał miejsce w bitwie 
o Aleppo, rozpoczętej 20 lipca 2012 r., w której syryjscy rebe-
lianci z różnych organizacji opozycyjnych starli się z armią rzą-
dową o panowanie nad drugim co do wielkości miastem w Syrii. 
Walki prowadzone były ze zmiennym powodzeniem do momentu 
włączenia się w dniu 30 września 2015 r. do konfliktu jednostek 
SZ Federacji Rosyjskiej (SZ FR). Od tego momentu siły rządowe 
z pomocą libańskiego Hezbollahu, prorządowych milicji pale-
styńskich i irackich oraz wspierane z powietrza przez lotnictwo 
rosyjskie przeszły do ofensywy. Walki w Aleppo miały głównie 
charakter pozycyjny, stąd dużą rolę odgrywało lotnictwo i arty-
leria. W celu zwiększenia świadomości sytuacyjnej obie strony 
używały taktycznych BSP14). Jako że pozycje rebeliantów były 
dobrze rozpoznane, stały się one obiektem ataków sił rządowych 
przy pomocy różnorodnych środków walki. Używano m.in. 220 
mm wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych TOS-115) oraz 
bomb paliwowo-powietrznych typu ODAB-500PM16). Ponadto 
ataki piechoty były wspierane czołgami, BWP czy działkami 
przeciwlotniczymi typu ZSU-23-417), wykorzystywanymi nie-
konwencjonalnie do strzelania na wprost. Natomiast bojownicy 
opozycyjni odpierali ataki głównie przy pomocy broni maszy-
nowej, moździerzy i systemów przeciwpancernych oraz impro-
wizowanych ładunków wybuchowych.
 Istotnym aspektem współczesnych walk w TZ na obszarze 
Syrii i Iraku jest używanie środków walki charakterystycznych 
dla działań asymetrycznych. W tym względzie do najbardziej 
popularnych należały SVBIED18), które od samego początku kon-
fliktu w Iraku i Syrii w taktyce wojsk rebelianckich (głównie 
Państwa Islamskiego) odgrywały bardzo ważną rolę. Nie były one 
używane ad hoc, ale stanowiły integralną część obrony lub ataku. 
12) M� Kuleba, Imperium na kolanach, Warszawa 1998, s� 195
13) Działania dezinformacyjne – wszelkie przedsięwzięcia mające na celu wpro-

wadzenie przeciwnika w błąd poprzez manipulowanie, działania pozorujące 
i preparowanie dowodów, prowokujące działania szkodzące jego własnym 
interesom� Por� AAP-6(2014)PL, Słownik terminów i definicji NATO, s� 132�

14) BSP – Bezzałogowy Statek Powietrzny�
15) TOS-1 (30-prowadnicowa TOS-1M „Buratino” lub 24-prowadnicowa TOS-1A 

„Sołncepiok”) – radziecki i rosyjski system artylerii rakietowej, którego głównym 
elementem jest samobieżna, 220 mm wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa 
na podwoziu czołgu T-72 lub T-90� Ze względu na rodzaj używanej amunicji 
(pociski termobaryczne) nazywana jest ciężkim miotaczem ognia� TOS-1 został 
zaprojektowany głównie do niszczenia umocnień, siły żywej i lekko opancerzo-
nych oddziałów przeciwnika� Przyp� aut�

16) ODAB-500PM – radziecka bomba paliwowo-powietrzna o wagomiarze 500 
kg� Wybuch pojedynczej bomby może wyeliminować siłę żywą na obszarze 
1800 m2� Przyp� aut�

17) Poczwórnie sprzężone samobieżne działko przeciwlotnicze opracowane 
w Związku Radzieckim� Kaliber: 23 mm, zasięg skuteczny: 2,0–2,5 km, szyb-
kostrzelność praktyczna: 400 strz�/min� Przyp� aut�

18) SVBIED (ang� Suicide Vehicle Borne Improvised Explosive Device) – samo-
chody/pojazdy opancerzone wypełnione materiałem wybuchowym, prowa-
dzone przez kierowcę-samobójcę, który detonuje ładunek w wyznaczonym 
miejscu� Przyp� aut�
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Pojazdy te z reguły były wcześniej przygotowane, ich misja była 
zaplanowana, a pododdziały osłony przydzielone19). Atak z wy-
korzystaniem SVBIED polegał na zniszczeniu poprzez detonację 
fragmentu odcinka obrony (np. kluczowego budynku), po czym 
w powstały wyłom wchodziły grupy szturmowe20). W obronie 
SVBIED wysyłane były naprzeciw nacierającym pododdzia-
łom przeciwnika i poprzez detonację z reguły powodowały za-
łamanie ataku, wywołując przy tym nierzadko panikę wśród 
nacierających żołnierzy. Cechą wyróżniającą walki prowadzone 
przez rebeliantów było również powszechne i szerokie wyko-
rzystanie tuneli21), które np. łączyły poszczególne punkty oporu, 
umożliwiając skryte przemieszczanie, czy służyły do transportu 
zaopatrzenia. Tunele służyły również do wykonywania podko-
pów pod kluczowe dla obrony przeciwnika miejsca, z reguły 
powodując ich zawalenie. Zastosowanie tego typu rozwiązania 
(wykorzystanie tuneli) jest szeroko znane w historii z prowa-
dzenia działań bojowych w TZ, a do najbardziej znanych należy 
zaliczyć wykorzystanie tuneli w Powstaniu Warszawskim czy 
walk prowadzonych o Sarajewo. Ze względu na intensywną kam-
panię powietrzną lotnictwa rosyjskiego oraz braki w zaopatrze-
niu rebeliantów obrona miasta załamała się 26 listopada 2016 r. 
W konsekwencji zdziesiątkowane oddziały rebelianckie zostały 
zmuszone do wycofania się z miasta. Pełną kontrolę nad miastem 
syryjskie siły zbrojne ogłosiły 22 grudnia 2016 r. Należy w tym 
miejscu zaznaczyć, że skuteczność nalotów rosyjskich, oprócz 
użycia różnorakich rodzajów bomb lotniczych (precyzyjnych 
i klasycznych), spowodowana była również niezwracaniem uwagi 
na ofiary wśród ludności cywilnej22).
 Nie należy zwlekać z wyciąganiem wniosków i wdrażaniem 
rozwiązań dotyczących walki w TZ ponieważ inne państwa nie 
zasypiają gruszek w popiele i elastycznie reagują na najnowsze 
doświadczenia. Można to zilustrować m.in. inicjatywą SZ FR, 
które planują utworzyć Centrum Walki Podziemnej ulokowane 
w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Powietrznodesantowych 
w Riazaniu. Spowodowane jest to rosyjskimi doświadczeniami 
walk w Syrii, gdzie walka w tunelach i pod ziemią jest prowadzona 
bardzo często i wymaga wykształcenia potrzebnych w takim typie 
walki umiejętności wśród rosyjskich żołnierzy23). Drugą, czyli 
technologiczną stronę medalu prezentuje jedna z wielu inicjatyw 
amerykańskiej Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych 
w Obszarze Obronności (DARPA).
 W realizowanym przez DARPA amerykańskim programie 
rozwoju autonomicznych lekkich bezzałogowców przeprowa-
dzono testy w zakresie samodzielnej nawigacji dronów na specjal-
nie przygotowanym torze przeszkód. W trakcie prób sprawdzano 
zdolność sprzętu do autonomicznego rozpoznawania najlepszej 
dostępnej trasy w oparciu o własną aparaturę, bez jakiejkolwiek 
ludzkiej ingerencji lub dostępu do danych satelitarnych. Cele 
przyświecające amerykańskiej agencji są jasno określone: stwo-
rzyć instrument pierwszego kontaktu i rozpoznania, który będzie 
w stanie wesprzeć siły zbrojne i służby publiczne w działaniach 
na nieprzyjaznym i trudno dostępnym terenie – przede wszyst-
kim tam, gdzie dochodzi do zaników sygnału GPS. W zakres ten 
19) Państwo Islamskie sformowało nawet na te potrzeby batalion, przez zachodnie 

źródła określany był on jako Suicide Batalion�
20) M� Gawęda, Taktyka użycia przez Daesh pojazdów-pułapek do misji samo-

bójczych, http://defence24�pl/494401taktyka-uzycia-przez-daesh-pojazdow-
-pulapek-do-misji-samobojczych [dostęp 02�02�2017 r�]�

21) Wykorzystanie szczególnych dla TZ cech środowiska – wielopoziomowość 
infrastruktury miejskiej�

22) J� Pawlicki, Śmierć na kliknięcie, http://newsweek�pl, 02�12�2016 r� [dostęp 
02�12�2016 r�]�

23) D� Litovkin, They are teaching the Airborne troops to fight underground],  
  http://izvestia�ru/news/626745#ixzz4HAEKryty   [dostęp 17�08�2016 r�]�

wchodzą przede wszystkim akcje podejmowane na obszarach 
silnie zurbanizowanych, zwłaszcza tych dotkniętych poważnymi 
zniszczeniami bądź słabo rozpoznanych i odizolowanych, jak 
wnętrza rozbudowanych kompleksów miejskich24). ☐

24) http://www�defence24�pl/621163,lekkie-zwrotne-i-inteligentne-darpa-testu-
je-samosterujace-drony (przeglądane 03�08�2017 r�)�

ppłk Andrzej LIS
Zastępca Szefa Oddziału
Oddział Wykorzystania Doświadczeń
CDiS SZ

Optymalizacja systemu 
wykorzystania doświadczeń 
w resorcie obrony narodowej 
(RON) a optymalizacja 
systemu Lessons Learned 
(LL) w NATO

W 2017 r. dowództwa strategiczne NATO opracowały 
plan optymalizacji systemu Lessons Learned w NATO 
(NATO LL Optimization Action Plan). W planie za-

łożono wdrażanie zmian w trzech horyzontach czasowych: 
krótkoterminowym (2017  r.), średnioterminowym (2018 r.) 
i długoterminowym (2019 r.) w czterech zasadniczych obsza-
rach funkcjonalnych:

 – zarządzanie systemem Lessons Learned (Enhancement of 
NATO LL governance),

 – redefinicja roli Centrum Połączonych Analiz i Wykorzystania 
Doświadczeń NATO (JALLC) (A new balance of the JALLC 
role),

 – portal NATO LL (NATO LL Portal improvement),
 – kulturowe uwarunkowania systemu LL (Cultural adaptations).

 Za kluczowe czynniki sukcesu implementacji planu uznane 
zostało spełnienie nw. warunków:

 – Komitet Sterujący ds. LL (LL Steering Group – LLSG) pełni 
wiodącą rolę w implementacji planu,

 – JALLC pełni rolę wspierającą w implementacji planu,
 – NATO LL Portal jest jedyną platformą wymiany informacji 

w systemie LL,
 – elementy struktury dowodzenia NATO (NATO Command 

Structure) aktywnie uczestniczą w implementacji planu.
 W resorcie obrony narodowej podobny program w zakresie 
systemu wykorzystania doświadczeń został zrealizowany w latach 
2014–2016. Wdrażane działania, zgodnie z podejściem zdolno-
ściowym (DOTMLPFI), ukierunkowane były na doskonalenie 
komponentów funkcjonalnych zdolności, w tym: dokumentów 
normatywnych i uzupełniających (D), struktur organizacyjnych 
(O), szkolenia (T), oprzyrządowania informatycznego SWD (M), 
przywództwa (L) oraz zaangażowania żołnierzy i pracowników 

wojska (P). 
Jednocześnie, zgodnie z dokumentami planistycznymi, w naj-
bliższych latach będą realizowane następujące działania ukie-
runkowane na doskonalenie SWD:

 – stworzenie warunków organizacyjnych do rozwijania, w ra-
mach nowego systemu kierowania i dowodzenia SZ RP, eta-
towych struktur wykorzystania doświadczeń na poziomie 
operacyjnym i taktycznym;

 – doskonalenie funkcjonowania systemu wykorzystania do-
świadczeń w komórkach i jednostkach organizacyjnych 
resortu obrony narodowej zgodnie z podejściem zdolno-
ściowym, ze szczególnym uwzględnieniem Wojsk Obrony 
Terytorialnej;

 – wdrożenie do zarządzania SWD na poziomie strategicz-
nym i operacyjnym mierników procesów wykorzystania 
doświadczeń;

 – doskonalenie rozwiązań w zakresie wsparcia informatycz-
nego SWD (wdrażanie w RON modułu SWD w Systemie 
Informatycznego Wsparcia CDiS SZ);

 – planowanie i rozwijanie współpracy w zakresie wykorzystania 
doświadczeń w wymiarze sojuszniczym i międzynarodowym;

 – identyfikowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie za-
rządzania wiedzą możliwych do zastosowania w systemie 
wykorzystania doświadczeń.

 Ponadto w kontekście wdrażania w NATO planu optymali-
zacji systemu Lessons Learned dyrektor CDiS SZ zaproponował 
podjęcie następujących działań ukierunkowanych na doskonale-
nie funkcjonowania systemu wykorzystania doświadczeń w RON:

 – przeprowadzenie przeglądu i nowelizacji Instrukcji systemu 
wykorzystania doświadczeń (Szkol. 879/2014) – z terminem 
realizacji po wdrożeniu nowego SKiD SZ RP, znowelizowa-
niu dokumentów normatywnych LL w NATO oraz pełnym 
uruchomieniu modułu SWD w Systemie Informatycznego 
Wsparcia CDiS SZ;

 – kontynuowanie szkoleń w zakresie SWD dla kierowniczej 
kadry SZ RP realizowanych przez mobilny zespół szkoleniowy 
CDiS SZ w celu rozwijania świadomości co do roli i znaczenia 
SWD dla funkcjonowania SZ RP;

 – zwiększenie zakresu wykorzystywania SWD – jako narzę-
dzia rozwoju zdolności operacyjnych – przez organizatorów 
systemów funkcjonalnych SZ RP przy współudziale CDiS SZ;

 – rozważenie możliwości wpisania zadań w zakresie wykorzy-
stania doświadczeń do szczegółowych zakresów działania, 
a następnie kart opisu stanowisk służbowych, na wzór roz-
wiązań planowanych do wdrożenia w NATO;

 – wprowadzenie do Instrukcji o przygotowaniu i prowadzeniu 
ćwiczeń z dowództwami i wojskami w Siłach Zbrojnych RP 
– DU/7.1.1 (B) zapisów dotyczących powoływania i funkcjo-
nowania zespołów wykorzystania doświadczeń w ramach 
ćwiczeń wojskowych;

 – aktywne pozyskiwanie obserwacji i doświadczeń w ramach 
ćwiczeń wojskowych, operacji i innych przedsięwzięć o klu-
czowym znaczeniu dla SZ RP.

Propozycje dyrektora CDiS SZ zostały zaakceptowane przez 
I Zastępcę Szefa SG WP w dniu 29.08.2017 r. ☐

mjr Franciszek NANOWSKI
Specjalista
Oddział Wykorzystania Doświadczeń
CDiS SZ

Kwalfikacja obserwacji

Celem tego artykułu jest przekazanie informacji doty-
czących procesu kwalifikacji obserwacji zgłoszonych 
w 2016 i 2017 roku oraz końcowego wyniku etapu 

identyfikacji obserwacji z obszaru zadaniowego Organizatora 
Systemu Funkcjonalnego (OSF) Logistyki oraz OSF Organizacji, 
Uzupełnień i Mobilizacji.
 Opracowanie może być pomocne przy poznawaniu praktycz-
nych aspektów funkcjonowania systemu wykorzystania doświad-
czeń (SWD) w RON, może też zainspirować własne przemyślenia 
odbiorcy, a także służyć jako materiał przykładowy do wykorzy-
stania w trakcie szkolenia oraz prowadzenia kwalifikacji przez 
personel SWD. 
 Kwalifikacja obserwacji polega m.in. na udzieleniu odpo-
wiedzi na pytania, które znajdują się w Arkuszu Kwalifikacji 
Obserwacji (AKO). Rzetelne odpowiedzi na pytania wymagają 
analizy treści obserwacji i wiedzy eksperckiej (własnej lub cu-
dzej) w zakresie tematycznym danej obserwacji. Uzyskane od-
powiedzi umożliwią określenie czy kwalifikacja jest pozytywna, 
czy negatywna oraz – w przypadku kwalifikacji pozytywnej – 
określenie kolejnego etapu kontynuacji Procesu Wykorzystania 
Doświadczeń (PWD).
 Poniżej przedstawiono przebieg poszczególnych kwalifikacji.
OBSERWACJE Z OBSZARU OSF LOGISTYKI
Dodatkowa należność żywnościowa napoju wg normy 160  
(ID 469). Obserwacja została zgłoszona przez personel SWD 
WSzW w Poznaniu. W Arkuszu Zgłoszenia Obserwacji (AZO) 
opisano problem związany z zaopatrzeniem w dodatkową należ-
ność żywnościową – napój wg normy 160 – zarówno dla żołnie-
rzy, jak i pracowników wojska. Problem dotyczy jednostek oraz 
instytucji wojskowych znacznie oddalonych od punktów dys-
trybucyjnych Wojskowych Oddziałów Gospodarczych (WOG), 
które mają problemy z pobraniem ww. należności w naturze. 
W związku z tym zaproponowano wypłatę równoważnika pie-
niężnego zgodnego z normą 160. Obserwacja została przesłana do 
CDiS SZ celem przeprowadzenia dalszej identyfikacji. Personel 
SWD CDiS SZ wystąpił o opinię do Szefa IWsp SZ. Następnie, 
po analizie treści AZO oraz wspomnianej opinii, podjęto decyzję 
o odrzuceniu obserwacji, z jednoczesnym jej upowszechnieniem.
 Treść uzasadnienia negatywnej kwalifikacji przedstawiono 
poniżej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napo-
jów (Dz.U.96.60.279) pracodawca zobowiązany jest zapewnić 
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zatrudnionym pracownikom napoje w następujących sytuacjach:
 – w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego 

się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) 
powyżej 25°C;

 – w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego 
się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) 
powyżej 1000;

 – przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze oto-
czenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C;

 – przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodu-
jącym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energe-
tyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn 
i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet;

 – na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana 
warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C. 

 Pracodawca musi zapewnić napoje w ilości zaspokajającej 
potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące, w za-
leżności od warunków wykonywania pracy (art. 4 ppkt 2  ww. 
przepisu), a nie, jak błędnie wskazano w obserwacji, w ilości 
1,5 litra i tylko w okresie letnim. Powyższy wymiar (1,5 l wody 
na dzień na osobę) służy jako podstawa do obliczenia wartości 
pieniężnej dodatkowej normy wyżywienia 160 i wynika z pkt. 2 
cytowanego rozporządzenia.
 W odniesieniu do żołnierzy zawodowych, zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 
2014 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych 
i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U z dnia 9 stycznia 
2015 r. poz. 46),  pracodawca zapewnia napoje w ilości i rodzaju 
niezbędnym do zaspokojenia potrzeb w dniach wykonywania 
obowiązków służbowych w następujących sytuacjach:

 – w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura 
spowodowana warunkami techniczno-technologicznymi 
i lokalowymi oraz atmosferycznymi przekracza 28°C;

 – na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 
25°C lub poniżej 10°C.

 Propozycja rozwiązania problemu zawartego w AZO, doty-
cząca zmiany przepisów w celu umożliwienia wypłaty równo-
ważnika pieniężnego w zamian za przysługujący napój, nie jest 
możliwa do zrealizowania, ponieważ aktem wyższej rangi jest 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w spra-
wie profilaktycznych posiłków i napojów, które określa w art. 8, 
że pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki 
i napoje, a zmiana tego rozporządzenia leży poza kompetencjami 
Ministra Obrony Narodowej.
 Należy też wspomnieć, że Szefostwo Służby Żywnościowej 
w corocznie opracowywanych Wytycznych Zastępcy Szefa 
Inspektoratu – Szefa Logistyki w sprawie Systemu zaopatry-
wania w żywność przeznaczoną na bieżące żywienie żołnierzy 
jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych dopuszcza możliwość 
zakupu 18 l naturalnej wody źródlanej lub mineralnej niegazowa-
nej wraz z urządzeniami do ich dystrybucji. Dokonanie zakupu 
ww. środka spożywczego oraz zorganizowanie systemu jego dys-
trybucji leży w kompetencjach dowódcy oddziału gospodarczego 
organizującego żywienie (komendanta WOG-u).
 W świetle powyższych uregulowań prawnych oraz posiada-
nych możliwościi kompetencji organizatorów systemu żywienia 
żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej, będących 
na przydziale gospodarczym w WOG-u, nie istnieje uzasadnienie 
uruchamiania procesu wykorzystania doświadczeń na poziomie 
polityczno-wojskowym dla przedmiotowej obserwacji, jednakże 
powinna być ona upowszechniona w ramach dzielenia się wiedzą. 

Partycypacja strony wojskowej w kosztach związanych  
z ustaleniem stref ochronnych wojskowych terenów zamkniętych 
(nr ID 478)
 Obserwacja została zgłoszona przez pracownika WSzW 
w Poznaniu i pozytywnie zakwalifikowana przez personel SWD 
tego WSzW. Po zatwierdzeniu wyniku kwalifikacji przez Szefa 
WSzW obserwacja została przesłana do CDiS SZ.
 W celu właściwego przeprowadzenia kwalifikacji CDiS SZ wy-
stąpiło do Dyrektora Departamentu Infrastruktury (DI) MON, 
Dyrektora Departamentu Prawnego (DP) MON oraz Dyrektora 
Departamentu Budżetowego (DB) MON z wnioskami o przedsta-
wienie stanowiska w sprawie problemu wskazanego w obserwacji.
Wynik analizy poszczególnych opinii przedstawia się następująco:

 – problem partycypacji resortu obrony narodowej w kosztach 
sporządzania dokumentów planistycznych, niezbędnych do 
ustalenia strefy ochronnej terenu zamkniętego, dotyczy wy-
łącznie stref ochronnych, dla których potrzeba ustalania nie 
jest związana z realizacją inwestycji;

 – przedmiotem Decyzji nr 386/MON Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 29.09.2015 roku  
w sprawie realizacji w resorcie obrony narodowej zadań z za-
kresu planowania i zagospodarowania przestrzennego nie 
było określanie zagadnień związanych z finansowaniem przez 
siły zbrojne;

 – za zasadne w przedmiotowej obserwacji można uznać stwier-
dzenie braku decyzyjności oraz jednoznacznej wykładni 
prawnej przepisów obowiązujących w resorcie obrony na-
rodowej w kwestii partycypacji w kosztach opracowania do-
kumentów planistycznych niezbędnych do ustalenia strefy 
ochronnej terenu zamkniętego;

 – w opisywanym przypadku postępowanie gminy w sprawie 
wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu (WZiZT) jest prowadzone niewłaściwie, ponieważ 
zgodnie z decyzjami lokalizacyjnymi Komisji Planowania 
przy Radzie Ministrów, na podstawie których ustalono strefy 
ochronne (w tym dla opisywanego przypadku), gmina jest 
zobligowana uzgodnić decyzję o WZiZT z uprawnionymi do 
tego celu organami wojskowymi, w tym przypadku z WSzW 
(§ 12 uchwały Rady Ministrów Nr 109 z dnia 29 maja 1971 
r. w sprawie lokalizacji inwestycji (M.P. nr 31, poz.198) oraz 
nieopublikowane zarządzenie Przewodniczącego Komisji 
Planowania przy Radzie Ministrów nr 40 z dnia 28 paździer-
nika 1971r.);

 – zgodnie z opinią DB MON wnioski oraz rekomendacje 
zawarte w AZO są błędne i niecelowe, ponieważ aktualne 
przepisy pozwalają ponosić przez stronę wojskową koszty 
związane z uzgodnieniami zmian w projektach studium 
i planów zagospodarowania przestrzennego (Ustawa o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Art. 26 ust. 1);

 – problemy opisane w AZO dotyczą ok. 45 z 980 kompleksów 
wojskowych;

 – rekomendacja przedstawiona w obserwacji, zgodnie z opinią 
DI MON, zasługuje na rozważenie i uwzględnienie w opra-
cowanych regulacjach prawnych oraz nowelizacji Decyzji nr 
386/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29.09.2015 r. 
w sprawie realizacji w resorcie obrony narodowej zadań z za-
kresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, gdyż 
potencjalne skutki organizacyjne i finansowe uzasadniają 
podjęcie realizacji kolejnego etapu procesu wykorzystania 
doświadczeń. 

 W związku ze stwierdzeniem celowości dalszego prowadzenia 
obserwacji oraz uwagami gestorów odnośnie zakresu obserwacji 
i prawidłowości zaproponowanych rozwiązań, istnieje koniecz-
ność przeprowadzenia dogłębnej analizy, która określi właściwe 

wnioski i rekomendacje. W tym przypadku zaproponowano po-
zytywny wynik kwalifikacji i uznanie obserwacji za „obserwację 
zidentyfikowaną (OZ)”. 
Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowaniaprzestrzennego dla strefy ochronnej kompleksu 
wojskowego K-7887 BABKI w gm. MOSINA, województwo 
wielkopolskie (nr ID 476)
 Obserwacja została zgłoszona przez pracownika WSzW 
w Poznaniu i pozytywnie zakwalifikowana przez personel SWD 
tego WSzW. W ramach procedowania obserwacji na poziomie 
polityczno-wojskowym obserwację przekazano do ponownej 
kwalifikacji przez personel SWD CDiS SZ.
W celu przeprowadzenia kwalifikacji Dyrektor CDiS SZ wystąpił 
do Dyrektora DI MON, Dyrektora DP MON oraz Dyrektora 
DB MON z wnioskami o przedstawienie stanowiska w sprawie 
problemu wskazanego w AZO. 
 Z analizy uzyskanych opinii dotyczących kwalifikowanej 
obserwacji stwierdzono:

 – przyczyny zdarzenia nie zostały określone prawidłowo po-
mimo przywołanych przepisów prawnych wynikających 
z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w związku z tym dalsze wnioski zawarte w AZO są 
niewłaściwe;

 – niezasadne jest wprowadzenie obowiązku uzgadniania 
z organem wojskowym wszystkich projektów decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT), 
ponieważ spowodowałoby to paraliż pracy WSzW, ze względu 
na znaczną  liczbę takich postępowań w skali województwa;

 – w opisywanym przypadku postępowanie gminy w sprawie 
wydania decyzji o WZiZT jest prowadzone niewłaściwie, 
ponieważ zgodnie z decyzjami lokalizacyjnymi Komisji 
Planowania przy Radzie Ministrów, na podstawie których 
ustalono strefy ochronne (w tym dla opisywanego przy-
padku), gmina jest zobligowana uzgodnić decyzję o WZiZT 
z uprawnionymi do tego celu organami wojskowymi (w tym 
przypadku z WSzW);

 – potencjalne skutki organizacyjne i finansowe będą wyższe 
od spodziewanych korzyści.

 W świetle powyższych uregulowań prawnych oraz posia-
danych możliwości monitorowania przez WSzW informacji 
o toczących się postępowaniach w sprawie wydawania decyzji 
WZiZT dla inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na re-
alizację zadań obronnych, w sytuacji gdy jednostki samorządu 
terytorialnego nie zwróciły się o opinię lub jej uzgodnienie do 
strony wojskowej, przedstawiciele WSzW powinni podjąć dzia-
łania w celu przystąpienia do sprawy w charakterze strony i z tej 
pozycji zapewnić właściwe rozstrzygnięcie. 
 W związku z powyższym nie istniało uzasadnienie urucha-
miania procesu wykorzystania doświadczeń na poziomie po-
lityczno-wojskowym dla przedmiotowej obserwacji, jednakże 
powinna być ona upowszechniona w ramach dzielenia się wiedzą. 
Niewłaściwe umiejscowienie Narodowego Połączonego Centrum 
Koordynacji Ruchu Wojsk w Wojennym Systemie Dowodzenia 
(ID 575), Niewłaściwe relacje dowodzenia w podsystemie 
Transportu i Ruchu Wojsk Sił Zbrojnych RP (ID 576), Podsystem 
Transportu i Ruchu Wojsk. Funkcjonowanie kompanii regulacji 
ruchu (ID 577). Obserwacje zgłoszone zostały przez przedstawi-
ciela Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji 
Ruchu Wojsk (STiRW-CKRW) i przekazane do CDiS SZ.
 W celu przeprowadzenia kwalifikacji wystąpiono do Zarządu 
Organizacji i Uzupełnień – P1, Zarządu Planowania Użycia Sił 
Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7, Zarządu Logistyki – P4, Zarządu 
Kierowania i Dowodzenia –  P6, Zespołu Strategicznego Przeglądu 
Obronnego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 

Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk 
–Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk  z wnioskiem o zajęcie 
stanowiska w sprawie problemów opisanych w poszczególnych 
AZO.
 Po przeprowadzeniu analizy opinii potwierdzono istnienie 
złożonych problemów związanych z podsystemem Transportu 
i Ruchu Wojsk. Obserwacje nie zawierały sprecyzowanych reko-
mendacji działań w zakresie wyeliminowania przyczyn proble-
mów oraz wykonawców tych działań. Kwalifikacje obserwacji 
były zbieżne, wszystkie 3 zakwalifikowano pozytywnie ze statu-
sem obserwacja zidentyfikowana (OZ), ponieważ istnieje koniecz-
ność przeprowadzenia szczegółowej analizy celem wypracowania 
właściwych wniosków i rekomendacji.
 Dodatkowo zawnioskowano do Szefa Sztabu Generalnego 
WP, aby  realizację kolejnego etapu PWD (analiza obserwacji) 
podjąć po wdrożeniu nowego SKiD SZ RP. Dokumentacja do-
tycząca obserwacji, po zatwierdzeniu przez przełożonego (Szef 
Sztabu Generalnego WP), została umieszczona w Centralnej Bazy 
Danych (CBD). 

OBSERWACJE Z OBSZARU OSF ORGANIZACJI, UZUPEŁNIEŃ 
I MOBILIZACJI
Zwrot kosztów przejazdu osobie ubiegającej się o powołanie do 
terytorialnej służby wojskowej, kierowanej do jednostki wojsko-
wej w celu zapoznania się z warunkami służby (ID 558)
 Obserwacja została zgłoszona przez pracownika WSzW 
w Olsztynie i pozytywnie zakwalifikowana przez personel SWD 
tego WSzW. Po zatwierdzeniu wyniku kwalifikacji przez Szefa 
WSzW obserwacja została przesłana do rozpatrzenia przez Szefa 
SG WP. W ramach procedowania obserwacji na poziomie poli-
tyczno-wojskowym przekazano ją do ponownej kwalifikacji do 
CDiS SZ wraz z opinią Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień 
– P1. 
 Z analizy uzyskanej opinii wynikało, że:

 – prawidłowo wskazano problem polegający na braku w ak-
tualnych aktach prawnych zawartych w art. 52 ust. 3 ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzeniu Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywa-
nia osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony 
przez organy wojskowe (Dz.U. Nr 50, poz. 484, z późn. zm.) 
podstaw prawnych umożliwiających zwrot zwrotu kosztów 
przejazdu osoby ubiegającej się o powołanie do terytorialnej 
służby wojskowej, kierowanej do jednostki wojskowej w celu 
zapoznania się z warunkami służby;

 – zarekomendowano działania naprawcze polegające na zmianie 
wspomnianego rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 18 marca 2004 r. w brzmieniu przepisu § 4. Zmiany 
zostały uwzględnione w nowelizacji i zgłoszone do uzgodnień 
legislacyjnych przez Szefa Zarządu P1.

 Na kolejnym etapie uzgodnień Rządowe Centrum Legislacji 
(RCL) zgłosiło swoje zastrzeżenia do brzmienia przepisu  
§ 4 proponowanego w projekcie. Wskazano na konieczność okre-
ślenia podstaw materialno-prawnych do przeprowadzenia prze-
widzianych w tym przepisie czynności kwalifikacyjnych przed 
powołaniem do terytorialnej służby wojskowej. 
 W opinii RCL przepisy ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej nie przewidują w zakresie te-
rytorialnej służby wojskowej prowadzenia postępowania kwali-
fikacyjnego. Dlatego też wskazano na konieczność wykreślenia 
nowoprojektowanego przepisu w zaproponowanym brzmieniu.
W związku z powyższym rekomendacje przedstawione przez 
autora obserwacji nie znajdowały uzasadnienia i nie stanowiły 
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rozwiązania omawianego problemu, ponieważ Rządowe Centrum 
Legislacji odrzuciło możliwość nowelizacji omawianego rozpo-
rządzenia w zaproponowanym zakresie. 
 Na podstawie przeprowadzonej analizy, opinii Szefa Zarządu 
P1 oraz stanowiska RCL  obserwację zakwalifikowano negatyw-
nie i w konsekwencji odrzucono. ☐

mjr Zbigniew ĆWIK
Specjalista
Oddział Wykorzystania Doświadczeń
CDiS SZ

Obserwacje SWD ujęte 
w RZO CDiS SZ (część 
druga)

W niniejszym artykule, kontynuując cykl rozpoczęty 
analogicznym artykułem w numerze 1/2017 Biuletynu 
CDiS SZ, zamierzam przedstawić grupę sześciu ob-

serwacji zgłoszonych w latach 2013–2016, których prowadzenie 
zostało zakończone na różnych etapach, w zależności od podję-
tych decyzji. Celem artykułu jest upowszechnienie informacji 
dotyczących treści tych obserwacji, ich przeprowadzania oraz 
końcowego wyniku. Mogą one stanowić pomoc przy poznawaniu 
praktycznych aspektów funkcjonowania procesu wykorzystania 
doświadczeń w RON, zainspirować własne przemyślenia od-
biorcy, jak również służyć jako materiał przykładowy do wyko-
rzystania w trakcie szkolenia SWD. Artykuł został podzielony 
na 6 rozdziałów odpowiadających poszczególnym obserwa-
cjom; w przypadku każdej z nich wskazano numer porządkowy 
w Centralnej Bazie Danych (CBD) SWD. Osoby zainteresowane 
poszerzaniem wiedzy dotyczącej tych obserwacji mogą uzyskać 
dodatkowe informacje, logując się do CBD SWD. Dalsze części 
artykułu będą publikowane w kolejnych numerach Biuletynu, 
zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora CDiS SZ planem 
przedsięwzięć informowania oraz upowszechniania.
1. Udział działów administracji rządowej (DAR) w proce-

sie tworzenia zasobu specjalistów cywilnych na potrzeby 
operacji poza granicami kraju (ID 112) – Doświadczenie 
Zidentyfikowane

 Obserwacja została zgłoszona w lutym 2013 roku 
w Dowództwie Wojsk Lądowych, w związku z przeformowaniem 
Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Centrum 

Przygotowań do Misji Zagranicznych, wynikającej z tego znacz-
nego zmniejszenia liczby specjalistów, co z kolei drastycznie ob-
niżyło jej zdolności do realizacji zadań CIMIC w operacjach poza 
granicami kraju. W związku z powyższym w 2012 r. Oddział 
Współpracy Cywilno-Wojskowej DWL podjął w porozumieniu 
z Departamentem Strategii i Polityki Obronnej (DSiPO) działania 
mające na celu zaangażowanie Działów Administracji Rządowej 
(DAR) w proces tworzenia baz cywilnych ekspertów (specjali-
stów). Celem tego projektu było określenie zakresu przedsię-
wzięć realizowanych przez DAR, w efekcie których powstałaby 
baza (zasób) ekspertów cywilnych na potrzeby działań poza 
granicami kraju. Pozwoliłoby to na uzupełnienie powstałego 
niedoboru specjalistów wojskowych ekspertami (specjalistami) 
cywilnymi, a tym samym umożliwiłoby osiąganie zakładanych 
zdolności. Obserwacja została przekazana do CDiS SZ w celu 
przeprowadzenia analizy i umieszczona na LPA edycji 2014 i 2015. 
Równolegle została w 2013 roku utworzona Międzyresortowa 
Grupa Robocza (MGR), której zadaniem było wypracowanie wa-
riantowych opcji rozwiązania problemów związanych z udziałem 
specjalistów cywilnych w misjach i operacjach poza granicami 
kraju. W rezultacie powyższych działań w 2015 roku zostało 
opracowane sprawozdanie końcowe z analizy, utworzone zostały 
bazy specjalistów (ekspertów) cywilnych DAR, a w MSZ rozpo-
częto proces wdrażania rozwiązań dotyczących udziału przed-
miotowych specjalistów na podstawie raportu MGR. W związku 
z przekazaniem działań naprawczych poza RON i określeniem 
ich w sposób wyczerpujący w ramach raportu MGR nie było 
konieczności zarekomendowania dalszych działań naprawczych 
w ramach PWD. 
2. Procedury przeciwdziałania improwizowanym urządze-

niom wybuchowym (Counter Improvised Explosive Devices 
Procedures, C-IED) (ID 190) – Doświadczenie Wykorzystane

 Obserwacja została zgłoszona w październiku 2013 roku 
w PKW Afganistan w związku ze szkoleniem na temat ochrony 
wojsk przed improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi. 
Zaobserwowano, że doświadczenia w zakresie przeciwdziałania 
C-IED zebrane w wyniku działań w Afganistanie nie przekładają 
się na szkolenie programowe w kraju. W szczególności doku-
menty szkoleniowe nie uwzględniały przygotowania do takiego 
rodzaju działań. Analizy działania sił własnych i przeciwnika, 
opracowywane na podstawie doświadczeń z działalności PKW, 
nie były powszechnie dostępne. Nie było też narodowych doku-
mentów określających procedury C-IED, wykorzystywane były 
głównie dokumenty USA. 
 Obserwacja została przekazana do Dowództwa Operacyjnego 
SZ, a następnie do CDiS SZ, gdzie w czerwcu 2014 roku opra-
cowano sprawozdanie końcowe z analizy na ten temat. W wy-
niku analizy zgłoszonego problemu, dokumentów normujących 
szkolenie w SZ RP w obszarze C-IED, opinii Zarządu Inżynierii 
Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk DG RSZ oraz Centrum 

Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych stwierdzono, 
że nie ma konieczności poszerzenia tematyki z obszaru C-IED 
w aktualnie obowiązujących programach szkolenia w SZ RP. 
Wiązało się to m.in. z tym, że odmienny charakter prowadzenia 
potencjalnych działań zbrojnych na terenie kraju w stosunku 
do aktualnie prowadzonych działań w Afganistanie spowoduje, 
że również sytuacja C-IED będzie odmienna. Szczegóły znajdują 
się w zamieszczonym jako załącznik do obserwacji w CBD SWD 
sprawozdaniu końcowym z analizy. Obserwacja została zarchi-
wizowana jako historyczne źródło informacji z obszaru C-IED. 
3. Współdziałanie pododdziałów ogólnowojskowych z lotnic-

twem wojsk lądowych w zakresie wsparcia ogniowego w ope-
racji połączonej (ID 196) – Doświadczenie Zidentyfikowane

 Obserwacja została zgłoszona w grudniu 2013 roku w CDiS 
SZ. Dotyczyła braku w pododdziałach naziemnych realizujących 
zadania patrolowe osób, które potrafiłyby precyzyjnie napro-
wadzić śmigłowce i wskazać cele do rażenia ogniowego (różne 
metody określania położenia celu i odległości do niego), co pro-
wadziło do dezorientacji załóg, a w konsekwencji do niewykona-
nia zadania. W celu poprawy stanu faktycznego rekomendowano:

 – przeprowadzenie kompleksowej analizy w przedmiotowej 
sprawie w celu określenia możliwości i potrzeb przygotowa-
nia żołnierzy wojsk lądowych do realizacji zadań wsparcia 
ogniowego przez lotnictwo wojsk lądowych w ramach operacji 
połączonej;

 – kierowanie na kurs Close Combat Attack – CCA żołnierzy 
wojsk lądowych przewidzianych nie tylko na stanowiska służ-
bowe w pododdziałach bojowych PKW, ale również z pluto-
nów zmechanizowanych/pancernych BZ/BPanc.

 Obserwacja znalazła się na LPA edycji 2014 i w tym samym 
roku zostało wykonane sprawozdanie końcowe z analizy, za-
twierdzone przez Ministra ON 14 stycznia 2015 r. Rekomendacje 
analizy dotyczyły wprowadzenia tematyki bezpośredniego 
wsparcia ogniowego pododdziałów ogólnowojskowych przez 
lotnicwo wojsk lądowych (LWL) do programów kształcenia żoł-
nierzy i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz zwiększe-
nia efektywności szkolenia dowódców w tym zakresie. Miało 
to doraźnie wypełnić lukę w systemie przygotowania dowód-
ców ogólnowojskowych do współdziałania z LWL. Na wyko-
nawcę rekomendacji wskazano DG RSZ, do czasu opracowania  
w P-3 SG WP Koncepcji pozyskania i przygotowania sił do reali-
zacji połączonego wsparcia ogniowego SZ RP. W ramach wdra-
żania tej koncepcji miały być realizowane wynikające z analizy 
działania naprawcze. Koncepcja została zatwierdzona przez 
Ministra ON 22 maja 2015 r. i dalsze procedowanie obserwacji 
w SWD zostało w związku z tym zakończone. 
4. Organizacja i funkcjonowanie targetingu w SZ RP (ID 351) 

– Doświadczenie Zidentyfikowane
 Obserwacja została zgłoszona w listopadzie 2015 roku w P3/
P7 SG WP i dotyczyła zagadnień związanych z organizacją oraz 
funkcjonowaniem targetingu w SZ RP. W związku z niejawnością 
informacji zawartych w obserwacji nie są one dostępne w CBD 
SWD. Niemniej informuję, że w 2016 roku została w CDiS SZ 
przeprowadzona i zakończona analiza na ten temat, a jej wyniki 
zostały przekazane do DO RSZ w ramach trwających prac nad 
koncepcją Organizacja i funkcjonowanie targetingu w SZ RP. 
5. Sposób rozliczania z pobranych przedmiotów umundurowa-

nia i wyekwipowania żołnierza NSR (ID 362) – Obserwacja 
odrzucona do upowszechnienia

 Obserwacja została zgłoszona w listopadzie 2015 roku 
w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Krakowie i dotyczyła 
rozliczania żołnierzy NSR z wykazu dodatkowego do etatu WSzW 
po wygaśnięciu lub unieważnieniu kontraktu na wykonywanie 
obowiązków żołnierza NSR. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r� w sprawie umundu-
rowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej 
(Dz.U. nr 121 poz. 812) oraz Instrukcją o gospodarce mundurowej 
wojska – DD/4.21.2 żołnierze, którym kontrakt wygasł lub został 
unieważniony, mają obowiązek rozliczenia umundurowania po-
lowego (ćwiczebnego) w WOG, na którego zaopatrzeniu w dziale 
mundurowym żołnierz pozostawał. Przepisy służby mundurowej 
(Instrukcja o gospodarce mundurowej wojska – DD/4.21.2) nie po-
zwalają żołnierzowi NSR, który przechodzi do zawodowej służby 
wojskowej, na rozliczenie się w nowym miejscu pełnienia służby. 
Kontrola Gospodarcza zaleciła w związku z tym WOG-om, żeby 
nie rozliczać żołnierza z przedmiotów umundurowania i wypo-
sażenia, które pobrał w innym WOG-u. Żołnierze często jednak 
bagatelizowali obowiązek zwrotu należności, często nie było 
możliwości przypomnienia o konieczności zwrotu bądź wezwa-
nia żołnierza do zwrotu, ponieważ korespondencja w podanym 
miejscu zamieszkania nie była odbierana, szczególnie w związku 
z wyjazdem zarobkowym za granicę. Obserwacja została prze-
kazana do CDiS SZ celem dalszego procedowania. W wyniku 
przeprowadzonej kwalifikacji ustalono, że podobne zagadnienie 
było poruszane w obserwacji ID 376 Rozliczenie żołnierzy NSR 
z pobranych przedmiotów mundurowych powołanych do służby 
zawodowej, zarejestrowanej pod ID 376. Zgodnie z nadesłaną 
opinią J4 DG RSZ wprowadzono nowe Rozporządzenie MON 
z dnia 9 lutego 2016 rok (Dz.U. z 2016 r., poz. 310), które zdaniem 
gestora – Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia SZ – wy-
czerpuje zagadnienie rozliczania żołnierzy NSR. Ponadto do 2017 
roku mają trwać prace nad nowelizacją Instrukcji o gospodarce 
mundurowej wojska. W związku z powyższym rozpoczęcie kolej-
nych etapów PWD w przypadku obu obserwacji nie było celowe, 
obserwacja została odrzucona i skierowana do upowszechnienia. 
6. Problematyka obiektów podwójnego zastosowania (Dual-

Use Targets) oraz ludzkich tarcz (Human Shields) w targe-
tingu (ID 456) – Obserwacja odrzucona do upowszechnienia

 Obserwacja została zgłoszona w czerwcu 2016 roku 
w Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwie Komponentu 
Powietrznego (COP-DKP) i dotyczyła problematyki obiektów 
podwójnego zastosowania (Dual-Use Targets) oraz ludzkich tarcz 
(Human Shields) w targetingu. Obserwacja powstała w wyniku 
realizacji ćwiczenia z wojskami pk. ANAKONDA-16, kiedy 
to w Wydziale Opracowania Wytycznych, Podziału Wysiłku 
i Targetingu zaobserwowano brak jednoznacznych uregulo-
wań prawnych w zakresie oddziaływania na cele podwójnego 
zastosowania, cele znajdujące się w bliskości dużych skupisk 
ludzkich (w przypadku wiadomych strat), jak również braku 
uregulowań dotyczących postępowania w przypadku wykorzy-
stywania ludności cywilnej jako ludzkich tarcz na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz państwa agresora. Wobec po-
wyższego wystąpił problem z określeniem zakresu odpowie-
dzialności wynikającej z nominowania oraz przeprowadzenia 
ataku na wyznaczone obiekty/cele podwójnego zastosowania, 
a także obiekty/cele w bliskości skupisk ludzkich oraz obiekty/
cele, w których ludzkie tarcze wykorzystywane są do obrony. 
W przypadku zaistnienia ww. sytuacji mogłoby dojść do odmowy 
wykonania rozkazu przez żołnierza, co wiązałoby się z opóźnie-
niem lub zaniechaniem wykonania zadania. Obserwacja została 
przekazana do DO RSZ, a następnie do CDiS SZ. W związku 
z trwającymi w DO RSZ pracami nad opracowaniem i rozwojem 
koncepcji w obszarze organizacji oraz funkcjonowania targetingu 
w SZ RP nie ma konieczności wszczynania PWD w tym temacie 
i obserwacja została zakwalifikowana do upowszechnienia oraz 
przekazana do służbowego wykorzystania zespołowi projekto-
wemu przedmiotowej koncepcji. ☐
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ppłk Jacek GRUSZCZYŃSKI
Starszy Specjalista
Oddział Doktryn i Regulaminów Wojsk 
Lądowych
CDiS SZ

Konferencja szkoleniowo-
-metodyczna z zakresu 
standaryzacji operacyjnej

 W przedsięwzięciu tym udział wzięli przedstawiciele jedno-
stek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w tym wybra-
nych departamentów MON, zarządów Sztabu Generalnego WP, 
Dowództwa Generalnego RSZ oraz uczelni wojskowych.
 Konferencja miała na celu między innymi optymalizację 
współpracy pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyj-
nymi resortu ON w procesie wdrażania doktryn i dokumentów 
doktrynalnych, harmonizację planów opracowania i aktualizacji 
dokumentów na lata 2018-2021 z aktualnym projektem Programu 
prac normalizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej na lata 
2018-2020 oraz przedstawienie aktualnych uwarunkowań dzia-
łalności standaryzacyjnej w procesie rozwoju zdolności operacyj-
nych SZ RP, a także wsparcia procesu tworzenia Wojsk Obrony 
Terytorialnej. 
 Konferencję podzielono na cztery sesje – dwie plenarne 
i dwie panelowe – w czasie których pracowano w niżej wymie-
nionych  syndykatach:
1. Syndykat 1 – Działania połączone RSZ, Wojska Lądowe 

i Wojska Obrony Terytorialnej;
2. Syndykat 2 – Marynarka Wojenna;
3. Syndykat 3 – Siły Powietrzne;
4. Syndykat 4 – Wojska Specjalne i Rozpoznanie;
5. Syndykat 5 – Rodzaje Wojsk i Służb.

 Podczas sesji plenarnych dokonano analizy aktualnych 
uwarunkowań determinujących działalność standaryzacyjną/
normalizacyjną jako integralnej składowej procesu pozyskiwania 
i rozwoju zdolności operacyjnych SZ RP. 
1. Przedstawiono aktualne uwarunkowania i zadania wspar-

cia procesu implementacji dokumentów standaryzacyjnych 
NATO wynikające z decyzji nr 311/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 16 listopada 2016 r.

2. Zapoznano uczestników z podstawami funkcjonowania pro-
cesu opracowania dokumentów standaryzacji operacyjnej (SO) 
SZ RP, ze szczególnym odniesieniem się do procesu planowa-
nia ich opracowywania.

3. W czasie sesji przedstawiono również zasady udziału przed-
stawicieli narodowych w gremiach standaryzacyjnych NATO 
w obszarze operacyjnym. Zwrócono uwagę na uwarunkowania 
wynikające z decyzji nr 150/MON Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie udziału przedstawicieli 
narodowych w gremiach standaryzacyjnych Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego w obszarze operacyjnym.

4. W dalszej części sesji omówiono relacje zachodzące pomię-
dzy obszarami odpowiedzialności CDiS SZ, tj. Systemem 
Wykorzystywania Doświadczeń (SWD), Rozwojem Koncepcji 
i Eksperymentowania (RKiE) i Standaryzacją Operacyjną 
(SO). Relacje te wykazano przy wykorzystaniu teorii zarządza-
nia wiedzą i koncepcji organizacji uczącej się, z uwzględnie-
niem rozwiązań istniejących w tym zakresie w NATO i Siłach 
Zbrojnych USA. 

5. W trakcie tej sesji przedstawiono również wykorzystanie do-
kumentów standaryzacji operacyjnej SZ RP i NATO, w tym 
doktryn i dokumentów doktrynalnych, w edukacji ofice-
rów na różnych etapach ich kształcenia.  Zwrócono uwagę 
na to, iż w wyniku dużej rozpiętości czasowej dotyczącej dat 
wprowadzania dokumentów doktrynalnych, regulaminów, 
programów, instrukcji i poradników z tego samego obszaru, 
pojawiają się rozbieżności, w tym terminologiczne, które 
utrudniają jednoznaczną interpretację zawartych w nich treści. 
Stwierdzono też potrzebę oprzyrządowania nowopowstałego 
rodzaju sił zbrojnych, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej, 
w stosowne dokumenty standaryzacji operacyjnej SZ RP. 

 Sesje panelowe zostały zrealizowane w ramach prac po-
szczególnych syndykatów, którymi kierowali szefowie oddziałów 
Pionu Doktryn i Oprzyrządowania Systemu Szkolenia CDiS SZ. 
Przedyskutowano sposoby osiągnięcia optymalizacji współpracy 
pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu 
ON w procesie opracowania i wdrażania doktryn i dokumentów 
doktrynalnych, w połączeniu z udziałem w radach, grupach ro-
boczych i panelach NATO. Ponadto zidentyfikowano problemy, 
które mają zasadniczy wpływ na realizację zadań standaryza-
cyjnych NATO w obszarze operacyjnym, jak i realizację zadań 
standaryzacji operacyjnej w SZ RP. 
 Ponadto w czasie sesji panelowych dokonano harmonizacji 
planów opracowania, aktualizacji dokumentów SO SZ RP na lata 
2018–2021 (poziomu polityczno-wojskowego i strategiczno- 
-operacyjnego) z projektem Programu prac normalizacyjnych 
Ministerstwa Obrony Narodowej na lata 2018–2020. 
 Na zakończenie spotkania przedstawiono wnioski i propo-
zycje, które zostały wypracowane podczas prac poszczególnych 
syndykatów.
 Materiały prezentowane podczas konferencji zostały 
udostępnione na stronie internetowej CDiS SZ w sieci 
MILNET-Z w E-Bibliotece, w zakładce: Inne/Materiały z konfe-
rencji/Konferencja szkoleniowo-metodyczna 22–23.11.2017 r. ☐

Źródło: CDiS SZ

W dniach 22–23.11.2017 r. w Centrum Doktryn 
i Szkolenia SZ w Bydgoszczy odbyła się do-
roczna konferencja szkoleniowo-metodyczna 

z zakresu standaryzacji operacyjnej nt. „Wsparcie roz-
woju zdolności operacyjnych poprzez działania  
w obszarze standaryzacji operacyjnej, z uwzględnieniem pro-
pozycji zmian w systemie kierowania i dowodzenia Siłami 
Zbrojnymi RP”.

Źródło: CDiS SZ
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Warsztaty robocze 
organizatora SWD w RON 
z personelem SWD poziomu 
polityczno-wojskowego oraz 
WSzW

 Odprawa miała na celu przedstawienie informacji dotyczą-
cych oceny realizacji procesów wykorzystania doświadczeń w re-
sorcie obrony narodowej (RON) na podstawie przeprowadzonego 
przeglądu (audytu). Zapoznanie z informacjami nt. zgromadzo-
nych obserwacji i doświadczeń:

 – z ćwiczeń pk. DRAGON-17, SABER STRIKE-17, SABER 
GUARDIAN-17;

 – z udziału sił i środków wydzielonych do likwi-
dacji skutków katastrof naturalnych, jakie miały 
miejsce na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-
-pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego  
w sierpniu br.

 Przedstawienie zamierzeń w ramach funkcjonowania SWD 
w RON na IV kwartał 2017 r. oraz zamiaru działania na 2018 rok.
Odprawa została przeprowadzona w dwóch częściach. Część 
pierwsza (zrealizowana 12.10.2017 r.) została poświęcona przede 
wszystkim problematyce klęsk żywiołowych mających miejsce 
na obszarze polski północnej w sierpniu 2017 r., oraz przedsta-
wiono informacje z ćwiczeń realizowanych w 2017 r. W części 
drugiej (zrealizowanej 13.10.2017 r.) odprawy przedstawiono 
wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego przeglądu (audytu) 
realizacji PWD w RON1) oraz priorytetowe zamierzenia w ramach 
funkcjonowania SWD w RON na IV kw. 2017 r. oraz zamiar 
działania na 2018 rok. 
Pierwszy dzień odprawy:
 W ramach dyskusji odnoszącej się do informacji przedsta-
wiciela OWD DG RSZ dotyczących zgromadzonych obserwacji 
i doświadczeń z ćwiczeń pk. DRAGON-17, SABER STRIKE-17, 
SABER GUARDIAN-17 wysunięto konkluzję, że należy dążyć 
do powstania etatowych komórek SWD na poszczególnych 
poziomach i szczeblach dowodzenia, ponieważ funkcje nieeta-
towe SWD nie są w pełni efektywne. Jednocześnie należy stale 
uświadamiać dowódców oraz żołnierzy SZ RP, że SWD nie służy 
tylko do zgłaszania problemów, ale również do dzielenia się do-
świadczeniami, sprawdzonymi rozwiązaniami oraz dobrymi 
1)  Podstawa: Zatwierdzone przez Szefa SG WP w dn� 17�03�2017 r� sprawozdanie 

z odprawy rocznej OSF Szkolenia w dn� 01�02�2017 r�

 W prowadzonej dyskusji podkreślono wagę tempa podejmo-
wanych decyzji, od momentu wygenerowania wniosku wojewody 
poprzez decyzję MON oraz wydanie dokumentów dyrektywnych 
z poziomu DO RSZ. Wskazano także potrzebę celowego oraz 
precyzyjnego określenia sił i środków niezbędnych do utworzenia 
wojskowych zgrupowań zadaniowych (WZZ), wyznaczenia jed-
nego kanału informacyjnego pomiędzy dowódcą WZZ a struktu-
rami wojskowymi, prowadzenia osłony medialnej na rzecz WZZ, 
uproszczenia procedur zabezpieczenia logistycznego na potrzeby 
WZZ, a także określenia pilności prac. Podkreślono fakt, że oma-
wiane działania prowadzone były z wysoką dyscypliną wykonaw-
czą i zostały pozytywnie odebrane przez społeczność lokalną. 
Stosowną uwagę należy też zwrócić na ustanowienie ścisłej współ-
pracy zaangażowanych WSzW z wojewodami oraz wojewódz-
kimi komórkami zarządzania kryzysowego oraz na potrzebę 
bieżącego komunikowania społeczeństwu o działalności WZZ 
na rzecz wsparcia społeczności lokalnej w kontekście tworzenia 
pozytywnego wizerunku SZ RP.
Drugi dzień odprawy:
 W ramach przedstawiania informacji dotyczących przeprowa-
dzonego przeglądu (audytu) z realizacji Procesów Wykorzystania 
Doświadczeń (PWD) w RON zostały zaprezentowane założe-
nia, jakie były przyjęte do przeprowadzenia audytu. Następnie 
przedstawiono ilościowe zestawienia realizowanych PWD 
w odniesieniu do poszczególnych instytucji, dowództw oraz 
WSzW z podziałem na etapy PWD. W dalszej kolejności przed-
stawiono uczestnikom odprawy ocenę sposobu realizacji PWD, 

wypływające z niej wnioski i rekomendacje. Szczególną uwagę 
zwrócono na niezadowalające wartości mierników służących 
do zarządzania SWD, liczbę obserwacji pozyskiwanych z ćwi-
czeń i operacji wojskowych oraz innych ważnych przedsięwzięć 
z udziałem SZ RP (np. udziału komponentów SZ RP w likwidacji 
skutków zagrożeń niemilitarnych), opóźnienia w realizacji eta-
pów identyfikacji obserwacji i analizy, niezasadne przekazywanie 
na wyższy szczebel dowodzenia obserwacji na etapie jej iden-
tyfikacji, przedłużanie się etapów planowania oraz wdrażania 
działań naprawczych, a także niedociągnięcia w zakresie doku-
mentowania realizacji PWD w CBD2).
 Zasadniczą część odprawy zakończył wystąpieniem Szef 
Oddziału Wykorzystania Doświadczeń CDiS SZ, który w swo-
jej prezentacji przedstawił priorytetowe zamierzenia w ramach 
funkcjonowania SWD w RON na IV kwartał 2017 r., wartości 
mierników do zarządzania SWD według stanu na 30.09.2017 r., 
uaktualnioną Listę Priorytetowych Analiz (LPA) SWD w RON 
na 2017 r. oraz rekomendowane działania w celu wyeliminowania 
zagrożenia niewykonania w RON wymaganych wartości mierni-
ków. W drugiej części wystąpienia przedstawiony został zamiar 
działania na 2018 rok, w którym główny wysiłek skupiony ma 
być na realizacji PWD oraz wykorzystaniu ich efektów w celu 
doskonalenia zdolności operacyjnych SZ RP i ich komponentów 
funkcjonalnych oraz usprawnianiu funkcjonowania komórek 
i jednostek organizacyjnych na wszystkich poziomach dowodze-
nia. W 2018 roku planuje się m.in. rozpoczęcie prac związanych 
z identyfikowaniem i adaptowaniem możliwych do zastosowania 
w SWD innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania wiedzą, 
kontynuowaniem i doskonaleniem współpracy w ramach SWD 
w wymiarze narodowym oraz sojuszniczym, wdrożeniem do 
zarządzania SWD na poziomie strategicznym i operacyjnym 
mierników procesów wykorzystania doświadczeń określonych 
w Planie rozwoju Systemu Funkcjonalnego Szkolenia SZ RP w la-
tach 2013–2022, stworzeniem warunków organizacyjnych do 
rozwijania (w ramach nowego SKiD SZ RP) etatowych struktur 
wykorzystania doświadczeń na poziomie operacyjnym i taktycz-
nym oraz doskonaleniem rozwiązań w zakresie wsparcia infor-
matycznego SWD (wdrażanie w RON modułu SWD w Systemie 
Informatycznego Wsparcia (SIW) CDiS SZ). ☐

2) Centralna Baza Danych SWD w systemie teleinformatycznym MILNET-Z 
dostępna pod linkiem http://lldb�ron�int/lldb�

Źródło: CDiS SZ

Źródło: CDiS SZ

W dniach 12–13 października 2017 r. w Centrum 
Doktryn i Szkolenia SZ w Bydgoszczy została prze-
prowadzona odprawa organizatora SWD z udziałem 

personelu SWD poziomu polityczno-wojskowego, strategiczno-
-operacyjnego oraz WSzW.

Źródło: CDiS SZ

mjr Zbigniew ĆWIK
Specjalista
Oddział Wykorzystania Doświadczeń
CDiS SZ

praktykami.
 Następnie zostały przedstawione informacje dotyczące zgro-
madzonych obserwacji i doświadczeń z udziału sił i środków 
wydzielonych do likwidacji skutków katastrof naturalnych, jakie 
miały miejsce na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-
-pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego 
w  sierpniu br. Przedstawiciele poszczególnych dowództw 
i sztabów w swoich wystąpieniach szczegółowo poinformowali 
o sposobie realizacji przedsięwzięć z obszaru zarządzania kry-
zysowego, jakie były realizowane w sierpniu br., w szczególności 
z fazy generowania sił, zastosowanych procedur oraz konkretnych 
działań w rejonach dotkniętych katastrofą naturalną. 



Source: „Combat Camera” DO RSZ
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Threats for the security 
environment in the global 
scale

Conditions of the contemporary world cause the humanity 
to experience once again an immensely turbulent period. 
From the historic perspective these periods, also known 

as transitional periods, were characterized by a broad spectrum 
of challenges for the safety of entire nations and the stability of 
international affairs. The current transitional period is commonly 
believed to be the result of rapid changes in the cultural dimen-
sion of the functioning of mankind. Fast civilizational changes, 
no guarantees of permanent international stability and political-
-economic interdependence of countries make the contemporary 
world a remarkably dynamic and complex environment.  
 A key component of the functioning of our civilization is the 
geopolitical dimension which is inherently linked to the concept 
of non-military threats that are often interpreted as a specific 
combination of events generally emerging in the state of crisis 
which may result in the disruption of the functioning and de-
velopment of a country or nation and violation of its territorial 
integrity and sovereignty. The main difference between a non-
-military and military threat is the achievement of the goals of 
conducted activities (submission and concessions of the victim) 
without using armed violence, but only by exerting pressure, ta-
king repressive measures and sanctions of political or economic 
nature.1) An example of real non-military threats are the acti-
vities conducted by the Russian Federation (RF) towards Ukraine 
(activities of hybrid nature2) – below the war).3) In the result of 
these activities Russia annexed a part of the Ukrainian territory 
(Crimea) almost without losses in human life or equipment, suc-
cessfully using instruments of political and economic pressure 
(such as initiating actions of the Russian minority against the 
new Ukrainian authorities, deception and propaganda activities 
conducted by Russian state and media entities). 
 An important factor influencing current international secu-
rity is the aspiration of the Russian Federation to strengthen its 
position in the global composition of forces by adopting a con-
frontational model of relationships with the US and the Euro-
Atlantic community. Russia’s fundamental ambition is to play the 
role of one of the world’s main decisive centres with a significantly 
1) See Dworecki, S�, Od konfliktu do wojny, Warsaw 1996, page 25�
2) Activities that lead to the achievement of political and strategic objectives with 

the possibility of maintaining the existing economic and/or diplomatic affairs� 
The activities are conducted by state and/or non-state actors in a planned 
and coordinated manner and combine various means of exerting pressure 
and making dependent from a potential enemy� They can be conducted in 
a political, economic, military and social environment, including minorities, 
ethnic and religious one� 

3) More in the final report from the analysis�: Analiza elementów zagrożeń hy-
brydowych dla RP, DTC PAF/AOAB, Bydgoszcz, June 2015�

reduced presence and role of the US. Fulfilment of Russia’s su-
perpower ambitions without taking into consideration interests 
of other countries (including the RF neighbours considered by 
Moscow as their traditional sphere of influence) may become 
a threat for international security. At the global level the aim 
of the RF is the acceptance of the Russian logic of the areas of 
influence by the Euro-Atlantic community, the approval of the 
Russian decision-making principles in the matters of interna-
tional security and creation of splits among the NATO and the 
EU Member States. Such a revision of the Western strategy and 
weakening of its structures would serve the purpose of the im-
plementation of the Russian vision of  a multipolar world which 
is the Kremlin’s desired, target model of the international order. 
Moscow in relations with the US and other world powers seeks 
to develop a model of relationships that (in the judgement of 
the Kremlin) should apply within the framework of polycentric 
international order.
 Russia, due to its engagement in Syria, attempts at regaining 
the status of the global superpower, simultaneously being an 
indispensable partner of the West. This could result in lifting the 
anti-Russian economic sanctions imposed after the annexation 
of Crimea. In order to achieve this objective Russia tries to fill 
the force void in the Near East that occurred after the American 
withdrawal from the region. Economic imperatives are a top 
priority as the Russian presence in the Near East means having an 
influence on the world’s price of oil and gas and the raw materials 
transit routes;  moreover, the war of everyone against everyone 
generates an unceasing demand for weapons. 
 The US and European countries, in turn, no longer have 
a monopoly on scientific knowledge and implementation of 
technological innovations nor on defining rules and conditions 
for the development of international trade and public finance. 
Technological superiority of the Western countries will most 
probably decrease in the coming years and the major emerging 
economic powers already devote a large part of their budget to 
acquire appropriate instruments conditioning the development 
of their domestic industry, including the defence sector, in order 
to become independent from external suppliers. Despite the fact 
that the US currently have the biggest economy in the world, 
some experts support the thesis that in the year 2030 – or even 
2020 – it is China that may become the biggest world’s econo-
my.4) The new American policy with its significant premise to 
redirect their interest at the strategic level to the region of Asia 
and the Pacific inevitably leads to the generation of new variables 
(factors) influencing security in Europe. Washington, as a part 
of the policy of the shift towards Asia and the Pacific5), also in-
creases its military engagement in the region because the US 
objective is to maintain their key role in the system of interna-
tional security  by ensuring their presence on the territories the 
importance of which is growing. The US activities to strengthen 
their military position in Asia also result from the necessity to 
react to China’s growing  military power in the region and to 
guarantee security of the Washington’s Asian allies. In order to 
retain strategic initiative Washington concentrates on the rein-
forcement of alliance relationships with Japan, the Republic of 
Korea and Australia and on the search of potential new partners 
(e.g. Vietnam, Indonesia). The aim of these activities is to increase 
the possibilities of impact, also in military terms, on the situation 
in the region and to give credibility to the American policy in the 
4) Sustaining U�S� Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, US 

Department of Defense, 2012, page 2�
5) In the future this may result (from a variety of reasons) in the decrease of the 

level of engagement in Europe – it is not possible to unambiguously assess the 
situation at the present moment� 

region of Asia and the Pacific. Concurrently, the role of the US 
in the region of North Africa and Near East is being redefined. 
There is also a clear decrease in the trend of the reduction of the 
US engagement in Europe which, among others, is the effect of 
the Russian aggression on Ukraine. Washington’s decisions to 
increase their engagement on the eastern flank of NATO are 
particularly beneficial for Poland. 
 Only a few years ago the European Union (EU) as a whole 
was perceived as the second greatest power in the respect of its 
available potential. Starting from the end of 2008, the EU has 
been facing a crisis and an explicitly lower growth of the dyna-
mics of its common economy. Despite this fact, the community 
of European countries endeavours to adapt its structures to the 
new challenges, including these most demanding like the crisis 
in the euro area or difficulties in implementing the Common 
Security and Defence Policy. The likelihood that the position of 
the EU on the international arena in the coming decades will 
weaken is relatively high. Presently, about 20% of the world’s 
GDP is generated in Europe.6) 
 The lack of stability in certain regions of the world also has 
an impact on the security in the global dimension. Currently, 
there are numerous hot spots (mainly in the Near East) that may 
become the source of conflicts on the bigger scale. Circumstances 
relating to the Syrian civil war and the Islamic State (ISIS7)) are 
also serious threats to the world’s peace.
 The two main conflicts in the region (the first one concer-
ning the civil war in Syria and the other – the rise of ISIS) have 
already become one conflict. Due to its complexity, it is very 
often called “a war within a war”. It is a very complicated and 
multidimensional conflict with a variety of actors and partici-
pants. It includes not only Syria and Iraq, but the region of the 
whole Levant and, as a result of military activities of members 
of terrorist organizations, it is spreading to the whole world. The 
Russian presence in Syria and the Russian alliance with Iran only 
adds to the complexity of the situation. The existing situation 
has entirely complicated the plans of the local powers and, at 
the same time, contributed to the escalation of the conflict in the 
region. Saudi Arabia and Qatar perceive the stabilization of the 
Near East as forcing of the Sunni – that is, religious – system and 
for this reason they support fundamentalist opposition in Syria 
against Damascus (Syria). This fact unambiguously confirms 
the formation of its own anti-terrorist coalition by Rijad (Saudi 
Arabia).
 Current dynamic changes in the security environment and 
prospects of future threats lay the foundations of the thesis ac-
cording to which the world since 2015 will be multipolar and 
polycentric, that is – devoid of one superpower playing the role of 
a hegemon. The criterion of having an impact on other countries 
will primarily rely on the ability to function as a reference model 
in the sphere of economic, political and social development. It is 
significant that the future system of international affairs will most 
probably be a combination of balanced politics and multilateral 
6) It is estimated that in 2045 this share will be around 10%�
7) IS – Islamic State, ISI – Islamic State of Iraq, ISIS – Islamic State in Iraq and 

Syria, ISG – Islamic State Group; (arab� Ad-Daula al-Islamijja fi al-Irak wa-
-asz-Szam; acronyms: arab�  Da’isz) – a Salafist terrorist organization and 
a self-appointed caliphate proclaimed in 2014 on the territory of Iraq and Syria� 

relations between countries entering into ad hoc alliances and 
non-state entities of key importance. The emergence of new po-
wers (Brazil, India, China, the Republic of South Africa) and other 
countries with a high developmental potential characterized by 
dynamic economic growth will be a factor capable to transform 
geopolitical landscape to a significant extent. Non-state entities 
will acquire a completely new status and meaning on the inter-
national arena. The rising influences of non-state actors, inclu-
ding the ones supported by certain states and big international 
corporations can result in a gradual fall of nation states (ethni-
cally homogenous). Additionally, strengthening of the position 
of non-state actors of paramilitary nature (e.g. Hezbollah8)) may 
result in the escalation of conflicts in the future.9)

 It is estimated that political systems based on traditional 
ethnic, tribal and religious ties will presumably remain a fixed 
element of the global political system, similarly to dictatorships. 
However, the potential of certain countries, especially the ones 
with the habit of using force solutions, may prove insufficient to 
achieve the desired effects on the international arena. The fight 
for influence between powers can initiate measures designed to 
develop the so called smart power (intelligence potential) that 
combines hard power (military force) and soft power (the impact 
of diplomacy, economics, international law and culture)10).
 In this context it should be emphasized that the following 
two or three decades may be a period of intensive geopolitical 
changes. According to the assessment of many experts the time 
of the Western domination is gradually approaching its end. 
It is estimated that the current and future security environment11) 
will be characterized by high dynamics of changes, uncertainty 
and the occurrence of a number of threats such as:

 – Significant changes in the world affairs,
 – Changes in the functioning of certain communities,
 – Changes in the functioning of the entire humanity,
 – Dynamic technological development,
 – Implementation of various innovations,
 – Increase in the level of satisfying people’s needs by the global 

economy,
 – Concern for the natural environment.

 While analysing the global security environment, the SFA 
project should also be mentioned12) as it is one of the elements of 
the Long-Term Military Transformation project13) conducted 

8) Hezbollah (arab� Hizb-allah, „Party of Allah”) – an organization considered by 
the West as terrorist and political-military� It is a Shia Islamist political party 
and militant group based in Lebanon, established in 1982 by Hussein al-Mu-
sawi and a group of fighters from Iran after the Israeli invasion on Lebanon�

9) Steinberg, G�, Woermer, N�, Sources of Tension in Afghanistan and Pakistan: 
A Regional Perspective, 2013, Barcelona Centre For International Affairs, p� 18�

10) Huzarski, M�, Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, 
Warszawa 2009, p� 14�

11) More about the security environment in analyses and studies available on the 
e-library of DTC PAF� 

12) SFA – Strategic Foresight Analysis – in a „civilian” version it is understood as 
a tool for the shaping future in NATO� It is defined as the direction of science 
used for the development of common understanding of the future security 
environment�

13) More in analyses and studies available on the e-library of DTC PAF� 

Lt. Col. Sławomir CIEŚLEWICZ
Senior Specjalist
Operations Analysis Branch
DTC
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by ACT14). 
 SFA identifies the future security environment in the perspec-
tive of 20 years on the basis of the following elements: duration 
of the changes, speed and scale of the changes, ambiguity, glo-
balization and complexity of the process, and the report itself is 
based on the analysis of five areas – political, social, scientific and 
technological, economic, and resources and natural environment. 
SFA emphasizes the changes occurring in the global order – from 
unipolar, dominated by the US, to multipolar – that increase as 
a result of the transformation of the hierarchy of old and emer-
ging powers and the diffusion of authority from state to non-state 
entities resulting in the emergence of new threats in the security 
environment. Recent financial turbulences, the strengthening 
of the RF position and its aggressive policy towards neighbo-
uring states, possible nuclear arms race in the Near East and the 
increased risk of international conflicts, as well as diminishing 
energy resources have also been noticed. All the above mentioned 
factors in the coming 20 years may evolve in the least foreseeable 
direction, causing destabilization of security environment in the 
regional and global scale. 
 The SFA report15) draws the attention to the growing access to 
advanced technologies that poses threat of using weapons of mass 
destruction by non-state structures of criminal nature. The loss of 
states’ monopoly for the access to the newest technologies is also 
stressed as it involves a serious risk for governments in the regio-
nal and even global scale from the economic and military point 
of view. It is assumed that economy, population or geographic 
conditions will no longer be the determinant  of the potential 
of a state and it is the control over advanced technologies that 
will give economic and military advantage. Special attention 
was drawn to the source of the threats resulting from the global 
access to advanced technologies in the everyday life of societies 
in almost all regions of the world and areas of life. 
 The dynamics of changes in the contemporary security 
environment causes the threats in the area of geopolitics to 
continuously develop, reflecting at the same time  societal and 
political changes, the subsequent development of technology 
and the modified scope of the entities (states, different groups 
and particular agents) engaged in conflicts. On the basis of the 
aforementioned threats in the global environment the following 
conclusions can be drawn that have an impact on the security 
environment:
1. Until 2030-2045 the number of non-state entities with a strong 

worldwide position will increase, but nation states will be 
dominant in international affairs.

2. The increase in the proliferation of weapons and new techno-
logies  will allow a bigger amount of entities to gain access to 
advanced weaponry, at the same time decreasing the techno-
logical superiority of the Western armed forces.

3. The key state infrastructure may be vulnerable and prone to 
a remote attack, especially from the cyberspace.16)

4. It is estimated that the world after 2045 will be multipolar and 
polycentric, which means devoid of one power playing the role 
of a hegemon guarantying security in the global scale which 
may cause unpredictable effects to the security environment 
in the global scale. ☐

14) ACT – Allied Command Transformation�
15) n January 2016 Allied Command Transformation published the Strategic 

Foresight 2015 Update Report – SFA 2015 which is an update of the Strategic 
Foresight 2013 Update Report – SFA 2013� The report is a significant conceptual 
element of the NATO transformation and serves as a point of reference for the 
development of capabilities within NATO Defence Planning Process�

16) See the analysis of the Future Operating Environment 2035 – Przyszłe środo-
wisko operacyjne 2035, DTC PAF, June 2015�

Lt. Col Sławomir CIEŚLEWICZ
Lt. Col Robert RECZKOWSKI
Lt. Col Andrzej SKIBA
Maj Marcin KUZIMSKI
Operations Analysis Branch
DTC

Security Environment In 
Poland

Today, security1) is broadly understood not only in terms of 
ensuring survival, i.e. protection and defense, but also in 
terms of creating conditions for economic and cultural de-

velopment, etc. For the purposes of this analysis, national security 
of Poland in the 21st century is defined as "principal, existential 
necessity and national value as well as a priority objective of the 
state organization to ensure survival and create favorable con-
ditions for the development of the present and future generations 
of Poles in the national and European community."2)

 Similarly to other NATO Member States, Poland participates 
in the Alliance’s collective defense to increase its own national 
security and defense capabilities while contributing to the cre-
ation and shared responsibility for the security of the European 
continent and world peace. Thus, the fundamental basis for the 
Poland’s current national security is national defense capabilities, 
and NATO membership obliges Poland to "maintain and develop 
its individual (...) capacity to resist armed assault."3)At the same 
time, the Alliance, through joint action, enables its members to 
achieve their basic national security objectives without depriving 
them of their sovereignty in the field of defense. As part of the 
NATO community, Poland has committed itself to achieving 
the political goal of "protecting the freedom, common heritage 
and civilization of its peoples, founded on the principles of de-
mocracy, individual liberty and the rule of law."4) Achieving the 
above-mentioned political goal is one of the tasks of the NATO 
Member States national military strategies performed with the 
use of available resources. However, the strategy should not be 
considered as a starting point for what is possible but should look 
for what is necessary and try to achieve it.
 The analysis of military strategy documents indicates that 
one of the chances to ensure Poland effective deterrence, pro-
tection and national defense is to create a strategic advantage 
of defense means over possible attack or aggression means by 
incorporating and using the advantages, the strategic strengths 
of defending one's own territory, to defend Poland (apart from 

1) Cf� J� Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, PAN, Warszawa 
1996�

2) Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, AON, War-
szawa 2008, p� 5�

3) North Atlantic Treaty (1949), art� 3�
4) Ibidem�

its own operational troops and NATO reinforcement forces5)), 
and therefore the means a potential opponent does not have. The 
advantages and strengths of strategic defense of the territory of 
Poland can be created by:

 – Territorial Defence Force as a form of common military struc-
ture of society, intended to protect and defend the Homeland 
through so-called local defense;

 – irregular activities on a mass scale – the most powerful form 
of defense in the state, a modern continuation of the historical 
forms of warfare (hit-and-run tactics, guerrilla warfare6));

 – preparation and implementation of the protection and defense 
of cities (towns) and areas, and strategically important objects 
on their approaches;

 – use of space and defense values of the area   and operational 
preparation of the territory for protection and defense;

 – preparation and implementation of common and compre-
hensive support for military operations by governmental 
administrations (on different levels) and society;

 – civil-military cooperation in national protection and defence.
 Preparing and incorporating the above-mentioned streng-
ths, strategic advantages of protecting and defending one's own 
territory in the military organization, constitute the Territorial 
Defence. Both interdependent and cooperating components of 
the defensive structure of the Polish Armed Forces – mobile 
operational troops and common territorial defence – constitute 
the defence potential of Poland.

Characteristics of the Polish security environment in a regional 
and national dimension

 The determinants of national security of Poland can be un-
derstood as relatively constant factors that have a fundamental 
or essential influence on the nature of Polish national security. 
Relatively permanent national security factors derive from the na-
ture of the world and social life, the place of Poland in the world, 
history and tradition, the nature of contemporary threats and the 
current state of Polish statehood, and the state of international 
security organization. Threats to the Polish Armed Forces arise 
and will arise as a result of threats to the state but also threats to 
NATO, the EU, conflicts outside the area of operational interest 
of the Polish Armed Forces, where the Polish state has or will 
have its interests.

Regional security environment

 The security environment in the region is largely influenced 
by Russia's great-power ambitions realized without taking into 
5) In particular, the reference to Art� 5 North Atlantic Treaty� According to this 

article the parties agree that an armed attack against one or more of them in 
Europe or North America shall be considered an attack against them all and 
consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in 
exercise of the right of individual or collective self-defence recognized by Article 
51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so at-
tacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, 
such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore 
and maintain the security of the North Atlantic area� Any such armed attack 
and all measures taken as a result thereof shall be immediately reported to the 
Security Council of the United Nations� Such measures shall be terminated 
when the Security Council has taken the measures necessary to restore and 
maintain international peace and security, North Atlantic Treaty, Washington, 
4th April 1949� [online] www�nato�int/cps/en/natohq/official_texts_17120�htm? 
selectedLocale = pl [access: 19�02�2016]�

6) Guerrilla warfare - military and paramilitary operations conducted in enemy 
held or hostile territory by irregular, predominantly indigenous forces�

account the interests of other states and its attempts to subdue 
its neighbors recognized by Moscow as the traditional sphere of 
influence. In the economic area, the continual challenge is the 
significant dependence of the European countries on the supply 
of energy (gas and oil) from Russia7). 
 The Russia-Ukraine conflict, Russian military activity on the 
Eastern and Southern flank of NATO, and instability in North 
Africa and the Middle East (immigrants) are the most serious 
challenges for the European security system since the end of the 
Cold War. The eastern and southern neighborhoods of the EU 
are also negatively affected by the tensions and conflicts in the 
Mediterranean and Black Sea, the Caucasus chain, the Baltic 
region and the Arctic.
 An important regional trend may be the renationalization of 
the security policies of individual members of the Euro-Atlantic 
community. One of its variants may be the presentation of ad 
hoc national interests over the fundamental interests of the en-
tire Euro-Atlantic community. The fragility of the international 
security environment exposes the power of national selfishness 
which, in an unfavorable scenario, could lead to the erosion of 
Euro-Atlantic unity, institutional cohesion, and questioning of 
solutions reached in the spirit of solidarity. Indicators of such 
a trend would be a reluctance of some states to maintain a po-
licy of sanctions against Russia in the relation to the Russian-
Ukrainian conflict, the expected UK’s launch of the process to 
leave the European Union. From a military point of view, the 
NATO experience with the Unified Protector (OUP) operation 
can also be included. This operation strongly indicated the signi-
ficant loss of military capabilities of NATO members, the curio-
usly long process of political decision making, and the claimant 
attitude towards NATO of some of its members8). We should also 
count with attempts to strengthen it by external players who count 
on the breakdown of Euro-Atlantic unity.
 As a result of the aggressive policy of the Russian Federation in 
the past few years, the annexation of the Crimea (a situation not 
seen in Europe since the end of World War II) and the invasion of 
eastern Ukraine, Europe has again faced an aggressive neighbor, 
and though this time Europe is stronger in every respect, the 
actions of the European states do not allow to state clearly that 
it is fully aware of this threat.

Geostrategic position of Poland

 Poland's place on the map of Europe in the Baltic-Carpathian 
line, which is the most important latitudinal land route between 
Western and Eastern Europe and, broadly, between Europe and 
Asia, is the main and decisive determinant of the national security 
of Poland. In order to understand the challenges facing Poland in 
creating national security, and at the same time to understand the 
historical sources of aggression on Poland, the uniqueness and 
key importance of our territory for Europe and the world must be 
recognized. According to Professor R. Kuźniar, "the uniqueness 
of Poland's geostrategic position is widely perceived. Halford 

7) There is a risk that by using newly built gas pipelines (e�g� Nord Stream and 
future South Stream), Russia will try to bypass the traditional transit countries 
(mainly Poland, Belarus and Ukraine) and consequently to marginalize those 
countries in transit and gas and oil distribution� The emergence of negative phe-
nomena in Russia itself can at the same time limit the state’s ability to achieve 
full domination in Eastern Europe� See White Book of National Security of the 
Republic of Poland, BBN, 2013, p� 148�

8) Cf� S� Cieślewicz, Operation Unified Protector (OUP) – wnioski i doświadczenia, 
Wojny i Konflikty zbrojne po 1945 r�, Bydgoszcz 2015, p� 207�
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John Mackinder9) was one of the first to notice this. Also today, 
during the period of the formation of the new European order, 
the place of Poland and its internal and international situation is 
important in this process. For the same reasons, the geostrategic 
determinants of our security and development interests remain 
difficult.”10) Apart from the key importance for the domination 
of Europe and the world, the second major geostrategic feature 
is the location of Poland between the two powers, Germany and 
Russia.
The geostrategic position of Poland is of fundamental importance 
for national security, as can be seen in the following theses.
1. Poland is and will be under continuous pressure and expan-

sion of its great neighbors in all spheres of social life and state 
functioning.

2. A foundation for national defense must be created by a defence 
force in the form of a military defence system capable of pro-
viding effective military deterrence.

3. Poland's membership in NATO, in which we are with Germany, 
makes one of Poland's great neighbors an ally.

4. Poland's support for the preservation and strengthening of 
Ukraine's sovereignty, which makes it impossible to recon-
struct Russia's imperial capabilities11) is a strategically impor-
tant action for the security of Poland and Europe.

5. Maintaining excellent relations with the US as a strategic ally 
and a partner is a great opportunity for Poland to continue to 
create lasting basis for national security.

Geographical and economic conditions of Poland

 Geographical conditions (understood as physical, spatial and 
socio-economic properties of Poland) shape the internal deter-
minants of our security.
 The territory of Poland has a spatial shape similar to that of 
a wheel, which is considered to be beneficial both for the defence 
and for the management of the state. While the north-western and 
southern borders are natural (Baltic, Carpathian and Sudetes), 
the western, north-eastern and eastern borders are open, without 
support of terrain obstacles (except the lower course of the Oder 
River). Due to the "closing" position of the main geostrategic axis 
of Europe12) through these borders and their considerable length 
(the western - 467 km, north-east and east - 1258 km), the border 
defence and the control of the movement of persons and goods 
constitute one of the main challenges of Poland's national security 
and NATO common defence as well as the security of the EU.
 The population of Poland13) determines both the scale of se-
curity needs and the greatest potential source of national po-
wer, whose universal inclusion in the co-creation of national 
security is the greatest opportunity for Poland. In addition to 
the population, the national structure is extremely favorable 
9) Halford John Mackinder (1861-1947) - one of the most prominent British geo-

graphers, and one of the creators of geopolitics, who in his geopolitical vision 
of international relations announced at the beginning of the previous century, 
recognized central Europe as an area of central importance for world domi-
nation� The history of the twentieth century (two world wars, the cold war, the 
collapse of Europe) largely confirmed this concept�

10) R� Kuźniar, Między polityką a strategią, Warszawa 1994, p� 181�
11) Cf� Z� Brzeziński: „without Ukraine, Russia ceases to be an empire and vice 

versa - by subduing Ukraine, it automatically becomes an empire” („bez Ukrainy 
Rosja przestaje być imperium i na odwrót – podporządkowawszy sobie Ukrainę, 
automatycznie staje się imperium”), quoted after R� Kuźniar, op� cit�, p� 146�

12) Cf� Geografia bezpieczeństwa państw Regionu Środkowoeuropejskiego, Zarząd 
Geografii Wojskowej, Warszawa 2001, p� 22�

13) Poland’s population is currently 38,433 million� Data from Central Statistical 
Office (as of 31�12�2016)�

to national security (Poles - 97,6%). Poland's military personal 
potential witnesses real mobilization opportunities (men aged 
15-49 capable of military service - more than 8 million) and the 
number of men reaching the conscription age (19 years) in a given 
year - 217 thousand14). However, the low birth rate for the past 
few years - about 1.315) against the desired 2.10-2.13 - is the most 
important threat to national existence for the present and future 
generations of Poles.
Physico-geographical conditions. The greatest natural threat to 
Poland's national security is our main rivers - the Oder and the 
Vistula. Although they belong to the medium-length rivers in 
Europe, however, in terms of flood risk (the size and speed of ice 
flow and flood wave) are among the most powerful. The source 
of this threat lies in a mountain basin and a relatively straight 
run from the mountains to the sea. It can be said that the most 
powerful non-military threat in Poland is and will be the floods 
and facing them is the most important challenge for national 
security.
 Apart from great rivers, road infrastructure, which is one of 
the critical infrastructures, is of particular importance to national 
security. Average density of paved road network in Poland, amo-
unting to 80 km/100 km2, is many times lower than in Western 
Europe (e.g. Germany - 182 km/199 km2). Also, the technical 
condition of roads does not meet European standards, because 
their load capacity and width are too small. On the roads there 
are single-level intersections with railway lines and non-standard 
bridges and viaducts16). The motorways and expressways (which 
are the basis of EU road transport) still do not fully meet our 
country's needs (e.g. in terms of road density).They are also one of 
the biggest barriers to economic development. The above factors 
and the high volume of traffic in Poland constitute a significant 
limitation in the ability to strengthen the defence of Polish ter-
ritory by land forces of other NATO states.
 One of the basic geographical conditions of national security 
is the level of afforestation in Poland, covering forests and wooded 
areas and constituting almost 30% of the country's area, and in 
some areas (north-east and along the western border) up to 50%. 
Forests are both a great asset and a national heritage, as well as 
a great defensive asset - limiting, often making impossible for the 
enemy to conduct reconnaissance and conventional movement 
of his land forces. Thus, the forests are a natural defence factor of 
Poland, allowing its own forces to mask and execute covert ma-
neuvers. As in the past, forests can be used to carry out irregular 
activities on a mass scale - the most powerful and effective form 
of deterrence and defence of Poland.
 From the whole economy, agriculture, energy sources and the 
potential of the Polish arms industry are of particular importance 
for national security. Polish agriculture, catering to almost all 
food needs of our society, and also exporting the highest qu-
ality natural food to other EU countries, is the cornerstone of 
Poland's future position. The importance of agriculture derives 
from the predominant and irreplaceable value of food, equated 
with energy sources in meeting the ever-increasing nutritional 
needs of mankind. It is worth adding that agriculture, in contrast 
to the mining of raw materials, creates annual renewable values   
and increasingly becomes a source of renewable bioenergy.
 In the face of a permanent global energy crisis, which is still 
growing and is likely to be the main source of conflicts in the 
21st century, the availability of domestic and foreign sources of 
energy will fundamentally condition national security. Poland 
has significant reserves of energy minerals: hard coal for 240 
14) Geografia bezpieczeństwa państw…, p� 67�
15) Data from Central Statistical Office (as of 31�12�2016)�
16) Data from Central Statistical Office (as of 31�12�2016)�

years and lignite for 40 years. We lack oil and natural gas. Hence, 
one of the main challenges in the process of creating national 
security will be actions taken within the EU and NATO, aiming 
at providing continuous and diversified - as to the sources - of 
imports of oil and gas.
 The potential of the Polish arms industry remains "an absolu-
tely necessary attribute of state sovereignty. It is at the same time 
one of the basic political, economic and military mean of influ-
ence on other states - through export, exchange and assistance 
in combat measures, weapons technology, supply of parts and 
ammunition and repair and maintenance." Consequently, the 
Polish armaments industry should be constantly strengthened 
in such a way that it can meet the needs and conditions of na-
tional defence and fully meet the country's military and export 
requirements.
Summary – Conclusions resulting from the characteristics 
of Poland's security in the regional and national dimension
 The above-mentioned conditions and their influence on the 
national security of Poland can be summarized in the following 
theses:

 – prevention of the reconstruction of the imperial capabilities of 
Russia by supporting and maintaining the state sovereignty of 
Ukraine is strategically important for the security of Poland 
and of Europe as a whole;

 – effective protection and defence of the territory of the Republic 
of Poland and at the same time of the eastern flanks of NATO 
common defence requires a defensive military system consi-
sting of operational forces and common Territorial Defence 
Force;

 – presentation of ad hoc national interests over the interests of 
the Euro-Atlantic community can lead to the erosion of unity, 
cohesion, and questioning of solutions reached in the spirit of 
solidarity. Indicators of such a trend would be a reluctance of 
some states to maintain a policy of sanctions against Russia;

 – significant dependence of European countries on the supply 
of gas and oil from the Russian Federation allows Moscow to 
potentially use "energy blackmail";

 – the instability in North Africa and the Middle East is the 
most serious challenge to the European security system and 
a source of a large, uncontrolled wave of immigrants;

 – Poland's population potential with Europe's largest youth 
population is a powerful element of creating national security 
(if it is incorporated and used in national defence structures 
and economic, culture and service);

 – negative demographic growth (-0.217)) poses a threat to na-
tional well-being and prosperity;

 – small, relative to Western Europe, density of the road ne-
twork and its still unsatisfactory technical state constitute 
an important barrier to the economy development and limit 
the possibilities of defending the territory of Poland by the 
Polish Armed Forces and NATO;

 – Polish agriculture ensures food security, also producing sur-
plus food for export;

 – ensuring permanent and diversified sources of oil and natu-
ral gas import will significantly condition Poland's energy 
security in spite of its own deposits of hard coal, lignite and 
natural gas;

 – the potential of the Polish arms industry provides an oppor-
tunity for full satisfaction of Poland's defence needs;

 – forests which occupy almost a third of Poland’s area, as a great 
defensive value, require constant protection;

 – floods are the greatest natural threat to national security. ☐

17) Data from Central Statistical Office (as of 31�12�2016)�

Lt. Col. Cezary PAWLAK
Senior specialist
Doctrine and Training Centre of the 
Polish Armed Forces

Challenges for the security 
of Central Europe

The new threats, referred to as hybrid activities, will become 
the greatest challenge for the security and stabilization 
of the region. In its broad sense, hybridization raises the 

need of understanding the phenomenon in order to develop new 
solutions to countermeasure the threat. The solutions should take 
into consideration the current internal and external security 
environment, its asymmetry and cultural divisions as well as va-
rious side effects of globalization, dealing with which is one of the 
priorities in the sphere of ensuring security not only of Europe. 
It should be noted that the complete analysis of hybrid activities in 
the European security environment is a very difficult undertaking 
due to the complexity and diversity of the continent’s functioning. 
The objective of this article is to understand the essence of hybrid 
activities and to indicate the main problems and threats for the 
European continent with special reference to Central Europe. 
Considering the subject, it firstly needs to be determined what 
hybrid threats are and how they are conducted which will be the 
basis for the identification of the current internal and external 
security conditions on the continent.
What is a hybrid conflict
 One of the first researchers using the term hybrid activities 
(not hybrid warfare) was Frank G. Hoffman. However, the term 
has been popularized after the bloodless annexation of Crimea 
by the Russian Federation. The lack of actual analyses of visi-
ble symptoms and threats resulting from the social division in 
Ukraine and its economic decline left the Western democracies 
– including NATO – unaware of the problems. The effect of po-
werlessness or, in other words, the impossibility of an appropriate 
reaction as well as the inability to counter the aggression were 
announced as the phenomenon of hybrid activities or hybrid war-
fare. Since then, the term has become commonly used, especially 
in the media, the military and, above all, in the political environ-
ment. The concept has become the synonym of the 21st century 
threats. Many descriptions and definitions of the phenomenon 
have been developed. The most adequate definition is the one 
that explains hybrid activities as aiming to achieve political and 
strategic goals with the possibility to maintain current economic 
and/or diplomatic relationships. The activities are conducted by 
state and non-state entities in a planned and coordinated manner 
and they combine various means of exerting pressure and making 
dependent from a potential enemy. They can be conducted in the 
political, economic, military and social environment, including 
the minorities, ethnic and religious one.
 Activities referred to as hybrid can be observed in every area 
of life: political, economic, military, social, information and in-
frastructure (PEMSII). Their impact may have different intensity 
depending on the phase. Relations between various kinds of 
threats and their permeating to other areas on the basis of the 
cause-and-effect relationship result in the escalation of threats, 
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also the ones defined as hybrid. 
 Threats of hybrid nature imply the country’s state of emer-
gency in at least two PMESII areas simultaneously, impeding or 
preventing an unambiguous response. 
Central Europe – geopolitical conditions 
 Geopolitical situation in Europe, especially its Central and 
Eastern part after the disintegration of the socialist bloc has raised 
various new challenges, not only economic but also national and 
territorial, e.g. the reunification of Germany, the dissolution of 
the Czech Republic, the emergence of independent countries 
such as Ukraine, Belarus and the Baltic States, fratricidal fights 
in the Balkan region and the breakup of Yugoslavia. The effect 
of the disintegration of the Eastern bloc was also the financial 
and economic deregulation of its former members caused by the 
so-called shock therapy according to the Jeffrey Sachs project.
 The method was subsequently used in the region to intro-
duce a pseudo-free market economy characterised by the plunder 
of the national wealth and the so-called belt-tightening by the 
citizens. The subsequent dependence of the Central European 
countries from the stronger Western European economies was 
the consequence of these measures. The accession to the European 
Union ensuring free movement of persons, services and goods 
accompanied by their uneven economic development resulted 
with demographic imbalance, especially amongst working-age 
people and the so-called brain drain. The Baltic States were the 
most affected by the process as their population loss is comparable 
to the loss suffered during the World War II. 
In what way is the old continent’s safety shaped? Europe today
 To answer the question, the current political situation and 
trends in today’s Europe need to be analysed. It has to be remem-
bered that Europe is no longer the continent as it was at the end of 
the 20th century. Presently, it is sinking into chaos by the creation 
of the new types of threats, including the ones of hybrid nature. 
If we want to determine the probability of the hybrid activities 
to occur on the European continent, we need to respond to the 
question what current and future threats may concern Europe 
and which of them are, or may be, of hybrid nature. 
 As a starting point, the current increasing differences or even 

divisions, in Europe should be emphasized. Europe’s internal 
and external problems are of various kind and the intensity of 
the influence and impact on particular countries also differs. 
However, for an easier assessment, the states of the continent 
can be can be grouped as regions. Naturally, this facilitation 
does not fully reflect all problems of all the states, but it helps to 
characterize the problem and, above all, it puts emphasis on the 
diversity and division in Europe. According to the probability of 
the occurrence of threats, we can distinguish:

 – Western Europe,
 – Central Europe,
 – Eastern Europe,
 – The Baltic States,
 – The Balkans,
 – Turkey.

 To some extent, the threats will be common for the above 
mentioned regions and they will overlap resulting in uniting or 
dividing of countries, blocs and alliances. It should be emphasized 
that hybrid activities must comply with particular conditions 
of the successful execution of their long-term objectives. This 
implies that in every, or in several, selected areas there should be 
a culmination of specific threats to impede or prevent possible 
countermeasures (Fig. 1). Past and current experience demon-
strates that it is the social and economic spheres that are mostly 
susceptible to hybrid activities.  
21st century Europe – threats 
 Most subject matter experts perceive the threats for the con-
tinent only in the aspect of climatic changes. It must be noted, 
however, that climate, weather and nature undergo their own 
cycle of changes so it is difficult to talk about the stability of 
nature. Therefore, it is reasonable to focus rather on the treats 
resulting strictly from human activities. On the basis of the article 
“Threats for Europe”1), the main threats influencing the condition 
of the continent include Islamic extremism, fanatic converts, 
the breakup of states, “lonely wolves” as the future of terrorism, 
1) WP� „Zagrożenia dla Europy” http://wiadomosci�wp�pl/gid,16503288,kat,355,ti-

tle, Zagrożenia dla Europy, galeria�html updated 31 March 2014 [access 12 
September 2016]�

cyberterrorism and demography. 
 Most experts considers demography as the biggest threat. It 
can be best illustrated with the quote: “According to the demo-
graphers, the last time a similar demographic crisis took place 
was in the 15th century when the outbreak of plague annihilated 
almost a half of the population of our continent. Today, Europe 
commits suicide on its own request”.2)

 A perfect example of demographic changes and, in consequ-
ence, geopolitical change, took place in Kosovo where indigenous 
community was forced out by a minority that became a majority 
in the result. 
 Additionally, the following threats have been identified:
1. Escalation of antagonisms and ideological conflicts:

 – fanatic religious movements,
 – popularity of radical leftist and rightist groups,
 – ultra-nationalism and ultra-internationalism,
 – acquisition of conventional weapons and WMD arsenals by 

national minorities, religious and nationalistic groups,
 – national and religious riots,
 – regional conflicts and civil wars,
 – migrations within the continent. 

2. Emergence of new centres of economic authority – non-state 
actors: 
 – aspiration for economic dominance over state actors in par-

ticular branches of economy, especially in the area of infor-
mation, energy and finance,

 – the collapse of economy/the Euro zone.
3. Increase in the terrorist activities, common and organized 

crime:
 – acts of terrorism,
 – anarchy and mass scale terror,
 – establishment of enclaves excluded from the state jurisdiction.  

4. Aspiration to achieve regional and/or global leadership by 
revisionist states: 
 – The Russian Federation’s superpower ambitions,
 – Nationalist, religious and historic territorial claims.3)

5. Emergence of new partnerships and alliances:
 – The collapse/division of the European Union,
 – The collapse/division of NATO.4)

  Given the above mentioned threats, the challenges for the 
security on the European continent emerge as extremely serious.
Central Europe – threats and challenge
 All the threats for the continent described above will indirec-
tly or directly influence the level of security in Central Europe, 
especially in countries situated on the external borders of the EU 
and, in the near future, on the internal borders as well. 
 The main challenge for Central Europe is the concept of the 
Intermarum. The US President Donald Trump’s visit in Poland 
at the Intermarum countries summit added a strong geopoliti-
cal dimension to the idea.5) The meeting and the rhetoric of the 
President’s speech on the Krasinscy Square in July 2017 caused 

2) Górny, G�: an article in Polityka�pl� Published 21 March 2014  [access 16 March 
2016]�

3) See: Jakubowski, B�, Pawlak, C�: Odporność na działania zagrażające bezpie-
czeństwu� Przegląd Sił Zbrojnych no� 4/2017� 

4) On the basis of Joint Operating Environment 2035, edition 2017
5) „The Three Seas Initiative” (called Intermarum until recently) is an initiative 

strongly supported by Warsaw that encompasses the following countries: Au-
stria, Bulgaria, Croatia� The Czech Republic, Estonia, Lithuanian, Latvia, 
Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and Hungary�

some concern to certain EU elite circles6) all the more so given 
that Poland is perceived as a leader and an advocate for Central 
and Eastern Europe. 
 Obviously, the activities of the Russian Federation cannot be 
ignored, especially in the area of its desire to make Central Europe 
dependent upon energy resources supply by imposing the RF as 
the only or main supplier. The Russian Federation’s superpower 
inclinations as well as the defence and broadening of its areas of 
influence also must be mentioned. 
Hybrid activities aimed against Central European countries 
(V4)
 Potential hybrid activities aimed against Central European 
countries will most probably be focused around political, so-
cial and economic areas supported by information and politi-
cal-diplomatic activities. The activities in the social sphere will 
concentrate around the attempts to breakdown the national unity 
and to create divisions in society using economic, information 
and political tools, engaging non-governmental organizations or 
corporations. In the political sphere this means exerting pressure 
on the authorities, negating decisions and reforms, and under-
mining its legitimacy. In the economic sphere the actions aim 
at lowering economic indicators, sabotaging the development 
of infrastructure, suppressing attempts to become independent 
from the supplies of raw materials including energy resources, 
control over the financial sector, etc. It should be remembered 
that the scope of the possible influence is broad and allows to 
conduct concealed actions aiming to achieve particular short- 
and long-term goals. 
The role of the Russian Federation
 The Russian Federation is eager to benefit from the current 
security situation on the old continent, especially taking into 
consideration the increasing chaos. The RF goal, apart from its 
strictly economic interest, is to make the majority of the European 
consumers dependent from energy resources supply and to gain 
influence on the policies of European countries. The priority 
is to weaken or break the European unity and  to achieve the 
effect of the division of Europe and the collapse of NATO. This 
would allow to execute the RF long-term goals, occupation of 
certain territories and the restoration of the RF as a superpower. 
Naturally, the RF itself struggles with numerous internal and 
external problems including the situation in the south and in 
the Far East. 
 Demography is also a substantial weakness of the RF as it can 
easily fall prey to the followers of  Mohammed or even cause the 
history to reverse and result in returning under the rule of the 
Genghis Khan descendants. 
Turkey as a challenge for the balance of security in Europe 
 The current government proclaimed in Turkey after the 
s-called attempted power grab by the army clearly indicate the 
progressing Islamic radicalism. These tendencies may lead to 
the restoration of its historic-territorial aspirations and, in con-
sequence, to the reconstruction and broadening of the former 
Ottoman Empire. Turkey can also serve as a tool in the so-cal-
led Proxi War (a conflict conducted on the territory of  a third 
country).
Central Europe – possible scenarios of hybrid conflicts 
 Before answering the question, it must be emphasized that 
the above mentioned threats can be extended to further ones, 
depending on the geopolitical situation or conducted counter-
measures. It is extremely difficult to determine an appropriate 
6) Bielecki Tomasz: Polityka� „UE patrzy podejrzliwie na trójmorski szczyt Do-

nalda Trumpa”� http://www�dw�com/pl/ue-patrzy-podejrzliwie-na-tr%C3%B-
3jmorski-szczyt-donalda-trumpa/a-39541674  5 July 2017 [access 4 September 
2017]�

Figure 1. Pawlak C.: Own elaboration – diagram presenting the achievement of an acceptable risk in particular areas of PEMSII. 
„Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku”, section VIII, Konflikt hybrydowy jako instrument osiągania 

interesów politycznych. Casus Ukrainy Wschodniej i aneksji Krymu. PWN, Warszawa 2017, p. 218
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When considering potential threats to the security 
system of the Republic of Poland in the geopolitical 
environment, we need to take into account a variety 

of threats and the complexity of the problem connected with de-
tection, identification, prevention and limitation of their effects. 
In the contemporary security environment, the blurring of 
borders between its internal, external, as well as military and 
non-military dimensions can be noticed. For this reason, the 
comprehensive approach1) to the problem of security should inc-
lude not only military threats, but also the non-military ones. 
Globalization and the growing interdependence often result in 
unpredictability of the phenomena, the range of which is no 
longer limited by geographical barriers, political and economic 
systems. However, challenges and threats of military nature are 
still present, especially in the so-called nationality-based and ter-
ritorial conflicts. The effect of the pressure of globalization is that 
countries in the contemporary world cannot operate only within 
their frontiers. This means that no country is able to function 
1) Regardless of the type of an activity, the approach includes cooperation and 

coordination of the activities with the local administration, governmental 
institutions, private sector as well as international, governmental and non-
-governmental organizations� 

independently in the economic sphere. This interdependence 
may become the cause of conflicts and crises. It should be noticed 
that particular countries want to be dominant on the interna-
tional arena and the increasing economic difference between 
developed and developing countries may result in disparities 
between them. Imbalanced economic development of countries, 
as well as military actions in conflict zones may result in, e.g. 
social antagonisms and the expansion of uncontrolled migrations 
with the increase of social pressure as a probable consequence. 
Threats arising from globalization established the conditions for 
the appearance of new actors, including – apart from state entities 
– non-governmental organizations, transnational corporations 
with diffused, anonymous ownership and non-state actors as they 
function in global, transnational space.2) An aggressor that does 
not possess its own state, state administration or society cannot 
be governed by international law. The analysis of the problem 
indicates that such an actor, in order to execute its objectives, 
will only use available tools or tools that can be successful in 
achieving its goals within the limits of the law. In reality, such 
an opponent attempts to influence domestic and foreign policy 
of countries, their functioning and economic development. The 
consequences of such activities will be noticeable in all spheres 
– political, economic, military, social, information and infra-
structure. If a country is politically unstable, corporations may 
become capable to eliminate or dull the state authorities, or – in 
an extreme case – to make a state economically dependent from 
the potential aggressor, its terms and conditions. 
 The identification of threats in the current security environ-
ment and the development of a countermeasure strategy is a chal-
lenge for the defence policy and for global security. Determining 
the level of the extent of the threats is a complex initiative that 
requires an in-depth analysis of the researched environment, 
including the unmeasurable factors that are difficult to predict. 
Using statistic calculations or own, subjective predictions regar-
ding the direction of the changes in the security environment that 
is not based on any precise survey or expert opinions often leads 
to a fake picture of reality. It seems important for the security to 
implement the comprehensive approach and to explore the areas 
that until now have been disregarded or treated as less relevant. 
The purpose of the analysis of threats should be to determine 
the accepted level of security by identification and evaluation of 
the extent of the threats and the risk for a particular threat to 
occur in the condition of normally functioning state. This kind 
of a system should also assist to establish methods that may be 
applied to eliminate or limit the probability of particular threats 
to occur. 

 – Considering the range of threats, they should be studied from 
the point of view of its:

 – Intentions: interest, needs, politics, will;
 – Possibilities: capabilities, methods, resources, limitations;
 – Historical data: assigned incidents, attempted trials, con-

firmed activities, frequency and efficiency of the activities;
 – Signals: new confirmed or not confirmed evidence.

The resulting picture of the reviewed threats and their potential 
effects should provide a substantial help for the entities responsi-
ble for the state security, particularly in terms of their detection, 
identification and the establishment of appropriate counterme-
asures, as well as the deterrence of a potential threat. 
 On the basis of the conducted analyses and military experi-
ments it can be estimated that the essential methods and forms 
to countermeasure such threats in the initial stage of their de-
velopment should not include military activities, but rather 
2) Potulski Jakub, Geopolityka w świecie ponowoczesnym, the Institute of Geopo-

litics, Częstochowa 2010, p� 94� 

undertakings that can result with mitigation (or minimalizing) of 
the potential effects of the threats by using political and economic 
pressure before exceeding the boundaries of military actions. It is 
necessary to be aware that not all threats can be recognized in the 
initial stage of the aggressor’s activities. However, considerable 
effort is required to make the state resistant to the existing or 
potential threats that could limit its freedom of development. 
Equally important in the process of the identification of threats 
is to obtain the synergy effect by the engagement of a broad spec-
trum of experts from institutions and organizations monitoring 
security issues, including the governmental, local and non-gover-
nmental ones, as well as academic and scientific centres.
 At the identification and analysis stage, the meaningful 
position of the Government Centre for Security, the Internal 
Security Agency, the Foreign Intelligence Agency,  the Military 
Intelligence Service, the Military Counterintelligence Service, the 
Military Gendarmerie, the National Cryptologic Centre should 
not  be omitted, as well as the specialized agencies/cells of the 
Ministry of Digitalization and many others that are responsible 
for the identification, collection, analysing, processing and disse-
mination of the information about existing and potential threats 
for the Republic of Poland and the region (e.g. the Integrated 
Subsystem of Military Intelligence) to national security bodies.
The reinforcement of the security system of the country may be 
obtained by combining various elements3), including the armed 
forces, into one integrated system. ☐.

3) Non-governmental organizations and all uniformed services� 

Lt. Col. Jarosław KEPLIN
Senior specialist
Concept Development Branch

Detecting and identifying 
threats as a challenge of the 
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scenario of hybrid conflicts due to the following:
 – concealment of hybrid activities in the preparatory phase – 

a potential country that is the target of the attack is unaware 
of the fact that any coordinated activities are being conducted 
against it;

 – low predictability of a potential enemy’s activities and a broad 
range of available means;

 – a great number of variables determining the probability 
of a particular scenario which imposes the necessity of its 
alternatives;

 – proper determination of the start time of hybrid activities;
 – when developing possible scenarios of a future hybrid conflict 

in Central Europe, we first need to determine time limits, 
the main internal and external factors, interdependencies, 
geopolitical environment and the most probable course of 
the development of the identified threats in accordance with 
peace and conflict studies. ☐
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