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morską, możliwości wymiany doświadczeń i osiągnięć naukowych związanych z problema-
tyką bezpieczeństwa morskiego. 
           „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego” jest ponadto próbą zwiększenia zainteresowa-
nia szerokiego grona decydentów oraz opinii publicznej poruszanymi zagadnieniami, 
jak również swoistą promocją „Polski Morskiej”. Mamy nadzieję, że spotka się on z przy-
chylnym zainteresowaniem tych wszystkich, którym bliska jest problematyka morska. 
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p ł k  d r  i n ż .  S z y m o n  M I T K O W  
W y d z i a ł  L o g i s t y k i ,  I n s t y t u t  L o g i s t y k i   
W o j s k o w a  A k a d e m i a  T e c h n i c z n a  

B A D A N I A  N A U K O W E  
A  B E Z P I E C Z E Ń S T W O  P A Ń S T W A  

STRESZCZENIE 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zarówno w środowisku wewnętrznym 
jak i zewnętrznym Rzeczypospolitej Polskiej zaszły istotne zmiany, które wpłynęły na sposób 
postrzegania badań naukowych prowadzonych w obszarze techniki i technologii obronnych. 
Opracowano wiele dokumentów normatywnych w celu usprawnienia procesu koordynacji, plano-
wania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej. W ostatnich latach znacznie 
wzrosły nakłady finansowe na poszukiwania nowych rozwiązań w obszarze badań i technologii 
obronnych. 

Słowa kluczowe:  
bezpieczeństwo państwa, badania naukowe, pozyskiwanie sprzętu wojskowego 

WSTĘP 

Uwarunkowania wpływające na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej sprawiły, że potrzeba inwestowania w badania naukowe 
oraz rozwijanie technologii obronnych, stały się elementem kluczowym z punktu 
widzenia skuteczności działań podejmowanych przez siły zbrojne na współczesnym 
oraz przyszłym polu walki. Nowe technologie, umożliwiające pozyskanie nowocze-
snego uzbrojenia i sprzętu wojskowego w znacznym stopniu podnoszą efektywność 
tych działań. Obecnie często spotykamy sytuacje, w których mamy nowoczesną 
technologię, dla której szukamy zastosowania wojskowego, lub mamy do zrealizo-
wania zadanie, dla którego poszukujemy określonych rozwiązań technologicznych. 
Można to porównać do zamkniętej pętli, której ważnym ogniwem są badania nau-
kowe - rysunek 1. 
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Rys. 1. Badania naukowe w pętli działanie a technologia 

źródło: opracowanie własne 

Wśród czynników zewnętrznych determinujących proces rozwijania no-
wych technologii mających zastosowanie militarne znalazły się: 

1. Wzrastający poziom zaangażowania Sił Zbrojnych RP w realizowane pod au-
spicjami Unii Europejskiej i NATO misje międzynarodowe.  

2. Zwiększenie efektywności działania na rzecz Europejskiej Agencji Obrony 
w obszarze badań i technologii obronnych polskich podmiotów. 

3. Zwiększenie aktywności polskich ośrodków naukowych w Organizacji NATO 
ds. Nauki i Technologii (NATO Science and Technology Organization - NATO 
STO). 

4. Zmniejszenie wydatki państw na badania i rozwój technologii. Skutkiem tego 
nastąpiła optymalizacja wydatkowania środków finansowych oraz skupienie 
uwagi na tych obszarach, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia po-
trzeb armii europejskich, w tym Sił Zbrojnych RP. 

ROLA BADAŃ NAUKOWYCH 
W ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 

Umacnianie zdolności państwa do obrony, w tym zapewnienie przetrwania 
ludności, właściwego funkcjonowania jego struktur oraz skutecznego działania Sił 
Zbrojnych RP, wymaga znacznego zaangażowania jego podmiotów gospodarczych, 
tworzących przemysłowy potencjał obronny1 i realizujących zadania gospodarczo-
obronne. 
                                                 
1  Przemysłowy potencjał obronny zdefiniowany jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek 
badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności 
państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą, towarami technologiami i usługami 
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowe-
go pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 198, poz. 1313). 
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Posiadanie odpowiedniego potencjału umożliwiającego produkcję określo-
nych wyrobów obronnych2 stanowi jeden z wyznaczników suwerenności państwa 
oraz gotowości mobilizacyjnej jego struktur. Przemysł krajowy pozostaje kluczo-
wym źródłem zaopatrywania sił zbrojnych w wyroby obronne, a polskie placówki 
naukowo-badawcze są znaczącym dostawcą technologii i myśli technicznej w za-
kresie technologii obronnych. Za utrzymaniem i wspieraniem przemysłowego po-
tencjału obronnego przemawia również interes polskiej gospodarki3: 

− postęp techniczny i technologiczny, 
− powstanie nowych miejsc pracy, 
− wymiana handlowa z partnerami zagranicznymi, 
− zasilanie budżetu państwa w przychody z tytułu podatków i opłat. 

Istotny wpływ na pozycję rynkową polskiego przemysłowego potencjału 
obronnego ma proces przekształceń strukturalnych sektora obronnego4, zwiększenie 
nakładów na prace badawczo-rozwojowe związane z bezpieczeństwem i obronno-
ścią państwa, skonsolidowanie zaplecza B+R oraz efektywniejsze wsparcie i promo-
cja sektora obronnego. 

Uwarunkowania wynikające z procesu tworzenia wspólnego europejskiego 
rynku obronnego wymagają, aby integracja polskiego potencjału naukowego 
i przemysłowego była ukierunkowana na państwa Unii Europejskiej i NATO. Naj-
większy wpływ na działania w zakresie współpracy w ramach Unii Europejskiej 
w obszarze rynku i przemysłu obronnego mają prace podejmowane w Europejskiej 
Agencji Obrony5. Jej działania przyczyniają się do rozwoju konkurencyjności na 
Europejskim Rynku Obronnym oraz w Europejskiej Bazie Technologiczno-
Przemysłowej. Na drodze efektywnego włączenia się polskiego potencjału obronne-
go do współpracy europejskiej stoją nadal bariery ekonomiczne ograniczające jego 

                                                 
2  Wyrób obronny jest to wyrób przeznaczony na potrzeby obronności i bezpieczeństwa pań-

stwa, zaprojektowany zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej i wy-
konany na podstawie dokumentacji technicznej, bez względu na stopień jego przetworzenia. 
Ustawa z 17 listopada 2006r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na po-
trzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, Dz.U.2006.235.1700. 

3  Program wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2013-2020 (projekt 
z dnia 3.12.2012 opracowany przez Ministerstwo Gospodarki).  

4  Kierunek przekształceń własnościowych spółek polskiego potencjału obronnego określił 
dokument rządowy Strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronne-
go w latach 2007-2012. Jego następcą będzie Program wspierania rozwoju polskiego przemy-
słu obronnego w latach 2013-2020. 

5  EDA jest obecnie najważniejszą w Europie platformą oddziaływania państw na kształt euro-
pejskiego rynku obronnego oraz europejskiej bazy technologii obronnych i przemysłu obron-
nego. Prace Agencji nad wieloletnimi programami technologii obronnych oraz tworzeniem 
wspólnego rynku wyrobów obronnych są elementem procesu globalizacji, który jest wyzwa-
niem dla wszystkich krajów członkowskich UE, w tym Polski.  
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możliwości do zintegrowania swoich możliwości technologicznych z wiodącymi 
potentatami przemysłu zbrojeniowego państw europejskich.  

W ramach współpracy z NATO Polska uczestniczy w realizacji wielonaro-
dowych programów, mających zasadnicze znaczenie dla wzmacniania jego poten-
cjału obronnego oraz bierze udział w pracach sojuszniczych instytucji zajmujących 
się pozyskiwaniem wyrobów obronnych. Aktywne uczestnictwo w tych działaniach 
daje włączenia narodowego potencjału obronnego w tworzony potencjał obronny 
NATO, umożliwia bezpośredni kontakt z ekspertami branżowymi z innych krajów 
oraz stwarza możliwość wejścia w kooperację lub wspólne programy z innymi pro-
ducentami.  

Ważnym elementem przemysłowego potencjału obronnego jest zaplecze 
prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe. Wejście w życie ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki6 oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju7, wywarły istotny wpływ na bada-
nia w sektorze obronnym. Przed wojskowymi instytutami badawczymi (WIB)8 sta-
nęły nowe wyzwania, związane z coraz częstszym uczestnictwem w badaniach 
naukowych, w które zaangażowane jest wiele podmiotów. Należy zmierzać do za-
cieśniania współpracy pomiędzy instytutami badawczymi, optymalnie wykorzystu-
jąc ich możliwości do zwiększenia zdolności konkurowania na europejskim 
i światowym rynku. W tym kontekście uzasadnione są podejmowane w MON prace 
nad konsolidacją zaplecza badawczo-rozwojowego, dostosowanego do bieżących 
i perspektywicznych potrzeb Sił Zbrojnych RP.  

W ramach wzmocnienia przemysłowego, w celu zintensyfikowania działal-
ności badawczo-rozwojowej na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, jak 
również dla zapewnienia ścisłej współpracy producentów wyrobów obronnych 
z instytutami badawczymi, utworzone zostanie skonsolidowane zaplecze badawczo-
rozwojowe. Równocześnie podjęte zostaną działania zmierzające do zwiększenia 
nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe w priorytetowych obszarach tech-
niki wojskowej.  

W kontekście rozwoju przemysłowego potencjału obronnego istotnym za-
gadnieniem wskazanym w diagnozie jest transfer innowacyjnych technologii między 
sektorem wojskowym i cywilnym. Konieczne jest większe wykorzystanie potencjału 
rozwojowego tkwiącego w tym przepływie, a zwłaszcza podjęcie działań stymulują-
cych przepływ wiedzy oraz zasobów ludzkich i sprzętowych z sektora wojskowego 
do cywilnego potencjału obronnego. 

                                                 
6  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 

z późn. zm.) 
7  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, 

poz. 616. z późn. zm.)  

8  MON sprawuje nadzór nad sześcioma instytutami, których przedmiotem działania są badania 
naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie sprzętu wojskowego.  
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STRATEGIA I PRIORYTETOWE KIERUNKI BADAŃ 
W OBSZARZE TECHNOLOGII OBRONNYCH 

W celu zwiększenia efektywności definiowania projektów, programów, 
programów strategicznych zgłaszanych do realizacji w Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju w obszarze bezpieczeństwa i obronności, Departament Nauki i Szkolnic-
twa Wojskowego MON opracował „Strategię działań resortu obrony narodowej 
w obszarze badań i technologii obronnych”.  

Strategia określa długofalowe cele polityki resortu obrony narodowej 
w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologii obronnych, jakie resort obrony 
narodowej zamierza osiągnąć do 2018 roku, a są to: 

− harmonizacja badań naukowych w obszarze techniki i technologii obronnych 
z potrzebami użytkownika końcowego oraz zapewnienie możliwości wdrożenia 
rezultatów badań naukowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP; 

− ukierunkowanie wysiłków środowiska naukowego realizującego projekty 
w obszarze bezpieczeństwa i obronności finansowane z budżetu Ministra Obro-
ny Narodowej oraz ministra właściwego ds. nauki na priorytetowe potrzeby 
określone przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych; 

− zwiększenie skali udziału resortu obrony narodowej w międzynarodowych pro-
gramach i projektach naukowo-badawczych. 

Najważniejszym działaniem w osiągnięciu pierwszego celu Strategii jest 
tworzenie warunków zapewniających harmonizację tematyki prac badawczych 
z faktycznymi potrzebami Sił Zbrojnych RP oraz włączenie tego obszaru w proces 
pozyskiwania sprzętu wojskowego. Jednym z podstawowych warunków umożliwia-
jących osiągnięcie tego celu jest precyzyjne wskazanie technologii, których rozwój 
jest konieczny do osiągania przez Siły Zbrojne RP kolejnych zdolności obronnych.  

Priorytetowe obszary technologiczne zostały zdefiniowane w Prioryteto-
wych kierunkach badań w resorcie obrony narodowej na lata 2013-2022 i są nastę-
pujące9: 

1. Technologie informacyjne i sieciowe. 
2. Sensory i obserwacja. 
3. Broń precyzyjna i uzbrojenie. 
4. Platformy bezzałogowe i autonomiczne. 
5. Ochrona i przetrwanie na polu walki. 
6. Nowoczesne materiały, w tym wysokoenergetyczne i inteligentne. 

                                                 
9  Decyzja nr 4/ MON w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego w resorcie obrony naro-

dowej dokumentu „Priorytetowych kierunkach badań w resorcie obrony narodowej na lata 
2013-2022”, 22.02.2013. 
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7. Technologie przełomowe (np. energia skierowana, bronie nieśmiercionośne, 
biotechnologie, itd.). 

Dodatkowo wskazano również na dwa obszary medyczny i logistykę, jako 
te, w których również powinno poszukiwać nowych rozwiązań technicznych i tech-
nologicznych. 

W tym celu do Metodyki planowania i programowania rozwoju Sił Zbroj-
nych RP w latach 2013 – 202210, wprowadzono zapisy definiujące badania nauko-
we, jako integralny element procesu osiągania zdolności Sił Zbrojnych RP. 
Dokument wskazuje obszary technologiczne, których rozwój jest konieczny dla 
osiągania kolejnych zdolności operacyjnych. Główną platformą realizacji badań 
naukowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności ustanowione zostało Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. 

Aby zapewnić jak największą harmonizację badań naukowych w obszarze 
techniki i technologii obronnych z operacyjnymi potrzebami Sił Zbrojnych RP, 
w Strategii określono szczegółowe działania, które powinny umożliwić osiągnięcie 
tego celu.  

Przeprowadzona w 2010 roku reforma systemu nauki zapewniła Ministrowi 
Obrony Narodowej realny wpływ na ustanawianie programów strategicznych, pro-
gramów i projektów z obszaru obronności, realizowanych w Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju. Każdego roku Minister Obrony Narodowej, z budżetu resortu 
obrony narodowej przekazuje do Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego środki 
finansowe, na realizację programów strategicznych, programów i projektów z ob-
szaru obronności z obszaru obronności. Na rysunku 2 przedstawiono poziom finan-
sowania badań z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa przez NCBR 
w latach 2011-2012 oraz projekcję wydatków na lata 2013-2016 z uwzględnieniem 
środków planowanych na te cele z budżetu MON. W latach 2013-2016 widoczny 
jest znaczący wzrost zaangażowania finansowego MON w tym obszarze. 

W celu unikania powielania nakładów (merytorycznych i finansowych) 
w zakresie projektów podwójnego zastosowania prowadzonych w obszarze obron-
ność i bezpieczeństwa przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych. „Strategia…” nakłada na resort ON obowiązek minimalizo-
wania ryzyka powielania wysiłku merytorycznego i finansowego w zakresie realiza-
cji projektów, których efektem są technologie mogące być wykorzystywane 
zarówno w aplikacjach cywilnych, jak i wojskowych. Osiągnięcie tego celu wymaga 
zapewnienia stałej współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a Mi-
nisterstwem Spraw Wewnętrznych. Bardzo ważnym partnerem dla MON pozostaje 
również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Możliwość współpracy trzech 
wyżej wymienionych instytucji zapewnia Komitet Sterujący Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, który będąc platformą współpracy i koordynacji działań mini-

                                                 
10  Dokument wprowadzony w życie decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 65/MON z dnia 

20 kwietnia 2011 r. 
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sterstw: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

 
Rys. 2. Środki finansowe, znajdujące się w budżecie NCBR, na realizację programów i pro-
jektów naukowo – badawczych w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa (w tys. zł) 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego. 

Biorąc pod uwagę wysokość środków finansowych na programy i projekty 
w obszarze obronności i bezpieczeństwa, kluczowym elementem zapewniającym 
realizację resortowych priorytetów, jest ukierunkowanie wysiłków polskiego środo-
wiska naukowo-badawczego oraz przemysłowego na potrzeby polskiej armii. Aby 
tak się stało, kadry naukowe uczelni cywilnych muszą posiadać wiedzę nt. aktual-
nych i perspektywicznych potrzeb Sił Zbrojnych.  

Udział polskich podmiotów w międzynarodowych projektach przynosi sze-
reg korzyści zarówno Siłom Zbrojnym RP, jak i środowisku naukowemu. Polska 
armia uzyskuje dostęp do technologii, które poprzez opracowanie w oparciu o stan-
dardy zdefiniowane przez większą grupę państw podnoszą poziom interoperacyjno-
ści posiadanego sprzętu wojskowego. Udział Polski w międzynarodowych 
projektach pozwala ponadto na zdobycie nowej wiedzy i doświadczenia, wzmacnia-
jąc tym samym potencjał oraz konkurencyjność polskich podmiotów naukowo-
badawczych oraz przemysłowych. Dzięki zaangażowaniu we wspólne projekty, 
umożliwiające dostęp do efektów badań prowadzonych w innych krajach, zmniejsza 
się luka technologiczna, dzieląca polskie podmioty od ich europejskich odpowiedni-
ków. Wzrasta także ich konkurencyjność oraz atrakcyjność wytwarzanych przez nie 
produktów. 

Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje międzynarodowe programy i pro-
jekty naukowo-badawcze, ukierunkowane na rozwój technologii obronnych 
w dwóch głównych organizacjach międzynarodowych: Europejskiej Agencji Obro-
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ny (European Defence Agency - EDA) oraz Organizacji NATO ds. Nauki i Tech-
nologii (NATO Science and Technology Organization - NATO STO). 

Strategia działań resortu obrony narodowej w obszarze badań i technologii 
obronnych przyczyniła się do stworzenia w resorcie obrony narodowej systemu, 
który umożliwia efektywną realizację badań naukowych. Dokonanie ostatecznej 
oceny skuteczności działania tego systemu będzie możliwe dopiero za kilka lat, 
kiedy opracowane i wdrażane obecnie narzędzia i mechanizmy zaczną przynosić 
oczekiwane rezultaty. Stworzony system wymaga ciągłego monitorowania oraz 
korygowania w przypadku wychwycenia ewentualnych uchybień i niesprawności. 
Musi być również na bieżąco dostosowywany do wytycznych Prezydenta RP oraz 
Rządu, które definiują długofalowe cele oraz plany rozwoju dla polskiej armii.  

Podpisana przez Ministra Obrony Narodowej strategia odegrała bardzo 
istotną rolę poprzez usystematyzowanie prac, jakie prowadzone były do tej pory 
przez resort obrony narodowej w zakresie rozwoju nowych technologii obronnych. 
Wejście w życie tego dokumentu dało impuls do podjęcia działań, umożliwiających 
zwiększenie efektywności realizacji badań naukowych w obszarze techniki i techno-
logii obronnych. 

W sierpniu 2011 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Badań, 
w którym ujęty został obszar bezpieczeństwa i obronności państwa jako jeden 
z siedmiu priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych: 

1. Nowe technologie w zakresie energetyki. 
2. Choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna. 
3. Zawansowane technologie informacyjne i telekomunikacyjne. 
4. Nowoczesne technologie materiałowe. 
5. Środowisko naturalne, rolnictwo, leśnictwo. 
6. Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się ryn-

ków. 
7. Bezpieczeństwo i obronność państwa. 

Priorytetowe kierunki badań opracowywane są na podstawie celów i zadań 
zawartych w11:  

1. Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej.  

2. Głównych kierunkach rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich 
przygotowań do obrony państwa.  

3. Programie rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.  
4. Wymaganiach Operacyjnych.  
5. Planach rozwoju zdolności do ... . 
6. Celach Sił Zbrojnych NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej.  
                                                 
11  Decyzja 299/MON w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resor-

cie obrony narodowej, 21.07.2014, s. 5. 
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7. Krajowym Programie Badań.  
8. Innych dokumentach, których zapisy w sposób istotny wpływają na działalność 

naukowo – badawczą. 

Priorytetowe kierunki badań stanowią podstawę do realizacji działalności 
naukowo- badawczej prowadzonej w formie12:  

1. Badań naukowych na rzecz obronności poprzez NCBR oraz NCN w trybie okre-
ślonym ustawą o zasadach finansowania nauki, ustawą o NCBR i ustawą 
o NCN.  

2. Badań naukowych na rzecz obronności w ramach dwu- i wielostronnej między-
narodowej współpracy naukowej, w tym z NATO i UE.  

3. Badań naukowych na rzecz obronności, finansowanych z budżetu Ministra. 
4. Zadań finansowanych ze środków budżetu państwa na naukę w zakresie działal-

ności upowszechniającej naukę, statutowej i inwestycyjnej jednostek i komórek 
organizacyjnych resortu, w trybie określonym ustawą o zasadach finansowania 
nauki.  

5. Innych działań. 

PROCES POZYSKIWANIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO 
A BADANIA NAUKOWE 

Proces pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych RP zo-
stał zdefiniowany w decyzji Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 
25 marca 2013r. Model procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego posiada cztery 
podstawowe fazy (rys.2): 

a) Faza definiowania wymagań, obejmująca etapy: 
a) identyfikację potrzeb operacyjnych; 
b) definiowanie wymagań operacyjnych. 

b) Faza analityczno-koncepcyjna, obejmująca: 
a) wstępne określenie możliwości wykonania; 
b) pełne określenie możliwości wykonania;  
c) planowanie - ujęcie zadań w Planach Modernizacji Technicznej. 

c) Faza realizacyjna, obejmująca: 
a) założenia do projektowania; 
b) projektowanie i rozwój; 
c) produkcję i zakupy. 

d) Faza eksploatacyjna, obejmująca: 
a) wprowadzenie do wyposażenia w siłach zbrojnych; 
b) eksploatację sprzętu wojskowego. 

                                                 
12 Tamże, s.6. 
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Rys. 3. Podstawowe fazy w procesie pozyskania sprzętu wojskowego 

źródło: opracowanie własne 

W procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego podejmowanych jest wiele 
decyzji, rezultaty których pokazują, w którą stronę ten proces powinien przebiegać 
(rys. 4). 

W Decyzji 72/MON definicję badań naukowych przyjęto, zgodnie z defi-
nicją z Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki13, jako: 

a) badania podstawowe — oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teo-
retyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy 
o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośred-
nie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie; 

b) badania stosowane — prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej 
wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce; 

c) badania przemysłowe — badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy 
oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług 
lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów 
i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożo-
nych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem 
prototypów objętych zakresem prac rozwojowych. 

                                                 
13  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r.o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 

z późn. Zm.). 
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Rys. 4. Rezultaty podejmowanych decyzji w procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego 

źródło: opracowanie własne 

Jak wynika z decyzji 72/MON badania naukowe nie są wyodrębnione jako 
oddzielny etap/faza procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego. Powiązanie ich 
z procesem następuje w fazie analityczno-koncepcyjnej lub fazie realizacyjnej. 

Pierwsza faza jest związana z identyfikacją i definiowaniem wymagań ope-
racyjnych i stanowi podstawę do dalszych prac związanych z pozyskaniem sprzętu 
wojskowego ponieważ generuje wymagania zdefiniowane przez gestora14 lub orga-
nizatora systemu15 w dokumencie o nazwie Wymagania Operacyjne (WO). Na pod-
stawie opracowanych i przyjętych wymagań operacyjnych dokonuje się analizy 
możliwości ich spełnienia (faza analityczno - koncepcyjna). 

Celem fazy analityczno – koncepcyjnej (tzw. analizy), jest uzyskanie odpo-
wiedzi, jaki jest sposób spełnienia każdej ze zdefiniowanych potrzeb operacyjnych 
(poprzez rozwój, modernizację, licencję lub zakup sprzętu wojskowego), w jakim 
czasie i przy jakich kosztach możliwe jest pozyskanie nowych zdolności lub wyeli-
minowanie ich braku. Wykonuje się czynności, które określą możliwości spełnienia 
zdolności i ich wykonania. Efektem końcowym tej fazy powinno być opracowanie 
wstępnych założeń taktyczno – technicznych (WZTT). W ramach tej fazy w celu 
optymalizacji wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań ujętych lub 
przewidzianych do ujęcia w planach modernizacji technicznej, w szczególności 

                                                 
14  gestor systemu uzbrojenia - komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, 

a także komórka wewnętrzna odpowiedzialna za kierunki rozwoju w Siłach Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej (SZ RP) oraz organizację procesu wykorzystania bojowego określone-
go rodzaju (grupy) sprzętu wojskowego. 

15  organizator systemu - instytucja wojskowa (osoba funkcyjna) odpowiedzialna za tworzenie, 
rozwój i funkcjonowanie systemu uzbrojenia obejmującego zasięgiem cale Siły Zbrojne. 
Spełnia rolę koordynatora w stosunku do gestorów sprzętu wojskowego wykorzystywanych 
w  tym systemie. 
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w ramach realizacji prac rozwojowych lub przygotowania programów operacyjnych 
i programów uzbrojenia, wykorzystuje się wyniki krajowych lub międzynarodo-
wych badań naukowych (w tym programów międzynarodowych) oraz strategicz-
nych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym realizowanych poza 
resortem obrony narodowej i finansowanych lub współfinansowanych ze środków 
budżetu państwa 

Celem fazy realizacji jest fizyczne nabycie systemu uzbrojenia na bazie 
rozwiązań i koncepcji wypracowanych w poprzednich fazach. Wykonawcą tej fazy 
są komórki (instytucje) MON odpowiedzialne w zakresie zakupów sprzętu wojsko-
wego oraz realizacji prac rozwojowych. Końcowym etapem tej fazy jest wprowa-
dzenie sprzętu wojskowego na wyposażenie SZ RP, co stanowi formalną podstawę 
do jego eksploatacji. Warunkiem rozpoczęcia tej fazy jest możliwość zastosowania 
technologii krytycznych o znaczeniu determinującym powodzenie całej pracy, które 
uzyskały poziom gotowości nie niższy niż poziom VI, zgodnie z załącznikiem do 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. 
w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realiza-
cją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa 
państwa. W innym przypadku prace rozwojowe powinny zostać poprzedzone bada-
niami naukowymi, zapewniającymi uzyskanie wymaganego poziomu gotowości 
technologii.  

 
Rys. 5. Miejsce badań naukowych w systemie pozyskania sprzętu wojskowego 

źródło: opracowanie własne 

Na podstawie powyższej analizy w zakresie umiejscowienia badań nauko-
wych w systemie pozyskania sprzętu wojskowego można wyróżnić umownie dwie 
kategorie badań naukowych, które będą występowały w tym systemie: 
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− badania naukowe pierwotne w stosunku do Wymagań Operacyjnych tzn. bada-
nia rozpoczęte/wykonane przed zdefiniowaniem potrzeb w Wymaganiach Ope-
racyjnych,  

− badania naukowe wtórne w stosunku do Wymagań Operacyjnych tzn. badania 
rozpoczęte na podstawie analizy potrzeb określonych w Wymaganiach Opera-
cyjnych. W tym przypadku badania naukowe stanowią odpowiedź na zdefinio-
wane przez SZ RP potrzeby. Jeśli nie ma możliwości realizacji tych potrzeb 
w drodze pracy rozwojowej czy zakupu gotowego sprzętu wojskowego z powo-
du braku odpowiednich technologii w przemyśle krajowym, to badania naukowe 
mogą być pierwszym etapem rozwijania nowych technologii.  

Przyjęty sposób powiązania badań naukowych ma na celu poprawę efek-
tywności wykorzystania ich wyników w procesie pozyskiwania SpW jak również 
poprawę efektywności, z punktu widzenia potrzeb Sił Zbrojnych, wyboru perspek-
tywicznych kierunków badań. 

PODSUMOWANIE 

Badania naukowe w systemie bezpieczeństwa państwa odgrywają kluczową 
rolę. Pozwalają określić zdolności i możliwości przemysłowego potencjału obron-
nego w pozyskaniu wymaganych przez Siły Zbrojne określonych technologii. Re-
forma systemu ustanawiania i realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 
z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa spowodowała, wzrost liczby prac 
badawczych i rozwojowych realizowanych na wniosek Ministra Obrony Narodowej 
w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.  
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Over the past several years in both the internal and external environment of Poland 
there have been significant changes that have affected perceptions of research carried out in the 
area of defence technology. We developed many normative documents in order to improve the 
coordination, planning and implementation of research in National Ministry of Defence. In recent 
years significantly increased financial outlays on the lookout for new solutions in the area of de-
fence research and technology. 
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m j r  M i r o s ł a w  D Ą B R O W S K I  
W o j e w ó d z k i  S z t a b  W o j s k o w y  w  B i a ł y m s t o k u  

U Ż Y C I E  S I Ł  Z B R O J N Y C H  R P  
W  S Y T U A C J A C H  K R Y Z Y S O W Y C H  

STRESZCZENIE 

W artykule przedstawiona została problematyka użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacjach 
kryzysowych. Zaprezentowano charakterystykę Sił Zbrojnych RP, podstawy prawne ich użycia 
w sytuacjach kryzysowych oraz opisano jak przebiega praktyczny udział wojska we wsparciu 
administracji publicznej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Na podstawie rozważań 
przedstawiono wnioski związane z przygotowaniem Sił Zbrojnych RP do przyszłego ich udziału 
w niesieniu pomocy społeczeństwu w sytuacji zagrożeń. 

Słowa kluczowe: 
sytuacja kryzysowa, Siły Zbrojne RP 

WSTĘP 

W ostatnich latach możemy zaobserwować szybko zachodzące zmiany 
w otaczającej nas rzeczywistości. Wraz z zachodzącymi zmianami pojawiają się 
nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i jej obywateli. Zagrożenia te są m.in. 
związane z procesem globalizacji, działaniami asymetrycznymi oraz działaniem sił 
natury. Pojawiły się także nowe rodzaje zagrożeń, wcześniej nie spotykane na tery-
torium naszego państwa, takie jak terroryzm. Niektóre z nich przybrały na sile, 
np. powodzie. Ponadto pojawiły się nowe zagrożenia pochodzenia naturalnego, 
wcześniej nie występujące na terenie Polski, np.: trąby powietrzne, osuwiska skalne 
i ziemi. W związku z powyższym co raz większe znaczenie odgrywa odpowiednie 
przygotowanie organów administracji publicznej do zapobiegania zagrożeniom, aby 
nie doprowadziły one do powstania sytuacji kryzysowych, a w przypadku ich po-
wstania przejmowanie nad nimi kontroli na drodze zaplanowanych działań. Siły 
Zbrojne RP odgrywają bardzo ważną rolę w niesieniu pomocy społeczeństwu 
w sytuacjach kryzysowych. Wynika to z faktu posiadania przez wojsko pewnych 
swoistych właściwości, które są niedostępne organom administracji publicznej. Jed-
nocześnie coraz częstsze sytuacje kryzysowe wpływają na zwiększenie ilości zadań 
realizowanych przez służby przygotowane do niesienia pomocy społeczeństwu: 
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policję, straż pożarną i inne. Tym samym wojsko jest istotną siłą, która może udzie-
lić im wsparcia w sytuacjach zagrożeń.  

CHARAKTERSYTYKA SIŁ ZBROJNYCH RP 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (Siły Zbrojne RP) stoją na straży 
suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. 
Siły Zbrojne RP realizując zadania konstytucyjne, w zakresie ochrony niepodległo-
ści państwa, niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
i nienaruszalności jego granic, mają prawo stosowania środków przymusu bezpo-
średniego, użycia broni i innego uzbrojenia, z uwzględnieniem konieczności i celu 
wykonania tych zadań, w sposób adekwatny do zagrożenia oraz w granicach zasad 
określonych w wiążących Rzeczpospolitą Polską ratyfikowanych umowach między-
narodowych oraz międzynarodowym prawie zwyczajowym 1. 

Zgodnie z zapisami Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej 
Polskiej z 2007 r. Siły Zbrojne RP są zasadniczym elementem obrony narodowej. 
Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie zdolności państwa do obrony oraz 
utrzymywanie gotowości do przeciwstawienia się agresji w ramach zobowiązań 
sojuszniczych. Ponadto istotnym zadaniem Sił Zbrojnych RP jest wspieranie orga-
nów państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz udzielanie 
pomocy wojskowej właściwym instytucjom i społeczeństwu w reagowaniu na za-
grożenia. Realizację tych zadań siły zbrojne wykonują poprzez2: 

− obserwację i kontrolę przestrzeni powietrznej; 
− wsparcie ochrony granicy lądowej i wód terytorialnych; 
− działalność rozpoznawczą i wywiadowczą; 
− monitorowanie skażeń promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych; 
− prowadzenie oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i przedmiotów 

niebezpiecznych pochodzenia wojskowego; 
− prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych (samodzielnie lub we współ-

działaniu z innymi organami i służbami państwowymi); 
− udział w narodowym systemie zarządzania kryzysowego, polegający na pomocy 

odpowiednim organom administracji publicznej oraz społeczeństwu w wypadku 
klęsk żywiołowych, katastrof spowodowanych przez człowieka i zagrożeń terro-
rystycznych. 

Siły Zbrojne RP są przeznaczone do wypełniania szerokiego spektrum misji, 
do których należą: 

                                                 
1  Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol-

skiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), art. 3. 
2  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2007, pkt. 97. 
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− zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji w ramach zo-
bowiązań sojuszniczych; 

− udział w stabilizowaniu sytuacji międzynarodowej; 
− wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu3.  

Struktura, skład i dyslokacja oraz wyposażenie Sił Zbrojnych RP wynikają 
z charakteru i specyfiki przypisanych im misji, zapewniają odpowiedni poziom 
zdolności operacyjnych oraz mają umożliwiać realizację zadań w czasie pokoju, 
kryzysu i wojny.  

Z punktu widzenia udziału Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych 
szczególne znaczenie mają wojska „specjalistyczne”: inżynieryjne i chemiczne. 
Oddziały i pododdziały wojsk inżynieryjnych i chemicznych funkcjonują we 
wszystkich rodzajach wojsk, przy czym zdecydowanie najliczniejsza ich grupa znaj-
duje się w wojskach lądowych. 

Wojska inżynieryjne przygotowane są do wsparcia innych rodzajów wojsk 
w trakcie działań bojowych. Realizują także szeroki zakres zadań w ramach wspar-
cia operacji pokojowych i humanitarnych. W tym zakresie zabezpieczają rozmiesz-
czenie i przemieszczanie wojsk oraz odtwarzają zniszczoną infrastrukturę 
komunikacyjną. Ponadto pododdziały inżynieryjne uczestniczą w likwidacji skut-
ków powodzi oraz innych klęsk żywiołowych.  

Obecnie w skład wojsk inżynieryjnych wchodzą: 

− 2 pułki saperów (w Brzegu i Kazuniu); 
− 2 pułki inżynieryjne (w Inowrocławiu i Szczecinie); 
− 6 batalionów; 
− 39 patroli rozminowania4.  

Wojska inżynieryjne, podobnie jak całe siły zbrojne, podlegają od ponad 
20 lat ciągłym zmianom organizacyjnym, dyslokacyjnym oraz pod względem wypo-
sażenia. W tym czasie część jednostek wojskowych została zlikwidowana, a część 
połączona i funkcjonuje obecnie w zmienionych strukturach organizacyjnych. Przy-
kładem zachodzących zmian było utworzenie, a następnie zlikwidowanie batalio-
nów ratownictwa inżynieryjnego.  

Po 1990 r. rozpoczęto w siłach zbrojnych tworzenie batalionów ratownictwa 
inżynieryjnego. Łącznie powstało 6 takich pododdziałów rozmieszczonych w: Kro-
śnie Odrzańskim, Brzegu, Nisku, Głogowie, Dęblinie, Grudziądzu. Do zadań bata-
lionów ratownictwa inżynieryjnego należało: 

− realizowanie zadań ewakuacyjno-ratowniczych, w tym ewakuacja ludzi i mienia 
z terenów zatopionych i zagrożonych powodzią; 

                                                 
3  Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwoju bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (M.P. z 2013 r., poz. 
377), str. 19. 

4  http://www.army.mil.pl (data dostępu: 15.02.2013 r.) 
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− dowóz żywności i zaopatrzenia dla ludzi oraz paszy dla zwierząt; 
− prowadzenie prac związanych z odtwarzaniem infrastruktury komunikacyjnej; 
− doraźna naprawa wałów przeciwpowodziowych; 
− wykonywanie przepraw mostowych przez wąskie przeszkody wodne oraz prze-

praw desantowych; 
− usuwanie zawałów i osuwisk gruntów na trasach komunikacyjnych5. 

Po 2007 r. rozpoczęto reorganizację utworzonych batalionów. Do 31 grud-
nia 2011 r. wszystkie bataliony ratownictwa inżynieryjnego zostały zlikwidowane 
lub przeformowane. Niektóre z nich przeformowano i włączono w struktury innych 
jednostek wojskowych.  

W 2012 r. pojawiła się koncepcja utworzenia Wojskowych Jednostek Od-
budowy (WJO). Tworzenie WJO rozpoczęło się w 2013 r. Łącznie powstanie ich 
10, po 5 jednostek w ramach istniejących jednostek wojsk inżynieryjnych w Inspek-
toracie Wsparcia SZ oraz w Wojskach Lądowych. Należy podkreślić, iż WJO nie 
będą dodatkowo tworzonymi jednostkami wojskowymi. Zasada ich tworzenia pole-
ga na przeszkoleniu żołnierzy (pontonierów, saperów, minerów) w drugich (i kolej-
nych) specjalnościach, które mogą być przydatne podczas udziału w sytuacjach 
kryzysowych oraz przygotowaniu specjalistycznego sprzętu. WJO będą używane 
w procesie zarządzania kryzysowego, w fazie reagowania i odbudowy6. 

Katalog zdolności WJO w zakresie reagowania na zagrożenia niemilitarne 
obejmuje obszary, w których wojska inżynieryjne dysponują pełnymi możliwościa-
mi realizacji zadań: ewakuacja ludzi i mienia przy użyciu sprzętu przeprawowego, 
niszczenie zatorów lodowych, uzdatnianie wody na potrzeby ludności cywilnej, 
usuwanie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, 
odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej, usuwanie skutków katastrof budowla-
nych oraz niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zasilanie w energię elektryczną 
niewielkich rejonów7.  

Wojska chemiczne są przeznaczone do obrony przed skutkami działania 
środków masowego rażenia, maskowania dymem wojsk i obiektów oraz rażenia 
przeciwnika środkami zapalającymi. Ponadto wojska chemiczne uczestniczą 
w ochronie przed działaniem radioaktywnych i toksycznych środków przemysło-
wych oraz w likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Wojska chemiczne swoje za-
dania realizują poprzez:  

− prognozowanie skutków uderzeń bronią masowego rażenia; 
− rozpoznawanie rejonów porażeń i skażeń; 
− wykonywanie przedsięwzięć ratunkowo-ewakuacyjnych; 

                                                 
5  A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpie-

czeństwem, Difin, Warszawa 2011, s. 245.  
6  http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/13810 (data dostępu: 15.02.2013 r.) 
7  http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_932.htm (data dostępu 16.03.2014 r.). 
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− likwidację skażeń8.  

W skład wojsk chemicznych wchodzą: 

− 2 pułki chemiczne (w Brodnicy i Tarnowskich Górach); 
− 2 ośrodki analizy skażeń (w Warszawie i Tarnowskich Górach); 
− plutony chemiczne wraz z ośrodkami analizy skażeń funkcjonujące w każdej 

brygadzie (pancernej, zmechanizowanej, aeromobilnej)9.  

Siły Zbrojne RP odgrywają ważną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa na-
rodowego oraz we wsparciu administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. 
Zadania, które realizują nie dotyczą tylko działań militarnych, ale także obejmują 
pomoc społeczeństwu w przypadku wystąpienia zagrożeń niemilitarnych.  

Wojsko wytworzyło i posiada pewne swoiste cechy, które wnosi w obszar 
funkcjonowania państwa. Należą do nich: 

− autonomiczna struktura – zapewnia sprawne działanie w różnych niekorzyst-
nych sytuacjach, z wojną włącznie. Można w niej wyróżnić m.in.: odrębny sys-
tem prawny, infrastrukturę wojskową, wojskowy system szkolnictwa, system 
dowodzenia, system mobilizacji, logistykę wojskową, inżynierię wojskową, 
łączność wojskową, żandarmerię wojskową; 

− dowodzenie – rozpatrywane w dwóch aspektach. Po pierwsze jako forma kiero-
wania ludźmi oparta na dyscyplinie wojskowej, hierarchizacji stopni i stanowisk 
wojskowych. Po drugie rozumiana jako hierarchizacja struktur wojskowych 
(dowodzenia) opartych na stacjonarnych i mobilnych stanowiskach dowodzenia 
tworzących zcentralizowany system dowodzenia wojskami; 

− mobilność – umożliwia podjęcie sprawnych i szybkich działań na terenie kraju 
oraz poza granicami dzięki dużej zdolności do przemieszczania się wojsk i do-
wództw. Ściśle powiązana z niezależnością wojsk pod względem logistycznym, 
inżynieryjnym i rozpoznawczym; 

− stała gotowość bojowa wojsk – rozumiana jako ciągła gotowość wydzielonych 
sił i środków do udzielenia pomocy władzom i społeczeństwu w przypadku wy-
stąpienia zagrożeń; 

− niesienie wojskowej pomocy władzom i społeczeństwu – przygotowanie wojska 
do realizacji zadań, nie tylko militarnych, ale także do udzielenia pomocy wła-
dzom i społeczeństwu w sytuacjach kryzysowych. Realizowana zgodnie z obo-

                                                 
8  Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Podręcznik do przyspo-

sobienia obronnego dla studentek i studentów, red. R. Jakubczak, A. Skrabacz, K. Gąsiorek, 
Bellona, Warszawa 2008, s. 245. 

9  http://www.wp.mil.pl/pl/strona/371/PG_273 (data dostępu 15.02.2013 r.). 
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wiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie opracowanych planów działa-
nia10. 

Siły Zbrojne RP od początku lat 90-tych ubiegłego wieku podlegają ciągłym 
zmianom. Zmiany te dotyczą wiele sfer funkcjonowania: struktur organizacyjnych, 
wyposażenia, dyslokacji jednostek wojskowych, zasad użycia sił zbrojnych. Naj-
ważniejsze z nich, które wpływają na użycie sił zbrojnych w sytuacjach kryzyso-
wych to: 

− zmniejszeniu uległ stan osobowy sił zbrojnych. Zlikwidowany został m.in. 
komponent wojsk obrony terytorialnej. Zmiany w siłach zbrojnych zdają się po-
dążać w kierunku utworzenia armii zdolnej do działania w ramach zobowiązań 
sojuszniczych, a nie zdolnej do realizacji samodzielnych przedsięwzięć;  

− odejście od modelu armii z poboru i przejście na model armii zawodowej. Tym 
samym mamy lepiej wyszkolonych żołnierzy np.: operatorów sprzętu, żołnierzy 
w pododdziałach specjalistycznych. To na pewno zwiększa efektywność działań 
wojska. Z drugiej zaś strony nasuwa się pytanie, czy do pomocy ludności przy 
powodzi w celu wykonania prostych czynności jak układanie worków z pia-
skiem lub umacnianie wałów przeciwpowodziowych potrzeba żołnierzy zawo-
dowych przygotowywanych do prowadzenia działań bojowych w kraju i poza 
granicami? Przykładem może być sytuacja z powodzi w 2010 r.: „Strażacy i po-
licjanci przyglądając się ich akcjom twierdzili, że nawet łopat nie mieli w dosta-
tecznej liczbie. A i sami żołnierze byli zdziwieni ich tam obecnością, twierdząc – 
przecież podpisywaliśmy kontrakty na prowadzenie walki zbrojnej, a nie nauki 
pływania organizowanej przez sołtysów w czasie powodzi, o której nie myślą po-
litycy przed jej nadejściem”11.  

PODSTAWY PRAWNE UŻYCIA SIŁ ZBROJNYCH RP  
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

Zgodnie z zapisami art. 26 ust 1 Konstytucji RP „Siły Zbrojne Rzeczypospo-
litej Polskiej służą ochronie niepodległości i niepodzielności jego terytorium oraz 
zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności granic”. Z zapisu tego wynika, że 
Siły Zbrojne RP mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli 
we wszystkich jego wymiarach. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, iż po-

                                                 
10  K. Gąsiorek, Siły zbrojne w ratownictwie, [w:] Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeń-

stwa narodowego, red. G. Sobolewski, D. Majchrzak, AON, Warszawa 2011, s. 280.  
11  R. Jakubczak, J. Rycerski, M. Koziński, W. Jakubczak, Zarządzanie bezpieczeństwem aglo-

meracji w dobie globalizacji, [w:] Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa naro-
dowego, red. G. Sobolewski, D. Majchrzak, AON, Warszawa 2011, s. 21.  
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wyższe stwierdzenie stanowi ogólne uprawnienie do użycia wojska w sytuacjach 
kryzysowych i stanach nadzwyczajnych12.  

Rozwinięcie tej nadrzędnej zasady zostało ujęte w Strategii Bezpieczeństwa 
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 r. Zapisano w niej, iż „Istotnym za-
daniem Sił Zbrojnych RP jest również wspieranie pozostałych organów państwa 
w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i udzielanie niezbędnej pomocy 
wojskowej właściwym instytucjom i służbom rządowym oraz samorządowym, orga-
nizacjom cywilnym i społeczeństwu w reagowaniu na zagrożenia. (…) Będą nadal 
uczestniczyć w narodowym systemie zarządzania kryzysowego, stale rozwijając swą 
zdolność do udzielania pomocy odpowiednim organom administracji publicznej oraz 
społeczeństwu w wypadku klęsk żywiołowych, katastrof spowodowanych przez czło-
wieka i zagrożeń terrorystycznych”13. 

Kolejnym dokumentem, który normuje zasady użycia Sił Zbrojnych RP 
w sytuacjach kryzysowych jest ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym14. W ustawie określono zasady działania organów administracji pu-
blicznej w zakresie działania w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym oraz 
w przypadku ich wystąpienia. W tym kontekście ujęto przedsięwzięcia realizowane 
w resorcie Obrony Narodowej. W art. 25 w/w ustawy określono szczegółowe zada-
nia dla sił zbrojnych oraz zasady użycia wojska w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych.  

Zgodnie z zapisami ustawy o zarządzeniu kryzysowym do zadań Sił Zbroj-
nych RP należy: 

1)  współudział w monitorowaniu zagrożeń; 
2)  wykonywanie zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych na obsza-

rze występowania zagrożeń; 
3)  wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych; 
4)  ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia; 
5)  wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do czasowego 

przebywania ewakuowanej ludności w wyznaczonych miejscach; 
6)  współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania za-

grożeń; 
7 izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ra-

towniczej; 
8)  wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy za-

grożonych obiektach budowlanych i zabytkach; 

                                                 
12  W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, AON, War-

szawa 2010, s. 92. 
13  Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2007, pkt. 97. 
14  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 

590 z późn. zm.). 
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9 prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego 
lub materiałów wybuchowych będących w zasobach Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej; 

10) usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wykorzystaniem 
sił i środków będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

11)  likwidowanie skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeń biologicznych; 
12)  usuwanie skażeń promieniotwórczych; 
13) wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicz-

nej; 
14) współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych; 
15) udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarnohigienicznych 

i przeciwepidemicznych15. 

Z problematyką użycia sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych bezpośred-
nio związane są ustawy dotyczące stanów nadzwyczajnych, w których także okre-
ślono zasady użycia Sił Zbrojny RP. Zgodnie z art. 228 Konstytucji wyróżniamy 
3 stany nadzwyczajne: stan wojenny, stan wyjątkowy oraz stan klęski żywiołowej. 
Stany nadzwyczajne mogą być wprowadzane w sytuacjach szczególnych zagrożeń, 
jeżeli zwykłe środki konstytucyjne okazały się niewystarczające16. 

Stan wojenny może zostać wprowadzony w przypadku zbrojnej napaści na 
terytorium państwa lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do 
wspólnej obrony przeciwko agresji. Stan wojenny na części lub całości terytorium, 
na wniosek Rady Ministrów, może wprowadzić Prezydent RP17. Szerzej problema-
tykę stanu wojennego normuje ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym 
oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości 
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. 

Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony w razie zagrożenia konstytucyj-
nego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. Stan 
wyjątkowy może zostać wprowadzony, przez Prezydenta RP na wniosek Rady Mi-
nistrów, na części lub całości terytorium kraju na czas nie dłuższy niż 90 dni. Prze-
dłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić za zgodą Sejmu na okres do 60 dni18. 
Szerzej o stanie wyjątkowym traktuje ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie 
wyjątkowym. Zgodnie z art. 11 ustawy, Prezydent RP, na wniosek Rady Ministrów, 
może postanowić o użyciu Sił Zbrojnych RP do przywrócenia normalnego funkcjo-
nowania państwa, jeżeli dotychczasowe siły i środki zostały wyczerpane. 

Stan klęski żywiołowej może zostać wprowadzony, przez Radę Ministrów, 
w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszą-
                                                 
15  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 

590), art. 25, ust. 3. 
16  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 

483 z późn. zm.), art. 228. 
17  Tamże, art. 229. 
18  Tamże, art. 230. 
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cych znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia19. Problematyka ta zo-
stała opisana w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej20. 
W art. 18 w/w ustawy zapisano, iż w czasie stanu klęski żywiołowej, jeżeli użycie 
innych sił i środków jest niemożliwe, Minister Obrony Narodowej może przekazać 
do dyspozycji wojewody wydzielone pododdziały lub oddziały wojska. Uszczegó-
łowienie zapisów art. 18 zostało przedstawione w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów 
i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski 
żywiołowej lub ich usuwaniu21. W §2 wymienionego rozporządzenia określono ro-
dzaje działań ratowniczych i prewencyjnych, które mogą realizować siły zbrojne 
w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. Zadania te są 
niemalże identyczne z zadaniami określonymi w art. 25 ustawy z dnia 26 kwietnia 
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

Podstawę użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych ujęto także 
w Ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP22, w której w art. 3 ust. 2 zawarto, 
iż „Siły Zbrojne mogą ponadto brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwi-
dacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, 
akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, 
oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia 
wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego”. W art. 59 b w/w ustawy zapisano zasady podpisywania kon-
traktów z żołnierzami narodowych sił rezerwowych oraz nadawania przydziałów 
kryzysowych na stanowiska służbowe w czasie pokoju. Ponadto w art. 60 ust. 
8 zawarto, iż powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowe-
go stawiennictwa może nastąpić w celu udziału jednostek wojskowych w zwalcza-
niu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków. Natomiast w art. 60 ust. 8a 
określono, iż „Powołanie do okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie na-
tychmiastowego stawiennictwa może nastąpić w celu udziału jednostek wojskowych 
w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrory-
stycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub 
ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych 
i niebezpiecznego pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także 
w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”.  

Siły Zbrojne RP mogą udzielać pomocy policji na zasadach określonych 
w Ustawie o Policji. Zawarto w niej zapis, że jeżeli użycie uzbrojonych oddziałów 
                                                 
19  Tamże, art. 232. 
20  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r., nr 62, poz. 

558 z późn. zm.) 
21  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu 
skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. z 2003 r., nr 41, poz. 347). 

22  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 1997 r., nr 80, 
poz. 495 z późn, zm.). 
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i pododdziałów policji okaże się niewystarczające, do pomocy mogą być użyte od-
działy i pododdziały Sił Zbrojnych RP, na podstawie postanowienia Prezydenta RP, 
wydanego na wniosek prezesa Rady Ministrów. W przypadkach nagłych i niecier-
piących zwłoki decyzję o użyciu wojska podejmuje Minister Obrony Narodowej na 
wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Odrębna zasada dotyczy 
żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. O ich użyciu do udzielania pomocy policji może 
zarządzić prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych, uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej23. 

Wsparcie przez wojsko działań Straży Granicznej jest realizowane zgodnie 
z zapisami Ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich. Zapisano w niej, iż w celu 
zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego i bezpośredniego niebezpie-
czeństwa, grożącego statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi 
infrastruktury, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako 
środka terrorystycznego, po wyczerpaniu przez Straż Graniczną własnych środków, 
Minister Obrony Narodowej może wydać decyzję o zastosowaniu na polskich ob-
szarach morskich niezbędnych środków do zatopienia tego statku lub obiektu pływa-
jącego. Decyzję może wydać na wniosek ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, po zawiadomieniu przez komendanta głównego Straży Granicznej 
o wyczerpaniu jej środków. O powziętej decyzji Minister Obrony Narodowej po-
wiania niezwłocznie prezesa Rady Ministrów24.  

Zakres i sposób użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych w spo-
sób bardziej szczegółowy określają rozporządzenia i przepisy niższego rzędu (za-
rządzenia i decyzje Ministra Obrony Narodowej, rozkazy i wytyczne Szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego i innych osób funkcyjnych odpowiedzialnych za 
omawianą problematykę w resorcie Obrony Narodowej). 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYATUCJI KRYZYSOWYCH  

W wielu publikacjach interpretacja sytuacji kryzysowej nie wzbudza więk-
szych kontrowersji. Podkreśla się, że sytuacja kryzysowa występuje wówczas, gdy 
pojawiają się takie zagrożenia, które mogą zakłócić podstawowe cechy danej orga-
nizacji, ograniczyć warunki jej funkcjonowania, a tym samym sprzyjają utracie 
przez nią zdolności do rozwoju, a nawet przetrwania. Można stwierdzić, iż sytuacja 
kryzysowa jest konsekwencją istniejących i nowo pojawiających się zagrożeń. Przy 
czym gdy poziom tych zagrożeń nie powoduje zakłóceń w normalnym funkcjono-
waniu danego podmiotu, nie można mówić o sytuacji kryzysowej. W związku 

                                                 
23  G. Sobolewski, Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy i międzynaro-

dowy, Warszawa 2013, s. 103-104. 
24  Tamże, s. 104. 
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z powyższym sytuacje kryzysowe mają charakter subiektywny, zależny od poziomu 
zagrożeń akceptowanego przez dany podmiot25. 

 „Sytuacja kryzysowa – zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych 
wpływających na dany układ (system) w ten sposób, iż zaczyna się w nim i jest kon-
tynuowany proces zmienny, w rezultacie czego dochodzi do zachwiania równowagi, 
a następnie jej przywrócenia, dzięki podjętym środkom regulacji (nadzwyczajne 
działania)”26. 

„Sytuacja kryzysowa – należy przez to rozumieć sytuację wpływającą nega-
tywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środo-
wiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów 
administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środ-
ków”27. 

Powyższa definicja zawarta w ustawie o zarządzaniu kryzysowym zastąpiła 
w 2009 r. wcześniejszą definicję z 2007 r.: „Sytuacją kryzysową nazywamy sytuację 
będącą następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub 
znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóce-
niu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że środki nie-
zbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają 
wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 
Konstytucji RP”28. 

Na podstawie dokonanych zmian w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, 
można wysnuć wniosek, że obecne definicje zarządzania kryzysowego i sytuacji 
kryzysowej rozszerzają zakres zadań także na zadania realizowane w stanach nad-
zwyczajnych, a nawet na problematykę bezpieczeństwa narodowego. Przeczy ta-
kiemu podejściu Waldemar KITLER pisząc, iż „W ustawie nie chodzi jednak 
o problematykę bezpieczeństwa narodowego w ogóle. A co za tym idzie definicje 
(określenia) ustawowe zarządzania kryzysowego i sytuacji kryzysowej nie odpowia-
dają intencji płynącej z dalszej części ustawy.”29 Wg cytowanego autora mamy 
w Polsce obecnie do czynienia z ustawowym zawężeniem znaczenia zarządzania 
kryzysowego, które w zasadzie sprowadza się do problematyki działania we wszel-
kich sytuacjach nadzwyczajnych (nie stanach nadzwyczajnych), z wojną włącznie, 

                                                 
25  Tamże, D. Majchrzak, Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, War-

szawa 2011, s. 37. 
26 E. Nowak,, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Warszawa 2007, 

s. 38. 
27  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 

590 z późn. zm.), art. 3. 
28  Zgodnie z art. 228, ust. 1 Konstytucji „W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe 

środki konstytucyjne są nie wystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nad-
zwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.”  

29  G. Sobolewski, D. Majchrzak, wyd. cyt. str. 25. 
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ale tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi (ocalenia życia i zdrowia), mie-
nia w znacznych rozmiarach, ochrony infrastruktury krytycznej i środowiska.30 

Jednakże pojawiają się także stwierdzenia, iż stan nadzwyczajny powinien 
służyć opanowaniu sytuacji kryzysowej czy kryzysu, w przypadku gdy zwykłe 
środki konstytucyjne są niewystarczające. Głównym celem wprowadzenia stanu 
nadzwyczajnego jest opanowanie sytuacji kryzysowej, której źródłem są zagrożenia 
kryzysowe o charakterze naturalnym, technicznym bądź społecznym, w wyniku 
których może dojść do destabilizacji państwa, zagrożenia funkcjonowania jego 
obywateli31. 

 
t (czas) 

Pz – Poziom zagrożenia 
Pzm – Poziom zagrożenia maksymalnego 
Pzn – Poziom zagrożenia nieakceptowanego 

Rys. 1. Sytuacja kryzysowa, kryzys a stan nadzwyczajny 
źródło: G. Sobolewski, Zarządzanie kryzysowe jako system przeciwdziałania zagrożeniom, 

[w:] Zagrożenia kryzysowe, red. G. Sobolewski, AON, Warszawa 2011, s. 14. 

Z przytoczonych wcześniej definicji wynika, iż na istotę sytuacji kryzyso-
wej składają się następujące elementy, które zostały przedstawione na rysunku 1: 

− sytuacja kryzysowa rozpoczyna się z chwilą pojawienia się jej symptomów, 
które charakteryzują się przekroczeniem subiektywnie postrzeganego poziomu 

                                                 
30  Tamże, str. 25. 
31  G. Sobolewski, wyd. cyt., s. 39-40. 
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ryzyka, które dla danego podmiotu stanowią granicę akceptowalnego poziomu 
bezpieczeństwa; 

− sytuacja kryzysowa obejmuje trzy fazy: przedkryzysową, kryzys i pokryzysową; 
− kryzys jest kulminacyjnym elementem sytuacji kryzysowej; 
− niepodjęcie stosownych działań zaradczych może doprowadzić do całkowitego 

upadku organizacji lub innego (gorszego lub lepszego) stanu jej funkcjonowa-
nia, także do innej sytuacji kryzysowej; 

− sytuacja kryzysowa, w jakiej znajduje się dany podmiot, stwarza nie tylko za-
grożenia, ale również może być szansą rozwoju; 

− w celu powstrzymania eskalacji sytuacji kryzysowej i opanowania kryzysu mo-
gą być wprowadzone stany nadzwyczajne32. 

Należy zwrócić uwagę, iż w literaturze przedmiotu z reguły zagrożenia 
wskazuje się jako jedyne źródło sytuacji kryzysowych, a przecież sytuacja kryzyso-
wa może powstać jako następstwa pojawiających się wyzwań czy słabości, z który-
mi dany podmiot nie potrafi sobie poradzić33. 

UŻYCIE SIŁ ZBROJNYCH RP W SYTUACJACH KRYZYSOWCYH 

W „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospoli-
tej Polskiej 2022” opisując uwarunkowania środowiska bezpieczeństwa ujęto, 
iż potencjalnym zagrożeniem pozostają sytuacje kryzysowe będące następstwem 
katastrof naturalnych lub wywołanych działalnością człowieka. W związku z po-
wyższym poważnym wyzwaniem pozostaje przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń 
wywołanych oddziaływaniem sił natury (powodzi, długotrwałych susz i powstałych 
w ich wyniku lokalnych deficytów wody, wielkoobszarowych pożarów, huragano-
wych wiatrów, osuwisk ziemi i spływów błotnych czy epidemii chorób zakaźnych) 
lub działalnością człowieka (awarie techniczne, katastrofy komunikacyjne)34.  

Zgodnie z założeniami Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 r. 
w Polsce został utworzony system bezpieczeństwa narodowego. Składa się on 
z podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz z podsystemów wyko-
nawczych. Podsystem kierowania tworzą organy władzy publicznej i kierownicy 
jednostek organizacyjnych, które wykonują zadania związane z bezpieczeństwem 
narodowym oraz organy dowodzenia Sił Zbrojnych RP. Natomiast podsystemy wy-
konawcze tworzą siły i środki pozostające we właściwościach ministrów kierują-
cych działami administracji rządowej, centralnych organów administracji rządowej, 

                                                 
32  E. Nowak, wyd. cyt., s. 39. 
33  G. Sobolewski, wyd. cyt., s. 39. 
34  Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwoju bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (M.P. z 2013 r., poz. 
377), str. 11-14. 
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wojewodów, organów samorządu terytorialnego oraz innych instytucji państwowych 
i podmiotów odpowiedzialnych za realizację ustawowo określonych zadań w zakre-
sie bezpieczeństwa narodowego. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż pod względem 
prawnym system bezpieczeństwa narodowego nie stanowi samodzielnie funkcjonu-
jącej struktury. Zasadniczym jego elementem jest system obronny państwa (SOP), 
który jest przeznaczony do zapewnienia bezpieczeństwa wojskowego (militarnego) 
oraz zachowania potencjału państwa gwarantującego zdolność do efektywnego rea-
gowania na zewnętrzne kryzysy polityczno-militarne, w razie wojny zdolność do 
szybkiego odparcia agresji. Ważną rolę w systemie bezpieczeństwa narodowego 
pełni także system zarządzania kryzysowego, który obejmuje poziomy: rządowy, 
wojewódzki, powiatowy, gminny. System ten tworzą organy administracji publicz-
nej, które powołują centra i zespoły zarządzania kryzysowego. Zarządzanie kryzy-
sowe jest elementem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym i polega na 
zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przejmowaniu nad nimi kontroli w drodze 
zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych 
oraz odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego kształtu35. 

W celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w resorcie 
Obrony Narodowej został stworzony system zarządzania kryzysowego. System ten 
stanowi integralną część systemu zarządzania kryzysowego na poziomie pań-
stwa. System ten ulegnie zmianom w 2014 r. w związku ze zmianą struktur dowo-
dzenia Sił Zbrojnych RP oraz nowym podziałem kompetencji dotyczących 
zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Reorganizacja systemu 
została zapoczątkowana wejściem w życie znowelizowanej Ustawy z dnia 14 grud-
nia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 189, 
852) oraz Zarządzenia Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 
2014 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego w Ministerstwie Obrony Narodowej (Dziennik Urzędowy Ministra 
Obrony Narodowej z 13 stycznia 2014 r. poz. 31.). W związku ze zmianami w sys-
temie zarządzania kryzysowego za przygotowanie sił i środków wojska do użycia 
w sytuacjach kryzysowych będzie odpowiadał Dowódca Generalny Rodzajów Sił 
Zbrojnych. Natomiast dowodzenie siłami zbrojnymi w przypadku udziału w sytua-
cjach kryzysowych będzie w gestii Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych. 

W Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego z 2013 r. (KPZK) użycie sił 
i środków zostało zaplanowane zgodnie z czterema fazami zarządzania kryzysowe-
go: zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy. W KPZK, w formie siat-
ki bezpieczeństwa, określono zadania i obowiązki uczestników biorących udział 
w zarządzaniu kryzysowym przedstawione według przewidywanych zdarzeń kryzy-
sowych. We wszystkich fazach zarządzania kryzysowego wskazano organy wiodące 
i współpracujące. Jak wynika z siatki bezpieczeństwa Minister Obrony Narodowej 
we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego jest organem wspierającym. Zgod-
                                                 
35  Tamże, str. 15-16. 
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nie z zapisami KPZK Siły Zbrojne RP mogą być użyte w przypadku wystąpienia 
następujących zdarzeń: powódź, epidemie, skażenia chemiczne na lądzie, skażenia 
chemiczne na morzu, silne opady śniegu i mrozy, huragany, wielkoobszarowe poża-
ry lasów, epizotopie, katastrofy budowlane, osuwiska, skażenia radiacyjne, zagroże-
nie terrorystyczne36. 

Na podstawie zadań określonych dla Ministra Obrony Narodowej w KPZK 
oraz z uwzględnieniem zadań zawartych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym 
w resorcie obrony narodowej został opracowany Plan Zarządzania Kryzysowego 
MON.  

Plan zarządzania kryzysowego MON został wprowadzony do użytku rozka-
zem szefa Sztabu Generalnego WP i odnosi się do możliwości realizacji zadań przez 
specjalistyczne siły i środki Sił Zbrojnych RP, zgodnie z obszarem określonym 
w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Plan określa gotowość sił i środków, proce-
dury aktywacji, organizację systemu dowodzenia i łączności, zasady koordynacji 
oraz organizację zabezpieczenia logistycznego i medycznego. Plan zawiera także, 
jako załączniki, plany szczegółowe odnoszące się do obszarów użycia Sił Zbrojnych 
RP w sytuacjach wskazanych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Do załączni-
ków zaliczamy: 

1) Użycie Sił Zbrojnych RP w działaniach antyterrorystycznych i utrzymania po-
rządku publicznego; 

2) Użycie Sił Zbrojnych RP w izolowaniu zagrożonego obszaru oraz działaniach 
zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy zagrożonych obiektach 
budowlanych i zabytkach; 

3) Użycie Sił Zbrojnych RP w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych; 
4) Użycie Sił Zbrojnych RP w sytuacjach wymagających użycia specjalistycznego 

sprzętu, a także oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebez-
piecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianie; 

5) Użycie Sił Zbrojnych RP w monitorowaniu i ocenie skutków zagrożeń niemili-
tarnych; 

6) Użycie Sił Zbrojnych RP w likwidacji skażeń chemicznych i promieniotwór-
czych; 

7) Użycie Sił Zbrojnych RP w naprawie i odbudowie zniszczeń infrastruktury 
technicznej oraz zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych; 

8) Użycie Sił Zbrojnych RP w działaniach przeciwepidemicznych, udzielania po-
mocy medycznej oraz likwidowaniu skażeń i zakażeń biologicznych; 

9) Użycie Sił Zbrojnych RP w ewakuacji ludności i mienia oraz ochronie terenu 
podczas zagrożeń niemilitarnych; 

10) Ochrona i zabezpieczenie obiektów infrastruktury krytycznej użytkowanych 
przez MON. 

                                                 
36  Patrz, Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego 2013, www.rcb.gov.pl (data dostępu: 

10.03.2014 r.), s. 46-296. 
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Powyższe załączniki stanowią swoistego rodzaju odrębne plany, które zo-
stały sporządzone w odniesieniu do konkretnych zagrożeń i według najbardziej 
istotnych zagadnień. W każdym z nich brano pod uwagę umocowanie prawne uży-
cia Sił Zbrojnych RP, przedstawiono szczegółową charakterystykę zagrożenia, wy-
kaz zadań realizowanych w przypadku wystąpienia zagrożenia, szczegółowe 
procedury aktywacji sił i środków, zabezpieczenie wojsk biorących udział w sytua-
cji kryzysowej, zakres współdziałania z układem pozamilitarnym, szczegółowe wy-
kazy sił wydzielanych do użycia, czasy osiągnięcia gotowości do użycia 
wydzielonych sił i środków37. 

Zgodnie z zapisami KPZK praktyczne użycie sił zbrojnych będzie realizo-
wane w dwóch fazach zarządzania kryzysowego: reagowania i odbudowy. Oddziały 
i pododdziały Sił Zbrojnych RP uczestniczą w realizacji zadań z zakresu zarządza-
nia kryzysowego, stosownie do ich przygotowania specjalistycznego, zgodnie 
z wojewódzkim planem zarządzania kryzysowego. Oddziały i pododdziały mogą 
być przekazane do dyspozycji wojewody w składzie etatowym albo jako tworzone 
doraźnie zgrupowania zadaniowe. Koordynowanie udziału pododdziałów i oddzia-
łów Sił Zbrojnych RP w realizacji w/w zadań, w zależności od obszaru występowa-
nia zagrożeń, zapewniają odpowiednio organy: 

− wojewoda; 
− starosta; 
− wójt (burmistrz, prezydent miasta). 

W ramach koordynacji w/w organa administracji publicznej realizują przed-
sięwzięcia mające na celu sprawne włączenie oddziałów i pododdziałów Sił Zbroj-
nych RP do realizacji zadań, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich użycia oraz 
sposobu współdziałania z innymi podmiotami. Zadania dla oddziałów i pododdzia-
łów Sił Zbrojnych RP przekazują wyłącznie ich dowódcom. Dowodzenie oddziała-
mi Sił Zbrojnych RP odbywa się na zasadach określonych w regulaminach 
wojskowych i według procedur obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP. Użycie 
oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej nie może zagro-
zić ich zdolności do realizacji zadań wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej i ratyfikowanych umów międzynarodowych38. 

W zakresie koordynacji działań z obszaru zarządzania kryzysowego, odpo-
wiednikiem szczebla wojewódzkiego, w Siłach Zbrojnych RP jest wojewódzki sztab 
wojskowy. Do zadań wojewódzkich sztabów wojskowych w fazie reagowania nale-
ży koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na 
potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mie-
nia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania oraz ochrony zdrowia i życia ludzkie-
go. Powyższe zadania realizowane są we współdziałaniu z wojewodą, w zakresie 
                                                 
37  G. Sobolewski, wyd. cyt., s. 123-125. 
38  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 

590), art. 25. 
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planowania i koordynacji udziału wydzielonych jednostek Sił Zbrojnych RP w ak-
cjach ratowniczych oraz przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków katastrof i klęsk ży-
wiołowych39. 

Odpowiednikiem szczebla samorządu terytorialnego powiatu (gminy, mia-
sta), w zakresie koordynacji działań z obszaru zarządzania kryzysowego, w Siłach 
Zbrojnych RP są wojskowe komendy uzupełnień. Do zadań wojskowych komendan-
tów uzupełnień w fazie reagowania należy udział w realizacji zadań w ramach tery-
torialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień poprzez 
uczestniczenie, w razie potrzeby, w pracach zespołów zarządzania kryzysowego 
samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu (miasta na prawach powiatu) i gminy 
na administrowanym terenie 40.  

W celu aktywacji wydzielonych sił i środków wojska do wsparcia admini-
stracji publicznej na terenie danego województwa, wojewoda właściwy terytorialnie 
występuje ze stosownym wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej. W opracowa-
niu wniosku uczestniczy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, jako osoba po-
siadająca najwięcej informacji o siłach i środkach wojska możliwych do użycia 
w zaistniałej sytuacji kryzysowej. Skierowanie wydzielonych sił i środków wojska 
następuje, po akceptacji wniosku przez Ministra Obrony Narodowej, poprzez wyda-
nie stosownych rozkazów. W sytuacjach wymagających natychmiastowego użycia 
sił i środków wojska, w celu skrócenia czasu na osiągnięcie gotowości przez wy-
dzielone oddziały i pododdziały, procedura może odbywać się telefonicznie. Doty-
czy to tylko przypadków użycia sił zbrojnych zgodnie z opracowanymi planami. 
Po przekazaniu informacji telefonicznie wojewoda jest zobowiązany sporządzić 
i przesłać wniosek w formie pisemnej.  

W KPZK został opisany tryb uruchamiania Sił Zbrojnych RP do wsparcia 
działań administracji publicznej w sytuacji kryzysowej. Przedstawiono warunki 
użycia wojska zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o zarządzaniu kryzy-
sowym, o Policji, o stanie klęski żywiołowej, o stanie wyjątkowym41. 

Ponadto w KPZK zawarto standardowe procedury operacyjne z zakresu za-
rządzania kryzysowego, a w nich m.in.: uruchomienie przedsięwzięć i procedur 
zarządzania kryzysowego, wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, wprowadzenie 
stanu wyjątkowego, wprowadzenie stanu wojennego. W procedurach określono: cel 
procedury, koordynatora działań, podstawy prawny ich wprowadzenia oraz określo-
no uczestników biorących udział w danym przedsięwzięciu z zakresu zarządzania 
kryzysowego42. 

                                                 
39  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wojewódzkich 

sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. Nr 41, poz. 242 z późn. zm), 
§6. 

40  Tamże, §7. 
41  Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego 2013, www.rcb.gov.pl (data dostępu: 10.03.2014 r.), 

s. 369-373. 
42  Tamże, s. 415-439. 
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Wojewoda może otrzymać wydzielone siły wojska w składzie etatowych 
oddziałów ( pododdziałów) lub jako doraźnie tworzone zgrupowania zadaniowe. 
Biorąc pod uwagę złożoność realizowanych zadań, przez wojsko wspierające admi-
nistrację publiczną w sytuacjach kryzysowych, należy przypuszczać, iż w zdecydo-
wanej większości przypadków będą to zespoły zadaniowe. W związku z powyższym 
w celu podniesienia ich efektywności działań należy dążyć do przygotowania tego 
typu zgrupowań zadaniowych na etapie planowania użycia Sił Zbrojnych RP. Two-
rzenie ich w trakcie reagowania na zaistniałą sytuację kryzysową może generować 
wiele problemów i obniżać sprawność ich działania43. Wojskowe zgrupowania za-
daniowe mogą mieć przedstawioną strukturę i realizować następujące zadania – 
patrz tabela 1. 

Tabela 1. Zadania zespołów funkcjonalnych wojskowych zgrupowań zadaniowych 

Zespoły 
funkcjonalne 

Zadania przewidziane do realizowania w ramach zarządzania 
kryzysowego 

Zespół  
dowodzenia 

- ustalenie położenia (rozpoznanie sytuacji kryzysowej); 
- ocena sytuacji (istniejących zagrożeń i ich skutków, ocena możliwo-

ści sił własnych, środowiska działań); 
- opracowanie możliwych wariantów rozwiązania sytuacji kryzyso-

wej; 
- podjęcie decyzji i określenie zadań; 
- koordynacja działań i kontrola; 

Zespół  
rozpoznania 

- prowadzenie rekonesansu rejonów zagrożonych; 
- przedstawienie danych o rozwoju sytuacji w rejonach zagrożonych 

i objętych sytuacją kryzysową; 
- poznanie terenu w zagrożonym rejonie; 
- współpraca z przedstawicielami administracji państwowej w danym 

rejonie; 
Zespół  
ratownictwa 

- ratowanie ludzi i mienia z rejonu zagrożonego; 
- udzielanie niezbędnej pomocy medycznej ewakuowanym; 
- dowóz podstawowych środków do życia dla ludności na terenie 

objętym zagrożeniem; 
- współpraca z przedstawicielami administracji państwowej w danym 

rejonie; 
Zespół  
ewakuacji 

- ewakuacja ludzi, mienia i inwentarza z zagrożonego rejonu; 
- udzielanie niezbędnej pomocy medycznej ewakuowanym; 
- współpraca z innymi grupami zadaniowymi podczas działań; 
- współpraca z przedstawicielami administracji państwowej w danym 

rejonie; 

                                                 
43  G. Sobolewski, wyd. cyt., s. 127-128. 
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Zespoły 
funkcjonalne 

Zadania przewidziane do realizowania w ramach zarządzania 
kryzysowego 

Zespół  
prewencji 

- doraźna odbudowa zniszczonej infrastruktury; 
- ochrona obiektów przed skutkami sytuacji kryzysowej; 
- współpraca z innymi grupami zadaniowymi podczas działań; 
- współpraca z przedstawicielami administracji państwowej w danym 

rejonie; 
Zespół  
zabezpiecze-
nia logistycz-
nego 

- realizacja zadań związanych z dostarczaniem środków materiało-
wych do zespołów działających w rejonie zagrożenia; 

- organizowanie podstawowych usług socjalno-bytowych podczas 
akcji ratowniczej; 

- realizacja zadań związanych z obsługiwaniem, naprawą i ewakuacją 
uszkodzonego sprzętu wojskowego; 

- współorganizowanie transportu dla ratowania ludności; 
- współpraca z przedstawicielami administracji państwowej w danym 

rejonie; 
źródło: G. Sobolewski, Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy 

i międzynarodowy, Warszawa 2103, s. 276-277 

WNIOSKI 

System prawny w zakresie użycia Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu kryzy-
sowym jest mało spójny i fragmentaryczny. Brak jest jednego dokumentu, który 
normował by tę problematykę w sposób kompleksowy. Możliwość wsparcia prze 
wojsko organów administracji publicznej wynika z wielu rozproszonych aktów 
prawnych. Obszary wsparcia zostały zawarte w ustawach, rozporządzeniach i strate-
giach oraz w dokumentach resortu obrony narodowej44. 

Wątpliwości budzi interpretacja pojęcia sytuacji kryzysowej jako okresu 
poprzedzającego wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, w przypadku niekorzystne-
go rozwoju zaistniałego zdarzenia. Stany nadzwyczajne wprowadza się, gdy sytuacji 
kryzysowej która wystąpiła nie można opanować środkami konstytucyjnymi. 
W związku z powyższym zasadne wydaje się twierdzenie, iż stan nadzwyczajny 
powinien być kolejnym etapem w zapobieganiu rozwojowi sytuacji kryzysowej 
i niedopuszczeniu do wystąpienia kryzysu. Tym samym zarządzanie kryzysowe 
powinno obejmować problematykę stanów nadzwyczajnych45. Znalazło to swoje 
odzwierciedlenie w KPZK, w którym ujęto także procedury dotyczące użycia sił 
i środków w przypadku wprowadzenie stanów nadzwyczajnych. 

                                                 
44  G. Sobolewski, wyd. cyt., s. 101. 
45  Tamże, s. 15. 
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Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w ustawie o zarządzaniu kryzysowym 
oraz ustawie o stanie klęski żywiołowej zawarto naczelną zasadę użycia Sił Zbroj-
nych RP do wsparcia władz cywilnych i społeczeństwa w sytuacji kryzysowej. 
Zgodnie z tą zasadą wojsko może zostać użyte tylko wówczas gdy użycie innych sił 
i środków jest niemożliwe lub może okazać się nie wystarczające. Siły Zbrojne RP 
nie mogą działać na zasadzie sił ratowniczych w każdej sytuacji kryzysowej. Ponad-
to użycie wojska do wsparcia władz cywilnych nie może ograniczać zdolności ope-
racyjnych do realizacji zadań konstytucyjnych, czy wynikających z umów 
międzynarodowych46. 

Siły Zbrojne RP dysponują odpowiednimi pododdziałami specjalistycznymi 
wyposażonymi w sprzęt umożliwiający udział we wsparciu administracji publicznej 
w sytuacjach kryzysowych. Jednakże należy zaznaczyć, iż część wyposażenia jest 
już przestarzała i wymaga wymiany. Przykładem jest główny środek służący do 
ewakuacji ludzi i mienia – pływający transporter samobieżny (PTS). Pomimo, że 
transporter został opracowany w połowie lat 50-tych ubiegłego wieku to nadal słu-
żył pomocą ze względu na swoje możliwości poruszania się w terenie zalanym wo-
dą. Jednak konstrukcja ta wymaga jak najszybciej zastąpienia nowoczesnym 
pojazdem. 

W naszym kraju funkcjonuje system zarządzania kryzysowego. Jego ele-
mentem jest system zarządzania kryzysowego funkcjonujący w Siłach Zbrojnych 
RP. W związku ze zmianami modelu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP system ten 
ulegnie w 2014 r. reorganizacji. Organem odpowiedzialnym za dowodzenie Siłami 
Zbrojnymi RP w sytuacjach kryzysowych będzie Dowódca Operacyjny Rodzajów 
Sił Zbrojnych. 

W związku z dynamicznie zachodzącymi zmianami dotyczącymi charakteru 
pojawiających się zagrożeń należy dążyć do utworzenia uniwersalnego krajowego 
systemu zarządzania kryzysowego. System ten powinien obejmować nie tylko pro-
blematykę zarządzania kryzysowego, w obecnym rozumieniu ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym, ale także aspekty funkcjonowanie państwa w stanach nadzwyczaj-
nych. Wymagałoby to wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych. 

Siły Zbrojne RP w rozwiązywaniu przyszłych sytuacji kryzysowych i prze-
ciwstawianiu się zagrożeniom, w obecnym ich rozumieniu, będą pełnić coraz mniej-
szą rolę. Jednak posiadanie przez wojsko pewne specyficzne zdolności, które są 
niedostępne w środowisku cywilnym powodują, że zawsze będzie jednym z głów-
nych podmiotów. Jednakże, aby móc skutecznie przeciwstawić się zmieniającym się 
zagrożeniom Siły Zbrojne RP muszą być poddawane ciągłemu procesowi transfor-
macji. Zmiany powinny wiązać się ze zmianą struktur, dyslokacji jednostek woj-
skowych oraz wyposażenia wojska. Weryfikacji powinny zostać także poddane 
dokumenty planistyczne. Należy odstąpić od planowania zadaniowego na wzór 
ustawowy a zastosować podejście pragmatyczne skupiające się na rozwiązywaniu 

                                                 
46  Tamże, s. 102-103. 
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najbardziej prawdopodobnych sytuacji, wygenerowanych w procesie planistycznym 
jako pochodnych zagrożeń47. 

Propozycje planów zarządzania kryzysowego: 

1. Plan użycia Sił Zbrojnych RP w działaniach antyterrorystycznych na obszarze 
kraju: 
− wsparcie działań policji; 
− rozpoznanie, przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń terrorystycznych 

z powietrza; 
− rozpoznanie, przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń terrorystycznych na 

polskich obszarach morskich. 
2.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacjach wystąpienia zagrożeń dla obywateli 

RP za granicą: 
− sytuacje zakładnicze; 
− akty piractwa morskiego; 
− ewakuacja z rejonów wystąpienia kryzysów polityczno-militarnych. 

3.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacjach zagrożeń dla polskich przedstawi-
cielstw za granicą (w tym wzmocnienie ochrony oraz zabezpieczenie ewakuacji 
placówek dyplomatycznych). 

4.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacjach porwania polskiego statku powietrz-
nego, obiektu pływającego poza granicami RP. 

5.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w międzynarodowych operacjach humanitarnych. 
6.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu proliferacji broni masowego 

rażenia. 
7.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprze-

strzeni. 
8. Plan użycia Sił Zbrojnych RP w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. 
9.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w zabezpieczeniu imprez masowych i porządku 

publicznego. 
10.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w ochronie infrastruktury krytycznej. 
11.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w neutralizacji materiałów niebezpiecznych po-

chodzenia wojskowego. 
12.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w awariach przemysłowych i katastrofach budow-

lanych. 
13. Plan użycia Sił Zbrojnych RP w skażeniach chemicznych i promieniotwórczych. 
14.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w skażeniach biologicznych chorobach zakaź-

nych, epidemiach, pandemiach, plagach, skażeniach wody i żywności). 
15.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w ewakuacji ludności i mienia oraz ochronie tere-

nu podczas zagrożeń niemilitarnych. 

                                                 
47  M. Banasik, Kierunki zmian w zarządzaniu kryzysowym resortu obrony narodowej, [w:] Za-

rządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa, red. G. Sobolewski, AON, Warsza-
wa 2011, s. 194-195. 
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16.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w katastrofach powodziowych i lodowych. 
17.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w katastrofach komunikacyjnych (morskich, lot-

niczych, kosmicznych). 
18.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w katastrofach geologicznych, tektonicznych 

(trzęsienia ziemi, erupcja wulkanów, osuwiskach, lawinach skalnych, tsunami, 
zakłóceniach magnetyzmu Ziemi). 

19.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w katastrofach klimatycznych (śnieżycach, lawi-
nach, suszach, upałach, oblodzeniach, huraganach, tornadach, cyklonach, bu-
rzach atmosferycznych, efekcie cieplarnianym). 

20.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w katastrofach pożarowych. 
21.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w monitorowaniu zagrożeń. 
22.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu masowej migracji ludności 

i przestępczości zorganizowanej48. 

Zmiany powinny także dotyczyć sposobu użycia Sił Zbrojnych RP w sytua-
cjach kryzysowych. Należy dążyć aby wsparcie władz cywilnych, w przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowej, realizowały tylko siły specjalistyczne wydzielane 
z wojska. Wykonywanie prostych czynności, jak układanie worków z piaskiem pod-
czas powodzi, powinno powierzać się innym podmiotom. Jednocześnie można 
przewidywać, iż ze względu na złożoność realizowanych zadań do ich realizacji 
będą co raz częściej kierowane wojskowe zgrupowania zadaniowe oparte na różno-
rodnych pododdziałach specjalistycznych. 

Należy także pamiętać o nadrzędnej zasadzie, iż użycie sił zbrojnych w sy-
tuacjach kryzysowych nie może osłabić zdolności obronnych państwa. Można 
stwierdzić, iż utworzenie Wojskowych Jednostek Odbudowy na bazie istniejących 
wojsk inżynieryjnych nie spełnia tej zasady. Żołnierze przeszkoleni w drugich spe-
cjalnościach i wyposażeni w specjalistyczny sprzęt będą mogli efektywniej wspierać 
ludność cywilną w sytuacjach kryzysowych. Ale w razie konieczności wykonywania 
zadań obronnych nie będą mogli być skierowani do pomocy społeczeństwu. Nasuwa 
się wniosek, że zadania specjalistyczne w czasie sytuacji kryzysowych powinni rea-
lizować żołnierze z pododdziałów i oddziałów nie zaangażowanych bezpośrednio 
w prowadzenie działań operacyjnych. W związku z powyższym celowym byłoby 
powierzenie części zadań z zakresu zarządzania kryzysowego innym podmiotom: 
cywilnym lub np. wojskom obrony terytorialnej.  
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ABSTRACT 

The article presents the problem of using the Armed Forces of the Republic of Poland in 
the states of emergency. The author characterizes Poland’s Armed Forces, legal foundations of 
their use in the states of emergency and the practical aspects of their support of the public admin-
istration in these situations. He also discusses the question of the preparation of the state’s Armed 
Forces for their future involvement in the states of emergency. 
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Z b i g n i e w  L E C I E J E W S K I ,  R y s z a r d  W O Ź N I A K  
W o j s k o w a  A k a d e m i a  T e c h n i c z n a  

G E N E Z A ,  Z N A C Z E N I E  O R A Z  K O N C E P C J A  
S T R U K T U R Y  O K R Ę T O W E G O  S Y S T E M U  

U Z B R O J E N I A  K A L I B R U  3 5  M M  
D L A  M A R Y N A R K I  W O J E N N E J  R P  

STRESZCZENIE 

W pracy przedstawiono uwarunkowania podjęcia pracy badawczej rozwojowej, dotyczą-
cej opracowania, wykonania i przebadania okrętowego systemu uzbrojenia kalibru 35 mm, wyni-
kające z analizy tendencji rozwoju współczesnych morskich przeciwlotniczych systemów 
artyleryjskich oraz potrzeb Marynarki Wojennej RP. Realizowana pod egidą Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju praca badawcza jest wykonywana przez Konsorcjum naukowe w składzie: Aka-
demia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Bumar Elektronika S.A. w War-
szawie, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz 
Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. w Tarnowie. Opracowywany system uzbrojenia, którego 
nosicielem będzie okręt ORP „Kaszub”, będzie się składał z trzech głównych zespołów: 35 mm 
armaty morskiej KDA, Zintegrowanej Głowicy Śledzącej ZGS-158M oraz podstawowego i rezer-
wowego stanowiska kierowania ogniem (SKO). Przedstawiono opis funkcjonalny oraz koncepcję 
rozmieszczenia podstawowych elementów projektowanego systemu uzbrojenia wynikające 
z uzgodnionych z Gestorem „Założeń Taktyczno-Technicznych na system…” oraz konstrukcji 
okrętu ORP „Kaszub”. 

WSTĘP 

Obrona powietrzna pojedynczego okrętu lub zespołu okrętów może być 
skuteczna w warunkach współczesnej wojny na morzu jedynie wówczas, gdy środki 
techniczne wchodzące w skład systemu uzbrojenia zapewnią odpowiednio wczesne 
wykrycie i rozpoznanie celów stanowiących zagrożenie.  

Charakterystycznym dla rozwoju morskich przeciwlotniczych systemów ar-
tyleryjskich jest zróżnicowanie funkcji samego morskiego uzbrojenia artyleryjskie-
go oraz jego zasad działania i budowy.  

Istotne jest też to, że rozpoznawanie rzeczywistych walorów taktyczno-
technicznych morskich systemów artyleryjskich następuje dopiero w specyficznych 
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warunkach działań bojowych na morzu i aby mogły one współcześnie spełniać wy-
magania morskiego teatru działań, powinny być stale unowocześniane i modernizo-
wane, odpowiednio do ogólnego rozwoju techniki [1]. 

Tendencje rozwoju współczesnych morskich przeciwlotniczych systemów 
artyleryjskich zdeterminowane zostały przez wymagania obrony przeciwrakietowej 
i przeciwlotniczej. Określają one m.in.: minimalne strefy martwe, możliwie krótki 
czas reakcji, dużą wydajność ogniową oraz relatywnie największą skuteczność przy 
strzelaniu na małe odległości (w granicach stref martwych zestawów rakietowych). 

GENEZA I ZNACZENIE 

Cechą wspólną wszystkich nowoczesnych okrętów (bez względu na bande-
rę) jest dążenie do integracji i współdziałania wszystkich zgromadzonych na okręcie 
zasobów, tj. systemów: rozpoznania, uzbrojenia oraz kierowania (dowodzenia) 
w jeden okrętowy system rozpoznawczo-ogniowy. Przy czym, zauważa się tenden-
cje do zachowania autonomiczności systemów obrony bezpośredniej okrętu poprzez 
posiadanie własnego podsystemu poszukiwania i śledzenia obiektów. 

Jakościowo nowe wymagania w zakresie osiągania celów przez Marynarkę 
Wojenną RP wskazują na konieczność stałego ulepszania sprzętu związanego z rea-
lizacją zadań służących przeciwstawianiu się zagrożeniom na morzu. Floty państw 
obcych, zwłaszcza operujące w basenie Morza Bałtyckiego, posiadają na wyposaże-
niu różnorodne morskie armaty przeciwlotnicze, w większości krótkiego zasięgu, 
o kalibrach od 20 mm do 76 mm z tym, że dominującym zakresem kalibrów jest 
obszar do 40 mm. 

Przykłady morskich zestawów przeciwlotniczych kalibru 20-35 mm zapre-
zentowano na fotografiach 1-16 [2]. 

W programie operacyjnym zatwierdzonym w dniu 22.10.2009 r. przez Szefa 
Sztabu Generalnego WP zapisano, że istotnym przedsięwzięciem powinno być po-
zyskanie dla Marynarki Wojennej RP sprzętu zwiększającego osiąganie zdolności 
operacyjnej do zwalczania celów nawodnych, podwodnych i lądowych oraz 
zwalczania zagrożenia minowego, co powinno było urzeczywistnić się 
w pozyskaniu nowoczesnych niszczycieli min tj. okrętów projektu 258 pk. 
KORMORAN II. 
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Fot. 1. 20 mm zestaw Meroka 

(Hiszpania) 
Fot. 2. 20 mm zestaw Narwhal 20A/B 

(Francja) 

 

Fot. 3. 20 mm zestaw Vulcan Phalanx 
Mk15 (USA) 

Fot. 4. 20 mm zestaw Sea Vulcan 
(USA)  

 
Fot. 5. 25 mm zestaw GM25 Sea Zenith 

(Szwajcaria-Niemcy) 
Fot. 6. 30 mm zestaw Typhoon Mk38 Mod 2 

(Izrael) 
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Fot. 7. 30 mm zestaw MLG-30 (Niemcy)  Fot. 8. 30 mm zestaw AK-630 (Rosja)  

 
Fot. 9. 30 mm zestaw Emerlec 30 

(USA)  
Fot. 10. 30 mm zestaw Kasztan/Kortik 

(Rosja) 

 
Fot. 11. 30 mm zestaw Oto Melara, 

wersja Marlin WS (Włochy)  
Fot. 12. 30 mm zestaw Goalkeeper 

(Holandia)  

  

Fot. 13. 30 mm zestaw Type 730/LD-2000
(Chiny)  

Fot. 14. 30 mm zestaw Shaw DS30 
(Wlk. Brytania)  
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Fot. 15. 35 mm zestaw GDM-008 

(Szwajcaria)  
Fot. 16. 35 mm zestaw DPG 

(RPA)  

W ślad za tym w 2012 r. Dowództwo Marynarki Wojennej zgłosiło do 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju propozycję tematu projektu badawczego 
rozwojowego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. „35 mm automa-
tyczna armata morska KDA z zabudowanym na okręcie systemem kierowania 
ogniem wykorzystującym Zintegrowaną Głowicę Śledzącą ZGS-158 wykonaną 
w wersji morskiej wraz ze stanowiskiem kierowania ogniem”.  

Zgłoszony temat był związany z realizacją następujących celów Sił 
Zbrojnych, dotyczących Marynarki Wojennej: 

− A 1350/M – Zdolność precyzyjnego rażenia; 
− M 0030 – Stałe zespoły sił morskich; 
− M 2400 – Wojna minowa – zdolność zwalczania min – podnoszenie/ pozyskanie 

zdolności.  

Z powyższego wynika, że pozyskanie dla Marynarki Wojennej RP, dosto-
sowanej do warunków morskich 35 mm automatycznej armaty typu KDA z syste-
mem i stanowiskiem kierowania ogniem wykorzystującym dane z głowicy śledzącej 
ZGS-158 było i jest pożądanym i całkowicie nowym rozwiązaniem morskiego auto-
nomicznego systemu rozpoznawczo-ogniowego zdatnego do zwalczania celów po-
wietrznych, nawodnych i brzegowych. 

35 mm automatyczna armata przeciwlotnicza serii KDA firmy Oerlikon-
Contraves jest powszechnie stosowana przez wiele armii, jako podstawowy środek 
ogniowy w lufowych systemach obrony powietrznej. Szerokie rozpowszechnienie 
tych armat na świecie wynika z bardzo dobrych parametrów ogniowych osiąganych 
w walce z przeciwnikiem powietrznym – dzięki racjonalnemu dopasowaniu siły 
rażenia 35 mm pocisków z szybkostrzelnością armaty, a także możliwości użycia 
35 mm amunicji programowalnej typu ABM (ang. Air Burst Munnition). W zależ-
ności od zastosowanych systemów kierowania ogniem (w większości armii obcych 
zauważa się tendencję do stosowania własnych SKO) zestawy przeciwlotnicze tego 
typu charakteryzują się wysoką skutecznością rażenia celów na odległości do co 
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najmniej 4 000 m. Istotne jest również to, że skuteczność tych armat została po-
twierdzona w warunkach bojowych.  

Należy ponadto dodać, że przedmiot projektu wpisywał sie w „Priorytetowe 
Kierunki Badań z Obszaru Techniki i Technologii Obronnych na lata 2009-2021” 
w zakresie – „Broń Precyzyjna i Uzbrojenie”; podzakres – „Uzbrojenie mało- 
i średniokalibrowe o dużej gęstości ognia”. 

Zgłoszony przez Dowództwo Marynarki Wojennej temat badawczy znalazł 
się w konkursie nr 3 ogłoszonym przez Narodowe Centrun Badań i Rozwoju 
w połowie 2012 r. W wyniku rozstrzygnięcia procedury konkursowej, realizacji 
tematu podjęło się Konsorcjum Naukowe złożone z następujących instytucji: Aka-
demia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Bumar Elektroni-
ka S.A. w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego w Warszawie oraz Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. w Tarno-
wie. Umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację 
i dofinansowanie wykonania projektu rozwojowego Nr O ROB 0046 03 01 
podpisano w dniu 19.12.2012r. 

KONCEPCJA STRUKTURY PROJEKTOWANEGO OKRĘTOWEGO 
SYSTEMU UZBROJENIA 

Realizacja efektu końcowego projektu została uwarunkowana osiągnięciem 
celów szczegółowych, dotyczących:  

1. Opracowania projektu koncepcyjnego i projektu „Założeń Taktyczno-
Technicznych na 35 mm automatyczną armatę morską KDA z zabudowanym na 
okręcie systemem kierowania ogniem wykorzystującym Zintegrowaną Głowicę 
Śledzącą ZGS-158 wykonaną w wersji morskiej wraz ze stanowiskiem kierowa-
nia ognia” (zadanie nr 1 w etapie I). 

2. Wykonania prototypu 35 mm automatycznej armaty morskiej KDA z systemem 
kierowania ogniem wykorzystującym Zintegrowaną Głowicę Śledzącą ZGS-158 
wykonaną w wersji morskiej wraz ze stanowiskiem kierowania ogniem (zadanie 
nr 2 w etapie I). 

3. Przeprowadzenia badań stacjonarnych prototypu na stanowiskach badawczych 
wykonawcy projektu (etap II). 

4. Montażu i uruchomienia na okręcie prototypu automatycznej armaty morskiej 
KDA kalibru 35 mm z systemem kierowania ogniem wykorzystującym Zinte-
growaną Głowicę Śledzącą ZGS-158 wykonaną w wersji morskiej wraz ze sta-
nowiskiem kierowania ogniem (etapy III i IV). 

5. Przeprowadzenia badań morskich prototypu na okręcie (etap V). 
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Opracowanie nowoczesnego okrętowego systemu uzbrojenia w oparciu 
o 35 mm armatę automatyczną wymaga rozwiązania wielu istotnych, dość trudnych 
i złożonych problemów konstrukcyjnych i technologicznych. W wyniku przeprowa-
dzonej przez Konsorcjum analizy, do głównych technologii determinujących powo-
dzenie realizacji projektu rozwojowego zaliczono: 

1.  Stabilizację 35 mm armaty i Zintegrowanej Głowicy Śledzącej ZGS-158 po-
przez utrzymywanie położenia kątowego linii celowania armaty i linii widzenia 
sensorów głowicy w układzie inercjalnym za pomocą ruchu w azymucie i ele-
wacji. 

2.  Technologie napędów bezkomutatorowych (bezstykowych) gwarantujących 
bardzo wysoką precyzję i wydłużoną trwałość w czasie eksploatacji. 

3.  Wykrywanie, przechwytywanie i automatyczne śledzenie niewielkich, mało 
kontrastowych i szybko poruszających się obiektów metodami optoelektronicz-
nymi. 

4.  Wypracowanie i odpracowanie dokładnych danych do strzelania w czasie 
aproksymowanym do czasu rzeczywistego. 

5.  Przystosowanie systemu uzbrojenia i śledzenia do spełniania wymagań środowi-
skowych i klimatycznych. 

6.  Automatyczne, zdalnie sterowane zasilanie armaty w dużą ilość amunicji, będą-
cej w stanie gotowości do natychmiastowego użycia bojowego. 

7.  Odporność na zakłócenia od zewnętrznych źródeł emisji energii elektromagne-
tycznej. 

8.  Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne wprowadzane z okrętowej sieci 
zasilania. 

9.  Bezpieczeństwo załogi i samego okrętu w sytuacji zdalnego sterowania syste-
mem. 

Firmy wchodzące w skład Konsorcjum Naukowego mają odpowiednią wie-
dzę i doświadczenie, aby sobie poradzić z powyższymi problemami. Uczestniczyły 
bowiem w wielu pracach badawczo-rozwojowych i badawczo-wdrożeniowych 
z podobnego obszaru, a ich efektem są wdrożone do produkcji i eksploatowane 
w Siłach Zbrojnych RP oraz poza granicami kraju lub opracowane do wersji demon-
stratora technologii zdolnego do wdrożenia w ramach prac wdrożeniowych, nowo-
czesne rozwiązania sprzętowe takie jak: 

− samobieżny przeciwlotniczy zestaw artyleryjski LOARA, z armatami KDA 
kalibru 35 mm; 

− mobilny przeciwlotniczy zestaw artyleryjski BLENDA, z armatami kalibru 57 
mm; 

− samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowo-artyleryjski BIAŁA, z armatami 
kalibru 23 mm oraz rakietami GROM; 

− mobilny przeciwlotniczy zestaw rakietowo-artyleryjski KOBRA, mogący ste-
rować armatami kalibru 23 mm, 35 mm i 57 mm; 
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− morskie zestawy artyleryjskie i artyleryjsko-rakietowe WRÓBEL-I i WRÓBEL-
II kalibru 23 mm, będących do dzisiaj na uzbrojeniu Marynarki Wojennej RP; 

− demonstrator technologii zdalnie sterowanego systemu przeciwlotniczego 
ZSSP-35 z armatą KDA kalibru 35 mm; 

− demonstrator technologii stabilizowanej optoelektronicznej głowicy śledząco-
celowniczej do zastosowań w przeciwlotniczych zestawach artyleryjskich małe-
go i średniego zasięgu; 

− demonstrator technologii radaru śledzącego do kierowania artylerią przeciwlot-
niczą; 

− modułowa bateria przeciwlotnicza bliskiego zasięgu VSHORAD. 

W wyniku realizacji trwającego jeszcze I etapu projektu nr O ROB 0046 
03 001 uzgodniono z Dowództwem Marynarki Wojennej „Założenia Taktyczno-
Techniczne na system…” [3, 4], opracowano koncepcję systemu [5], projekt tech-
niczny zabudowy systemu na okręcie [6], a obecnie są wykonywane elementy 
wchodzące w skład projektowanego systemu. Należy przy tym jednak zaznaczyć, że 
ze względu na późniejsze (o około 12 miesięcy) rozpoczęcie realizacji budowy okrę-
tu KORMORAN II (IV kwartał 2013 r.) ustalono, że docelowym okrętem badaw-
czym dla projektowanego systemu uzbrojenia będzie ORP „Kaszub” (fot. 17). 
System uzbrojenia będzie się składał z trzech głównych zespołów: 35 mm armaty 
morskiej KDA, Zintegrowanej Głowicy Śledzącej ZGS-158M oraz podstawowego 
i rezerwowego stanowiska kierowania ogniem. 

Zespół 35 mm armaty morskiej będzie zawierał m.in.: 35 mm automat KDA 
zamontowany w kołysce (m.in. wraz z układami zasilania w amunicję, odpalania, 
kontroli i sterowania), komputer sterowania armatą, system orientowania i nawigacji 
inercyjnej (INS), podsystem naprowadzania armaty w płaszczyźnie pionowej i po-
ziomej ze stabilizacją i ogranicznikami, system transmisji danych umożliwiający 
komunikację z Systemem Kierowania Ogniem (SKO), system kontrolno-
diagnostyczny ALU, a także osłonę ochronną przed oddziaływaniem warunków 
morskich [7, 8].  

W skład Zintegrowanej Głowicy Śledzącej ZGS-158M będą wchodziły 
m.in.: dalmierz laserowy, kamera światła dziennego, kamera termowizyjna, system 
identyfikacji „swój-obcy” (IFF), system napędów w azymucie (namiarze) i elewacji, 
system sterowania głowicy w azymucie (namiarze) i elewacji, ze stabilizacją linii 
śledzenia, system transmisji danych, system kontrolno-diagnostyczny ALU. Zespół 
głowicy będzie obudowany osłoną ochronną przed oddziaływaniem warunków mor-
skich. 

Stanowisko kierowania ogniem będzie wyposażone w system komputerowy 
i układy łączności zapewniające zarządzanie podległym środkiem ogniowym. Bę-
dzie zawierało dwa komponenty: 
1. Podstawowe stanowisko kierowania ogniem, a w nim m.in.: system kierowania 

ogniem z komputerem kierowania ogniem, pulpity: sterowania armatą, głowicą, 
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zasilaniem, łącznością, terminal zobrazowania wizji z jednoczesną sygnalizacją 
stanu podsystemów oraz monitor na stanowisku dowodzenia okrętem do pod-
glądu zobrazowania z SKO,  

2. Rezerwowe stanowisko kierowania ogniem, a w nim m.in.: kolumienka z ce-
lownikiem pierścieniowym (rakursowym), system łączności fonicznej z podsta-
wowym stanowiskiem kierowania ogniem, wskaźniki położenia kątów azymutu 
(namiaru) i elewacji oraz wolant z przyciskami elektrospustu [9]. 

 
Fot. 17. ORP „Kaszub”  

www.militarium.net/viewart.php?aid=253 

Rozmieszczenie zespołów projektowanego systemu na ORP „Kaszub” 
przedstawiono na rys. 1. 
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Armata Morska 35 mm

ZGS 158M

Rezerwowe stanowisko
„Kolumienka”

Stanowisko kierowania 
ogniem  

Rys. 1. Koncepcja rozmieszczenia elementów projektowanego systemu uzbrojenia 
na ORP „Kaszub” [6] 

PODSUMOWANIE 

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 04.012011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na 
rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z dnia 27.01.2011 r.) efekt reali-
zowanej pracy, czyli prototyp 35 mm automatycznej armaty morskiej KDA z zabu-
dowanym na okręcie systemem kierowania ogniem wykorzystującym Zintegrowaną 
Głowice Śledzącą ZGS-158 wykonaną w wersji morskiej wraz ze stanowiskiem 
kierowania ogniem, powinien osiągnąć IX poziom gotowości technologii.  

W wyniku realizacji projektu rozwojowego nastąpi przygotowanie zakła-
dów polskiego przemysłu obronnego do produkcji nowoczesnego systemu uzbroje-
nia okrętowego, na który istnieje zapotrzebowanie operacyjne Marynarki Wojennej 
RP. 

System uzbrojenia opracowany w ramach projektu będzie efektywnym 
środkiem ogniowym służącym do zwalczania nieopancerzonych i lekko opancerzo-
nych jednostek nawodnych i celów lądowych, min morskich pływających i kotwicz-
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nych znajdujących się pod powierzchnią, samolotów, śmigłowców i UAV, pocisków 
rakietowych, bomb lotniczych oraz niektórych pocisków artyleryjskich. 

Wyniki projektu łatwo znajdą zastosowanie w innych obszarach obronności, 
np. jako system pokładowy pojazdów lądowych lub obiektów stacjonarnych. Będzie 
można w nim praktycznie dowolnie wymieniać efektory (środki ogniowe) wprowa-
dzając jedynie zmiany w oprogramowaniu balistycznym SKO oraz dostosowując 
poszczególne elementy systemu do wymagań odbiorców. 
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ABSTRACT 

The paper gives conditions for research work on the development, implementation and 
testing of new Polish marine armament system with calibre 35 mm. These considerations result 
from an analysis of the development trend of modern anti-aircraft artillery systems and Polish 
Navy needs. Carried out research work, under the aegis of the Polish National Research and 
Development Centre, is performed by a scientific consortium: Polish Naval Academy (Gdynia), 
Bumar Electronics S.A. (Warsaw), Military University of Technology (Warsaw) and Mechanical 
Plant "Tarnów" S.A. in Tarnow. Weapon system being developed, which will carry the ship 
ORP "Kaszub", will consist of three main units: 35 mm naval cannon KDA, Integrated Head Track-
ing type ZGS-158M and the primary and fallback position fire. Functional description and the 
concept of distribution of the basic units of the marine armament system are presented in this 
paper. 
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T o m a s z  K U L I K ,  M i r o s ł a w  A D A M S K I ,  M a r e k  R A K  
W y ż s z a  S z k o ł a  O f i c e r s k a  S i ł  P o w i e t r z n y c h  

P R O J E K T  K O N C E P C Y J N Y  A R T Y L E R Y J S K O -
R A K I E T O W E G O  S Y S T E M U  O P L  D O  

O C H R O N Y  O B I E K T Ó W  S T R A T E G I C Z N Y C H  

STRESZCZENIE 

W referacie sformułowano wymagania taktyczno-techniczne dla artyleryjsko-rakietowego 
systemu obrony przeciwlotniczej służącego do osłony obiektów strategicznych. Na ich podstawie 
zaproponowano koncepcyjne rozwiązania mogące posłużyć do budowy takiego systemu. Dodat-
kowo opisano i scharakteryzowano rakiety oraz armatę podstawowego środka ogniowego zapro-
ponowanego systemu. 

WSTĘP 

Podobnie jak w wielu państwach europejskich, tak i w Polsce system obrony 
powietrznej1 jest wynikiem kompromisów między możliwościami technologiczny-
mi, finansowymi a pożądanymi zdolnościami operacyjnymi.2 W czasie jego organi-
zacji niezwykle istotnym ogniwem jest obrona przeciwlotnicza (OPL)3, która skupia 
się na przedsięwzięciach związanych ze zmniejszeniem skutków oddziaływania 
środków napadu powietrznego przeciwnika.  

W oparciu o doświadczenie z konfliktów lokalnych, oraz mając na uwadze 
ochronę obiektów strategicznych, musimy pamiętać, że silna i efektywna obrona 
przeciwlotnicza jest podstawą tworzenia systemu obronnego państwa. Tymi obiek-
                                                 
1  Obrona powietrzna (OP) to część walki zbrojnej mająca charakter obronny, prowadzona 

w wymiarze powietrznym, której celem jest przeciwstawienie się zagrożeniu niesionemu 
przez środki napadu powietrznego (ŚNP). Regulamin działań Wojsk OPL Wojsk Lądowych, 
DWL 39/2009, s. 20. 

2  System obrony powietrznej Polski. AON, Warszawa 2013, s. 229. 
3  Obrona przeciwlotnicza (OPL) to część składowa obrony powietrznej (OP), obejmująca 

zwalczanie środków napadu powietrznego (ŚNP) w powietrzu, na korzyść walczących 
związków operacyjnych i taktycznych, oddziałów, pododdziałów oraz ochranianych ważnych 
obiektów. Regulamin działań Wojsk OPL Wojsk Lądowych DWL 39/2009, s. 20. 
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tami mogą być między innymi systemy kierowania państwem czy siłami zbrojnymi, 
duże składy logistyczne, zakłady przemysłowe itp.4 Samo wyszkolenie pododdzia-
łów OPL do walki jest czynnikiem istotnym, lecz niewystarczającym, by realizować 
osłonę obiektową5 na wymaganym poziomie. Tylko posiadanie zaawansowanych 
technologicznie, nowoczesnych środków może to zapewnić6. Zaproponowany pro-
jekt koncepcyjny artyleryjsko – rakietowego systemu OPL do osłony obiektów stra-
tegicznych, jest jednym z elementów, które mają ten cel przybliżyć. 

WYMAGANIA TAKTYCZNO–TECHNICZNE DLA ARTYLERYJSKO – 
RAKIETOWEGO SYSTEMU OPL DO OCHRONY OBIEKTÓW 

STRATEGICZNYCH 

Wymagania taktyczno-techniczne na artyleryjsko - rakietowego systemu 
przeciwlotniczego z armatą KDA kalibru 35 mm, opracowano w oparciu o Normy 
Obronne NO-06-A101 ¸NO-06-A104, zgodnie z którymi przyjęto indeksy opraco-
wań: N.13-O-II-A (dla lądowych wersji systemu).7 

W y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  p r z e z n a c z e n i a  

System przeciwlotniczy powinien umożliwić skuteczne zwalczanie:  

− celów powietrznych (klasycznych myśliwców i śmigłowców, bezpilotowych 
aparatów łatających, celów typu RAM, pocisków manewrujących), poruszają-
cych się z prędkością do 500 m/s, na wysokości do 5000 m, wykonujących ma-
newr przeciwlotniczy z przyspieszeniem do 8 minut; 

− lekko opancerzonych celów naziemnych i nawodnych; 

                                                 
4  Zob. również. Powszechna obrona przeciwlotnicza wojsk. Podręcznik. Wojska OPL 195/87. 
5  Osłona (obrona) obiektowa (bezpośrednia) - jest podstawową metodą obrony przeciwlotni-

czej. Realizowana jest w warunkach deficytu środków OPL, który wymusza konieczność 
skoncentrowania wysiłku na osłonie tylko priorytetowych obiektów wskazanych przez do-
wódcę. Regulamin działań Wojsk OPL Wojsk Lądowych DWL 39/2009 s. 22. 

6  „Naszym strategicznym celem jest więc stworzenie w ramach rozwoju obrony przeciwlotni-
czej, aktywnej, wielowarstwowej „tarczy”, która połączy nasze zdolności rażenia, rozpozna-
nia i dowodzenia niższych oraz wyższych warstw przestrzeni powietrznej z systemami 
sojuszniczymi, tworząc swoisty „system systemów”. System obrony powietrznej Polski, 
AON, Warszawa 2013, s. 21. 

7  N.13 – urządzenie naziemne, przeznaczone do instalowania w nieopancerzonych samobież-
nych i holowanych systemach artyleryjskich, O – urządzenia eksploatowane na makroklima-
tycznych obszarach kuli ziemskiej o naziemnych klimatach umiarkowanym, zimnym oraz 
tropikalnym suchym i wilgotnym, II – urządzenie, które oprócz stanu zdatności i niezdatności 
może znajdować się w stanach pośrednich, o obniżonej zdatności, A – urządzenie wielokrot-
nego użycia. 
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− maksymalna odległość zwalczania celów, w zależności od rodzaju celu i typu 
amunicji, powinna być nie mniejsza niż 4500 m;  

− czas przestawienia systemu z położenia marszowego w bojowe powinien wyno-
sić około 60 s. Natomiast czas załadunku amunicji nie powinien przekraczać 
8 minut;  

− wymagany zakres katów ostrzału w stopniach: w płaszczyźnie pionowej: 
-15¸ +85, w płaszczyźnie poziomej: 360; 

− szybkostrzelność teoretyczna armaty KDA powinna wynosić 550 strz./min. 

Modułowa konstrukcja lufowego systemu przeciwlotniczego powinna 
umożliwić jego skonfigurowanie do trzech wariantów: 

− stacjonarnego – zamontowanego na podwoziu stacjonarnym, przystosowanego 
do transportu samochodem ciężarowym lub do powieszenia pod śmigłowiec; 

− przewoźnego – zamontowanego na podwoziu kołowym, posiadającym trzy pod-
pory stabilizujące; 

− okrętowego – przeznaczonego dla marynarki wojennej, przystosowanego do 
zamontowania na jednostkach pływających. 

W y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  w y p o s a ż e n i a  
System przeciwlotniczy powinien zostać wyposażony w następujące urzą-

dzenia: 

− podsystem uzbrojenia wraz z układem zasilania w amunicje, składający się ze 
stanowiska ogniowego w postaci zdalnie sterowanej dwulufowej wieży oraz 
kontenera wraz z rakietami; 

− podsystem pomiaru prędkości początkowej pocisków, podsystem napędów, 
umożliwiający naprowadzanie armat na cel, którego współrzędne zostały wy-
znaczone przez SKO; 

− podsystem kierowania ogniem, składający się ze stacji kierowania ogniem wraz 
ze stanowiskiem dowodzenia; 

− podsystem wykrywania, identyfikacji i śledzenia celów, w skład którego wcho-
dzi zestaw urządzeń wykrywająco - śledzących oraz system identyfikacji „swój-
obcy”; 

− podsystem sterowania, umożliwiający zdalne sterowanie stanowiskami ognio-
wymi przez stacje kierowania ogniem; 

− podsystem łączności, odpowiadający za przesyłanie danych o sytuacji powietrz-
nej z urządzeń wykrywająco - śledzących do stacji kierowania ogniem lub prze-
syłanie i pobieranie ich z zewnątrz; 

− podsystem zasilania, zapewniający energie elektryczna niezbędną do funkcjo-
nowania elektronicznych elementów systemu; 
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− podsystem kontroli i lokalizacji uszkodzeń, wraz z urządzeniami kontrolno - 
pomiarowymi. 

W y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  t r y b ó w  p r a c y  
Koncepcyjny system przeciwlotniczy powinien posiadać możliwość pracy 

w trybach: 

− zdalnie sterowanym (automatycznym), umożliwiającym automatyczne napro-
wadzanie armat na cel i prowadzenie ognia (po wydaniu komendy ze stanowiska 
dowodzenia), po określeniu przez operatora rodzaju ognia, długości serii, wybór 
rakiet oraz dokonaniu wyboru celu do zniszczenia, bez obecności obsługi bez-
pośrednio przy wieży, 

− ręcznym (awaryjnym) podczas obsługiwania technicznych oraz napraw i remon-
tów. 

W y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  k o m p a t y b i l n o ś c i  
i  z a m i e n n o ś c i  
Artyleryjsko – rakietowy system przeciwlotniczy powinien posiadać budo-

wę modułowa, pozwalającą na sprawna wymianę poszczególnych elementów. 
Komponenty systemu, powinny być w pełni zamienne. Konstrukcja systemu powin-
na być w maksymalnym stopniu zunifikowana z PZA Loara i innymi środkami 
obrony przeciwlotniczej, które znajdują sie w wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Po-
nadto powinien on być w pełni kompatybilny z systemami eksploatowanymi w pań-
stwach członkowskich NATO. 

W y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  t r w a ł o ś c i  
Docelowa norma eksploatacyjna artyleryjsko-rakietowego systemu przeciw-

lotniczego powinna wynosić nie mniej niż 30 lat, zaś oczekiwany czas poprawnej 
pracy pomiędzy uszkodzeniami powinien wynosić nie mniej niż 200 godzin. 

KONCEPCJA ARTYLERYJSKO-RAKIETOWEGO SYSTEMU 
PRZECIWLOTNICZEGO Z ARMATĄ KDA KALIBRU 35 MM 

W WERSJI STACJONARNEJ 

Artyleryjsko-rakietowy system przeciwlotniczy do ochrony obiektów strate-
gicznych powinien przede wszystkim spełniać nasze sojusznicze zobowiązania wo-
bec NATO. Dlatego zasadnym byłoby wyposażyć go w kompatybilne systemy 
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identyfikacji „swój-obcy”.8 Względy ekonomiczne wskazywałyby również przewa-
żający udział polskiego przemysły obronnego w budowie takiego systemu, a przy 
tym jego maksymalną unifikację z porzuconym już projektem PZA9 Loara. 
W znacznym stopniu ułatwiłoby to również serwisowanie różnego typu urządzeń 
zamontowanych na zestawie. Koncepcja wersji stacjonarnej lufowo-rakietowego 
systemu przeciwlotniczego zakłada, że stanowiskiem ogniowym będzie zdalnie ste-
rowana wieża. Została by ona uzbrojona w 35mm armatę KDA, dwie rakiety typu 
GROM oraz systemem optoelektroniczny służący do wykrywania ŚNP (Fot. 1). 
Całość można byłoby zamontować na podstawie wyposażonej w układ stabilizujący. 
Działo dowiązywane byłoby za pomocą systemu komputerowego ukrytego w wnę-
trzu wieży do układu sensorów (radar, czujniki optoelektroniczne) stacji i wozu 
dowodzenia, tworząc wraz z innymi środkami ogniowymi, system. 

 
Fot. 1. Koncepcyjny stacjonarny środek ogniowy zestawu artyleryjsko-rakietowego 

do ochrony obiektów strategicznych 
źródło: Opracowanie własne10 

Dodatkowo armata KDA powinna zostać zamontowana na obracającym się 
łożu oraz posiadać mechanizm podniesieniowy. Górne jak i dolne łoże powinno być 
ze sobą połączone, i dzięki temu tworzyć stacjonarną podstawą. Zredukowanie mo-
mentu bezwładności możliwe jest dzięki umieszczeniu armaty w pobliżu środka 
masy układu. Skutkuje to zmniejszeniem ilości energii elektrycznej, która jest nie-
zbędna w zasilaniu mechanizmów do zdalnego sterowania wieżą oraz zmniejszeniu 
maksymalnego przeregulowania, a także skróceniu czasu regulacji. Przy podstawie 
należałoby zamontować zespół zasilający akumulatory siłowników elektronicznych. 
Pozwoliłyby one na naprowadzanie działa na cel i zdalne sterowanie wieżą. Kon-

                                                 
8  M. Fiszer, J. Gruszczyński, Naziemny system obrony przeciwlotnicze dla Polski, Nowa Tech-

nika Wojskowa nr 3/2008. 
9  Przeciwlotniczy zestaw artyleryjski. 
10  W oparciu o zdjęcie z www.altair.com.pl 
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cepcja zakłada również wyposażenie wieży w napędy mechanizmów, które posłuży-
łyby do poziomowania armat. Natomiast za pobieranie i przesyłanie danych do sta-
nowiska dowodzenia, odpowiadałyby interfejsy i specjalne urządzenia kontrolno-
pomiarowe.. Zamocowany skuteczny hamulec wylotowy, mógłby redukować odrzut 
oraz składać się z cewek mechanizmu programującego amunicję w czasie 50 ms. 
Obudowę wieży warto byłoby doposażyć w blachy pancerne, chroniące przed od-
działywaniem ogniowym potencjalnego przeciwnika. W armaty można by umieścić 
kamerę celowniczą i obserwacyjną wyposażoną w system noktowizji. Magazyny 
amunicyjne powinny umożliwiać zasilanie armat amunicją. Zakłada się, iż pojem-
ność magazynu amunicyjnego powinna wynosić około 250 sztuk amunicji 35 mm 
x 228, co umożliwia oddanie około 10-15 serii po 15-20 nabojów. Beztaśmowy 
magazyn amunicyjny armaty byłby ładowany z kilku nabojowych łódek. Całkowite 
załadowanie magazynu nabojowego powinno zająć 2 osobom obsługi około 10-15 
minut wraz z uwzględnieniem załadunku rakiet GROM. Dodatkowo działo powinno 
zostać wyposażone w automatyczne usuwanie niewypału. Gdy wystąpi on podczas 
serii, to uszkodzony nabój winien być w ułamku sekundy wyrzucony, jak łuska, 
a strzelanie powinno być kontynuowane. Zakłada się, iż napęd elektryczny platfor-
my składałby się z pięciu identycznych silników. Cztery z nich, działające w parach 
przeciwko sobie odpowiadałyby za pozycję działa w pionie i poziomie, ostatni zaś 
posłużyłby do napędzania beztaśmowego magazynu amunicyjnego. Za przeładowa-
nie armaty odpowiadałby mechanizm hydrauliczny. Dodatkowo proponuje się za-
stosowanie światłowodowego systemu sensorów mierzących z bardzo wysoką 
dokładnością położenie działa i stan amunicji w magazynie. Koncepcyjny system 
artyleryjsko-rakietowy mógłby docelowo składać się z wozu dowodzenia WD-95 
BLENDA, Stacji radiolokacyjnej NUR-22, sensorów optoelektrycznych oraz czte-
rech zdalnie sterowanych wież z 35-mm armatami oraz rakietami GROM (Rys. 1.). 
Stanowisko operatora powinno zostać wyposażone w system zobrazowania infor-
macji pulpitem sterowania, który umożliwi wizualizację danych o sytuacji powietrz-
nej a także o stanie technicznym poszczególnych elementów systemu na 
wyświetlaczu. Stanowisko ogniowe posiadające między innymi radar naprowadza-
nia, bogate jest również w komputer sterowania systemem jak i pozostałe urządzenia 
elektroniczne. 
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Rys. 1. Wizja osłony strategicznego obiektu przez koncepcyjny zestaw artyleryjsko-

rakietowy  
źródło: Opracowanie własne 

Uważa się, iż na potrzeby obrony i osłony strategicznych obiektów zostaną 
użyte w zależności od wielkości obiektu, około 4-8 armat, licząc iż w baterii prze-
ciwlotniczej będzie ich 4, po dwie na pluton. 

C h a r a k t e r y s t y k a  t a k t y c z n o  –  t e c h n i c z n a  a r m a t y  
K D A  k a l i b r u  3 5  m m  
Armata KDA kalibru 35 mm należy do rodziny małokalibrowych armat 

przeciwlotniczych, produkcji szwajcarskiej firmy Oerlikon Contraves (obecnie Rhe-
inmetall AG). Stanowi podstawowe uzbrojenie samobieżnych zestawów przeciwlot-
niczych Gepard oraz Loara.11 Jest produkowana w Polsce od 1996 r. przez Hutę 
Stalowa Wola, która posiada certyfikat jakości przyznany przez Oerlikon Contraves 
i doskonale mogłoby się sprawdzić w koncepcyjnym projekcie stacjonarnego syste-
mu OPL. Armata KDA jest bronią automatyczna, a zasada jej działania opiera się na 
odprowadzaniu części gazów prochowych przez boczne otwory w lufie. Przystoso-
wano ja do strzelania amunicja 35x228 mm. Taśmowy system zasilania w amunicje 
jest dwudrożny. Szybkostrzelność teoretyczna wynosi 550 strz./min, a pociski osią-
gają prędkość początkową od 1175 m/s do 1385 m/s (w zależności od typu amuni-
cji).12 Armata KDA jest przystosowana do zwalczania środków napadu 
powietrznego, poruszających się z prędkością do 500 m/s na bardzo małych i ma-

                                                 
11  G. Hołdanowicz, Kuzyni Loary. Systemy przeciwlotnicze bliskiego zasięgu, Raport. Wojsko-

Technika-Obronność nr 12/2000. 
12  A. Kinski, Loara po raz pierwszy, Nowa Technika Wojskowa nr 1/2001. 
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łych wysokościach, w odległości do 4000 – 5000 m oraz lekko opancerzonych ce-
lów naziemnych i nawodnych. Skuteczna donośność pionowa wynosi 3500 m, na-
tomiast pozioma 4000 m. Istotną zaletą armaty KDA jest przystosowanie do strze-
strzelania nowoczesna amunicja (w tym z pociskami typu AHEAD).13  

Masa armaty wynosi 675 kg, a długość lufy 90 kalibrów (3150 mm).14 Po-
nadto działa kalibru 35 mm, w porównaniu do innych małokalibrowych armat, sta-
nowiących uzbrojenie nowoczesnych lufowych zestawów przeciwlotniczych, maja 
najlepszy efektywny zasięg zwalczania celów (Rys. 2.) i nadają pociskom najwięk-
szą prędkość początkową, co ma istotny wpływ na skuteczność prowadzonego 
ostrzału. 

 
Rys. 2. Porównanie zasięgu efektywnego armat przeciwlotniczych 

źródło: R. Kostrow, M. Makuszewski, M. Studencki, Rakiety i artyleria Wojsk Lądowych, 
DW Bellona, Warszawa 2001 

Jednym ze wskaźników efektywności, w przypadku zwalczania celów na-
ziemnych przez zestaw przeciwlotniczy, może być grubość przebijanego pancerza. 
Zależność tej cechy od kalibru armaty, stanowiącej uzbrojenie zestawu, została uwi-
doczniona na rys. 3. 

                                                 
13  A. Kinski, Czym bronimy polskiego nieba, Nowa Technika Wojskowa nr 11/2000. 
14  A. Kiński, Loara po raz pierwszy, Nowa Technika Wojskowa nr 1/2001. 
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Rys. 3. Przebijalność pancerza pociskami APFSDS15 przez zestaw przeciwlotniczy 

w zależności od kalibru armaty 
źródło: R. Kostrow, M. Makuszewski, M. Studencki, Rakiety i artyleria wojsk lądowych, 

DW Bellona,Warszawa 2001 

C h a r a k t e r y s t y k a  t a k t y c z n o  –  t e c h n i c z n a  a m u n i c j i  
3 5  x  2 2 8  m m  
Amunicja stosowana w koncepcyjnym systemie artyleryjsko-rakietowym 

powinna skutecznie zwalczać zarówno cele powietrzne, jak i lekko opancerzone cele 
naziemne i nawodne. W pierwszym przypadku pocisk powinien być wystrzeliwany 
z duża szybkostrzelnością, uzyskiwać duża prędkość początkową oraz określoną 
wartość rozrzutu, w drugim natomiast wymaga sie stabilności toru lotu pocisku oraz 
dobrego skupienia. Oba rodzaje amunicji, aby mogły być skuteczne, musza cecho-
wać sie odmiennym mechanizmem zniszczenia.16 

W koncepcyjnym zestawie przeciwlotniczym należy zwrócić szczególną 
uwagę na różnorodność użytej amunicji, tak by działo mogło strzelać pociskami 
odłamkowymi, odłamkowo-zapalającymi i przeciwpancernymi, a także amunicją 
typu ABM.  

Do strzelania z 35 mm armaty KDA, przystosowana jest amunicja 35x228 
mm (produkcji firmy Rheinmetall AG) z pociskami: APDS-T17, APFSDS-T18, 
FAPDS-T19, HEI20, HEI-T21, SAPHEI22, oraz naboje z pociskami o podwyższonej 
skuteczności AHEAD (oznaczenie producenta).23 

                                                 
15  ARMOUR-PIERCING, FIN STABILISED, DISCARDING SABOT. 
16  Amunicja do armat automatycznych Mauser-Oerlikon, artykuł przygotowany przez Mauser-

Oerlikon, Nowa Technika Wojskowa nr 9/2003. 
17  ARMOR PIERCING DISCARDING SABOT – TRACER. 
18  ARMOR PIERCING FIN STABILIZING DISCARDING SABOT WITH TRACER. 
19  FRANGIBLE ARMOR PIERCING DISCARDING SABOT WITH TRACER. 
20  HIGH EXPLOSIVE INCENDIARY. 
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C h a r a k t e r y s t y k a  t a k t y c z n o  –  t e c h n i c z n a  r a k i e t  
G R O M  
Rakiety zestawu GROM przeznaczone są do rażenia samolotów odrzuto-

wych, turbotłokowych i tłokowych, a także śmigłowców na kursach spotkaniowych 
i pościgowych w warunkach rzeczywistych i sztucznych zakłóceń cieplnych przy 
wzrokowej widoczności celu. 

Wysoka efektywność zestawu wyposażonego w rakiety GROM zapewni: 

− odporności na zakłócenia poprzez możliwość selekcji celów powietrznych 
w warunkach zakłóceń naturalnych i sztucznych; 

− możliwości wykonywania zadań ogniowych do celów niskolecących H≥10 m; 
− automatycznego przechwycenia i startu rakiety; 
− wysokiej dokładności naprowadzania; 
− możliwości rejestracji parametrów przedstartowych i warunków startu przez 

mechanizm startowy; 
− skrętu rakiety na początkowym odcinku toru lotu przez sterowanie gazodyna-

miczne (nie wymaga wprowadzania kątów wyprzedzenia); 
− wprowadzenia na ostatnim odcinku lotu rakiety przesunięcia punktu trafienia 

rakiety w najbardziej wrażliwe części obiektu powietrznego (celu). 

Tabela 1. Dane techniczne zestawu GROM 

Masa zestawu  16,5 kg 
Masa pocisku  10,25 kg 
Masa głowicy bojowej  1,27 kg 
Masa mechanizmu startowego  1,82 kg 
Masa źródła zasilania  1,35 kg 
Długość pocisku  1596 mm 
Średnica pocisku  72 mm 
Długość zestawu  1686 mm 
Prędkość maksymalna  650 m/s 
Prędkość średnia  580 m/s 
Czas przejścia w położenie bojowe  13 s 
Czas gotowości do startu od chwili uaktywnienia  5 s 
Czas do samolikwidacji  14-17 s 
Minimalna wysokość rażenia  10 m 

                                                                                                                              
21 HIGH EXPLOSIVE INCENDIARY WITH TRACER. 
22 SEMI- AMOUR- PIERCING HIGH EXPLOSIVE INCENDIARY. 
23 R. Kostrow, M. Makuszewski, M. Studencki, Rakiety i artyleria wojsk lądowych, DW Bello-

na,Warszawa 2001, s. 301. 
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Maksymalna wysokość rażenia na kursach spotkaniowych  2000-3000 m 
Maksymalna wysokość rażenia na kursach pościgowych  2500-3500 m 
Pozioma strefa rażenia  500-5000 m 
Prędkość celu zbliżającego się  360 m 
Prędkość celu oddalającego się  320 m 
Parametr kursowy samolotu odrzutowego  2000 m 
Parametr kursowy samolotu tłokowego (śmigłowca)  2500 m 
Prędkość kątowa celu [stopni/s] 12 s 
Prawdopodobieństwo trafienia bez zakłóceń 0,6 
Prawdopodobieństwo trafienia z zakłóceniami 0,4 
Zakres temperatur pracy zestawu [stopni C] -35/+50 

źródło: Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy GROM-I, Opis techniczny i instrukcja eksploatacji 

PODSUMOWANIE 

Wojska OPL przeznaczone są do zwalczania środków napadu powietrznego 
przeciwnika i stanowią jeden z filarów systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Zasadniczym celem determinującym kierunki procesu modernizacji 
OPL jest poprawa zdolności do osłony obiektów na terenie kraju. Zaproponowany 
system przeciwlotniczy może stanowić jeden z komponentów do zwalczania środ-
ków napadu powietrznego przeciwnika na bardzo krótkich odległościach24 i może 
być jednym z elementów kompleksowego systemu przeznaczonego do osłony waż-
nych obiektów. Kompleksowy system mógłby docelowo składać się z różnych sys-
temów ogniowych realizujących osłonę strategicznych obiektów typu cluster25. 
Warto zaznaczyć, że koncepcyjny zestaw może być doskonałym wstępem do stwo-
rzenia na przykład tarczy obronnej obiektów strategicznych w Polsce. Ponad to za-
proponowana koncepcja systemu wydaje się odpowiadać również wymaganiom 
współczesnego pola walki. Należy pamiętać, że OPL stanowi pierwszą linię obron-
ną. Jej skuteczność nie została zweryfikowana i dlatego też konieczne jest ciągłe 
prowadzenie prac w tej dziedzinie. 

                                                 
24  Definicja zestawów przeciwlotniczych bliskiego zasięgu RD WLOP WL, paragraf 2020 (Very 

Short Range). 
25  Cluster - mobilne naziemne siły obrony powietrznej wyposażone w różne przeciwlotnicze 

systemy rakietowe, działające zgodnie z ustaloną koncepcją wspólnego ich użycia. Tak stwo-
rzone ugrupowanie bojowe pozwala prowadzić ogień we wszystkich możliwych kierunkach, 
w całym zakresie wysokości wynikających z możliwości przestrzennych systemów OPL 
w wyznaczonej strefie. 
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ABSTRACT 

In the paper were formulated tactical-technical requirements for the artillery-rocket anti-
aircraft defence system used for protection of strategic objects. On their basis, conceptual solu-
tions which can be used for construction of this anti-aircraft defence system were proposed. Addi-
tionally, rockets and a cannon for the basic anti aircraft artillery and missile gun for the suggested 
system were described and characterized. 
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M i r o s ł a w  A D A M S K I ,  A r i e l  A D A M S K I  
W y ż s z a  S z k o ł a  O f i c e r s k a  S i ł  P o w i e t r z n y c h  
L e s z e k  C W O J D Z I Ń S K I  
M i n i s t e r s t w o  O b r o n y  N a r o d o w e j   

WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA 
IMITATORÓW CELÓW POWIETRZNYCH 

W PROCESIE SZKOLENIA ZAŁÓG SP I OPL 

STRESZCZENIE 

Zastosowanie we współczesnych siłach zbrojnych coraz droższej broni i wyposażenia 
o wysokim stopniu zaawansowania technicznego wymusza modyfikację procesu szkolenia żołnie-
rzy. Wojsko powinno trenować w warunkach maksymalnie zbliżonych do warunków panujących 
w czasie realnych działań wojennych. Koszty zakupu i eksploatacji nowoczesnych systemów 
uzbrojenia stale rosną. Proces ten jest szczególnie widoczny we współczesnym lotnictwie. Jed-
nym ze sposobów ograniczenia nakładów ponoszonych na obronę narodową jest racjonalizacja 
kosztów szkolenia. Poprzez szerokie zastosowanie w szkoleniu imitatorów celów powietrznych, 
można w znacznym stopniu obniżyć koszty szkolenia na zastosowanie bojowe załóg wojskowych 
statków powietrznych oraz jednostek obrony przeciwlotniczej. Szerokie spektrum zastosowania 
tego rodzaju bezzałogowców oraz relatywnie niski koszt ich pozyskania w porównaniu z innymi 
statkami powietrznymi uzasadnia eksploatację tego rodzaju dronów w siłach zbrojnych. Artykuł 
zawiera analizę wyposażenia i parametrów technicznych wybranych bezzałogowych celów po-
wietrznych. 

WSTĘP 

We współczesnym świecie podstawowym czynnikiem decydującym o no-
woczesności współczesnych sił zbrojnych są możliwości finansowe państwa. Koszty 
zakupu i eksploatacji nowoczesnych systemów uzbrojenia stale rosną. Proces ten 
jest szczególnie widoczny we współczesnym lotnictwie. Jednym ze sposobów ogra-
niczenia nakładów jest racjonalizacja kosztów szkolenia lotniczego, miedzy innymi 
dzięki stosowaniu imitatorów celów powietrznych. Imitatory mogą służyć również 
do wykonywania zadań o charakterze bojowym. Niski koszt pozyskania imitatora 
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celu powietrznego powoduje, że jego utrata w działaniach bojowych nie stanowi tak 
bolesnej straty jak w przypadku innych statków powietrznych. Może się nawet oka-
zać, że koszt zestrzelenia imitatora celu powietrznego będzie wyższy niż jego war-
tość. Imitator celu powietrznego jest również znacznie trudniejszy do wykrycia niż 
załogowe statki powietrzne, co jest szczególnie istotne podczas wykonywania zadań 
rozpoznawczych.  

Z rozpoznaniem ściśle wiąże się również dezinformowanie przeciwnika. 
Imitatory celów powietrznych mogą z powodzeniem służyć do dezorganizowania 
systemu obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Symulowanie za ich pomocą ataków 
lotniczych może prowadzić do obniżenia gotowości bojowej obrony przeciwlotni-
czej przeciwnika z uwagi na konieczność zaangażowania elementów systemu obro-
ny przeciwlotniczej do przeciwdziałania potencjalnemu zagrożeniu. Konsekwencją 
tego stanu rzeczy może być wyczerpanie obrony przeciwlotniczej przeciwnika oraz 
zwiększenie skuteczności rzeczywistych operacji uderzeniowych. 

Możliwości wykorzystania imitatorów celów powietrznych obejmują rów-
nież wykonywanie zadań uderzeniowych. Imitator celu powietrznego wyposażony 
w środki bojowe jest niebezpiecznym i trudnym do zniszczenia celem. Koszt jego 
pozyskania jest znacznie niższy od wartości potencjalnych celów, które może znisz-
czyć. Wprawdzie podstawowym przeznaczeniem imitatorów celów powietrznych 
jest symulowanie środków napadu powietrznego jednak w przypadku realnych dzia-
łań wojennych może on stać się środkiem napadu powietrznego.  

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE WYBRANYCH IMITATORÓW 
CELÓW POWIETRZNYCH 

A v i a t i o n  D e s i g n  „ C a r i n e ”  -  F r a n c j a 1 
Cel powietrzny CARINE (Cible Autonomie Rapie Infrarouge pour tirs 

Nocturnes avec Evasives – “Autonomiczny cel powietrzny dużej prędkości emitują-
cy promieniowanie podczerwone przeznaczony do nocnych strzelań”). Został on 
rozwinięty przy współpracy z francuską armią w celu szkolenia personelu w użyt-
kowaniu pocisków rakietowych ziemia-powietrze w warunkach nocnych. 

                                                 
1  Jane's Unmanned Aerial Vehicles and Targets -2009. 
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Rys. 1. Imitator celu powietrznego Carine2 

Cechy źródła promieniowania podczerwonego podczas lotu dostarcza no-
woczesna instalacja, która wykorzystuje gorące powietrze z za silnika w celu imita-
cji tego promieniowania. Wówczas niepotrzebne staje się używanie flar emitujących 
promieniowanie podczerwone.  

W czerwcu 2001r. na Europejskiej wystawie bezzałogowych statków po-
wietrznych zaprezentowano cel powietrzny o nazwie Eva. Była to konstrukcja roz-
wojowa już wcześniej zaprezentowanego modelu o nazwie Carine. 

 
Rys. 2. Imitator celu powietrznego Eva3 

Różnica polegała na ulepszeniach odnośnie wyposażenia elektronicznego 
i zastosowaniu innego napędu odrzutowego umieszczonego tym razem w gondoli na 
kadłubie. W kadłubie umieszczone są aktywne i pasywne urządzenie radiolokacyj-
ne, antena soczewkowa Lunenberga. Natomiast źródłem dymu jest dysza wylotowa 
silnika. 

                                                 
2  Opracowanie własne na podstawie: Jane's Unmanned Aerial Vehicles and Targets -2009. 
3  Tamże. 
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E A D S  3  S i g m a  „ A l k y o n ”  -  G r e c j a 4 
Alkyon został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom treningowym 

obrony przeciwlotniczej oraz przenośnym systemom obrony przeciwlotniczej 
(MANPADS - Man Portable Air Defense System).  

 
Rys. 3. Imitator celu powietrznego Sigma Alkyon5 

Wzrokowe wykrycie celu umożliwiają wytwornice dymu i smugacze. Po-
siada także obijacze laserowe oraz soczewki laserowe. Zwiększenie odbicia radaro-
wego uzyskuje się poprzez paski folii aluminiowej oraz wzmacniacze częstotliwości 
radarowej. Źródłem promieniowania podczerwonego są smugacze podczerwieni 
montowane na bocznych krawędziach skrzydeł oraz urządzenia wewnątrz kadłuba. 
Odpowiednia konfiguracja dobierana jest ze względu na rodzaj używanego w ćwi-
czeniach uzbrojenia. 

E A D S  3  S i g m a  „ I r i s  J e t ”  –  G r e c j a 6 
Iris Jet jest odpowiedzią na zwiększające się wymogi dotyczące prędkości, 

zdolności manewrowej oraz długotrwałości lotu. Prawie nieograniczona zdolność 
integracji ładunku użytecznego sprawia, że doskonale nadaje się do odwzorowania 
pojedynczego lub wielokrotnego z synchronizowanego zagrożenia. Każda kombina-
cja celów czy to pojedyncza bądź grupowa przewyższa wymagania dotyczące tre-
ningów taktycznych oraz wariantów strzelań (powietrze-powietrze, ziemia-
powietrze). 

Cel ten jest certyfikowany i jest używany do szkolenia operatorów obrony 
przeciwlotniczej ( dalekiego i średniego zasięgu) takie jak: Patriot, NSSM, ESSM, 
SM1, SM2, Hawk oraz TOR-M1. 

                                                 
4  Jane's Unmanned Aerial Vehicles and Targets -2009. 
5  http://eads-3sigma.com 
6  Jane's Unmanned Aerial Vehicles and Targets -2009. 
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Fot. 1. Imitator celu powietrznego Iris Jet7 

Wykrycie wizualne imitatora celu powietrznego umożliwiają wytwornice 
dymu lub też kartridże dymne. Po bokach zamontowane są laserowe reflektory, 
a soczewki laserowe na odpowiednich krawędziach. Urządzenia zwiększające zdol-
ność do odbijania fal radiowych znajdujące się na wyposażeniu tego typu bezzało-
gowego statku powietrznego to: anteny soczewkowe Lunenberga, paski folii 
aluminiowej, reflektor rogowy, wzmacniacz częstotliwości radiowej. Do wyposaże-
nia jakie można zastosować na Iris Jet należy także: IFF (Identification Friend or 
Foe) - transponder, radiowysokościomierz, wyrzutniki flar imitujących promienio-
wanie podczerwone i pułapek radiolokacyjnych (paski folii metalowej), MDI (Miss 
distance Indicator), kamery oraz aparatura GFE. 

E A D S  3  S i g m a  „ I r i s  P r o p ”  -  G r e c j a 8 
Cel został zaprojektowany w celu zapewnienia wymagań dotyczących dłu-

gotrwałości lotu, dużej pojemności ładunku użytecznego, dostatecznej prędkości. 
Jest obiektem krótkiego i średniego zasięgu. Wykorzystywany jest podczas strzelań 
z pocisków rakietowych ziemia-powietrze, powietrze-powietrze oraz z różnego ro-
dzaju broni obrony przeciwlotniczej, może być użyty w misjach rozpoznawczych 
krótkiego zasięgu i ocenie zniszczeń na polu walki. 

                                                 
7  http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:ILA_2006 
8  Jane's Unmanned Aerial Vehicles and Targets -2009. 
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Rys. 4. Imitator celu powietrznego Iris Prop9 

W celu wizualnej detekcji wyposażony jest w smugacze oraz wytwornice 
dymu. Przystosowany jest również do przenoszenia smugaczy podczerwieni oraz 
umożliwia podwieszenie wydajniejszych źródeł promieniowania podczerwonego 
pod skrzydłami. Posiada także obijacze laserowe oraz soczewki laserowe umiesz-
czone na krawędziach. Wzmocnienie odbicia radarowego jest uzyskiwane poprzez 
różnego rodzaju pasywne i aktywne urządzenia wrt. Są to m.in. paski aluminiowe, 
odbijacze krawędziowe, wzmacniacze częstotliwości radarowej, a w celu zwiększe-
nia uzysku anteny zastosowano soczewki Lunenberga. Ponadto na ładunek użytecz-
ny składają się również takie urządzenia jak transponder, radiowysokościomierz, 
wyrzucane pułapki termiczne i radiolokacyjne, kamery, w zależności od wybranej 
konfiguracji. 

I N T A  „ D i a n a ”  –  H i s z p a n i a 10 
Kadłub posiada przekrój kołowy, z przestrzenią ładunkową zawierającą pa-

liwo, jednostkę sterującą oraz w tylnej przegrodzie spadochron lądowania.  
Ładunek użyteczny, w którego w skład wchodzą flary dymne, flary promie-

niowania podczerwonego oraz wyrzutnie dipoli radiolokacyjnych jest podwieszany 
pod skrzydłami lub przenoszony na końcówkach skrzydeł. Diana przystosowana jest 
również do holowania innych celów. 

                                                 
9  http://eads-3sigma.com 
10  Jane's Unmanned Aerial Vehicles and Targets -2009. 
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Fot. 2. Imitator celu powietrznego Diana11 

I n t e g r a t e d  D y n a m i c s  „ N i s h a n ”  –  P a k i s t a n 12 
Reprezentuje on najnowszą generacje systemów symulacji zagrożenia z po-

wietrza i treningów obrony przeciwlotniczej.  

 
Fot. 3. Imitator celu powietrznego Nishan wersja Mk II13 

Nishan Mk II przystosowany jest do przenoszenia 24 flar dymnych lub 
16 flar promieniowania podczerwonego albo ich kombinacji, które są aktywowane 
na żądanie. Posiada również tzw. „hot nose” będący źródłem promieniowania pod-
czerwonego. Dipole radiolokacyjne są umieszczone w podwieszanym zasobniku. 
Wyposażeniem aparatu jest także kamera przekazująca obraz w czasie rzeczywistym 
oraz radar akustyczny i dopplerowski wchodzący w skład systemu identyfikacji 
trafień. Ponadto posiada zwiększoną radiolokacje pasywną i aktywną. 

Wersja TJ-1000 przenosi tylko 8 flar dymnych lub promieniowania pod-
czerwonego. Dodatkowym wyposażeniem nie spotykanym w wersji Mk II jest wy-
sokościomierz radarowy. 

                                                 
11  http://www.taitec.es/taitec-english/images/img-proyectos-uav/uav-diana-g.jp 
12  Jane's Unmanned Aerial Vehicles and Targets -2009. 
13  http://tazakino.com/mediagallery/media.php?s=20081129122549138 
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M e g g i t  B T T - 3  „ B a n s h e e ”  –  W i e l k a  B r y t a n i a 14 
Zaprojektowano go jako tani system imitacji celów powietrznych (pocisków 

rakietowych i statków powietrznych) spełniający wymagania systemów obrony 
przeciwlotniczej. Ponieważ posiada możliwość lądowania na wodzie, z tego też 
powodu cały elektroniczny podsystem jest wodoszczelny.  

 
Fot. 4. Cele powietrzne Banschee 30015 

W skład ładunku użytecznego wchodzi zasobnik zawierający 16 flar dym-
nych, 8 flar promieniowania podczerwonego, dipoli radiolokacyjnych i reflektory 
krawędziowe zamiast drogich urządzeń wzmacniających odbijających sygnał rada-
rowy. Zastosowanie także trzech anten Lunenberga powoduje zwiększenie zasięgu 
widzialności radarowej. Istnieje możliwość jednoczesnego montażu radaru aku-
stycznego i dopplerowskiego będącymi czujnikami pomiarowymi odległości deto-
nacji pocisku. Banschee umożliwia holowanie rękawa strzeleckiego sprzęgniętego 
z systemem czujnika trafień MDI (Miss Distance Indicator). W misjach na małych 
wysokościach dodatkowe wyposażenie stanowi wysokościomierz radarowy, który 
pozwala na lot na 5 m tuż nad lustrem wody. 

M e g g i t  „ V o o d o o ”  –  W i e l k a  B r y t a n i a 16 
W wewnątrz kadłuba znajdują się dwa zbiorniki paliwa. Jeden to główny 

zbiornik paliwa o pojemności 45 litrów, a drugi o pojemności 10 litrów, który może 
być także zbiornikiem płynu służącego jako źródło wytwarzania dymu. 

                                                 
14  Jane's Unmanned Aerial Vehicles and Targets -2009. 
15  http://www.vectorsite.net/twuav_03.html 
16  Jane's Unmanned Aerial Vehicles and Targets -2009. 
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Fot. 5. Imitator celu powietrznego Voodoo na wyrzutni startowej17 

Podobnie jak w Banschee, wbudowanie wysokościomierza radarowego po-
zwala na lot o wysokości 5[m] tuż nad powierzchnią. Ponadto cel posiada regulo-
wany przekrój skuteczny celu radiolokacyjnego dzięki pasywnym i aktywnym 
urządzeniom. Podstawowym wyposażeniem są także dipole radiolokacyjne i flary 
promieniowania podczerwonego dla zmylenia systemów rakietowych. Poza tym na 
wyposażenie składają się wytwornice dymu oraz urządzenia pirotechniczne potęgu-
jące cechy promieniowania podczerwonego. Wymienione wyżej różne warianty 
wyposażenia mogą występować jednocześnie lub mogą być dobierane według okre-
ślonych wymagań szkoleniowych.  

Dodatkowo Voodoo posiada możliwość holowania rękawa strzeleckiego lub 
innego celu powietrznego. 

M J 7  „ S z o g u n ”  -  P o l s k a 18 
Szoguna zaprojektowano w celu szkolenia pododdziałów zestawów prze-

ciwlotniczych w przechwytywaniu i śledzeniu celu oraz jako cel do strzelań bojo-
wych z rakietowych i lufowych zestawów przeciwlotniczych małego i średniego 
zasięgu, jak również do testów nowego uzbrojenia przeciwlotniczego. 

Konfiguracje wyposażenia opcjonalnego to: 

− radiolokacyjne: odbijacze radarowe, urządzenia odzewowe, paski zakłócające, 
nadajniki zakłóceń radiolokacyjnych; 

− podczerwieni: smugacze, flary (pułapki) zakłócające; 
− optyczne: zespół dymu, reflektor, smugacze; 
− laserowe: odbijacze laserowe. 

                                                 
17  http://www.meggittdefenceuk.com/HTML/voodoo-1.htm 
18  Raport techniczny – Platforma bezzałogowa MJ-7 Szogun jako imitator środka napadu po-

wietrznego. 
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Fot. 6. Płatowiec z podwieszonymi smugaczami19 

Dla aplikacji Szoguna jako cel do prowadzenia strzelań rakietowych zapro-
jektowano odbijacze sztucznie zwiększające powierzchnię odbicia radiolokacyjne-
go.  

W skład systemu wchodzi przeznaczone dla kierownika strzelań, dodatkowe 
stanowisko zapewniające niezależne od radiolokacyjnego zobrazowanie toru lotu 
i aktualnego położenia imitatora. 

S e l e x  G a l i l e o  „ M i r a c h  1 0 0 / 5 ”  –  W ł o c h y 20 
Szeroki i elastyczny zakres możliwości wyboru ładunku użytecznego zain-

stalowanego w kadłubie lub pod skrzydłami, skutecznie spełnia swoje zadania 
w zakresie treningów strzeleckich, testów systemów broni i oceny skuteczności ra-
żenia środków bojowych obrony przeciwlotniczej.  

W skład ładunku użytecznego wchodzą pasywne i aktywne urządzenia 
zwiększające przekrój skuteczny celu radiolokacyjnego oraz urządzenia zwiększają-
ce moc emitowanego promieniowania podczerwonego. Dodatkowo podwieszane są 
flary promieniowania podczerwonego oraz wyrzutniki dipoli radiolokacyjnych. 
Możliwe jest również holowanie innych celów lub środków będących źródłem pro-
mieniowania podczerwonego bądź też sygnału o odpowiedniej częstotliwości. 

                                                 
19  Tamże. 
20  Jane's Unmanned Aerial Vehicles and Targets -2009. 
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Fot. 7. Imitator celu powietrznego Mirach podczas startu21 

Mirach przenosi również dwa jednorazowego użytku autonomiczne cele 
(Lacusta) odpalane z powietrza wprowadzające realizm w ćwiczeniach. 
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21  Źródło: http://www.cambridgeconsultants.com/images/news/fr_missile_lg.jpg 



Mirosław ADAMSKI, Ariel ADAMSKI, Leszek CWOJDZIŃSKI 

286  Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 

„Voodoo” – Wielka Brytania

„Szogun” –Polska

Vindicator II - Canada

Yuhe BJ9906 - China

800 ,,Falc" USA

IST LOCATS - South Africa

ENICS E95 - Russia

2 000,00

3 000,00

3 000,00

2 200,00

3 000,00

Pułap

 
źródło: opracowanie własne 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

„Carine”- Francja

„Alkyon” - Grecja

„Nishan” Mk II - Pakistan

„Voodoo” – Wielka Brytania

„Szogun” –Polska

Vindicator II - Canada

Yuhe BJ9906 - China

800 ,,Falc" USA

IST LOCATS - South Africa

ENICS E95 - Russia

35,00
8,00

35,00
120,00

30,00

10,00

50,00

150,00
20,00

70,00

[km]

Zasięg

 
źródło: opracowanie własne 



Wyposażenie i charakterystyka imitatorów celów powietrznych w procesie szkolenia … 

2014 287 

„Voodoo” – Wielka Brytania

„Szogun” –Polska

Vindicator II - Canada

Yuhe BJ9906 - China

800 ,,Falc" USA

IST LOCATS - South Africa

ENICS E95 - Russia

270,00

320,00

250,00

310,00

410,00

Prędkość maksymalna

 
źródło: opracowanie własne 

„Voodoo” – Wielka Brytania

„Szogun” –Polska

Vindicator II - Canada

Yuhe BJ9906 - China

800 ,,Falc" USA

IST LOCATS - South Africa

ENICS E95 - Russia

23,00

61,00

46,00

37,00
48,00

37,00

Masa własna 

 
źródło: opracowanie własne 



Mirosław ADAMSKI, Ariel ADAMSKI, Leszek CWOJDZIŃSKI 

288  Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 

 

0 10 20 30 40 50 60

„Carine”- Francja
„Alkyon” - Grecja

„Nishan” Mk II - Pakistan
„Voodoo” – Wielka Brytania

„Szogun” –Polska
Vindicator II - Canada

Yuhe BJ9906 - China
800 ,,Falc" USA

IST LOCATS - South Africa
ENICS E95 - Russia

0,00
14,00

30,00
55,00

6,00

25,00

7,00

20,00
22,00

0,00

[kg]

Masa Ładunku

 
źródło: opracowanie własne 

„Voodoo” – Wielka Brytania

„Szogun” –Polska

Vindicator II - Canada

Yuhe BJ9906 - China

800 ,,Falc" USA

IST LOCATS - South Africa

ENICS E95 - Russia

1,95

2

Długość

 
źródło: opracowanie własne 



Wyposażenie i charakterystyka imitatorów celów powietrznych w procesie szkolenia … 

2014 289 

„Voodoo” – Wielka Brytania

„Szogun” –Polska

Vindicator II - Canada

Yuhe BJ9906 - China

800 ,,Falc" USA

IST LOCATS - South Africa

ENICS E95 - Russia

Rozpiętość

 
źródło: opracowanie własne 

ZAKOŃCZENIE 

Statki powietrzne projektowane jako imitatory celów powietrznych to urzą-
dzenia nie wymagające skomplikowanego i rozbudowanego zaplecza technicznego. 
Ich wykorzystanie nie jest zatem ograniczone koniecznością posiadania rozbudowa-
nej infrastruktury. Możliwe jest zatem szkolenie jednostek obrony przeciwlotniczej 
w rejonach pozbawionych lotnisk i rozbudowanego zaplecza logistycznego. Jest to 
kolejna zaleta imitatorów celów powietrznych pozwalająca na elastyczne planowa-
nie szkolenia bojowego.  

Obsługę imitatorów celów powietrznych mogą prowadzić żołnierze znacz-
nie słabiej wyszkoleni niż żołnierze eksploatujący załogowe statki powietrzne. Po-
nadto liczba osób niezbędnych do obsługi imitatorów celów powietrznych jest 
znacznie mniejsza niż liczba osób koniecznych do obsługi załogowych statków po-
wietrznych. Imitator celów powietrznego jest jednym z ogniw systemu szkolenia 
bojowego. Nie zastąpi on innych ogniw ale może je skutecznie uzupełniać. Rozsze-
rza zakres środków, które można wykorzystać w szkoleniu bojowym dzięki czemu 
można uzyskać lepsze wyniki szkolenia przy jednoczesnym zmniejszeniu jego kosz-
tów. Wskazane zalety imitatorów celów powietrznych uzasadniają prowadzenie prac 
zmierzających do zastosowania tego rodzaju statków powietrznych w siłach zbroj-
nych. Szerokie spektrum ich zastosowania oraz relatywnie niski koszt pozyskania 
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w porównaniu z innymi statkami powietrznymi uzasadnia eksploatację tego rodzaju 
statków powietrznych w siłach zbrojnych.  
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ABSTRACT 

Use in contemporary armed forces more and more expensive and high-tech weapons 
and equipment forces modification of soldiers training process. The military should train in condi-
tions as close as possible to the conditions prevailing at the time of real warfare. The costs of 
purchase and operation of modern weapons systems are constantly growing. This process is 
particularly evident in modern aviation. One of the ways to reduce outlays on national defense is 
to rationalize the cost of training. Extensive use of air target imitators in training can largely reduce 
the cost of training on the use of combat crews of military aircraft and air defense units. Wide 
range of applications of this type of drone and the relatively low cost of obtaining them compared 
to other aircraft operating justifies exploitation of this kind of drones in the armed forces. The 
article includes an analysis of equipment and technical parameters of selected unmanned air-
borne targets. 
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