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Armia Nowego Wzoru jest koncepcją niezależną od 
czynników niemilitarnych

Strategy&Future 
- „w laboratorium wyjmuje produkt Armii Nowego 
Wzoru pincetą z próbówki” -

Bez zważania na:

- - układy interesów i grę w wieży
- - łańcuchy wartości w powiązaniach politycznych i 

kapitalizm polityczny
- - lobbystów zewnętrznych i wewnętrznych
- - związki zawodowe i utrwalone interesy zbrojeniówki
- - frakcje polityczne i grupy wpływów
- - naciski mocarstw zewnętrznych
- - uwarunkowania gry politycznej jawne i niewidoczne
- - walki baronów/magnatów/frakcji partyjnych o frukta i 

wpływy w państwie



Armia Nowego Wzoru to dziejowa konieczność dla 
trwania Rzeczypospolitej

Musimy to zrobić, bowiem grozi nam powrót wpływów 
Rosji w Polsce, najpierw częściowy, a potem kto wie…

W S&F nie jesteśmy politykami, zajmujemy się strategią wynikającą 
ze strukturalnych sił. To politycy muszą „dowieźć” sprawę, którą 
reprezentują, radząc sobie jakoś z tymi wszystkimi „utrwalonymi 
interesami”. 

Politycy są zatem „kurierami” sprawy, ale mogą tego też nie chcieć 
(np. z powodu zdiagnozowanej słabości własnej w walce w 
partykularnymi interesami blokującymi), wtedy różnie los może się 
potoczyć dla państwa. 

Historia Polski to dzieje takich zaniedbań i niemocy.



Po 30 latach następuje zmierzch pauzy geopolitycznej 



Towarzyszą mu wstrząsy sejsmiczne i zmiany 
w strukturalnej matrycy 

➢ Irak, Afganistan, Kabul, Syria, Kurdowie, Arabia Saudyjska 

➢ Over-the-horizon posture, Ukraina, Gruzja

➢ Obecność na wschodniej flance NATO

➢ Reformy Sierdiukowa/Szojgu

➢ Offshore balancing, finansowanie obecności w Eurazji, ewolucja pola walki, 

priorytety, US Space Force, Multi-Domain, Dispersed Lethality

➢ Rywalizacja i wojna z Chinami, pivot na Pacyfik, Air-Sea Battle, Pas i Szlak

➢ Nord Stream, szok w Warszawie, Ukraina, Białoruś, strefa stabilizacji i układ 

niemiecko-rosyjski

➢ Presja kontynentalna, Polska między mocarstwami w nowej grze o równowagę, 

wybór krajowy, drzemka 30 lat, dwa scenariusze i dwa stronnictwa 

➢ W kierunku Armii Nowego Wzoru 



W tym kontekście Rosji zależy, aby wejść do gry z Zachodem

➢ Energia (coraz mniej)

➢ Położenie geograficzne (coraz bardziej - jeśli będzie konsolidowała się 

Eurazja lub jeśli cały świat atlantycki będzie się konfliktował z Chinami) 

➢ Rosyjska siła wojskowa realizowana jest na drodze wojny nowej 

generacji w celu „stabilizacji” peryferii Europy i gry o równowagę 

państw europejskich wobec Turcji, Chin, Bliskiego Wschodu, a może 

kiedyś nawet wobec USA. 

➢ W Moskwie marzą, by stać się „siłą ekspedycyjną i wojskową projekcją 

siły” dla „miękkiego imperium europejskiego z samodzielnością od 

USA” w zamian za modernizację, kapitały, technologię i decydujący 

głos w rosyjskim sąsiedztwie geopolitycznym. 

➢ Metody niekinetyczne oczywiście są preferowane w ramach wojny 

nowej generacji, ale są realizowane pod parasolem dominacji wojskowej 

w pełnym zakresie drabiny eskalacyjnej.

Powody, dla których Rosja jest potrzebna mocarstwom zachodnim



Do czego Rosji potrzebna jest współpraca z Zachodem?

➢ Kluczowe potrzeby/korzyści Rosji, na których jej 

zależy i do których poszukiwania jest zmuszona, to:

➢ modernizacja kraju (wykorzystanie zachodnich 

technologii)

➢ kapitał (inwestycje zagraniczne)

➢ Istotne jest to, że ta współpraca musi się odbywać na 

zasadach partnerskich. Rosja nie chce podrzędności 

w tym układzie.

➢ To, co chce wnosić Rosja do takiego układu, to 

„stabilizacja” poprzez hard power, co odbyć się może 

jedynie kosztem strefy zgniotu, w której znajduje się 

Polska. 



Utrzymanie Rosji poza europejskim systemem gry o równowagę
to żywotny interes naszego państwa



W przeszłości Rosja wielokrotnie była wypchnięta poza system 
równowagi w Europie
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Rosjanie wchodzą do gry

Utrzymywanie Rosji poza europejskim systemem gry o równowagę to kręgosłup losu naszego państwa 

➢ Putin postanowił odwrócić tendencję z lat 90. i zatrzymać projekt 

poszerzenia Zachodu, który to proces tak dobrze obsługiwał polskie 

interesy bezpieczeństwa po upadku Sowietów i o którego wiecznym 

trwaniu wciąż w Polsce marzymy.

➢ Dokonuje się rewizja imperialnej Rosji, poparta mechanizmami wojny 

nowej generacji, dzięki której Rosjanie wracają do gry w Europie i jej 

otoczeniu geopolitycznym.

➢ Sprawne posługiwanie się spektrum mechanizmów wojny nowej 

generacji ma umożliwić zaproszenie Rosji do gry o równowagę 

w Europie i Eurazji mocarstwom zachodnim.



Instrumentarium wojny nowej generacji jest szerokie...

➢ ekonomia (sankcje, ograniczenia przepływów strategicznych)

➢ polityka (izolacja państwa na arenie międzynarodowej)

➢ dyplomacja

➢ nowoczesne technologie 

➢ nawet działania humanitarne (Gruzja/Donbas)

➢ działania informacyjne oraz dezinformacyjne 

➢ destabilizacja i podważanie prestiżu danego kraju na arenie międzynarodowej 

➢ akcje w mediach tradycyjnych i społecznościowych 

➢ wszelkie działania degradujące sprawny i spójny proces decyzyjny, kwestionujące wiarygodność 

przeciwnika wobec jego sojuszników lub wobec opinii międzynarodowej

...i wymaga kontroli drabiny eskalacyjnej kryzysu oraz konfliktu i 
zadawania strat w celu zdobycia dominacji i narzucenia sprawczości



Faza działań pośrednich

Granica pokoju i wojny w WNG jest zatarta (1/2)

➢ „Proces” ataku zaczyna się podczas klasycznie rozumianego pokoju od 

działań w sieci i w mediach, które to działania mają osłabić cel. 

Wykorzystuje się również w tym czasie narzędzia ekonomiczne, 

dyplomatyczne czy nawet psychologiczne. 

➢ Dezorientacja dowództwa wojskowego i politycznego – dezinformacja 

przeciwnika poprzez wysyłanie sprzecznych sygnałów przez media, 

dyplomację czy za pomocą własnych działań jawnych i ukrytych. 

➢ Pozyskanie agenturalne albo przynajmniej zastraszenie osób znajdujących 

się w kręgach decyzyjnych w celu osłabienia procesu decyzyjnego 

i dowództwa; otwarta propaganda.

➢ Ważne jest rozróżnienie pomiędzy tym, co jest walką zbrojną, która ma na 

celu fizyczne pokonanie przeciwnika, a konfrontacją z użyciem środków 

niewojskowych. 

Środkami niewojskowymi pozbawia się przeciwnika mentalnej i fizycznej zdolności 
do stawienia oporu.



Faza działań pośrednich

➢ Otwarte działania wymierzone w oponenta zwiastują kolejną fazę wojny 

nowej generacji. Rozpoczyna się ona od blokad szlaków i węzłów 

komunikacyjnych czy działalności miejscowych grup paramilitarnych 

wrogich wobec obecnej władzy w swoim państwie.

➢ Wywiad rozpoznaje warunki, w jakich przyjdzie działać wojskowym 

(jeśli zajdzie taka potrzeba), którzy dzięki systemowi świadomości 

sytuacyjnej (C4ISR) mogą stosunkowo łatwo realizować zlecane im 

zadania, a dowództwo ma wgląd w zespołową świadomość sytuacyjną.

➢ Jednostki rozpoznania i specnazu zaczynają operacje. Kontynuują one 

na terenie przeciwnika np. wcześniejsze działania przygotowujące ten 

teren pod dalsze poczynania państwa rosyjskiego. Innym ich zadaniem 

może być np. rozpoznanie terytorium przeciwnika, aby można było 

wykorzystać broń dalekiego zasięgu. 

Granica pokoju i wojny w WNG jest zatarta (2/2)



Faza działań kinetycznych

Wojna nowej generacji to nie tylko działania na granicy faktów 
i domysłów. Działania kinetyczne

➢ W momencie, gdy działania pozakinetyczne nie przyniosą 

oczekiwanego skutku politycznego albo gdy działania wojny 

nowej generacji tylko przygotują grunt pod jawne operacje 

wojskowe, w ruch wprawiana jest machina wojenna i to ona 

ma doprowadzić do osiągnięcia celów. 

➢ Z tą oczywiście różnicą, iż obecnie coraz większą rolę 

w walkach odgrywa i będzie odgrywać broń dalekiego zasięgu 

w ramach tzw. aktywnej obrony i kompleksu uderzeniowo-

rozpoznawczego. 



Polska na szpicy – wysunięta kasztelania w każdym scenariuszu 
geopolitycznym: kontynentalnym i transatlantyckim

➢ Między oceanem światowym, źródłem siły Zachodu, który 

będzie bronił swojego stanu posiadania, a mocarstwami 

kontynentalnymi Eurazji

➢ Naszym obowiązkiem jest sprostać wyzwaniu i opracować 

własny sposób skutecznego prowadzenia wojny

➢ Region jest i będzie poligonem nowego typu wojny - wojny 

nowej generacji

➢ Rywalizacja o sprawczość oraz o kontrolę zachowania drugiej 

strony

➢ Ceną jest rozwój 



Sprawa jest zatem prosta, ale nie jest łatwa (jak to ze strategią)

Celem Polski jest uniemożliwienie zaproszenia Rosji do gry 
w europejskim systemie równowagi

➢ W S&F przećwiczyliśmy, w jaki sposób Rosja jest w praktyce 

zapraszana do gry o równowagę. 

➢ Zatem co jest punktem ciężkości jej polityki i co jej tę politykę 

umożliwia? Dzięki czemu Rosjanie są lub mogą być ważni i potrzebni  

mocarstwom zachodniej Europy?

➢ Rosyjskim punktem ciężkości jest instrumentarium wojny nowej 

generacji, dzięki któremu Rosja jest pożądanym czynnikiem (lub 

niechcianym, ale jednak czynnikiem) architektury bezpieczeństwa i gry 

o równowagę z państwami Zachodu. 

➢ Rosja nie jest atrakcyjna cywilizacyjnie, więc musi poprzez wojnę nowej 

generacji (groźbę i działania) mieć „sprawczość” wobec limitrofów. 

Zarówno poprzez działania pozytywne (stabilizujące bezpieczeństwo), 

jak i negatywne (destabilizujące bezpieczeństwo) musi być 

udziałowcem w spółce, która nazywa się „system europejski”. 



Co jest instrumentem polityki państwa na wschodzie Europy?

Jerzy Giedroyć w „Przesłaniu”: 

„Powinniśmy sobie uświadomić, 
że im mocniejsza będzie nasza 

pozycja na wschodzie, tym 
bardziej będziemy się liczyli w 
Europie Zachodniej”. I dalej: 
„(…) szansą może być nasza 

polityka wschodnia. Nie 
wpadając w megalomanię 

narodową, musimy prowadzić 
samodzielną politykę, a nie być 

klientem Stanów Zjednoczonych 
czy jakiegokolwiek innego 

mocarstwa”.

➢ Instrumentem polityki w trakcie kształtowania się nowego układu sił w regionie będzie 

coraz szerzej rozumiane  instrumentarium wojny nowej generacji. 

➢ Czynnikiem głównym rewizji jest Rosja, która prezentuje się jako główny rozgrywający 

sprawczości, napierając na nasz region, przez który chce oddziaływać na system 

równowagi w Europie i zmieniać jej architekturę bezpieczeństwa.

➢ Celem jest uzyskanie stałego wpływu na system europejski i uzyskanie wpływu na 

kluczowe wydarzenia z decydującym głosem na temat losu Europy Środkowo-

Wschodniej położonej między Europą Zachodnią a Rosją, co można nazwać pasem 

stabilizacji lub strefą zgniotu. 

➢ Rosja ma mieć wpływ na sytuację bezpieczeństwa w naszej części świata i na rozwój 

państw w regionie. 

➢ Nie chodzi o okupację. 

➢ Skutkiem bycia w systemie jest udział Rosji w modernizacji europejskiej, inwestycje i 

kapitały. Chodzi o rozwój dzięki Europie – ale na zasadach dogodnych dla Rosji.

➢ Prowadzi do tego droga przez uprzedmiotowienie sprawczości państw naszego regionu i 

złamanie dotychczasowej architektury bezpieczeństwa, i spowodowanie nowych 

podziałów geopolitycznych. 



Jaka wojna?

➢ Art. 5 NATO – Armia Nowego Wzoru ma działać przede wszystkim 

poniżej progu art. 5, ale nie tyle progu formalnie deklarowanego, ile 

realnego, gdziekolwiek on się będzie znajdować. 

➢ Gdzie ten próg realnie jest, dowiemy się dopiero w trakcie kryzysu, a 

potem wojny. 

➢ Do tego czasu Armia Nowego Wzoru musi „pokryć” wszystkie 

zagrożenia i scenariusze (w tym zupełnie nieprzewidziane), aż do 

zadziałania art. 5.

➢ W tym być gotowa do prowadzenia konwencjonalnej bitwy manewrowej 

na symetrycznym polu walki z Rosją. 

Ważne!

Nigdy z góry nie możemy być pewni, w którym momencie czy w 

pełnym zakresie i czy w ogóle art. 5 traktatu NATO zostanie 

uruchomiony. 



Wymiar operacyjny – punkt wyjścia

➢ Walka samodzielna aż do realnego, a nie antycypowanego czy formalnego 

zadziałania art. 5 

➢ Nielinearna i bez frontów  

➢ Niejasne granice wojny i pokoju, działania wojenne niezadeklarowane, szara strefa, 

w stałym kłamstwie

➢ Jest się w niej albo podmiotem, albo przedmiotem

➢ Zarządzanie drabiną eskalacyjną i kryzysem po szczeblach drabiny (kratownicy)

➢ Namiętna ofensywa w fazie pozakinetycznej? 

➢ W fazie kinetycznej zachwianie eskalacji oraz brak naszego punktu ciężkości 

➢ Nie masa, ilość czy liczba, tylko gotowość i ukompletowanie; mobilność, 

reaktywność; morale, ludzie, szacunek; szpej – gadżety; duma; działanie jako system

➢ „Beauty & Looks & Oxford English” w domenie informacyjnej



Pokonanie Rosji – czy to możliwe?

➢ Próg osiągnięcia tego celu nie jest tak wysoki, jak Polacy 

zduszeni przez dominację sowiecką, a potem ogłuszeni 

wizją końca historii myślą, bojąc się domniemanej rosyjskiej 

potęgi, wobec której nie mają jakoby szans. 

➢ A przynajmniej nie jest ten próg na tyle wysoki, by się z tym 

nie zmierzyć i prosić się tylko mocarstw Zachodu o 

interwencję na podstawie art. 5 (lub innej), wedle którego 

mogą nie chcieć albo nie móc działać, albo nie mieć w tym 

interesu.

➢ Kluczem do sukcesu jest zrozumienie mechanizmu kontroli 

drabiny eskalacyjnej i dynamiczne zarządzanie 

asymetriami.

➢ Net Assessment



ANW to instrument polityki po 30 latach modernizacji 

➢ Transformacja w kierunku Armii Nowego Wzoru ma zapewnić sygnalizację strategiczną: 

1) odstraszać przez drastyczne podniesienie Rosji kosztów narzucenia nam woli 

politycznej 

2) podwyższyć cenę kontroli eskalacji przez mocarstwa chcące uzyskać wpływ na przebieg 

konfliktu   

➢ Ma zapewnić pożądaną ewolucję układu sił w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym 

kształtowanie spójności i właściwej polityki naszych sojuszników w NATO i w regionie. 

➢ Ma dać państwu instrument polityczny do kontroli statusu Polski, jeśli chodzi o 

architekturę bezpieczeństwa. 

➢ Celem jest eliminacja możliwości dogadywania się przez mocarstwa na temat statusu 

regionu ponad naszymi głowami.

➢ Uniemożliwienie wykorzystania nieprawidłowych zależności do kontroli zachowania 

Polski w trakcie kryzysu lub wojny.



System Armii Nowego Wzoru – zintegrowany, „antykruchy” 
system odporności w wojnie nowej generacji

cały zakres działań aż do 
art. 5 (realnego, a nie 
deklarowanego) zatem 
także do bitwy 
manewrowej w wojnie 
konwencjonalnej

ZASIĘG

➢ ludzie w centrum (morale, etyka)
➢ pełne ukompletowanie i gotowość 

bojowa (standing force, lean and agile), 
pieniądze, inne bazowanie niż obecnie

➢ mniejsze siły niż obecnie (lub nie 
większe), tylko komponent bojowy i 
związany z nim

➢ Budowa własnego kompleksu 
rozpoznawczo-uderzeniowego

➢ Świetnie opłacane, wyposażone, 
prestiż

PĘTLA DECYZYJNA

OBSERVE

ORIENT

DECIDE

ACT

dwa zakresy: 
pozakinetyczny i 

kinetyczny

DRABINA ESKALACYJNA

na kolejnych szczeblach 
drabiny eskalacyjnej (a 
właściwie kratownicy lub 
zachodzących na siebie 
kołach szczebli eskalacji), 
chaos nowoczesnej wojny, 
brak sekwencyjności, 
jednoczesność

RUCH NA DRABINIE ESKALACYJNEJ

C2 i C4 – namiętna akcja 
ofensywna poniżej progu 

kinetycznego (nadal zdolność 
ofensywna w razie 

umiarkowanego etapu 
kinetycznego);

amorficzny C2 w razie starcia 
kinetycznego - brak punktu 

ciężkości w razie degradacji C2

KOMUNIKACJA I DECYZJE



Budowę Armii Nowego Wzoru należy rozpocząć od pętli 
decyzyjnej, na niej opierać resztę



Rywalizacja na nowoczesnym polu walki wymaga dominacji 
informacyjnej 

➢ Rywalizacja na nowoczesnym polu walki dotyczy przede 

wszystkim dominacji informacyjnej.

➢ Nowoczesna bitwa zwiadowcza, świadomość sytuacyjna, sieć 

bitewna, zdolność do rozpoznania i precyzyjnego oraz 

szybkiego rażenia tworzą fundament własnego kompleksu 

rozpoznawczo-uderzeniowego oraz możliwości bitwy 

manewrowej w przestrzeni.

➢ Nowoczesna bitwa zwiadowcza – w epoce cyfrowej dzięki 

błyskawicznej transmisji masy danych całkowicie zmieniły się 

zasady gry.



Tempo poruszania się w pętli decyzyjnej polskiej ANW musi 
być szybsze niż w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej

To wyznacza pułap tempa poruszania się po pętli decyzyjnej.

➢ Trzy stopnie sekwencji obserwacji i orientacji oraz 
decyzji pozwalają na wydanie szybko i prawidłowo 
polecenia do efektora – czy to do samolotu, czy do 
rakiety, czy do plutonu czołgów. 

➢ Są one tylko efektorami wpiętymi w sieć obsługującą 
pętlę decyzyjną działającą pod ogromną presją czasu 
i rozpoznania przeciwnika. 

➢ Efektory nie są więc najważniejsze.



Wojna jak balet (lub antybalet) (1/2)

➢ Zachowanie na polu bitwy i zwycięstwo zależą od kontrolowania 

przepływów i od korelacji między nimi.

➢ Współczesna wojna przypomina zarządzanie eskalacją – taniec lub 

balet. 

➢ Chyba że jest tak szybka i jednoczesna, że panuje chaos i trzeba sobie 

w nim radzić. 

➢ Właściwy i terminowy rytm zapewnia zwycięstwo poprzez 

tworzenie przewagi, wykorzystywanie asymetrii i ustanawianie 

dominacji w okienkach czasowych i wybranych domenach. 

➢ Należy ją korelować z przekazem informacyjnym. 

➢ Skuteczna pętla decyzyjna bierze się z dominacji informacyjnej 

i własnego odpornego systemu komunikacji, którego efektywność 

w obliczu szoku zadanego przez przeciwnika jeszcze się poprawia.

➢ System ten zatem musi być „antykruchy”, bo może zapanować chaos 

– jednoczesność i brak sekwencyjności działań.



Wojna jak balet (lub antybalet) (2/2)

➢ Obieg informacji w pętli decyzyjnej ma na celu zwycięstwo. 

➢ Najlepszą opcją byłoby wejście w pętlę decyzyjną wroga i przecięcie jego łańcucha 

dowodzenia i kontroli. To jest środek ciężkości współczesnego pola bitwy.

➢ Decyzje polityczne, ustalenia linii dowodzenia i podejmowania decyzji 

politycznych i wojskowych w błyskawicznej sekwencji pętli decyzyjnej.

➢ Dotyczy to również przepisów prawnych (żeby pozwalały na błyskawiczne, 

a nawet wyprzedzające działanie w tzw. okienkach decyzyjnych, by w momencie 

próby było wiadomo, kto ma podejmować decyzje i że ten ktoś jest do tego 

przygotowany mentalnie i merytorycznie – dotyczy to w szczególności polityków), 

co i jak w razie sytuacji konfliktowej, przed wojną i w trakcie jej przebiegu. 

➢ Dotyczy to wreszcie ukształtowania sekwencji elementów pętli, powiązania 

dowództw i rodzajów sił zbrojnych.

➢ Pętla decyzyjna nie może zależeć od nikogo z zewnątrz, nawet od najbliższych 

sojuszników, którzy w razie naszego konfliktu uzyskaliby w ten sposób kontrolę 

drabiny eskalacyjnej, czyli pozbawiliby nas decyzyjności i mogli wpływać na to, co 

chcemy osiągnąć na polu bitwy czy w czasie narastania kryzysu.



Innowacja wojskowa to nie efektory

Innowacja wojskowa to zmiana, dzięki której wojsko tak się przygotowuje i walczy, że wygrywa wojnę. 
Wynika ona ze zmian koncepcyjnych, kulturowych, organizacyjnych i technologicznych. 

W tej kolejności.

Zmiany koncepcyjne

Zmiany kulturowe

Zmiany organizacyjne

Zmiany technologiczne



ANW ma wykorzystać ewidentną słabość rosyjską – odebrać 
Rosji możliwość wygrania na jej warunkach

Wykorzystać strategiczny cel (i słabość) Rosjan – czyli brak ochoty i zdolności do dużej 

wojny poprzez „twarde” stanie na niskich szczeblach drabiny eskalacyjnej (i „twarde” 

odpowiadanie, w tym akcje ofensywne poniżej progu kinetycznego) wraz z dominacją 

przekazu, narracji i percepcji (asymetria) 

„bokser w ringu”

Scenariusz przedkinetyczny

Namiętna akcja ofensywna, przejmowanie inicjatywy, sianie 

zamętu, centrum informacyjne – „Beauty & Looks & Oxford 

English”

–wymóg – wysokie morale i Armia Nowego 

Wzoru nie może być zbyt duża i niezgrana

Kinetyczny scenariusz

C2 staje się amorficzne i nadal twarda odpowiedź na 

niskich szczeblach kinetycznych aż do zwycięstwa w 

bitwie manewrowej – w celu zapobieżenia szybkiemu 

zwycięstwu Rosjan. 

Na wyższych szczeblach poszukiwanie asymetrii 

zdolności oraz asymetrii interesu (też w celu 

naruszenia równowagi systemowej).



Poruszaniu się na drabinie eskalacyjnej konfliktu powinny stale 
towarzyszyć aktywna domena informacyjna i operacje specjalne

Domena 

informacyjna 

i wojna 

o percepcję 

na wszystkich 

szczeblach 

drabiny 

eskalacyjnej

Stefan Batory 
dobrze to rozumiał 
i wyprzedzał swą 

epokę, gdy zabierał 
na wojny 
z Moskwą 

drukarnię polową, 
która miała 

odpowiadać za 
domenę 

informacyjną 
i propagowanie 

informacji 
zgodnych 

z interesem 
Rzeczypospolitej.

Operacje specjalne

(w tym tzw. 

kwalifikowane)

W CELU 
KONTROLI 
PERCEPCJI I 

ZARZĄDZANIA 
ESKALACJĄ i 

wyrównywania 
asymetrii 

informacyjnych i 
reputacyjnych w 

domenie 
informacyjnej

Czas pokoju

Faza 
przedkinetyczna

Faza 
kinetyczna
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Obserwacja i decyzja to elementy pętli decyzyjnej, które zawsze 
muszą być w samodzielnej kompetencji Wojska Polskiego 

Obserwacja

Własna

Orientacja

Własna

Decyzja

Zawsze własna

Akcja, czyli 
efektory,
jak F-35 lub 
batalionowe grupy 
taktyczne 
Własna lub cudza, 
ale zawsze pod 
naszą kontrolą



Kontrola pętli decyzyjnej pozwoli zredukować ryzyko 
nadmiernej zależności od sojuszników 

Wojna własna – aż do progu realnego uruchomienia art. 5, nie sojusznicza, ograniczona, nielinearna, bez 
frontów, arcyważny element przedkinetyczny

Efektory

1) Tylko te będące w naszej 
kontroli pętli decyzyjnej

2) Nadające się do 
powyższego rodzaju 
wojny (a nie wojna 
pomocnicza u boku USA i 
z amerykańskim C2/C4)

Efektory niespełniające 
obydwu powyższych 
punktów nie mają sensu

Relacje z USA

1) Władza nad kontrolą eskalacji
2) USA działają w C2 w dominacji informacyjnej, a my 

w amorficznym lub mocno zdegradowanym 
3) Niekompatybilność C2 i C4 w wojnie może 

doprowadzić do kolapsu polskiego systemu wojny
4) Miraże interoperacyjności w zdegradowanym 

środowisku informacyjnym, np. szkolenie pilotów w 
stylu amerykańskim oraz zakupy sprzętu do wojny 
koalicyjnej, a w istocie wojska pomocnicze wobec 
USA

Pełne uszykowanie, duma, gotowość 
bojowa i ukompletowanie, poczucie 
indywidulanej przewagi sprzętowej, 
szkoleniowej i taktycznej 

Własna pętla, amorficzny system C2,
mobilność, „antykruchość” 
i rzutkość

Józef Piłsudski, „Rok 1920”– „Polacy 
walczą tylko ci co chcą lub głupcy”



Przykłady namiętnej akcji ofensywnej, budowania asymetrii 
i chwiania drabiną eskalacyjną

➢ kochanka pogranicznika

➢ nasza skłonność do zorganizowanego chaosu 

➢ skłonność do ofensywy cyber – listy kaperskie

➢ lisowczycy i War-As-a-Service

➢ SOF w walce na naszych warunkach

➢ 6. i 25. Brygada i drony – ze słabości w siłę

➢ wybór miejsca starcia pancernego na wschód od Wisły 

– miejsca rozpoznane i przygotowane

➢ przesmyk suwalski – asymetria interesu i tzw. 

„pierwszy krok”



Złamanie księstw 
tworzonych wedle 

zakupów dla wojska 
w celu powstania 

zależności 

Zapanowanie nad źle 
rozumianą lojalnością i 

politycznymi zależnościami  
– nie tak się buduje na 
Zachodzie szacunek;
odzyskać szacunek 

społeczeństwa i sojuszników 
na Zachodzie

Dawid i Goliat (i Saul),
utrwalone interesy i układy feudalne w RP zgodnie z 

łańcuchami dostaw i wartości 

Rewolucja, inny system zakupowy, cywilny 
management logistyki i zakupów, SOF i WOT jako 

inkubatory „nowego”

Wymagana będzie zmiana funkcjonującego systemu wewnątrz



W tym trybie należy budować każdy szczebel drabiny eskalacyjnej: od starć sił specjalnych i następnie 
pancernych po dziedzinę atomową i zdolności kosmiczne 

Pamiętajmy, że polityka i wojna to sztuka szukania sił swoich i cudzych – wrogich i sojuszniczych

Sztuka szukania – a nie przyjmowania czegokolwiek za pewnik 

Przygotować szczegółowo szczeble drabiny eskalacyjnej zgodnie z zasadą poszukiwania asymetryczności i ich 
wykorzystywania

• Dynamiczne asymetrie
• Przewaga narracyjna i percepcyjna
• Żadnych „białych słoni” 
• Oko za oko, ząb za ząb 
• Trzymamy się na ringu twardo, przedkinetycznie nawet eskalujemy
• Kiedy zbudujemy system Armii Nowego Wzoru, przeciwnicy i sojusznicy będą w szoku 
• Rozszerzymy go na całą wschodnią flankę – jeśli będzie trzeba 

Etapy tworzenia koncepcji Armii Nowego Wzoru

Amerykanie (wojsko i stratedzy) widzieli Armię Nowego Wzoru – pokazujemy ją w S&F 
Część interesariuszy w kraju również 

Wyjście na świat, szansa na najnowocześniejszą koncepcję wojny – w Europie 



Wkrótce odpowiemy na istotne pytania

➢ Morale w wojsku i w instytucjach państwa odpowiedzialnych za wojnę musi być jeszcze wyższe niż 

w przeszłości.

➢ Zjawisko warstreamingu na żywo z pola walki w połączeniu z wojną informacyjną może wywołać 

kaskadowy, destrukcyjny spadek morale, co może spowodować rozpad wspólnoty wysiłku wojennego.

➢ Sprawna pętla decyzyjna poparta wysokim morale wszystkich elementów systemu odporności państwa 

będzie punktem ciężkości naszego wysiłku.

➢ Pętla decyzyjna musi być odporna na zakłócenia i wrogie przejęcie oraz redundantna, czyli taka, że w razie 

uszkodzenia można ją będzie zastąpić w sposób automatyczny. Musi być kilka alternatywnych systemów 

technologicznych, które się wzajemnie zastępują.

➢ Refleksja, czy chcemy pętlę całkowicie scentralizować, czy uczynić jej pewne elementy amorficznymi, by 

nie można ich było wyeliminować szybko w ramach jednej sekwencji działań przeciwnika. 

➢ Centralizacja pętli decyzyjnej była grzechem we wrześniu 1939 roku. W modelu amorficznym sojusznik nie 

będzie nas mógł również „zmusić” politycznie do zawarcia pokoju na zasadach, których nie będziemy 

chcieli. 

➢ Amorficzny system powoduje też podwyższenie ryzyka ataku przeciwnikowi, bo raz puszczony w ruch 

wykonuje działania niezależnie od nacisków z góry.



Armia Nowego Wzoru to nie tylko sposób wojowania...

Nie chodzi w niej wyłącznie o nowe wojsko i nie tylko o refleksję klasy politycznej 
oraz reformę systemu odporności państwa 

Chodzi o całe społeczeństwo

➢ Dawna Rzeczpospolita nie imitowała sztuki wojennej. Stosunek kosztów do efektów; sprawność pętli decyzyjnej 

dostosowanej do naszej konkretnej geografii wojskowej.

➢ Jaki będzie nasz sposób działania w wojnie nowej generacji w XXI wieku? Imitacja w PRL i III RP – wojsko pomocnicze 

wobec amerykańskiej projekcji siły, korzystające z systemów i elementów amerykańskiej pętli decyzyjnej (w tym 

z sensorów i systemu logistycznego do utrzymania sprawności sprzętu)?

➢ Czy odszukamy w sobie przewagi asymetryczne, aby wokół nich zbudować Armię Nowego Wzoru, która zabierze nas 

w przyszłość? 

➢ Społeczeństwo zasługuje na to, by się przekonać, że transformacja dokonuje się na poważnie, w Armii Nowego Wzoru 

panują zasady dające szansę na sukces i dominuje wiara, że Armia Nowego Wzoru to wielka sprawa. Ma oznaczać 

nowoczesność i szansę, w tym szansę na rozwój dla gospodarki cywilnej. 

➢ Armia Nowego Wzoru nie ciąży gospodarce cywilnej, ale zaczyna ją „ciągnąć” technologicznie i organizacyjnie, stając się 

jej kołem zamachowym. 

➢ Robotyka, drony, AI, technologie pętli decyzyjnej, amunicja precyzyjna – transgresja do przodu – nowe otwarcie.



Pieniądze nie wydają się problemem...

➢ To nie jest bajka o żelaznym wilku. Wystarczy spojrzeć na armię 

izraelską.

➢ PKB Rosja 1687 mld USD – na wojsko wydaje 61,7 mld USD, tylko 4,5 

razy więcej od Polski (choć kupuje u siebie więc ma dużo taniej), ale też 

cztery razy mniej niż Chiny, prawie tyle co Arabia Saudyjska, a musi 

utrzymać wielkie terytorium, teatry operacyjne, lądowy charakter wojny 

i bardzo drogie siły atomowe i strategiczne, ma różne strefy klimatyczne. 

➢ https://pl.tradingeconomics.com/country-list/gdp

➢ Na wojsko (w tym wydatki osobowe) wydajemy więcej niż Pakistan, 

Tajwan i Singapur czy Holandia, do tego mamy specjalne programy 

zakupowe. Iran wydaje 15,8 mld USD – niewiele więcej niż Polska. Izrael 

wydaje trochę mniej niż Kanada i dużo mniej niż Austalia czy Włochy, 

ale ma znacznie lepsze wojsko. Arabia Saudyjska wydaje mnóstwo – 57,5 

mld USD, ale efekty są nie najlepsze. Wydatki nie muszą się przekładać 

na jakość wojska. Liczy się przede wszystkim to, jak wydajemy i na jaką 

wojnę (i ile pochłaniają wydatki osobowe, zwłaszcza rozdętych służb 

tyłowych i administracji).

PKB 
(mld USD)

Wydatki na 
wojsko (mld USD)

596 13 (19. miejsce)

395 21,7 (14. miejsce)

761 17,7 (16. miejsce)

608 12,2 (21. miejsce)

793 57,5 (6. miejsce)

374 10,9 (22. miejsce)

https://pl.tradingeconomics.com/country-list/gdp


„Zaśpiewać nową 
pieśń”

Lee Kuan Yew

Armia Nowego Wzoru – czy pozwoli nam zaśpiewać nową pieśń?

➢ Armia Nowego Wzoru ma oznaczać nowoczesność i wzór dla 

reszty dziedzin aktywności społeczeństwa.

➢ Prawdziwa transformacja w kierunku Armii Nowego Wzoru ma 

spowodować, że ludzie uwierzą w „nowe”. 

➢ Dzięki Armii Nowego Wzoru polityka zagraniczna państwa 

polskiego ma mieć większy wpływ na kierunkach strategicznych 

w nowych niespokojnych czasach, w tym na uzyskanie 

regionalnej zdolności koalicyjnej.



Aby to się udało, musi to być zupełnie nowa jakość 
– wszyscy muszą to zauważyć

➢ Armia Nowego Wzoru ma na celu zabezpieczanie przepływów 

strategicznych i ochronę przed skutkami manipulowania przepływami 

strategicznymi we wszystkich domenach nowoczesnych społeczeństw 

przez przeciwnika: wojna informacyjna, destabilizujące dyslokacje od 

wschodu, np. Grodno – S-300/400, destabilizujące demonstracje 

wojskowe od wschodu, destabilizacja ruchu, transmisje danych i 

cyberataki, migracje ludności.

➢ Armia Nowego Wzoru ma zabezpieczać przed wszelkiego rodzaju 

destabilizacjami z zewnątrz. 

➢ Ma pobudzać rozwój gospodarczy, ma być jego motorem.

➢ Ma być zaprzeczeniem „senility & fragility”, czyli ma być anti-senile and 

anti-fragile.



...a kontekst społeczny jest istotny

➢ Bardzo ważny jest kontekst socjopolityczny. Czy społeczeństwo zgadza się na reformy? 

Zgoda potrzebna była na wojsko kwarciane, na piechotę wybraniecką, na wojsko Sejmu 

Wielkiego czy na potężne reformy Batoriańskie. 

➢ Wieczne niedofinansowanie wojska stanowiło przez wieki stały element kultury strategicznej 

Rzeczypospolitej. 

➢ Wyjątkiem była II RP i dlatego tym większym szokiem dla społeczeństwa był tak negatywny 

przebieg wojny wrześniowej 1939 roku.

➢ Często nowego paradygmatu nie chce zaakceptować samo wojsko i obsługujący je system 

polityczno-przemysłowy.



„W zabiegach ludzkich jest 
przypływ i odpływ.
Pora przypływu stosownie 
schwytana
Wiedzie do szczęścia; kto oną 
opuszcza,
Ten podróż życia po mieliznach 
z biedą
Musi odbywać. Myśmy teraz 
właśnie
Na tak wezbrane wypłynęli 
morze:
Trzeba nam z fali przyjaznej 
korzystać.
Inaczej okręt nasz zatonie”.

William Szekspir, „Juliusz 
Cezar”



➢ Rewizja ładu światowego 

przez Rosję i Chiny

➢ Strategie stopniowe

➢ Szara strefa poniżej progu 

dużej wojny

➢ Cały system odporności 

państwa jest 

zaangażowany

➢ Walka o narrację

➢ Agresja „w szarej strefie” 

ma też swoje ograniczenia

Stronie zaatakowanej trudno, szczególnie w sytuacji kiedy 

zablokowane są kanały komunikacji, ocenić co w istocie się dzieje. 

Obiektywnie rzecz biorąc zwiększa to ryzyko nieadekwatnej, 

ponadwymiarowej reakcji, zaistnienia niebezpiecznych incydentów a 

w związku z tym przypadkowej eskalacji konfliktu

Strategia salami i polityka Polski



Sukces kampanii wojskowej nie implikuje, jak w 

tradycyjnym konflikcie zbrojnym, finalnego rezultatu. 

Bardziej liczą się w tym wypadku czynniki natury 

społecznej, politycznej i narracyjnej niźli sprawność i 

możliwości sił zbrojnych.

Operacje w szarej strefie nie oznaczają rezygnacji z używania 

tradycyjnych narzędzi wojskowych, ani również unikania 

konfliktów o charakterze kinetycznym. Możemy jedynie mówić o 

mniejszej intensywności działania, dążeniu do ograniczenia czasu 

trwania konfliktu i obszaru nim objętego a także koncentrowaniu 

się na niższych szczeblach drabiny eskalacyjnej przy jednoczesnym 

utrzymaniu możliwości eskalowania i realizacji strategii „kroków 

dokonanych”. 

Szara strefa i czynniki pozakinetyczne 



Operacje w szarej strefie oznaczają też znaczny stopień 

taktycznej i operacyjnej innowacyjności strony atakującej, 

która poszukuje nowych form oddziaływania i sposobów 

osiągnięcia swoich celów o charakterze strategicznym. 

Gruzja, Krym, Donbas, każdy z inną argumentacją

Jeśli państwo poddane asymetrycznej presji przystanie na 

propozycje nowych relacji formułowanych przez 

Moskwę, to wdrożenie scenariusza bardziej agresywnego 

nie jest wcale przesądzone

Szara strefa i czynniki pozakinetyczne 



W takim ujęciu rosyjskie operacje „w szarej strefie” należy 

traktować jako wstępną, być może przygotowawczą, fazę 

działania które określa się mianem „strategii salami” (salami 

slicing) lub polityki kroków dokonanych (faits accompli). 

Rosjanie realizują „strategię salami”, przemyślaną i 

konsekwentnie realizowaną sekwencję posunięć, które w 

efekcie mają doprowadzić do zmiany statusu 

geostrategicznego naszej części Europy. 

Strategia salami, nie jest zresztą rosyjskim wynalazkiem, 

inne państwa odwoływały się, skutecznie zresztą, do 

podobnych technik 

Szara strefa i czynniki pozakinetyczne 



Kluczem do sukcesu „strategii salami” jest 

odpowiednie skalibrowanie podejmowanych 

działań. 

Im wyglądają one na mniej groźne, im bardziej 

uda się zaciemnić obraz tego co się dzieje, 

również i tego kto podejmuje w istocie wrogie 

wobec zaatakowanego państwa kroki, tym lepiej

Jako obiekt ataku trzeba się po prostu bronić, 

zawsze i nie wykazywać oznak wahania

Szara strefa i czynniki pozakinetyczne 



Strategia salami, polityka kroków dokonanych czy działania w szarej strefie są 

również wojną, ale prowadzoną przy użyciu innych narzędzi 

Otworzenie się „okienka możliwości” - np. uwikłanie się Stanów Zjednoczonych w 

wojnę z Chinami o Tajwan może skłonić Moskwę do rozpoczęcia działań otwarcie 

agresywnych, rozpoczęcia „małej zwycięskiej wojny”, która zmieni geostrategiczna 

geografię naszej części Europy 

Oznacza to, że Polska musi być przygotowana na obydwie ewentualności, 

zarówno chroniczne konflikty w szarej strefie jak i otwartą agresje militarną

Szara strefa i czynniki pozakinetyczne 



Realny potencjał NATO w wojnie z Rosją 



Wiara w NATO i teoria odstraszania

Polska swą politykę bezpieczeństwa buduje w oparciu o siłę gwarancji

związanych z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego.

NATO realizuje politykę odstraszania, która polega na takim ukształtowaniu

własnego potencjału wojskowego i użyciu innych środków presji, które łącznie

traktowane wpływają na rachunek korzyści i strat, jakie planując operacje

wojskowo – polityczne przeprowadzają władze Federacji Rosyjskiej

Dlatego uprawnione są pytania co do potencjału NATO



Państwa europejskie ostatnio więcej wydają na obronność, ale

mniej na wspólną politykę w zakresie bezpieczeństwa.

2020 roku, łączne wydatki na obszar wojskowy 26 państw tworzących

Unię Europejską, objętych badaniem, zamykały się kwotą 198 mld euro,

co oznacza, że w relacji do PKB wzrosły one w ciągu roku o 5 % i dziś

stanowią średnio 1,5 % łącznego PKB.

Ten wzrost jest najprawdopodobniej wynikiem spadku PKB w wielu

krajach, w efekcie kryzysu związanego z pandemią, ale i tak mamy do

czynienia z pozytywnym trendem, który warto odnotować.

Mamy do czynienia z szóstym z rzędu rokiem wzrostu wydatków państw

członkowskich w tym obszarze



W 2020 roku 14 państw członkowskich osiągnęło 20 % udział w swych budżetach 
wojskowych wydatków na inwestycje, podczas gdy rok wcześniej było to 15 państw. 

Czy w tym obszarze Europejczycy mają powody do zadowolenia? 

Nie - Amerykanie na inwestycje w sektorze militarnym, w tym badania nad nowymi 
rodzajami broni wydają 30 % swego znacznie większego budżetu wojskowego, 
Chińczycy podobnie; Rosjanie, nawet 50 %. 

Obraz jest jeszcze bardziej ponury, jeśli popatrzymy na badania i rozwój w sektorze 
wojskowym

Europa przy tym poziomie wydatków nie będzie w stanie dogonić uciekających jej 
światowych mocarstw. 

Można nawet powiedzieć, że państwa europejskie zbroją się, ale 
indywidualnie, nie bardzo chyba wierząc, bo w to nie inwestują, we 
wspólną obronę, nie mówiąc już o samodzielności strategicznej



Wniosek jest oczywisty. Państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej zwiększają nakłady

na badania w sektorze wojskowym, ale nie mają zamiaru dopuścić do sytuacji, kiedy

ewentualne wyniki tych prac staną się „wspólną własnością”.

W tym obszarze interes partykularny przeważył nad poczuciem wspólnoty

Nawet 100 % realizacja planów państw europejskich w zakresie obronności nie oznacza

uzyskania nowych zdolności, które pozwoliłyby na samodzielne kształtowanie

europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa i adekwatne reagowanie na rysujące się

wyzwania, również a może przede wszystkim ze strony Federacji Rosyjskiej.

Złudzeniem jest w tej sytuacji przekonanie, że tzw. „europejska

samodzielność strategiczna” oznacza istotne wzmocnienie Europy w zakresie

obronności. Jest akurat zupełnie odwrotnie.



FRANCJA

Francja zwiększa swój budżet wojskowy w latach 2019 – 2025 o kwotę 198 mld euro, zapowiadając, że średni 
wzrost wydatków na obronność w każdym roku wyniesie 7,4 mld euro w porównaniu z latami 2014 – 2018. 

Na rozbudowę jakich zdolności postawił Paryż? 

1) Autonomia i samodzielność francuskich sił zbrojnych (modernizacja zdolności nuklearnych, pozyskanie 
nowych typów rakiet średniego zasięgu powietrze – ziemia, również rakiet balistycznych przenoszonych przez 
okręty podwodne; siły kosmiczne, samoloty patrolowe czy drony zwiadowcze. 

2) Rozbudowa sił powietrznych – 28 nowe myśliwce typu Rafael oraz zmodernizować 55 Mirage 2000D, 
powiększenie lotnictwa transportowego i zakup systemów, których brak jest „piętą achillesową” Europy, takich 
jak samolotów cystern – umożliwiających uzupełnienia paliwa w powietrzu. 

3) Zwiększenie mobilności własnych sił zbrojnych

Modernizacja francuskich sił lądowych jest mniej ważnym zadaniem, o czym świadczy choćby to, że francusko –
niemiecki program zastąpienia czołgów Leclerc nowymi konstrukcjami nie zostanie zrealizowany wcześniej niźli w 
2035 roku. 



Struktura, organizacja i zaobserwowane priorytety 
świadczą o tym, że Francja chce sił zbrojnych przede 
wszystkim o charakterze ekspedycyjnym, zdolnych do 
realizacji misji stabilizacyjnych, antyterrorystycznych czy 
interwencyjnych, a nie w konfliktach o wysokich stopniach
Intensywności

W tym nacisk na autonomię i możliwość samodzielnej projekcji siły w 
regionach gdzie tradycyjnie zlokalizowane są strategiczne interesy 
Paryża, czyli przede wszystkim w basenie Morza Śródziemnego i w 
Afryce Północnej. 

Brakuje „strategicznej głębi” rozumianej jako posiadanie 
wystarczających zasobów i zapasów niezbędnych do prowadzenia 
długotrwałej wojny z przeciwnikiem o porównywalnym potencjale

Oznacza to zarówno niedobór personelu i szczupłość rezerw, jak 
również brak niezbędnych, w razie dłuższego konfliktu o wysokim 
stopniu intensywności, zapasów w zakresie amunicji i części 
zamiennych. 



W październiku 2018 roku, szef połączonych sztabów 
francuskich sił zbrojnych, generał Francois
Lecointre powiedział, występując na posiedzeniu Senatu, 
że biorąc pod uwagę stały udział francuskich sił zbrojnych w 
operacjach wymierzonych w przeciwników o znacznie 
słabszym potencjale, głównie w misjach interwencyjnych i 
stabilizacyjnych, a także trwający proces modernizacji, 

„w 2025 roku francuskie siły zbrojne będą skonsolidowane i 
zmodernizowane, ale niezdolne do uczestniczenia w 
konflikcie o większej intensywności w postaci wojny z 
państwem dysponującym porównywalnym potencjałem”

Ponadto francuski system planowania operacyjnego 
nie rozpatruje możliwości konfliktu z Rosją



Analitycy RAND, którzy na potrzeby swego raportu 
przeprowadzili serię rozmów z francuskimi dowódcami, 
dowodzą, że „wojna na dużą skalę z Rosją jest uważana jako 
mało prawdopodobna”

Ponadto zauważają, że we francuskich kręgach dowódczych 
silnie ugruntowane jest przekonanie, że wojna w Europie 
Wschodniej szybko „może eskalować do poziomu konfliktu 
nuklearnego, a Rosja nie zaryzykuje wojny jądrowej



Nawet gdyby była wola polityczna to możliwości, 
którymi dysponuje Paryż są skromne 

1.5 batalionu dysponującego możliwościami przerzutu lotniczego i 1 batalion 
sił specjalnych (te jednostki są w stanie wejść szybko do działania. 

5 kolejnych batalionów (zmechanizowanych) wejść może do walki w 
terminie do 30 dni od chwili wydania stosownych rozkazów (pod 
warunkiem rozwiązania problemów logistycznych). 

Być może 2 – 3 batalionów (z tych 5) może osiągnąć gotowość bojową w 
terminie do tygodnia. 

1 batalion piechoty morskiej i 1 strzelców górskich. 

Jeśli chodzi o możliwości mobilizacyjne francuskiego lotnictwa i marynarki 
wojennej, to analitycy FOI są zdania, biorąc pod uwagę obecne problemy z 
personelem i częściami zamiennymi, że w ciągu tygodnia będą one w stanie 
dysponować zaledwie 1/3 swych jednostek



Wszystko to razem skłania do wniosku, że obserwowany w ostatnich

latach wzrost nakładów Francji na obronność, a trzeba pamiętać, że

przekroczony został 2 % poziom ich wysokości w relacji do PKB, nie

przekłada się na wzrost możliwości uczestniczenia w konflikcie o

większym stopniu intensywności, w którym zaangażowane byłyby

przede wszystkim siły lądowe

Paryż nie wierząc w wybuch wojny z Rosją na wschodniej

flance NATO nie przygotowuje się do konfliktu tego rodzaju

Jego możliwości uczestniczenia w takiej wojnie ulegają zmniejszeniu,

bo priorytety modernizacyjne nie przykładają większej wagi do roli sił

lądowych.



Wielka Brytania

Wzrost wydatków na obronność wynoszący 16,5 
mld funtów w ciągu następnych czterech lat. 

Mają być one jednak przeznaczone przede 
wszystkim na rozbudowę marynarki wojennej i 
unowocześnienie armii a nie jej liczebne 
powiększenie, co szczególnie dotknie brytyjskie 
siły lądowe



Sir Mike Jackson, emerytowany generał i były szef sztabu armii

brytyjskiej wyraził pogląd, że propozycje rządu mają na celu również

redukcję sil lądowych, których liczebność miałaby się zbliżyć, do

niebezpiecznie niskiego poziomu 73 tys., co w jego opinii równa się

temu, iż Wielka Brytania stanie się państwem „strategicznie niewiele

znaczącym” i z pewnością nie będzie w stanie podołać wyzwaniom na

wschodniej flance NATO a już z pewnością nie będzie mogła stawić

skutecznego oporu ewentualnej rosyjskiej agresji.

Jak napisał: „dalsze cięcia stanu wojsk lądowych oznaczają przewagę

liczebną Rosji na ewentualnym polu wojny przyszłości.



Głównym kierunkiem zmian w zakresie polityki zagranicznej 
Wielkiej Brytanii  ma być położenie większego nacisku na 
politykę powstrzymywania Chin i generalnie na wzrost 
brytyjskiej obecności, również wojskowej, w basenie Oceanu 
Indyjskiego i na Pacyfiku

Londyn dysponuje dywizją pancerną „na papierze” a nie w 
rzeczywistości. Wiedzą o tym rosyjscy planiści wojskowi.

Co więcej, wiedzą również o niesłychanie ściętych z 
powodów oszczędnościowych zapasach amunicji we 
wszystkich państwach członkowskich NATO w Europie, co 
doprowadzić może do tego, że „lufy ucichną już po kilku 
dniach prowadzenia operacji” wojskowej. 

„Stara brytyjska tradycja przegrywania pierwszych 
bitew i wygrywania wojen może nie mieć 
współcześnie zastosowania, bo całe lata zajmuje 
budowa nowoczesnego potencjału wojskowego” –
już niezależnie od interesy Rzeczpospolitej w takiej 
sytuacji



NIEMCY

Niemcy to państwo „kluczowe w NATO-
wskiej polityce odstraszania i obrony”



niemieckie siły zbrojne starają się odbudować swe zdolności 
po dziesięcioleciach niedoinwestowania i redukcji, które 
trwały od 1990 do 2014 roku.

Te 15 lat to postawienie przez Berlin, w zakresie planowania 
operacyjnego, na realizowanie działań ekspedycyjnych, 
takich jak operacje w Afganistanie czy na Bałkanach, które 
wymagają znacznie mniejszych sił niźli zadania w zakresie 
obrony zbiorowej, tym bardziej wojny lądowej z 
przeciwnikiem o porównywalnym potencjale. 

Inne obecne bolączki niemieckich sił zbrojnych to braki 
kadrowe, niewielki stopień gotowości, braki w sprzęcie czy 
zapasach amunicji. 

Wyzwaniem dla Niemiec jest jak naprawić chroniczne 
problemy z gotowością i wypełnić istniejące luki, a także 
zmodernizować swoje siły zbrojne. 



Jądrem Bundeswehry są jej siły lądowe. 

Niemcy starają się aktualnie odbudować zdolności i 
gotowość swych istniejących 8 brygad, co nie jest zadaniem 
łatwym, w związku z problemami demograficznymi i 
wieloletnimi zaniedbaniami. 

Zgodnie z ogłoszonymi planami Niemcy do 2023 mają 
odbudować jedną samodzielną brygadę, do 2027 trzy 
kolejne, a w 2031 zakończyć cały proces przywracania 
gotowości i modernizacji swych sił lądowych. 

Jeśli te plany zostaną zrealizowane - co jest mało 
prawdopodobne, biorąc pod uwagę zaniedbania i problemy z 
zakupami sprzętu i przemysłem obronnym Niemiec, 
gotowość sił NATO istotnie wzrośnie dopiero około roku 
2031 



Tego rodzaju uwaga zmusza nas do postawienia pytania o 
rzeczywisty stan niemieckich sił zbrojnych

W Polsce bowiem utrwaliło się przekonanie, że kraj wydający w 2020 
roku na bezpieczeństwo tak jak Niemcy 58,9 mld dolarów, liczonych 
według metodologii NATO, a zatem bez wydatków na wojskowe 
emerytury, musi mieć znaczące możliwości w zakresie obronności. 

„Na papierze” liczebność niemieckich sił lądowych, według brytyjskiego 
think tanku IISS, który każdego roku wydaje The Military Balance, 
opisujący stan sił zbrojnych każdego państwa świata, jest niewiele 
większa niż polskich. 

Niemcy mają 62 150 żołnierzy i oficerów, my 58 500. W przypadku 
lotnictwa siły niemieckie to 16,6 tys., nasze 14,3 tys. 

Mają sporo liczebniejsza marynarkę wojenną, my za to zdecydowanie 
silniejszy komponent wojsk specjalnych. 



To jak jest z realnymi zdolnościami?

Heritage Fundation:

- niemieckie siły zbrojne pozostają niedofinansowane i są źle wyposażone

- Niemcy powinny podwoić swój budżet obronny do poziomu 3,0 – 3,5 % PKB, w

przeciwnym razie ryzykują, że będą kompletnie głusi, ślepi i bezbronni.

- niemieckie siły zbrojne nadal pozostają na niskim stopniu gotowości bojowej.

- międzynarodowa obecność niemieckich sił zbrojnych jest możliwa bo „ogołacane”

są ze sprawnego sprzętu są niemieckie siły operacyjne, co negatywnie odbija się na

ich sprawności i szkoleniu



- nie rozwiązano również problemów kadrowych; braki dotyczą zresztą nie tylko sił lądowych - prawie połowa

pilotów Luftwaffe nie jest w stanie sprostać wymogom szkoleniowym NATO, ponieważ brak dostępnych

samolotów spowodował niemożność wypełnienia kryteriów w zakresie liczby godzin w powietrzu; nie ma

zresztą pilotów, bo tylko 106 z 220 etatów dla pilotów myśliwców bojowych jest obsadzonych, w przypadku

śmigłowców ten wskaźnik wygląda podobnie – 44 pilotów służy, na potrzebnych 84.

- sytuacja w niemieckiej marynarce wojennej nie jest lepsza, nie tylko ze względu na braki kadrowe, ale

również na fakt wycofywania jednostek ze służby; jak ujawniono w marcu 2021 roku ponad 100 niemieckich

jednostek, w tym okręty podwodne, posługuje się rosyjskimi systemami nawigacyjnymi, które nie spełniają

NATO-wskich standardów. Jak napisano istnieje możliwość ich „shakowania” co może pozbawić znakomitą

część niemieckiej marynarki wojennej „zdolności operacyjnych”.

- Niemcy chcą rozbudować liczebność swoich sił zbrojnych, głównie komponentu rezerwowego, ale jak

oceniają eksperci Heritage Fundation plany te, choć należy uznać je za celowe, są realizowane z trudnością.

W 2020 roku liczba ochotników, którzy zadeklarowali chęć udziału w szkoleniu spadła o 19 % i nadal w

niemieckich siłach zbrojnych jest 20,2 tys. wakatów. Średni wiek żołnierza wzrósł o 3 lata od roku 2012 i dziś

jest to 33,4 lata.



FOI uważa tak samo:

Niemcy w razie wojny byliby w stanie wystawić (w terminie aż do tygodnia od umownej

„godziny W”) jedynie 3 do 4 batalionów zmechanizowanych, i to jeszcze w miejscach

ich stałej dyslokacji

Dodatkowo 2, może 3 lżej uzbrojone bataliony lekkiej piechoty, która może być

przerzucona w rejon działań drogą lotniczą.

Nie jest to imponujący potencjał, z pewnością nie taki, który wystraszyłby Moskwę i

skłonił rosyjskie elity do rezygnacji z ewentualnych, agresywnych, posunięć.

Ambicją niemieckiego resortu obrony jest to, aby w umownym 2031 roku mieć

możliwość „rzucenia do boju” trzech pełnych dywizji sił lądowych w terminie do trzech

miesięcy od dnia rozpoczęcia wojny – WNIOSKI DLA POLSKI NASUWAJĄ SIĘ

SAME



Z polskiej perspektywy komunikat jest jasny

Nawet jeśli Berlin zrealizuje swe plany i wreszcie wywiąże się z

przyjętych w 2014 roku zobowiązań, to niemiecka „odsiecz” może

przyjąć dopiero w 3 miesiące od rozpoczęcia wojny na wschodniej

flance.

Oczywiście o ile te „ambitne” zamierzenia nie zostaną przez nową

koalicję rządową w Berlinie zablokowane

Ponadto w Berlinie musiałaby zapaść decyzja aby walczyć z Rosją.



Europejska współpraca wojskowa

Co zmieni sią, jeśli wszystkie plany modernizacji 
europejskich sił zbrojnych zostaną realizowane? 

Wzrosną możliwości samodzielnego działania państw 
naszego kontynentu, ale w zakresie realizowania misji 
stabilizacyjnych, antyterrorystycznych, o niewielkiej 
intensywności działań, które nie wymagają ani 
zaangażowania znacznych sił, ani szybkiego wejścia ich do 
akcji. 

Wzrosną też możliwości projekcji siły, ale raczej na 
peryferiach Europy, w Afryce Północnej i na Bliskim 
Wschodzie, niż w rejonie Indo-Pacyfiku. 

Poważniejszych operacji, w tym wojny regionalnej na 
wschodniej flance Europa nie będzie w stanie prowadzić, nie 
mówiąc już o rozstrzygnięciu jej na swoją korzyść, bez 
znaczącego zaangażowania się Stanów Zjednoczonych.



Innymi słowy, każdy kto myślał, że już odnotowywany

wzrost budżetów obronnych w europejskich państwach

NATO zwiększy bezpieczeństwo wschodniej flanki, ten mylił

się i to poważnie.

Nasi Zachodni sojusznicy, zwiększając wydatki na

obronność, raczej nie przygotowują się do wojny z Rosją,

obrony Europy Środkowej i Państw Bałtyckich.

PESCO jako przykład fiaska



Stany Zjednoczone sygnalizują rewizję dawnej strategii i

sugerują uznanie, że budowa przez Unię Europejską

wspólnej armii leży w ich interesie narodowym jako zjawisko

korzystne i pożądane.

Dlaczego?

Po pierwsze, z wojskowego punktu widzenia Europa

jest jak piszą amerykańscy analitycy bez ogródek „w

szokującym stanie”.



Na papierze Europa 
wydaje na obronność 
dużo, bo 200 mld 
dolarów, ale niewiele 
w zamian uzyskuje, bo 
jej siły zbrojne 
charakteryzują się 
„szokująco niewielką 
gotowością bojową”. 

Armie państw 
europejskich w ogóle 
nie dysponują 
podstawowymi na 
współczesnym polu 
walki zdolnościami i w 
wielu obszarach zdane 
są w 100 % na 
amerykańskie 
wsparcie



dziś ta sytuacja staje się również niebezpieczna z punktu 
widzenia Stanów Zjednoczonych, które zaczynają mieć inne 
interesy i priorytety geostrategiczne (Pacyfik)

słabość Europy zaczyna być postrzegana w Waszyngtonie 
jago czynnik blokujący możliwość przesunięcia części 
amerykańskiego potencjału militarnego w inne, istotniejsze 
regiony. 



Z punktu amerykańskich interesów większym 
zagrożeniem staje się Unia Europejska nie chcąca 
więcej wydawać na swoje bezpieczeństwo, niż 
taka, która staje się jednym państwem. 

Stara strategia przymuszenia Europy do 
zwiększenia wydatków na obronność nie 
sprawdziła się, teraz trzeba spróbować innego 
podejścia



Jednak jego istota jest w gruncie rzeczy jasna. Europa będzie

musiała w większym stopniu liczyć na siebie.

Tradycyjnie proamerykańskie państwa naszego regionu, z

Europy Środkowej?

Nas jedynie trzeba poinformować o zmianie amerykańskich

preferencji zwracając przy tym uwagę, że „hydra

nacjonalizmu” wręcz pod znakiem zapytania stawia potrzebę

obrony przez postępowy Zachód tego peryferyjnego obszaru



Czy Stany Zjednoczone są przygotowane aby bronić Europy?



Czy Stany Zjednoczone są przygotowane do wojny na 
wschodniej flance NATO, z przeciwnikiem o 
porównywalnych zdolnościach, operującym w bezpośredniej 
bliskości swego terytorium i bazy zaopatrzeniowej? 

Nie ma co do tego pewności …



W czasie amerykańskiej dominacji na świecie po 1991 roku naruszona została 
strategicznie kluczowa relacja, jeśli chodzi i strukturę i wyposażenie sił zbrojnych, 
między siłami pierwszego rzutu a całym zapleczem. 

Nadmiernie rozbudowano potencjał interwencyjny, wojska biorące udział w walce, a 
zapomniano, że trzeba je w region konfliktu dowieźć, podobnie jak niezbędne 
zaopatrzenie. 

Pentagon nie mając po rozpadzie ZSRR poważniejszego rywala mógł spokojnie, przez 
nikogo nie niepokojony przygotowywać miesiącami operacje wojskowe wymierzone 
w słabszych przeciwników nie będących w stanie zagrozić amerykańskim liniom 
komunikacyjnym, kluczowym dla rytmicznych dostaw sprzętu, amunicji i paliwa. 

Tak było w przypadku obydwu wojen z Irakiem czy w Afganistanie, ale tak nie będzie 
jeśli amerykańskim siłom zbrojnym przyjdzie się zmagać z przeciwnikiem o 
podobnym potencjale mającym jeszcze tą przewagę, że jego centra zaopatrzenia leżą 
znacznie bliżej niźli amerykańskiej armii, a tak jest przecież w przypadku Chin i 
Rosji. 

Te trzy dziesięciolecia „komfortu” z wojskowego punktu widzenia doprowadziły do 
sytuacji, że dziś Pentagon ma zbyt dużo sił ekspedycyjnych, wojsk pierwszego rzutu, 
a jednocześnie dysponuje zbyt małym potencjałem, w kluczowym obszarze, jakim 
jest możliwość dowiezienia tych sił w rejon potencjalnego konfliktu zbrojnego, nie 
mówiąc już o uzupełnieniu i niezbędnym zaopatrzeniu. 



Zarządzanie tą nową rzeczywistością strategiczną będzie wymagało od amerykańskich 
przywódców ponownego przemyślenia podejścia do obrony, nie tylko pod kątem nowych 
zdolności bojowych – w takich domenach jak przestrzeń kosmiczna i cyberprzestrzeń – ale 
także pod względem równowagi między siłami walczącymi i wspierającymi. 

Wojsko USA nie ma dziś wystarczających zdolności logistycznych, aby szybko dotrzeć w rejon 
konfliktu i podtrzymać walkę z przeciwnikiem równorzędnym 

Jednak skala nierównowagi oraz fakt, że budżet obronny USA prawdopodobnie nie wzrośnie 
wystarczająco, aby zaradzić tej nierównowadze przy jednoczesnym finansowaniu obecnych 
zdolności bojowych, wymaga rozpoznania bardzo trudnej prawdy. 



1) Military Sealift Command dysponuje 60 statkami transportowymi i tankowcami, z których większość już obsługuje

obecne siły, co oznacza, że nie zrobią wiele więcej; w rezerwie znajduje się 40 statków transportowych, które jednak są

już coraz starsze i niedługo trzeba będzie je wymienić na nowsze modele; w czasie ostatniej próby sprawdzenia

gotowości do służby tej floty rezerwowej okazało się, że rzeczywista jej gotowość jest mniejsza niźli 50 %.

2) W ramach tzw. Maritime Security Program zawarto umowy z armatorami 60 statków handlowych, które w razie

potrzeby mają obowiązek wykonać usługowe rejsy na potrzeby amerykańskich sił zbrojnych, ale statki te są cały czas

komercyjnie wykorzystywane, co oznacza, że znajdują się w różnych zakątkach świata i ich ściągnięcie zając może

długie tygodnie jeśli nie miesiące, pozostawiając na boku skłonność ich cywilnych załóg do wykonywania trudnych i

niebezpiecznych misji wojskowych.

W przypadku konfliktu w Europie zasadniczą rolę odegrają możliwości dowiezienia ludzi, sprzętu i

zaopatrzenia w rejon walk, o setki kilometrów oddalony od portów do których mają docierać

amerykańskie siły interwencyjne.

Bez zbudowania zdolności transportowych nie będzie możliwe nie tylko przerzucenie z Ameryki niezbędnej ilości

wojska i sprzętu, ale wręcz toczenie nowoczesnej wojny, która, jak argumentują „pochłonie ogromne ilości amunicji,

paliwa, części zamiennych i innej klasy zaopatrzenia.



Planiści w Pentagonie, których doświadczenie nie obejmuje

wojen toczonych z równorzędnym przeciwnikiem zdają się

nie rozumieć skalę stojącego przed amerykańskimi siłami

zbrojnymi wyzwania.

Strategiczny przeciwnik, jakim są Chiny i Rosja, dysponuje

nie tylko sprawnymi i dobrze wyszkolonymi siłami

zbrojnymi, ale również przewagą wynikającą z faktu, że

toczyć będą ewentualną wojnę blisko własnego terytorium.

Ich linie zaopatrzenia będą krótkie i dobrze chronione, czego

nie można powiedzieć o wyzwaniu przed którym staną

państwa NATO w Europie czy sojusznicy Stanów

Zjednoczonych w Azji



Przypomina to rozmowę marszałka Mannerheima, który zapewniany w czasie toczonej wojny

Finlandii ze Związkiem Sowieckiem miał zapytać wysłanników z Francji i Wielkiej Brytanii, w jaki

sposób zamierzają dostarczyć swe siły w rejon toczących się walk.

Czy jeśli konflikt z Rosją wybuchnie będą fizycznie w stanie tego dokonać?

Czy mamy 100 % pewności?

Co należy zrobić, aby zwiększyć zdolności przerzutu amerykańskich wojsk do Europy i skrócić ich czas dotarcia na

linię frontu?

Od tego może bowiem zależeć to jak długo będziemy czekać na odsiecz, innymi słowy, czy mamy

szansę taki konflikt wygrać



Bez Polski i Rumunii nie ma możliwości obrony wschodniej flanki NATO



Dla każdego kto choćby powierzchownie interesuje się problematyką nie jest 
to odkryciem, ale dla szerszej opinii publicznej być może nowiną będzie 
informacja, że to nie „NATO nas obroni”, 

Sojusznicy wesprą nas ewentualnie w obronie, której ciężar będą musiały 
ponosić nasze, i innych państw frontowych, siły zbrojne. 



Państwa NATO na wschodniej flance NATO muszą

przemyśleć wiele kwestii:

1) Na ile osłabione siły lądowe europejskich „głównych graczy”

są w stanie przyjść im z pomocą w razie wybuchu konfliktu

kinetycznego?

2) Co to oznacza dla skuteczności polityki odstraszania?

3) Czy Stany Zjednoczone mają wystarczający potencjał i

dopasowaną do współczesnych wyzwań strukturę własnych

sił zbrojnych do wojny o wysokim stopniu intensywności

toczonego z przeciwnikiem o podobnym potencjale

4) działania Sojuszu Północnoatlantyckiego w zakresie działań

w „szarej strefie”, poniżej uruchomienia artykułu 5.



Zmienia się nie tylko przeciwnik i natura ewentualnego konfliktu, do którego musi przygotowywać się NATO, ale 
również rola państw frontowych, które w nowych realiach muszą wiele przemyśleć

Niedostrzeganie obecnej słabości NATO, nawet jeśli ma ona charakter „odcinkowy” czy lokalny, kontentowanie się 
deklaracjami o sile i możliwościach Sojuszu, którego jesteśmy członkiem nie jest rozsądną z perspektywy interesów 
Polski polityką. 

Zaciemnia ona obraz, w świetle którego NATO jest w stanie wygrać wojnę z Rosją w dłuższej perspektywie, ale w 
krótszej, lokalnie, nie ma w takim konflikcie szans. 



Oznacza to, że w gruncie rzeczy może dojść do dwóch a nie 
do jednej wojny, oczywiście o ile tę pierwszą przegramy. 

Jeśli bowiem Rosja uderzy i będzie w stanie zrealizować swe 
cele operacyjne, a obecny rachunek sił i środków na 
wschodniej flance NATO wskazuje, że osiągnie to w czasie 
kilku dni, to wówczas w dłuższej perspektywie, będziemy 
mieli do czynienia z NATO-wską kampanią przywrócenia 
stanu sprzed rosyjskiej agresji 

Strategia ta przypomina realia pierwszej wojny w Zatoce, z tą 
wszakże różnicą, że przeciwnikiem będzie armia Federacji 
Rosyjskiej, a nie bliskowschodniego dyktatora.

Z polskiej perspektywy ten plan strategiczny, ale również 
wnioski jakie wyciągnąć można z rachunku sił, oznaczają, że 
przegrywany pierwszą kampanię (wojnę) a drugą, jeśli się 
ona rozpocznie, NATO może wygra. Będzie ona jednak 
toczona na naszych ziemiach, z użyciem wszelkich 
dostępnych wojskowych środków oddziaływania.



MODERNIZACJA TECHNICZNA 

SIŁ ZBROJNYCH RP 

W LATACH 2001-2020



MODERNIZACJA TECHNICZNA SIŁ ZBROJNYCH RP 

W LATACH 2001-2020

Na potrzeby niniejszej analizy założono (nieco upraszczając), że sprzęt wojskowy (SpW) w omawianym obszarze nie 

powinien mieć więcej niż 40 lat eksploatacji, gdyż starszy w większości przypadków jest przestarzały technicznie i 

technologicznie (nie odpowiada wymaganiom współczesnego pola walki) oraz jest wyeksploatowany. Aby utrzymać 

tę granicę, w okresie 40 lat powinna następować wymiana 100% SpW. Proporcjonalnie, w okresie 20 lat (poddano 

analizie okres lat 2001-2020) powinna następować wymiany co najmniej 50% eksploatowanego SpW.

Jeśli otrzymany wskaźnik jest większy niż 50% oznacza to, że SpW w danym obszarze jest modernizowany w 

wystarczającym tempie.

Jeśli otrzymany wskaźnik wynosi 40% oznacza to, że modernizacja przebiega zbyt wolno i przy obecnym jej tempie, w danym 

obszarze sprzęt musi być wykorzystywany przez 50 lat nim doczeka się wymiany oraz że aby osiągnąć wskaźnik 50% należy zwiększyć 

realnie (uwzględniając inflację) nakłady na dany obszar SpW przez okres 20 lat o min. 25% w stosunku do dotychczas ponoszonych 

(przy obecnej wielkości i strukturze Sił Zbrojnych RP).

Jeśli otrzymany wskaźnik wynosi 30% oznacza to, że modernizacja przebiega zbyt wolno i przy obecnym jej tempie, w danym 

obszarze sprzęt musi być wykorzystywany przez (teoretycznie) 66 lat nim doczeka się wymiany. W praktyce utrzymanie 

takiego tempa modernizacji będzie oznaczało konieczność wycofania części SpW bez wprowadzenia do służby 

nowego. Opcjonalnie, aby osiągnąć wskaźnik 50% należy zwiększyć realnie (uwzględniając inflację) nakłady na dany obszar SpW przez 

okres 20 lat o min. 67% w stosunku do dotychczas ponoszonych (przy obecnej wielkości i strukturze Sił Zbrojnych RP).

Dla wskaźnika 25% odpowiednio 80 lat i min. 100%. 

Dla wskaźnika 12,5% odpowiednio 160 lat i min. 200%. 



BATALIONY CZOŁGÓW Liczba 

batalionów 

w 2020 roku

Liczba batalionów 

przezbrojonych w 

latach 2001-2020

Średni okres eksploatacji 

w 2021 roku

Czołgi T-72 51 0 34 lata
Czołgi PT-91 4 0,5 24 lata
Czołgi Leopard 2A4/PL 2 22 35 lat
Czołgi Leopard 2A5 23 22 31 lat

Razem 13 4,5 31 lat
Procent batalionów zmodernizowanych w latach 2001-2020 

(przez 20 lat) 35%
1) w tym jeden w trakcie formowania w 19. Lubelskiej Brygadzie Zmechanizowanej

2) pozyskano czołgi używane poddawane modernizacji (Leopard 2A4) lub planowane do modernizacji (Leopard 2A5)

3) w jednym z batalionów częściowo również czołgi Leopard 2A4/PL

Czołgi T-72 stanowią nadal wyposażenie 5 (z łącznie 13) 

batalionów czołgów

tj. 38% stanu.

Fot. 21. BSP/st. kpr. Daniel Chojak



BATALIONY ZMECHANIZOWANE I 

PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ

(BWP i KTO)

Liczba 

batalionów 

w 2020 roku

Liczba batalionów 

przezbrojonych w 

latach 2001-2020

Średni okres eksploatacji w 

2021 roku

BWP-1 18 0 40 lat

KTO ROSOMAK 5 5 12 lat

Potrzeba sformowania i wyposażenia nowych 

batalionów1

(3) 0 -

Razem (wraz z planowanymi) 23 (26) 5 34 lata

Procent batalionów zmodernizowanych w latach 2001-2020 

(przez 20 lat) 19%
1)  w 18. Dywizji Zmechanizowanej tj. dwóch batalionów w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej i jednego w 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich

Fot. plut. Bartek Grądkowski

BWP-1 stanowią nadal wyposażenie 

18 (z łącznie 23) batalionów zmechanizowanych i 

piechoty zmotoryzowanej tj. 78% stanu.



DYWIZJONY ARTYLERII Liczba dywizjonów 

w 2020 roku

Liczba dywizjonów przezbrojonych w 

latach 2001-2020

Średni okres eksploatacji w 2021 roku

DAS 155 mm REGINA (z HS KRAB) 31 3 3 lata

DAS 122 mm 2S1 GOŹDZIK 9 0 33 lata

DAS 152 mm wz. 77 DANA 5 0 36 lat

DAR 122 mm BM-21 3 0 51 lat

DAR 122 mm RM-70 1 0 36 lat

DAR 122 mm WR-40 LANGUSTA 3 34 12 lat

MJR Morska Jednostka Rakietowa 1 1 5 lat

DAR LANGUSTA-2 potrzeba sformowania2 (2) 0 -

DAS REGINA potrzeba sformowania3 (3) 0 -

DAR HOMAR potrzeba sformowania (3) 0 -

Razem (wraz z planowanymi) 25 (33) 7 28 lat

Procent dywizjonów zmodernizowanych w latach 2001-2020 (przez 20 lat)

21%
DAS – dywizjony artylerii samobieżnej

DAR – dywizjony artylerii rakietowej

MJR – Morska Jednostka Rakietowa uzbrojona w pociski NSM, dla uwzględnienia potencjału zaliczona do jednostek artylerii i przeliczeniowo uwzględniona jako jeden dywizjon, choć formalnie zawiera dwa dywizjony, każdy z 6 

wyrzutniami rakiet

1)  w tym jeden w trakcie przezbrajania 

2)  w 18. Pułku Artylerii

3) w 18. Pułku Artylerii dwa dywizjony i w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej jeden dywizjon

4) zmodernizowane BM-21



ŚMIGŁOWCE Liczba 

śmigłowców

w 2020 roku

Liczba nowych 

śmigłowców 

dostarczonych w 

latach 2001-2020

Średni okres 

eksploatacji w 2021 

roku

Mi-2 58 0 42 lata

Mi-8 25 0 43 lata

Mi-14 10 0 39 lat

Mi-17 19 5 30 lat

Mi-24 28 0 36 lat

W-3 SOKÓŁ/ANAKONDA 68 9 24 lata

SW-4 PUSZCZYK (szkolny) 22 22 13 lat

SH-2G Super Seasprite 4 0 29 lat

S-70i Black Hawk 4 4 2 lata

Razem 238 40 32 lata

Procent nowych śmigłowców dostarczonych w latach 2001-2020 

(przez 20 lat) 17%

Fot. Tomasz Dmitruk

Wiek 30 lat eksploatacji przekroczyło już 137 szt. 

śmigłowców eksploatowanych przez Siły Zbrojne 

RP, tj. 55% stanu. Śmigłowce szturmowe Mi-24 od 

kilku lat eksploatowane są bez podstawowego 

swojego uzbrojenia, czyli przeciwpancernych 

pocisków kierowanych.



DYWIZJONY RAKIETOWE OBRONY POWIETRZNEJ I DYWIZJONY 

PRZECIWLOTNICZE

Liczba dywizjonów

w 2020 roku

Liczba dywizjonów przezbrojonych w 

latach 2001-2020

Średni okres eksploatacji w 2021 roku

ZROP-DZ S-200 WEGA 11 0 35 lat

ZROP-KZ S-125 NEWA-SC 61 0 41 lat

ZROP-KZ 2K12 KUB 4 0 43 lata

ZROP-BKZ 9K33 OSA 4 0 37 lat

ZROP-BKZ POPRAD 32 32 2 lata

ZROP-BKZ/PSR-A BKZ na potrzeby WL (5)4 0 -

ZROP-KZ ma potrzeby MW3 (1) 0 -

ZROP-KZ na potrzeby 18. Pułku Przeciwlotniczego (2) 0 -

Razem 17 (25) 3 32 lata

Procent nowych śmigłowców dostarczonych w latach 2001-2020 (przez 20 lat)

12%
ZROP-BKZ Zestaw Rakietowy Obrony Powietrznej Bardzo Krótkiego Zasięgu (do 10 km)

PSR-A BKZ Przeciwlotnicze Systemy Rakietowo-Artyleryjskie Bardzo Krótkiego Zasięgu (do 10 km)

ZROP-KZ Zestaw Rakietowy Obrony Powietrznej Krótkiego Zasięgu (10-50 km)

ZROP-SZ Zestaw Rakietowy Obrony Powietrznej Średniego Zasięgu (50-100 km)

ZROP-DZ Zestaw Rakietowy Obrony Powietrznej Dalekiego Zasięgu (ponad 100 km)

1) w jednym z dywizjonów rakietowych Obrony Powietrznej znajdują się zarówno ZROP-DZ WEGA jak i ZROP-KZ NEWA SC

2) dostarczono 57 szt. wyrzutni oraz trzy wyrzutnie szkolne, co stanowi SpW dla 6 baterii (w każda po 9 szt. wyrzutni) - przeliczeniowo dla 3 dywizjonów 

3) potrzeby Marynarki Wojennej (MW) obejmują dwie baterie, przeliczeniowo jeden dywizjon

4) Wojska Lądowe (WL) powinny otrzymać co najmniej po 9 szt. ZROP-BKZ lub PSR-A BKZ dla 18 dywizjonów przeciwlotniczych (dla 4 dywizjonów przeciwlotniczych z pułków przeciwlotniczych i dla 12 dywizjonów przeciwlotniczych w brygadach WL), łącznie 144 

zestawy, przeliczeniowo 8 dywizjonów, z czego do końca 2020 roku dostarczono przeliczeniowo 3 dywizjony systemu POPRAD, pozostają zatem potrzeby w zakresie 5 dywizjonów (przeliczeniowo).   



ESKADRY WIELOZADANIOWYCH 

SAMOLOTÓW BOJOWYCH (WSB)

Liczba eskadr 

w 2020 roku

Liczba eskadr 

przezbrojonych w 

nowe samoloty 

latach 2001-2020

Średni okres eksploatacji 

w 2021 roku

MiG-29 2 0 32 lata

Su-22 1 0 35 lat

F-16 3 3 14 lat

Potrzeba sformowania i wyposażenia 

nowych eskadr

(4) 0 -

Razem (wraz z planowanymi) 6 (10) 3 23 lata

Procent  batalionów zmodernizowanych w latach 2001-2020 

(przez 20 lat) 30%

Zakup dwóch eskadr samolotów F-35A istotnie poprawi 

poziom nowoczesności polskiego lotnictwa taktycznego, ale 

po wycofaniu samolotów Su-22 i F-35 liczba eksploatowanych 

eskadr WSB spadnie do 5 przy potrzebach określanych przez 

Siły Powietrzne na poziomie 10 eskadr. Fot. USAF



SAMOLOTY TRANSPORTOWE, 

PATROLOWE i DO PRZEWOZU VIP

Liczba 

samolotów 

w 2020 roku

Liczba nowych 

samolotów 

dostarczonych w 

latach 2001-2020

Średni okres eksploatacji 

w 2021 roku

An-28/M28B BRYZA transportowe 27 25 15 lat
An-28E/M28B BRYZA patrolowe 10 0 24 lata
C-130E HERCULES 5 0 45 lat
C295 16 16 14 lat
Boeing 737-800 1 1 2 lata
Gulfstream G550 2 2 4 lata

Razem 61 44 18 lat
Procent  batalionów zmodernizowanych w latach 2001-

2020 (przez 20 lat) 73%

Obszar lotnictwa transportowego, patrolowego i służącego do 

przewozu najważniejszych osób w państwie charakteryzuje się 

wykorzystywaniem stosunkowo nowych samolotów.

Fot. Tomasz Dmitruk



OKRĘTY MARYNARKI WOJENNEJ Liczba okrętów 

w 2020 roku

Liczba nowych okrętów dostarczonych w 

latach 2001-2020
Średni okres eksploatacji w 2021 roku

Okręty podwodne projektu 877E Kilo 1 0 35 lat

Okręty podwodne typu 207 Kobben 2 0 54 lata

Fregaty typu Oliver Hazard Perry 2 0 41 lat

Korweta patrolowa projektu 621 Ślązak 1 1 2 lata

Korweta ZOP projektu 620 Kaszub 1 0 34 lata

Małe okręty rakietowe projektu 660M Orkan 3 0 27 lat

Okręt dowodzenia projektu 130Z 1 1 20 lat

Trałowce bazowe projektu 206F/206FM 2 0 54 lata

Trałowce bazowe projektu 207D 1 0 39 lat

Trałowce bazowe projektu 207P 12 0 33 lata

Trałowce bazowe projektu 207M 4 0 28 lat

Niszczyciele min projektu 258 Kormoran II 1 1 4 lata

Okręty transportowo-minowe projektu 767 5 0 31 lat

Kutry transportowe projektu 716 3 0 31 lat

Okręty rozpoznania radioelektronicznego projektu 863 Nawigator 2 0 45 lat

Okręty hydrograficzne projektu 874 Heweliusz 2 0 39 lat

Okręty szkolne projektu 888 Wodnik 1 0 45 lat

Barkentyna projektu B79/II Iskra 1 0 39 lat

Okręty ratownicze projektu 570 Piast 2 0 47 lat

Kutry ratownicze projektu B823 Zbyszko 2 0 29 lat

Pływające stacje demag. projektu B208 2 0 49 lat

Zbiornikowce paliwowe projektu B199 1 0 51 lat

Zbiornikowiec paliwowy proj. ZP-1200 1 0 30 lat

Razem 53 3 35 lat

Procent okrętów dostarczonych w latach 2001-2020 

(przez 20 lat) 6%



Główne wnioski: Sprzęt wojskowy starzeje się szybciej niż jest dostarczany nowy  
to przy rosnących nakładach. 

Potrzeby nadal przekraczają możliwości finansowe by obecnej filozofii wydawania i 
pozyskiwania. 

Na modernizacje trzeba wydawać ok 2x więcej niż dziś aby zatrzymać trend coraz większego 
starzenia   (realnie, z uwzględnieniem inflacji) - rzy obecnej liczebności i strukturze SZ. 

Dziś budżet na modernizację to ok. 15 mld PLN rocznie, przy obecnych cenach i sposobie 
wydawania powinien wynosić ok. 30 mld PLN, aby rozpocząć realną modernizację

Wzrost liczebności i nowe jednostki spowodują, ze trzeba wydawać jeszcze 
więcej. 



Musimy zacząć od sprawy podstawowej: jakie 

siły wystawia nasz przeciwnik. Chodzi o siły, 

których gotów byłby użyć przeciw Polsce.

Kompleks 

rozpoznawczo-

uderzeniowy Rosji

W celu wykazania 

dominacji eskalacji i 

aplikacji przemocy –

bez bitwy 

manewrowej lub z jej 

niską intensywnością, 

historycznie nie 

zmuszał nikogo do 

uległości

Bitwa manewrowa w 

celu zajęcia terytorium, 

zmuszenia do 

zachowania lub 

demonstracji dominacji, 

w tym scenariusz fait

accomplit

Batalionowe grupy taktyczne

Liczebność: jakie ma znaczenie?

Ile wojska przeciw Polsce? 



Jeśli chodzi o wojnę manewrową zdolności te liczy się współcześnie liczbą 
batalionowych grup taktycznych (względnie nazywa się je też batalionowymi  
grupami bojowymi), które są podstawową jednostką bitewną, czyli podstawową 
zdolnością do bitwy manewrowej na lądzie, który to ląd Polskę z oczywistych 
przyczyn najbardziej interesuje 

Samo liczenie realnych rosyjskich batalionowych grup taktycznych też nie jest 
sprawa łatwą, bowiem wynika ono z wiedzy o teoretycznym stanie wojska 
rosyjskiego w deklarowanym oficjalnie szyku w porównaniu do jego realnego 
ukompletowania, gotowości bojowej, osobowej i sprzętowej, ale także wzorców 
szkolenia, tempa uzupełniania stanów osobowych i cyklicznego przecież poboru 
rekruta oraz ćwiczeń poligonowych. Ogromne znaczenie ma strategiczno-
wojskowa rola danej konkretnej jednostki w jej rejonie stacjonowania i 
odpowiedzialności (na przykład na kierunku kaukaskim albo ukraińskim, czy 
fińskim) oraz stawianych jej wymogów strategiczno-operacyjnych w danym roku 
czy okresie. Tym samym ustalenie, ile Rosja jest w stanie wystawić 
batalionowych grup taktycznych w razie manewrowej wojny z Polską wymaga 
zatem umiejętnego równoważenia oceny tych czynników, co da się robić jedynie 
obserwując ten cykl i stan konkretnych jednostek przez wiele lat z rzędu.   

Batalionowe Grupy Taktyczne - znaczenie



Rzecz jasna do tego dochodzi kompleks rozpoznawczo-
uderzeniowy, który stanowi fundament pożądanej przez Rosję 
kontroli dominacji eskalacji przemocy w razie wojny z Polską, a 
którego jedynie elementem manewrowym są batalionowe grupy 
taktyczne. 

Na system rozpoznawczo-uderzeniowy składają się rozliczne systemy 
i efektory, czyli  wszelkie sensory, nasłuchy, radary, satelity, drony, 
system agregacji danych, ich przesyłania, systemy dowodzenia i 
kontroli, oraz efektory jak pociski manewrujące, balistyczne i 
hipersoniczne, amunicja klasy stand-off, artyleria dalekiego zasięgu, 
obrona powietrzna, samoloty wielozadaniowe, szturmowe, 
bombowce, okręty itp.  

Kompleks rozpoznawczo-uderzeniowy - znaczenie



Nie ulega zatem kwestii, że Polska powinna również 
wystawić własny kompleks rozpoznawczo-
uderzeniowy, by podjąć walkę o ustalenie dominacji 
stosowania przemocy, bo to jest główny wymiar 
współczesnej wojny. 

Nieadekwatna jest nasza krajowa dyskusja, 
w której centrum jest liczba żołnierzy, a nie 
wystawiane zdolności, w tym cały „gmach” 
kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego. 

Kompleks rozpoznawczo-uderzeniowy a liczba żołnierzy



JEŚLI CHODZI O WOJNĘ MANEWROWĄ:

Jeśli mówimy o rosyjskiej strategii „krótkiej wojny” w 
ramach strategicznej  „aktywnej obrony”, to przede 
wszystkim brać winniśmy pod uwagę rosyjskie siły, które 
mogą realnie się na niej pojawić , a nie wszystkie siły, 
które Rosjanie mają rozrzucone po całym imperium od 
Pacyfiku po Arktykę, przez Ural, Kaukaz czy pod 
Smoleńskiem

Kompleks rozpoznawczo-uderzeniowy daje poczucie dominacji 
eskalacyjnej bez konieczności rozstrzygnięć przestrzennych







Szojgu (lato 2021) - 170 BGT

Amerykański RAND - 79 BGT jeśli 
chodzi o siły lądowe i dodatkowo 25 
BGT w siłach powietrzno–desantowych 
(WDW) i Flocie Północnej, 
Razem 104 BGT

Analizy, które przeprowadzaliśmy w 
Strategy&Future i z których 
korzystaliśmy przy projekcie Armii 
Nowego Wzoru, a były one prowadzone 
w cyklu wieloletnim obserwacji 
jednostek rosyjskich (i gier wojennych 
jeszcze od 2015 roku), skłaniają nas do 
wniosku, że w obecnych realiach na 
„kierunku polskim”, określając w 
ten sposób generalnie wschodnią 
flankę NATO, w tym również 
biorąc pod uwagę możliwość 
uderzenia na Państwa Bałtyckie, 
Rosja ma do dyspozycji  64 
Batalionowe Grupy Taktyczne 
(BGT)

Rosja ma do dyspozycji 64 BGT na kierunku polskim



Wyliczenia Strategy&Future:
W przypadku Polski to Zachodni Okręg Wojskowy wystawiałby 
przede wszystkim wojska do wojny, a on składa się z 1 Gwardyjskiej 
Armii Pancernej (Moskwa), 6. Armii (Sankt Petersburg), 20 Armii 
Gwardyjskiej (Woroneż) i 11. Korpusu Armijny (Kaliningrad) 
1. Gwardyjska Armia może teoretycznie wystawić 32 BGT
6. Armia: 8 BGT
20. Gwardyjska Armia: 24 BGT
11. Korpus Armijny: 12 BGT
Ogółem: 76

Ale to tylko na papierze. Biorąc pod uwagę monitorowaną jakość 
szkolenia i wzorce ćwiczeń jako wskaźnik gotowości bojowej i 
ukompletowania w 2021 r. realne liczby są mniejsze

Szczegóły dotyczące potencjału sił rosyjskich



Biorąc pod uwagę monitorowaną jakość szkolenia i wzorce ćwiczeń jako 
wskaźnik gotowości bojowej i ukompletowania w 2021 r. realne liczby są 
mniejsze i wynoszą:
1. Armia Gwardyjska: 28 BGT
6. Armia: 6 BGT
20. Gwardyjska Armia: 20 BGT
11. Korpus Armijny: 4BGT
Razem: 58
Do tego wojska desantowe WDW na naszym kierunku mogą wystawić 
do 10 BGT.
Jesienią 2021 r. pojawiły się pogłoski o intencji wystawienia nowej dodatkowej 
Armii Ogólno-wojskowej w Zachodnim Okręgu Wojskowym. Sprawa wymaga 
dalszego badania.
Stosunkowa niska liczba realnych BGT w obwodzie kaliningradzkim wynika ze 
świeżego formowania dywizji w Obwodzie, która na razie jest zaledwie strukturą 
dowódczo- szkieletową niż spójną I gotową jednostką

Szczegóły dotyczące potencjału sił rosyjskich



Ponadto, w konkretnym przykładzie Polski:

- 6. Armia musiałaby zabezpieczać obszar państw bałtyckich i granicę 
fińską. 
- 20. Armia gwardyjska realnie mogłaby oddelegować jedynie 4 BGT z 
granicy ukraińskiej. 

Niemniej jednak cała 1 gwardyjska armia pancerna byłaby dostępna w 
wojnie przeciwko Polsce wraz z większością wojsk powietrzno-
desantowych Zachodniego Okręgu. 
To daje 40 BGT plus 4 BGT z Kaliningradu z 11 Korpusu Armijnego.

Szczegóły dotyczące potencjału sił rosyjskich



To może być uzupełnione przez wojska Centralnego Obwodu Wojskowego, 
które na papierze dają 38 BGT (bez 201. bazy w Tadżykistanie oraz 
dodatkowo 3 BGT desantu (WDW), choć większość z nich jest w ten czy inny 
sposób związana sytuacją w Górskim Karabachu. 

Do tego wiele z powyższych jednostek ma ograniczone ukompletowanie. 

Można zatem przyjąć, że około 24 BGT mogłoby ruszyć na Białoruś do
wojny z Polską z Centralnego Okręgu dopiero w trakcie trwającej wojny.

To daje łącznie 64 BGT ( w tym 40 z Zachodniego Okręgu) oraz 4 BTG z 
Kaliningradu do wojny z Polską w roku 2021

Szczegóły dotyczące potencjału sił rosyjskich



Dlaczego uważamy, że obecnie rozbudowywane polskie struktury wystarczą? 

Łatwo zatem obliczyć i takie wnioski formułowane są również dość powszechnie 
przez amerykańskich ekspertów, iż skuteczna strategia odstraszania może być 
realizowana 
jeśli na wschodniej flance NATO dysponowało będzie siłami przynajmniej na 
poziomie 17 BGT.

Dziś tego potencjału NATO nie ma, ale nie oznacza to, że powstrzymanie Rosjan w 
razie gdyby Moskwa zdecydowała się na atak, wymagało będzie gigantycznej 
rozbudowy potencjału sił lądowych. 

Tym bardziej skuteczna polityka odstraszania nie wymaga budowania liczonych w 
setki tysięcy sił lądowych. 

Dlaczego uważamy, że obecnie robudowywane polskie struktury 
wystarczą?



Nasza propozycja bitwy manewrowej (w dalszej 
części prezentacji) przedstawia jak pokonać 
powyżej zdefiniowane wojska rosyjskie Armią 
Nowego Wzoru w sytuacji pełnego jej 
ukompletowania i pełnej gotowości w wielkiej 
bitwie manewrowej na wschód od Wisły i na 
pomocniczych flankach głównego teatru

Propozycja jak wygrać w bitwie manewrowej



Naszym zdaniem mówienie o 250 tys. ludzi w 
naszych siłach zbrojnych jest pięknym 
marzeniem, którego nie będziemy w stanie 
zrealizować, 

To w istocie oznacza wystawienie na szwank koncepcji 
wzmocnienia wojskowego Polski

Przede wszystkim z tego względu, że brak realizmu w 
ocenie własnych możliwości jest nie mniejszym 
zagrożeniem niż bezczynność w tej kwestii

Czy potrzebujemy więcej żołnierzy?



-„Na papierze” każda z polskich trzech istniejących od jakiegoś już 
czasu dywizji winna mieć możliwość wystawienia 9 BGT. 
Dodatkowo 2 nasze brygady „desantowe”- 6-ta i 25-ta mają swoje 
bataliony. 

-Do tego dochodzą pułki rozpoznawcze w Hrubieszowie i 
Białymstoku oraz Lidzbarku Warmińskim, pułk przeciwpancerny 
w Suwałkach, Wojska Specjalne i Wojska Obrony Terytorialne. 

Czy potrzebujemy więcej żołnierzy?



Nowa, właśnie budowana 18. „Żelazna” Dywizja docelowo w 2026 roku ma mieć 12 
BTW w trzech brygadach (po cztery bataliony w każdej). 

- Mamy mieć zatem „na papierze” w wojskach lądowych 14 brygad (plus kilka 
jednostek rozpoznawczych) i wystawiać grubo ponad 40 batalionowych grup 
taktycznych (to jest płynne, jak u Rosjan), pod warunkiem zadbania należycie o ich 
gotowość bojową, szkolenie i ukompletowanie. 

-Do tego dochodzą brygady artylerii, (które należy znacząco rozbudować, o tym dalej 
przy opisie bitwy manewrowej). 

- Wojska specjalne (rozbudowywane), wcale już niemałe, trzeba zsynchronizować 
(np. jeśli chodzi o łączność) z resztą wojska, skoro przygotujemy się na wojnę z 
Rosją, a raczej już nie na ekspedycje u boku Amerykanów. 

Czy potrzebujemy więcej żołnierzy?



Gdybyśmy zatem dysponowali Siłami Zbrojnymi w pełni 
rozwiniętymi i w pełnej gotowości (lub zbliżonej do pełnej), 
to nawet samodzielnie bylibyśmy w stanie bronić się przed 
Rosją w bitwie manewrowej, przy założeniu, że działałby 
cały system wojny, który Nazywamy Systemem Armii 
Nowego Wzoru

Rosja ma oczywiście możliwość zmobilizowania znacznych sił 
drugiego rzutu, ale wymaga to czasu, wysiłku strategicznego, 
akceptacji ryzyka na innych kierunkach – Kaukaz, Ukraina, Azja 
Środkowa. Wreszcie - nie pozostaje taka relokacja niezauważona i 
umożliwia przyjście z pomocą przez państwa sojusznicze, w ramach 
NATO.

Czy potrzebujemy więcej żołnierzy?



Ile mamy realnie Batalionowych Grup Taktycznych? 

Nikt tego nie wie, ani RAND, ani FOI, bowiem wszyscy zgadują 

Co do jednego nie ma wątpliwości – brak nam własnego kompleksu 
rozpozanwczo-uderzeniowego

Czy potrzebujemy więcej żołnierzy?



Jednak głównym problemem polskich wojsk lądowych, 
czy szerzej sił zbrojnych, nie jest zbyt mała liczba 
związków operacyjnych i konieczność tworzenia 
nowych, ale niewystarczający poziom ukompletowania 
istniejących i zbyt mała realna ich gotowość bojowa. 

Deklaracje o rozbudowie polskich sił zbrojnych do poziomu 250 
tys. żołnierzy i oficerów, w kontekście niewystarczającego 
ukompletowania istniejących związków operacyjnych i ich 
relatywnie niewielkiej gotowości, nie brzmią wiarygodnie i 
przekonująco. Tym bardziej, że nasze możliwości determinowane 
są czynnikiem niezależnym, jakim jest sytuacja i perspektywy 
demograficzne Polski.

Czy potrzebujemy więcej żołnierzy?



Sytuacja demograficzna Polski a wzrost liczebności sił zbrojnych

- Generalnie rzecz biorąc Polskie Siły Zbrojne z trudem już obecnie radzą sobie z zadaniami 
związanymi z realizacją planu szkoleń żołnierzy i podoficerów. W jaki sposób mamy zamiar 
przeszkolić falę ochotników, która ma zasilić naszą armię, nie zostało do tej pory 
zaprezentowane przez MON, co powoduje, że za uzasadnione należy uznać obawy o to czy 
w ogóle zwiększenie liczebności naszej armii przyczyni się do wzmocnienia jej możliwości. 

- Osobną kwestią jest stan infrastruktury technicznej, która może zostać spożytkowana na 
potrzeby nowych jednostek wojskowych. Wyniki kontroli NIK w zakresie gospodarowania 
mieniem w jednostkach wojskowych o niskim wskaźniku rozwinięcia wskazują, że 
jakkolwiek większość budynków i budowli można było bez większych nakładów dalej 
użytkować, to ograniczenia budżetowe powodowały, że skala przeprowadzanych remontów 
i prac modernizacji była wielokrotnie niższa od potrzeb. 

Infrastruktura i zdolności szkoleniowe nie pozwolą na znaczne 
zwiększenie liczby żołnierzy



Jak to robią sojusznicy?

Analitycy Government Accountability Office, instytucji kontrolnej 
Kongresu, obliczyli, że na jednego amerykańskiego żołnierza 
wysłanego do Iraku przypadał jeden „kontraktor” z prywatnej firmy, 
jednak w Afganistanie proporcja ta zmieniła się w ten sposób, że 70 
% zaangażowanych sił stanowili pracujący dla prywatnych firm 
wojskowych.  Sean McFate z waszyngtońskiego National Defence
University jest zdania, że „kontraktowanie stało się nowym 
amerykańskim sposobem prowadzenia wojny, a linie trendów 
wskazują, że Stany Zjednoczone mogą w przyszłości outsorsować 80 
do 90 procent przyszłych wojen.” 

Przykład naszych sojuszników



Zobaczmy jak wygląda struktura amerykańskich sił 
lądowych

Liczą one obecnie 485 tys. żołnierzy i oficerów, 335 tys. Gwardii 
Narodowej, którą w pewnym uproszczeniu można porównać do 
naszego WOT, 189 tys. przeszkolonej rezerwy i 196,7 tys. 
pracowników cywilnych. 

Jednak zważywszy na rotacyjny tryb amerykańskiej obecności 
wojskowej aktywny w danej chwili komponent operacyjny wynosi 
“171,000 żołnierzy dyslokowanych w 140 krajach na świecie na 
sześciu kontynentach” Jest to związane z faktem, że z grubsza 1/3 
amerykańskich sił lądowych pełni służbę, 1/3 odpoczywa po rotacji 
w Eurazji i 1/3 realizuje plan ćwiczeń i szkoleń. 

Struktura amerykańskich sił lądowych



Nie możemy sobie pozwolić na wystawienie sił zbrojnych starego typu –
słabo uzbrojonych i źle wyszkolonych i skupionych na „liczbie” w polu 
be budowy zdolności i kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego, który 
mierzy się zdolnością. 
Nie tylko nie będziemy w ten sposób realizować skutecznej strategii 
odstraszania wobec Rosji, ale prezentując program rozbudowy naszej 
armii, który na pierwszy rzut oka wygląda, na oględnie rzecz biorąc, 
mało realne myślenie życzeniowe, wręcz skłonimy Moskwę do bardzo 
asertywnej polityki, bo hołdowanie tromtadrackiej retoryce nie 
świadczy o nas dobrze. 
Innymi słowy osłabimy potencjał odstraszania, zamiast go 
wzmocnić.

Powiększanie starego typu wojsk to osłabienie odstraszania



Polska w rosyjskim myśleniu wojskowym  

Nasze miejsce na mapie świata jest solą w oku Rosjan 
z ważnych powodów strategicznych, w tym także ściśle wojskowych. 

Odcisnęły one w Rosji przez ostatnie wiekach piętno na rosyjskiej 
kulturze strategicznej, która przez pokolenia i przez instytucje państwa 
utrwala się w mapach mentalnych strategów, wojskowych i wszelkich 
decydentów rosyjskich (i takoż sowieckich). 

Jak patrzą na nas Rosjanie?



Rosja ma trzy opcje:
1. Pierwszą jest użyć głębi strategicznej, wynikającej z 
przestrzeni i klimatu, by wessać siły przeciwnika do wnętrza 
bezmiarów zachodnich obszarów buforowych imperium, a potem 

zniszczyć (Napoleon, Hitler, Szwedzi i ich klęska Połtawska). Ale 
wtedy zachodzi ryzyko, że przeciwnikowi się jednak uda pobić Rosję. Do 
tego dochodzi najczęściej totalnego zniszczenia zachodnich prowincji 
imperium objętych wojną. 

2. Drugą jest zmierzyć się z wrogiem dużymi siłami zaraz na 
granicy i wykrwawić te siły. Strategii tej próbowano w 1914 r. -
wydawało się wówczas to dobrym pomysłem  - zważywszy na 
korzystniejsza demografię Rosji niż Niemiec i Austro-Węgier, ale 
okazało się jednak pułapką ze względu przede wszystkim na 

chybotliwe warunki społeczne wewnątrz imperium, gdzie słabnięcie 
aparatu przymusu i kontroli może spowodować upadek reżimu, jak się 
to w rzeczywistości stało w roku 1917. 

3. Trzecią opcją jest przesunąć granice tak daleko na zachód, 
jak się tylko da, tworząc kolejne obszary buforowe, jak uczyniono 
podczas zimnej wojny. 

Przed jakim wyborem stoją Rosjanie?



Obecnie Rosja jest w trakcie wykuwania nowego podejścia i 
nowej metody wpływu na „kontrolę” zachowania państw u 
swoich granic

w tym na swoim zachodnim kierunku metodami wojny 
nowej generacji

Tymi metodami „narzuca” sprawczość polityczną lub 
„testuje” odporność danego państwa. Jesteśmy już obiektem 
tej akcji 

Niby tyle się na świecie zmienia, ale nic się nie w istocie tak 
bardzo nie zmienia

?

Jak patrzą na nas Rosjanie?



Status Białorusi ma ogromne znaczenie dla polskich planów 
rozbudowy wojska i planów bitwy manewrowej 
Niezależnie od zagrożenia wynikającego z rozwinięcia 
rosyjskiego kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego za 
Bugiem, który szachowałby wnętrze Polski z bezpośredniej 
odległości, istotna obecność wojskowa rosyjska na Białorusi 
spowodowałaby, że podobnie jak ze Śląskiem w 1939 r. 
Rosjanie mogą z tej dogodnej postawy operacyjnej z dwu co 
najmniej kierunków Grodna i Wołkowyska na północ od 
Narwi oraz miedzy Narwią i Bugiem, a także z Brześcia oraz 
Damaczowa/Słowatycz wykonać uderzenie główne na 
Warszawę kilkoma możliwymi drogami na Białą Podlaską, 
Radzyń, Siedlce, Międzyrzec, Mińsk Mazowiecki i dalej na 
przedmoście warszawskie od strony Pragi.

Status Białorusi



Dodatkowo będą mogli (w historii robili to kilka razy) 
uderzyć między Włodawą a Chełmem w kierunku na Lublin 
do Dęblina w kierunku przepraw na Wisłę między Radomką 
a Pilicą. Obchodząc Warszawę od południa tak jak w latach 
1944 i 1945. Przy naruszeniu suwerenności Ukrainy mogliby 
stworzyć jeszcze jedną linie operacyjną przez Chełm, Lublin i 
Puławy rozpraszając nasz wysiłek obronny na kierunku 
warszawskim.

Pomocnicze uderzenie rosyjskie wówczas mogłoby wyjść z 
obwodu kaliningradzkiego wzdłuż doliny Wisły dodatkowo 
rozpraszając nasz wysiłek obronny na ogromnej wschodniej 
części kraju pociętej barierami rzecznymi rzek głównych 
Polski: Wisły, Bugu i Narwi.

Status Białorusi



Białoruś w rękach rosyjskich w sposób oczywisty eliminuje 
możliwość pomocy państwom bałtyckim przez korytarz 
suwalski w razie wojny z Rosją. Bezpośrednio uzależniając 
status bezpieczeństwa tych państw od woli Rosji. Równie 
groźne to będzie dla Ukrainy, dla której zagrożenie się 
pojawi od północnej granicy blisko Kijowa i głównych dróg 
kraju na zachód zagrażając komunikacji z Polską i 
Zachodem. 

Realna linia obrony Polski w tzw. „Strefie Śmierci” 
mogłaby być oparta dopiero na Wiśle i przedmieściach 
Warszawy przy uwzględnieniu „Strefy Nękania” między 
granicą państwa a linią Łomża-Siedlce. Historyczne 
dowody wojen z przeszłości i właściwości terenowe też na 
to wskazują. 

Status Białorusi



W każdym razie status bezpieczeństwa 
wschodniej Polski byłby dyskusyjny – na 
pewno na wschód od linii Łomża – Siedlce, a 
strefa między tymi miastami a Wisłą, aż do 
przedmieść Warszawy po praskiej stronie 
byłaby śmiertelną strefą starcia, gdzie 
musielibyśmy rozbić siły rosyjskie w całej serii 
bardzo intensywnych walk.  

Status Białorusi





Celem rosyjskim jest stoczenie 
pojedynczej bitwy penetracyjnej i 
zniszczenie sił przeciwnika nim zdąży 
on wycofać się, i skonsolidować siły na 
kolejnej linii obrony. 

Utrata manewrowości politycznej przez 
Łukaszenkę i Białoruś względem Rosji 
oraz nieskrępowana rosyjska obecność 
wojskowa w tym kraju w razie wojny z 
Polską wymusi zatem na Polsce zmianę 
pokojowych i alarmowych dyslokacji 
wojskowych oraz przyjęcie planu Bitwy 
Manewrowej na wschód od Wisły.

Status Białorusi



Plan Bitwy Manewrowej 
dla Armii Nowego Wzoru

Grudzień 2021
Strategy&Future



Armia Nowego Wzoru jest koncepcją niezależną od 
czynników niemilitarnych

Strategy&Future 
- „w laboratorium wyjmuje produkt Armii Nowego 
Wzoru pincetą z próbówki” -

Bez zważania na:

- - układy interesów i grę w wieży
- - łańcuchy wartości w powiązaniach politycznych i 

kapitalizm polityczny
- - lobbystów zewnętrznych i wewnętrznych
- - związki zawodowe i utrwalone interesy zbrojeniówki
- - frakcje polityczne i grupy wpływów
- - naciski mocarstw zewnętrznych
- - uwarunkowania gry politycznej jawne i niewidoczne
- - walki baronów/magnatów/frakcji partyjnych o frukta i 

wpływy w państwie



Armia Nowego Wzoru to dziejowa konieczność dla 
trwania Rzeczypospolitej

Musimy to zrobić, bowiem grozi nam powrót wpływów 
Rosji w Polsce, najpierw częściowy, a potem kto wie…

W S&F nie jesteśmy politykami, zajmujemy się strategią wynikającą 
ze strukturalnych sił. To politycy muszą „dowieźć” sprawę, którą 
reprezentują, radząc sobie jakoś z tymi wszystkimi „utrwalonymi 
interesami”. 

Politycy są zatem „kurierami” sprawy, ale mogą tego też nie chcieć 
(np. z powodu zdiagnozowanej słabości własnej w walce w 
partykularnymi interesami blokującymi), wtedy różnie los może się 
potoczyć dla państwa. 

Historia Polski to dzieje takich zaniedbań i niemocy.



Jak rozwiązać dylemat Polski?

Opinia obiegowa – Polska bez 
szans: 

- Rosyjska dominacja w eskalacji 
przemocy w kompleksie 
rozpoznawczo-uderzeniowym

- Rosyjska dominacja w wojnie 
manewrowej o kontrolę terenu

Tymczasem rozwój sensorów 
pola i sprawność 
pętli decyzyjnej umożliwia 
Bitwę Manewrową 

Wzrost znaczenia taktycznego 
poziomu walki 
sprzyja Polsce w wojnie nowej 
generacji 
(w tym kinetycznej) 



Teoria polskiego zwycięstwa

-Niezbędne jest by się dobrze 
przygotować a potem zakończyć
-Racjonalność stron
-Kampania roku 1660 –
Cudnów/Słobodyszcze
-Kampania manewrowa 1667 r. 
Podhajce 
-2021 - „twarde” stanie na drabinie 
eskalacyjnej zapewni polityczne 
zwycięstwo Polsce. 



Celem jest uniemożliwienie realizacji rosyjskich planów 
poprzez wygranie bitwy manewrowej...

Zapewnienie rozsądnego rozejmu w sytuacji, gdzie będzie jasne, 
że Rosjanie przegrywają. 
Na przykład wydzielone zgrupowanie rosyjskie do ataku na 
Warszawę zostanie otoczone przez siły polskie w Strefie Śmierci 
lub będzie o krok od zniszczenia między Siedlcami a Warszawą

Scenariusz Cudnów 1660 - Rosjanie mogą się wycofać, ale po 
pozostawieniu za sobą ciężkiego sprzętu (kampania informacyjna 
rozgrywa to na świat). 

To bardzo delikatna materia i myśląc o polskim zwycięstwie 
musimy być racjonalni, bowiem tylko tak się uzyskuje trwałe 
sukcesy polityczne 

Wojna jest tylko instrumentem polityki
(Debalcewo , Iłowajsk)



Racjonalna i wykonalna teoria zwycięstwa  - czyli co Rosjanie byliby w stanie zaakceptować, by 
odstąpić po nieudanej dla nich wojnie, w której przegrali konfrontację kinetyczną, jednocześnie nie 
doprowadzając ich do poczucia całkowitej klęski, która uniemożliwiałby porozumienie 

Jest bardzo potrzebna by wystawić takie akurat wojsko 
(i system odporności państwa), 
które może do niej doprowadzić, 
a nie wojsko „na wszystko i tym samym na nic” 

Właściwa teoria zwycięstwa jest zatem kluczowym elementem 
realistycznej strategii dla Polski 
bardzo deprymujące jest to, że w debacie publicznej 
nie dyskutujemy o polskiej teorii zwycięstwa tylko 
o jakiś enigmatycznych wojnach i „wspólnych obronach” . 

Musimy bowiem mieć naprawdę dobry pomysł na zakończenie 
tej wojny na racjonalnych warunkach, gdy podejmiemy decyzję o 
konfrontacji z mocarstwem nuklearnym, które jest całkowicie przekonane o całkowitej dominacji w 
aplikowaniu nam eskalacji przemocy. 

Zmuszenie Rosjan do rozejmu po boju z Armią Nowego Wzoru, umożliwi akceptowalny 
rozejm kończący starcie konwencjonalne. Uczyni z Polski ważny czynnik gry geopolitycznej, a 
pozbawi Rosję argumentu by była w systemie europejskim 

...rezultatem czego będzie rozejm w wyniku konfrontacji 
siłami konwencjonalnymi



Jak poprawić pozycję Polski z bycia aktualnie 
przedmiotem na pozycję podmiotu?

Jak poprowadzić obronę kraju 
przeciwko technologicznie 
zaawansowanemu i 
posiadającemu broń nuklearną 
przeciwnikowi?



Teoria zwycięstwa dla Armii Nowego
Wzoru

Musimy wiedzieć, 

co konkretnie uznamy za 
zwycięstwo w wojnie 
konwencjonalnej w Rosją i, co 
trudniejsze, kiedy Rosjanie będą 
w stanie zaakceptować, że 
zostali pokonani - czyli 
potrzebujemy przekonującej 
polskiej teorii zwycięstwa.

Dopiero do tak zidentyfikowanego 
stanu „zwycięstwa” należy 
przysposabiać i kształtować 
narzędzie, jakim ma być Armia 
Nowego Wzoru.  



Dziś wojna byłaby krótka i skończyłaby się przegraną 
Polski

Rosyjski kompleks rozpoznawczo-uderzeniowy
Rosyjskie wojska manewrowe

Przy dzisiejszym stanie gotowości, ukompletowania, stacjonowania,
wyposażenia, oraz doktryny użycia Sił Zbrojnych RP, 
a także przy aktualnym stanie odporności państwa i braku własnego 
kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego 
ojczyzna nasza zostałaby szybko pokonana i zmuszona do 
zaakceptowania bardzo niekorzystnego rozwiązania politycznego 
kończącego przegraną wojnę. 

Wojna krótka acz bardzo intensywna w dużym zużyciem 
i zniszczeniem sprzętu. 



Rosjanie uważają, że kto będzie bardziej gotowy do wojny, 
ten ją wygra 

Rosjanie nie chcą wojny dłuższej niż dwa tygodnie 

Rosjanie chcą uzyskać szybkie zwycięstwo i to nie poprzez 
wielkie bitwy pancerne tylko przez manewr ogniowy, rajdy 
batalionowych grup taktycznych i pozbawienie 
przeciwnika woli walki

W potencjalnej konfronatcji Rosjanom potrzebne jest 
szybkie zwycięstwo



TRÓJKĄT STRATEGICZNY 

Rzeka Pilica, oraz Wilga pod drugiej stronie Wisły, 
a ponadto Serock i Modlin bardziej na północy 
określają strategiczne punkty na mapie, które 
Rosjanie musieliby kontrolować, aby kontrolować 
Warszawę poprzez dominujący manewr ogniowy, 
który rozstrzygnąłby wojnę manewrową. 

Utrzymanie tych regionów pod kontrolą Armii 
Nowego Wzoru powinno być najwyższym 
priorytetem dowódców oddziałów w Strefie 
Śmierci.

W bitwie manewrowej głównym priorytetem jest 
utrzymanie kontroli nad strategicznym trójkątem



Mosty na Wiśle w okolicach Góry Kalwarii, obiektyw skierowany na południe (na zdjęciu lewy 
brzeg po prawej stronie). Warto zwrócić uwagę na niski stan Wisły (zdjęcie wykonano 
w czerwcu 2017 roku). Wyspa, nad którą rozpięty jest most kolejowy, połączyła się z lądem. 
W chwili robienia zdjęcia przeszkodę stanowiła nie rzeka, ale wały przeciwpowodziowe na obu 
jej brzegach. (fot. ze zbiorów NGWC )

Wisła – kluczowy element obrony trójkąta strategicznego 
dla obrony Warszawy



Warszawa – hub komunikacyjny w gorsecie Wisły, łatwe 
przemieszczanie przez Wisłę by stawić czoła zagrożeniu ze wschodu, 
północnego wschodu, południowego wschodu i nawet z północy

Zabudowania stolicy rozciągają się po obu stronach Wisły, ale 
ważniejsze i rozleglejsze są na jej lewym brzegu. 

Rozbudowa przedmieść we wszystkich kierunkach i po obu stronach 
rzeki spowalniająca ruch lądowy w razie wojny oraz fakt działania obu 
portów lotniczych na zachodnim brzegu rzeki powoduje ze rząd może 
dokonać ewakuacji urzędów i władz dość łatwo zanim miasto zostanie 
otoczone. Takie opuszczenie miasta byłoby trudną decyzją polityczną 
zadającą ciężki cios w morale i psychologiczny społeczeństwu i silom 
broniącym państw i stolicy, zwłaszcza po doświadczeniu złej pamięci 
ewakuacji władz w sierpniu 1939 r. bardzo źle zapamiętanej przez 
społeczeństwo.   

Warszawa – kluczowy ośrodek



Pomimo tego ze zdobycie Warszawy może być celem rosyjskiej operacji ofensywqnej
(zależnie od polskiej twardości obrony) Plan Bitwy Manewrowej  nie zakłada istotnych 
walk w stolicy na dużą skalę.

Rosyjska współczesna myśl wojskowa kładzie nacisk na wagę ograniczania kosztownych 
operacji w terenie zurbanizowanym (zwłaszcza w dużych miastach) na rzecz uchwycenia 
kontroli strategicznych punktów pozwalających kontrolować dostęp do tego miasta. 

Podjęcia środków bezpieczeństwa aby budynki rządowe i wojskowe 
w tym dowództwo wojskowe nie było narażone na działanie specjalnych grup 
operacyjnych 

Działania rosyjskiego kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego wykonującego 
uderzenia w punktowe miejsca polskiej pętli decyzyjnej lub zakłady użyteczności 
publicznej 

nie przewidujemy ciężkich walk w mieście

- to nie oznacza braku obecności i akcji wojskowych z miasta, mamy tu na myśli oddziały 
obrony powietrznej, wojsk ochraniających budynki rządowe, służb ochrony 
strategicznych obiektów przed działaniami wrogich sil specjalnych o malej skali które 
mogą zdezorganizować wysiłek wojenny Rzeczypospolitej 

Warszawa – kluczowy ośrodek



- trzy punkty strategiczne: zbieg Narwi, Bugu i Wisły koło Modlina 
niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego, Zegrza obok Serocka (styk 
Stref odpowiednio: A/B/D i B/C/D ) oraz Wilga na prawym brzegu 
Wisły na południe od stolicy

efektywny obszar kontroli za pomocą manewru ogniowego wynosi 
można 40-50 km jeśli chodzi o masowe użycie pocisków artyleryjskich. 
Dlatego Nowy Dwór Mazowiecki i Serock będą świetnymi lokalizacjami 
dla stacjonowania rosyjskiej artylerii by kontrolować dostęp do miasta 
od północy. Na południu podobna sytuacja jest trudniejsza do 
osiągniecia ale najbardziej prawdopodobna lokalizacja to ujście rzeki 
Pilicy do Wisły niedaleko Wilgi jeśli Rosjanie nie będą chcieli forsować 
Wisły. 

Jeśli ja sforsują na południe od Wisły, to będą musieli podejść aż do linii 
Pilicy niedaleko Białobrzegów lub nawet dalej na północ by osiągnąć ten 
efekt. 

Strategiczna kontrola Warszawy manewrem ogniowym



Podział teatru wojny na strefy i sektory w wojnie 
manewrowej



-Obecnie istniejąca struktura organizacyjna 
wojska jest wystarczająca pod warunkiem jej 
pełnego ukompletowania i zachowania pełnej 
gotowości bojowej. 

-Ewentualnie można utworzyć dodatkową 
brygadę do 18 dywizji zmechanizowanej na 
wschód od Wisły (18 dywizja zatem jako 
czterobrygadowa)

Struktury organizacyjnej polskich sił zbrojnych są dziś 
wystarczające



- Przejście od sytuacji poniżej progu kinetycznego do Bitwy 
Manewrowej będzie nagłe, niejasne, zatarte i w istocie bez 

znaczenia 

- Polska będzie w wojnie sama, najpierw podczas eskalacji 
poniżej progu wojny kinetycznej, a potem w trakcie wojny 

konwencjonalnej. 

- Jedyną nadzieją siły powietrzne USA, które mogą wejść do 
naszej wojny bardzo szybko, ale do tego będzie potrzebna 
decyzja polityczna w Waszyngtonie.

- Z tego powodu musimy się przygotowywać do wojny 
samodzielnej, która się skończy, zanim jakiekolwiek duże 
jednostki lądowe sojuszników z NATO wejdą do walki, jeśli w 

ogóle wejdą, „milimetr” od art. 5.

Początkowe etapy konfrontacji wymagać będą od Polski 
samodzielności



Armia Nowego Wzoru w fazie kinetycznej konfrontacji ma się 
przygotowywać do ograniczonej wojny konwencjonalnej 
zaplanowanej i przeprowadzonej przez Rosję w taki sposób by 
pokonywać Wojsko Polskie 

W rezultacie pokonania to pozwoli szantażować Polskę dla 
uzyskania wybranych celów politycznych, w tym poprzez 
wywieranie presji na Polskę za pośrednictwem jej zachodnich 
sojuszników niezainteresowanych eskalacją konfliktu „na 
warunkach” rosyjskich. 

W ten sposób Rosjanie mają zamiar przez wymuszenie uznania 
polskiej przegranej w wybranym przez siebie momencie.   

Wszystko w celu „ocalenia światowego pokoju, a co najmniej 
pokoju w Europie”. 

Kluczowe będzie wytrzymanie w konwencjonalnym 
etapie starcia kinetycznego



Polska zdolność do obrony i odporności przed stosowaniem przemocy ze strony Rosji zależy od:  

funkcjonowania własnego kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego (którego nie mamy) 
zapewniającego dominację eskalacyjną (czyli kontrolę stopni aplikowania przemocy wobec 
oponującemu naszym życzeniom przeciwnikowi), a przynajmniej zapewniającego określony poziom 
zdolności do podjęcia rywalizacji o taką kontrolę eskalacyjną o umiarkowanym stopniu intensywności. 
Co najmniej miałby zapewniać on zdolność do podważania przez Rosję całkowitej pewności co do 
własnej zdolności do kontroli wszystkich stopni eskalacji przemocy i osiągania tym samym 
wymuszonych celów politycznych i to bez angażowania rosyjskich sił manewrowych na terenie naszego 
kraju. 

W tym zawiera się własny system świadomości sytuacyjnej we wszystkich domenach (połączonych 
systemem C4ISR), wielowarstwowy system obrony powietrznej kraju (przy czym do dyskusji ile 
potrzeba nam systemów w ramach programu Wisła, a ile dużo bardziej potrzebnej w ramach programu 
Narew, a ile z kolei pasywnych metod w kontekście obrony balistycznej ze względu na koszt/efekty i 
ogólną efektywność bojową i asymetrię kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego), własne systemy 
uderzeniowe na odległości operacyjne do 300 km co najmniej, w tym pociski manewrujące i artyleria 
rakietowa, co wprowadzi nas w świat precyzyjnego pola walki. Kompleks rozpoznawczo-uderzeniowy 
wsparty zdolnością do Bitwy Manewrowej (rajdy nasze i przeciwnika, Podhajce 1667) ma dać 
zwycięstwo w fazie kinetycznej.    

Założenia Bitwy Manewrowej cz. 1/2



Zdolność do obrony i odporności przed stosowaniem przemocy ze strony 
Rosji zależy ponadto od:  

- terenowych uwarunkowań geografii obszaru

- właściwego uszykowania i stacjonowania pokojowego wojska, jego 
ukompletowania i wyszkolenia, zdolności operacyjnych i taktycznych 
odpowiadających współczesnemu charakterowi wojny i wymogom 
nowoczesnego pola bitwy, dobrze współgrający z skoordynowanym 
wysiłkiem rozprzestrzeniania informacji, po to by wygrywać w domenie 
informacyjnej i tym samym zamieniać zwycięstwa wojskowe na zyski 
polityczne. 

- zważywszy na rozległość przestrzenną działań i współcześnie niskie 
nasycenie wojskiem kluczowe jest wyćwiczenie zdolności do aplikowania 
przemocy kinetycznej w kluczowym miejscu, w istotnych okresach czasu i 
tych a nie innych momentach. Zatem mobilność operacyjna i taktyczna, 
rajdy w przestrzeni, pokonywanie rajdów przeciwnika, manewr ogniowy, 
zwiększona rola rozpoznania na każdym szczeblu i rozproszone 
„osieciowanie” które zbiera informacje do systemu by móc aplikować 
przemoc wedle naszego wyboru, w stosownym czasie i miejscu na naszych 
warunkach. 

Założenia Bitwy Manewrowej cz. 2/2



Podział pola walki na strefy cz. 1/3

Sektor A 
oddzielony jest od reszty kraju pozostając na lewym brzegu 
Wisły, „wcisnięty” między Warszawa a Łodzią na osi dwóch 
autostrad wschód-zachód północ-południe. Stanowi zaplecze 
strategiczne na współczesnej wojnie, gdzie trudno o duże 
przemieszczenia wojska, więc głębokość przemieszczania jest 
płytsza niż kiedyś a jednocześnie wejście z zaplecza do walki 
znacznie musi być szybsze. Sektor ten jest chroniona bardziej 
niż inne rzekami i dużą aglomeracją stolicy w dogodnym 
miejscu z gęstą siecią dróg komunikujących na wszystkie 
strony, skąd łatwo reagować na trzy kierunki operacyjne z 
których może pojawić się zagrożenie. 

Sektor B 
pomiędzy Wisła i Narwią graniczy z obwodem 
Kaliningradzkim, Litwą i rejonem Grodna na Białorusi, jest na 
nim kilka dużych miast, ale przede wszystkim właściwości 
tego sektora wymuszają kanalizowanie ruchu przeciwnika, co 
daje możliwość przewidzenie manewru rosyjskiego.  



Sektor C 
pomiędzy rzeką Narew a Bugiem jest co do zasady otartym 
terenem, ale jest skanalizowany na skrzydłach właśnie tymi 
dwiema rzekami bez bezpośredniego dostępu do Warszawy 
i można wejść w tę strefę z Białorusi tylko przez trudno 
dostępny, zalesiony teren.

Strefa D 
pomiędzy Bugiem a Wieprzem na wschód od Wisły 
przedstawia sobą najłatwiejszy dostęp do Warszawy od 
strony Brześcia i prawdopodobnie będzie miejscem 
najcięższych walk w trakcie wojny. 

Podział pola walki na strefy cz. 2/3



Sektor E 
położony na południe od Wieprza i na wschód od 
Wisły jest południowym skrzydłem zamykającym 
Sektor D proponując kilka potencjalnych miejsc , z 
których można przeciąć akcje rosyjskie zmierzające 
w kierunku zachodnim.

Pomimo tego że Sektor D wydaje się być 
najważniejszą częścią mapy, każdy w istocie obszar 
na wschód od Wisły odgrywa krytyczną rolę w 
zrozumieniu strategicznych skutków geografii 
wojskowej Polski. Ponadto próba zamknięcia ruchu 
przeciwnika będzie najłatwiejsza na graniach stref. 

Podział pola walki na strefy cz. 3/3



Most na Wiśle na drodze krajowej 48 w Dęblinie. 
Na drugim planie widoczny most kolejowy. (fot. 
ze zbiorów autora)

Droga krajowa 19 pod Kockiem w kierunku 
północno-wschodnim. Fotografia ta dobrze 
obrazuje, jak trudne do pokonania są tereny wokół 
liczącego 3500 mieszkańców Kocka oraz wzdłuż 
drogi krajowej 48, łączącej Kock i Dęblin. Taki 
rodzaj ukształtowania terenu znacznie utrudniłby 
poruszanie się poza drogami na tej osi operacyjnej. 
(fot. ze zbiorów NGWC) 

Kluczowe punkty komunikacyjne







Pełne ukompletowanie i gotowość bojowa 
jednostek Armii Nowego Wzoru są 
nieodzowne (nie będzie czasu na 
mobilizację, rozwijanie jednostek itp.)

Wojna będzie relatywnie krótka i bardzo 
intensywna, być może rozpoczęta przez 
Rosjan z marszu, prosto z ćwiczeń lub z 
rozwijającego się eskalująco kryzysu 
politycznego, poprzedzona skuteczną 
zapewne „maskirowką”, w czym Rosjanie 
są znakomici

Kluczowe są pełne ukompletowanie i gotowość bojowa



W trakcie wojny Armia Nowego Wzoru musi oprzeć się na 
siłach i zasobach zgromadzonych w rejonie Bitwy 
Manewrowej i tylko tam dokonywać przemieszczeń 
taktycznych. 

Przemieszczenia się dużych jednostek na duże dystanse z 
zachodniej części kraju będą wykluczone wskutek dominacji 
rosyjskiego kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego o 
zasięgu uderzeniowym daleko wykraczającym poza obszar 
Bitwy Manewrowej i niszczycielskich cech precyzyjnego pola 
walki. 

Nie będzie można zatem przerzucić naszych dużych 
jednostek ze Śląska, Ziemi Lubuskiej i Pomorza. 

Nie można liczyć na posiłki z pozycji w dalszych 
częściach kraju



Nasz własny kompleks rozpoznawczo-
uderzeniowy nie tyle by dominować nad 
rosyjskim w stopniowaniu aplikacji przemocy, 
ale by zakwestionować całkowitą rosyjską 
pewność co do wyboru miejsca, czasu i 
intensywności aplikacji przemocy wobec nas na 
odległość 

Rosjanie mogą ją teraz stosować wobec nas (bez 
konieczności stoczenia przez Rosjan Bitwy 
Manewrowej), by narzucić bezdyskusyjną 
dominację 

Chodzi o to by Rosjanie musieli w tym celu 
stoczyć Bitwę Manewrową - NA NASZYCH 
WARUNKACH 

Niezbędny jest własny kompleks rozpoznawczo-
uderzeniowy



Armia Nowego Wzoru musi niezwłocznie zbudować polski 
zintegrowany system świadomości sytuacyjnej dla 
wszystkich rodzajów sił zbrojnych, wielowarstwowy, o 
rozproszonej siecio-centryczności, wpięty w naszą własną 
i całkowicie niezależną również od sojuszników pętle 
decyzyjną - od poziomu taktycznego po strategiczny.

System ten musi się cechować łatwym dostępem dla 
własnych jednostek i oczywiście musi być niemożliwy 
dostępowo dla przeciwnika. System ten musi mieć 
zlokalizowaną przewagę nad systemem rosyjskim (albo go 
umiejętnie „rolować” co najmniej w Strefie Śmierci 
zlokalizowanej w Planie Bitwy Manewrowej między 
Łomżą, Siedlcami a Warszawą, a optymalnie byłoby, 
gdyby miał przewagę nad rosyjskim również w Strefie 
Nękania. 

Niezbędny system świadomości sytuacyjnej dla 
wszystkich rodzajów sił zbrojnych



Zdobycie przewagi powietrznej bez 
sojuszników jest niemożliwe wobec 
rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych. 
Polskie Siły Powietrzne powinny zamiast 
tego opracować skromniejszy plan bitwy 
powietrznej, gdzie połączone zostaną 
zdolności przechwytywania i przyszłej 
obrony powietrznej, aby przynajmniej 
odmówić wrogowi całkowitej dominacji 
w powietrzu.

Samodzielna przewaga powietrzna – niemożliwa



Jak przechytrzyć Rosjan i wykorzystać 
pojawiające się nieustannie na polu walki 
i w wielu domenach asymetrie?

Ważne zagadnienie w budowaniu strategii to 
wykorzystanie asymetrii



Nie możemy się bronić przy granicy, 
ponieważ Rosjanie mają doskonała artylerię, 
która zniszczy nam siły manewrowe, bo 
Rosjanie będą działać pod jej osłoną.

Trzeba zamienić głębie strategiczną na 
możliwość odseparowania rosyjskiej artylerii 
od batalionowych grup taktycznych 

Należy wypracować głębię strategiczną...



Główny zamysł Bitwy Manewrowej polega na odcięciu 
rosyjskich wojsk pierwszorzutowych od ich podstawy 
operacyjnej dzięki „kalibrowanemu” oddziaływaniu 
bojowemu wydzielonych jednostek w Strefie Nękania, z 
zakłóceniem rosyjskich ciągów logistycznych, rozdzielenia 
batalionowych grup taktycznych nacierających w kierunku 
Warszawy od doskonałej rosyjskiej artylerii i systemów 
obrony powietrznej, oraz osłabienia działania rosyjskich 
systemów zapewniających rozpoznanie taktyczne i operacyjne 
koniecznie w Strefie Śmierci, a najlepiej także w  Strefie 
Nękania. 

Na tak „ukształtowanego” przeciwnika zostanie 
wyprowadzone wiele intensywnych uderzeń z różnych 
kierunków na tyły i flanki przeciwnika, dzięki przygotowaniu 
terenu i specjalnie zorganizowanych i szkolonych oddziałów 
rajdowych 18 dywizji oraz uzyskaniu lokalnej przewagi w 
świadomości sytuacyjnej i manewrze po bardzo krótkich 
liniach wewnętrznych dzięki wybudowanej podziemnej 
infrastrukturze wypadowej do rajdów czołgowych 

... która pozwoli na przyjęcie konfrontacji na wcześniej 
przygotowanych warunkach...



Najkrótszy dystans pomiędzy punktem w Warszawskim Trójkącie i terytorium Białorusi to trochę mniej niż 170 
km między Brześciem a Wilgą. Niedużo wydaje się, ale jednak utrzymanie przez Rosjan tego miejsca by uczynić 
Warszawę zakładnikiem rosyjskiej artylerii będzie wymagało ogromnego wysiłku logistycznego na odcinku 170 
km co najmniej ze względu na wielkie potrzeby amunicyjne dla rosyjskiej artylerii, znanej ze zużycia 
amunicyjnego by odciąć dojście do Warszawy i pokonać potencjalny opór na podejściu do stolicy.

Logistyka rosyjska szwankuje, zwłaszcza kołowa, która byłaby wymagana na tym odcinku i na odległości dalsze 
niż 120 km. Wojsko rosyjskie nie jest wojskiem sowieckim z dawnych czasów i ćwiczy aktywną obronę a nie 
głębokie manewry w stylu Operacji Bagration. Zwłaszcza gdyby nie pozwolić na zdobycie węzłów kolejowych w 
miastach i uniemożliwić zapewnienie logistyki koleją, do której od 120 lat Rosjanie przywiązują ogromną wagę 
mając nawet własne brygady kolejowe do przygotowania, odtwarzania logistyki kolejowej

Dlatego będzie kluczowe bronienie kilku kluczowych miast z węzłami kolejowymi. 

Największy dystans Nowy Dwór Mazowiecki – Grodno to prawie 260 km w linii prostej i około 300 szosą. W 
pierwszej fazie wojny polska obrona nie powinna skupić się na próbie utrzymania całego tej głębokości ale 
raczej podzielić ten cały obszar na wewnętrzną „Strefę Śmierci” i zewnętrzną „Strefę Nękania” . Ten podział i 
jego staranne dochowanie i wykonanie zadań taktycznych w strefach są arcyważne dla Planu Bitwy Manewrowej

... i sparaliżować logistykę przeciwnika



Zewnętrzna „Strefa Nękania” składa się z obszarów granicznych w Polsce i dalej 
w kierunku centrum państwa jakieś 100 km w głąb stref B, C i D. Zamiast starać 
się bronić i utrzymać tego terytorium polscy obrońcy powinni skupić się na 
użyciu tej strefy wyłącznie do selektywnego (nie wszędzie, nie zawsze i nie 
wobec wszystkich oddziałów przeciwnika, i wszystkich pojawiających się celów) 
nękania linii logistycznych i służb tyłowych rosyjskich w tym przede wszystkim 
artylerii, obrony powietrznej, lądowisk polowych śmigłowców uderzeniowych 
czy bezpilotowców poszukując „tłustych krów” drogich systemów walki by 
osiągnąć efekt rozdzielenie rosyjskiej artylerii rakietowej lufowej logistyki 
obrony powietrznej  od frontowych oddziałów. 

By to się udało Armia Nowego Wzoru powinna użyć oddziały lekkiej piechoty (6 
i 25., WOT, pułki rozpoznawcze) o bardzo niskiej sygnaturze w tej strefie 
zdolnych do rozproszenia się w lesie i w terenie ale wciąż dysponujących siłą 
uderzeniowa zdolną do niszczenia białych słoni i tłustych krów drogich 
systemów rosyjskich (amunicja krążąca w tych pododdziałach w tym 
eksperymentalnych brygadach dronowych) oraz niszczenia mostów i dróg. 
Niemniej jednak ich głównych  zadaniem powinno być zbieranie informacji 
przez rozliczne sensory i Humint także do krajowego połączonego systemu 
świadomości sytuacyjnej. Zwłaszcza co do kierunków i siły oddziałów 
uderzeniowych idących na zachód. Eksperymentalne brygady 6 i 25 powinny 
szkolić się w wysoko technologicznie nasyconej taktyce użycia amunicji 
krążącej, dronów i pocisków precyzyjnych w taktyce „hide and hit”

Zadania w „Strefie Nękania”



Ich sukces byłby zależny od:

Dostępu do broni o wystarczającej sile ognia by niszczyć priorytetowe cele i infrastrukturę (w tym uzupełnienia w tajnych schowkach. 
Skrytkatch w terenie, zawczasu przygotowane i lokalizacjach gdzie jednostki te ćwiczą w czasie pokoju, a te są te same co działanie w 
czasie wojny) 

Właściwego szkolenia i ćwiczeń by przetrwać i potrafić funkcjonować  długo na rozproszonym polu walki bez jasnych frontów i poza
liniami wroga (system ich dowodzenia musi być nieoczywisty, na swój sposób chaotyczny i nie pionowy, a raczej sieciowy na 
rozproszonym polu walki nawet łamliwy i powracający do swojego stanu po naruszeniu jednego lub kilku elementów.

Dostępu do systemu zbierania i przesyłu informacji o celach (upload i download) i wprowadzaniu ich do połączonego systemu 
świadomości sytuacyjnej 

Mobilności i zdolności do znikania w terenie i zdolność do prowadzenia pasywnej walki elektromagnetycznej, doskonałości w sztuce
kamuflażu, zdolność do maskowania i działania z dala od dróg bitych i szos, biwakowania, noclegów pod gołym niebem w terenie bez
wygód, doskonałej znajomości terenu i jego mieszkańców wschodniej Polski.

Zamiast wyposażania w ciężki sprzęt proponujemy przygotować bardzo wiele zabezpieczonych miejsc i kryjówek skąd byłyby bazy 
wypadowe z amunicja i paliwem oraz środkami logistycznymi za linią wroga. Priorytetem jest działania bezkontaktowe z wrogiem 
dzięki bezpilotowcom, amunicji krążącej  zamiast bezpośredniej konfrontacji bojowej z udziałem ludzi i jednostek w wyposażeniem 
osobistym. Na ich wyposażeniu muszą znaleźć się miny, granatniki w dużej liczbie, i mniejsze ilości pocisków kierowanych 
przeciwczołgowych. Idealnie by było, aby ogień pośredni pochodził z bezpilotwców a potem już w trakcie kolejnych faz konfliktu ze 
śmigłowców szturmowych. W kryjówkach powinien być zapas broni przeciwlotniczej bardzo bliskiego zasięgu dla pojedynczych 
żołnierzy (MANPADS) do zwalczania śmigłowców przeciwnika. To będzie istota strefy Nękania. 

Efektory w „Strefie Nękania”



Oddziały polskich sił specjalnych dodatkowo zostaną 
rozmieszczone bardzo blisko granicy (po obu jej stronach) by 
zbierać informacje wywiadowcze, umożliwiając namierzania i 
niszczenia potencjalnych celów, w tym być gotowe na akcje 
sabotażu. Działać niczym rozproszone „sensory” na wysuniętych 
stanowiskach dostarczać „na żywo” dane do połączonego systemu 
świadomości sytuacyjnej. W Strefie Nękania Wojska Obrony 
Terytorialnej będą odgrywać kluczową rolę. Ze względu na 
występowanie ważnych miast w Strefie takich jak Białystok, 
Radzyn Podlaski, Biała Podlaska, Góra Kalwaria, czy Siedlce 
jednostki WOT powinny zająć się przygotowaną improwizowaną 
obroną tych miast, szczególnie tam gdzie znajduje się węzeł 
kolejowy by pozbawić Rosjan łatwego zdobycia węzła i robienia 
logistyki koleją. Chodzi o to by Rosjanie nie mogli wziąć ich z 
marszu i by ich to kosztowało tempo parcia na Warszawę

Ważną rolę w „Strefie Nękania” odegrają SOF i WOT



18 dywizja zmechanizowana - 3 brygady na wschód od 
Warszawy, Abrams M1A2, plus opcjonalnie dodatkowa 
brygada za Wieprzem na południowej flance Bitwy 
Manewrowej, co uczyni dywizję czterobrygadową 

25. i 6. eksperymentalne brygady lekkiej piechoty z dronami 
w Strefie Nękania w wschód od linii Siedlce/Łomża  do 
granicy państwa

Jeden batalion 6 brygady na Przesmyku Suwalskim

Jeden batalion 25 brygady oraz elementy sił specjalnych na 
Wołyniu na Ukrainie

Pułki rozpoznawcze w Strefie Nękania operujące na flankach 
odpowiedzialności brygad lekkiej piechoty 

Siły polskie do Bitwy Manewrowej cz. 1



11 Dywizja Kawalerii Pancernej na Leo2 ze swoimi 2 brygadami na zachód 
od Warszawy gotowa do reakcji na południe, na wschód i na północ. Jedna 
brygada dywizji stacjonuje w Mariampolu na Litwie „wiąże” Kaliningrad 

16 dywizja z trzema swoimi brygadami odsunięta od granicy w głąb 
Warmii i Mazur i wyposażona w tracę kołową dla większej mobilności i 
łatwiejszej logistyki 

12 dywizja: 7 brygada obrony wybrzeża - dyslokacja na zachód od Gdańska 
– cała „na kołach”; jedna brygada dywizji w Miednikach Królewskich na 
Litwie, gdzie brygady zamiennie się rotują; kolejna brygada dywizji na 
północnym skrzydle Bitwy Manewrowej koło Modlina i Wyszogrodu

WOT w Strefie Nękania i w wybranych miastach (węzłach 
komunikacyjnych przeznaczonych obrony) oraz monitoring mostów i 
przepraw

Wojska specjalne na granicy oraz na Białorusi i na Ukrainie

Siły polskie do Bitwy Manewrowej cz. 2



Wszystkie siły w maksymalnej pełnej gotowości 
bojowej i w pełnej obsadzie. Maksymalizacja 
gotowości bojowej i sprowadzenie obecnych 
jednostek do pełnej obsady jest ważniejsze niż 
zwiększenie liczby wojska i jego struktury 
organizacyjnej.

Istniejąca struktura sił jest wystarczająca, jeśli 
jest w pełni ukompletowana (może tylko z jedną 
dodatkową brygadą dla 18. Dywizji 
Zmechanizowanej)

Kluczowe są gotowość bojowa i ukompletowanie



- zmiana stacjonowania jednostek dla Armii Nowego Wzoru
- rewolucyjna rozbudowa oddziałów rozpoznawczych
- organiczne udronowienie, 
- eksperymentalne brygady piechoty lekkiej
- sekcje walki elektromagnetycznej, 
- organiczna obrona powietrznej i saperzy oddziałach 
rajdowych, 
- zmiana struktury osobowej oddziałów czołgowych: 
- dwie lub nawet trzy załogi na jeden czołg w 18 dywizji, 
- zmniejszenie liczby czołgów w batalionach, 
- nowe metody logistyki, 
- zapewnienie „czołgów rezerwowych” do bardzo intensywnej 
walki z rosyjskimi batalionowymi grupami bojowymi. 
- „odchudzenie” liczby pojazdów w batalionach
- trakcja kołowa dla 12 i 16 dywizji
- do decyzji czy potrzebne są BWP w 18 dywizji w zespołach 
rajdowych

Ważne zmiany w przygotowaniu wojska



Wojska Specjalne odegrają istotną rolę w początkowych 
fazach konfliktu

Wojska Specjalne Rzeczypospolitej będą 
głównym orężem Armii Nowego Wzoru na 
niskich szczeblach eskalacji prowadzącej do 
rozpoczęcia Bitwy Manewrowej i 
optymalnym orężem, by Armia Nowego 
Wzoru kontrolowała eskalację w celu 
uruchomienia Art. 5 NATO. 

Wojska specjalne w czasie fazy 
przedkinetycznej muszą zostać wysunięte 
pod samą granicę i pod jednostki 
przeciwnika, a nawet za jego linie. 



Polski siły specjalne powinny się postarać stać się centrum regionalalnej 
specjalizacji dla SOF co powozli rotować i szkolić oficerów m in. 
amerykasnich sil specjalnych co zwiększa szasnę na wprowadzenie USA 
do wojny już poniżej art. 5 co ma silny element odstraszania

Siły specjalne powinny zostać rozbudowane, oraz ćwiczyć na Ukrainie, 
Litwie i znać dobrze Białoruś. Poniżej art. 5 NATO i otwartej wojny 
konwencjonalnej są królami pola bitwy; siły specjalne jako „sensor” w 
wysoce zaawansowanej wojnie technologicznej w reżimie broni 
precyzyjnych. Powinni mówić po rosyjsku, białoruski i ukraińsku. 
Szkolenie do sabotażu i targetingu w wysuniętych bazach wypadowych 
jako ważny element nowoczesnej bitwy zwiadowczej i walki precyzyjnej 
na odległość.

Siły specjalne jako inkubator Armii Nowego Wzoru jeśli chodzi o morale, 
szkolenie kadry, elastyczność taktyczna i operacyjna, model pozyskiwania 
sprzętu i materiałów, dowodzenia na coraz bardziej „mozaikowym polu” 
walki 

Wojska Specjalne odegrają istotną rolę w początkowych 
fazach konfliktu



Transformacja 6 i 25 brygad na brygady lekkiej piechoty 
dronowej

6 brygada i 25 brygada przeformowane na brygady 
lekkiej piechoty dronowej na stałe mają stacjonować w 
rozproszeniu (optymalnie kompaniami) w Strefie 
Nękania i szkolić się w realnym terenie ich 
odpowiedzialności z razie wojny, z całkowicie nową 
taktyką działania, o której piszemy szeroko w raporcie 
i oddzielnej prezentacji



Pilna potrzeba wdrożenia obrony powietrznej „Narew”

Należy pilnie wprowadzić do Armii Nowego 
Wzoru systemy obrony powietrznej programu 
„Narew” dla zapewnienia  sobie możliwości 
realizacji Planu Bitwy Manewrowej w Strefie 
Śmierci. 



Zmiana podejścia do dronów: masowe wprowadzenie tysięcy dronów 
różnego szczebla i amunicji krążącej, 

Zmiana filozofii użycia sprzętu, nie bać jego utraty a w zamian nasycić 
pole walki i „zużyć” przeciwnika liczbą środków bojowych, najlepiej 
polskiej produkcji 

Nowe podejście – zgoda na straty i utraty bojowe i zamęczania” 
przeciwnika dronami., drony tańsze ale liczniejsze. Podejście do 
produkcji – „learn as you develop””

Należy kupować tylko takie systemy, których wizerunkowo nie będziemy 
się bali tracić, a skoro już mamy to należy zadbać, by nie stały się 
„białymi słoniami”. 

Takie systemy jak nieliczne fregaty lub F35 - wizerunkowo piękne i 
polityczna obawa o straty, doprowadzi do bezużyteczności ich na wojnie 
lub ewakuacji by „lepiej” służyły do dalszej wojny (nie wiadomo jakiej i 
jaki byłby jej cel polityczny) zamiast służyć Armii Nowego Wzoru.  

Aktywne użycie sprzętu i udronowienie sił zbrojnych



Wojska Obrony Terytorialnej mają szykować się do 
walki rozproszonej w Strefie Nękania, wspólnie 
odbywać co jakiś czas szkolenie z 6. i 25. brygadami, w 
tym dokonywać uzupełnienia tych brygad wskutek 
strat bojowych, więc potrzeba używania takiego 
samego sprzętu; do WOTu będzie należało: fortyfikacja 
oraz miejscami improwizowana obrona miast węzłów 
kolejowych i jeśli by się dało miast węzłów drogowych: 
Białystok, Biała Podlaska, Łomża, Ostrów 
Mazowiecka, Radzyń Podlaski, Siedlce, Dęblin, 
Wyszków, Warka i Białobrzegi, Płock, Włocławek, 
Toruń.

Aktywne użycie sprzętu i udronowienie sił zbrojnych



Rosjanie będą unikali walki w miastach, obrona tych 
miast węzłów komunikacyjnych w Strefie Nękania 
posłuży do odstraszania Rosjan przed wejściem do 
tych miast. 

Rosjanie będą próbowali organizować logistykę 
powietrzną tworząc cele dla naszych oddziałów w 
Strefie Nękania oraz ewentualnie będą tworzyć 
obejścia miast dzięki pracom saperskim na barierach 
rzecznych, podmokłych i terenowych, gdy mosty w 
mieście będą  w polskich rękach. 

Rosjanie będą mogli to robić jednak na pół gwizdka, 
bo batalionowe grupy taktyczne nie są liczne i muszą 
się koncentrować na wysiłku rajdowym w kierunku 
Trójkąta Warszawskiego, by zachować siłę oddziałów 
pierwszorzutowych do sporej skali operacji niezbędnej 
do pokonania Polski.  

Taktyka w obszarach okołomiejskich



W Białymstoku znajduje się węzeł kolejowy, zarządzający ruchem pociągów w pięciu kierunkach. 
Zapewnia on dostęp do miasta z dwóch kierunków i wyjście z niego w głąb Polski w trzech. Sam ten 
fakt czyni Białystok niezwykle ważnym. Jeżeli wojska rosyjskie zdobyłyby liczącą 19 tysięcy 
mieszkańców Sokółkę, z pewnością uczyniłyby z niej węzeł logistyczny dla całego, biegnącego 
wzdłuż Bugu, ramienia operacji okrążającej. (fot. Google Earth/Nicholas Myers)

Istotne znaczenie węzła komunikacyjnego w Białymstoku



Teren na północ od Brześcia jest znacznie mniej bagnisty i zalesiony niż ten wzdłuż 
granicy polsko-białoruskiej na wysokości Białegostoku. Podobnie jak w wypadku osi 
północnych, również oś południowa dysponuje siecią połączeń drogowych i kolejowych 
stanowiących linie komunikacyjne mogące ułatwić natarcie w głąb polskiego 
terytorium. (fot. Google Earth/zbiory autora)

Potencjalne arterie komunikacyjne dla sił przeciwnika



Kierunek natarcia na zachód by połączyć się z wojskami przez dość dogodny otwarty teren. 
Na zachód od Białegostoku punktem kluczowym stałaby się Ostrów Mazowiecka. Uniemożliwiłaby 
ona domknięcie flanki okrążenia. Jeżeli siły rosyjskie zdołałyby zdobyć miasto, mogłyby podjąć 
próbę przekroczenia linii Narwi na całej jej długości. Z kolei lewa flanka okrążenia dążyłaby do 
zdobycia i utrzymania siedmiu mostów drogowych i trzech kolejowych oraz przeprawy promowej 
na Bugu, pomiędzy granicą białoruską a zbiegiem Narwi i Bugu. Zapewniłoby to osłonę siłom 
przemieszczającym się wzdłuż tej osi operacyjnej przed kontratakiem wojsk polskich operujących 
na południe od Bugu.

Potencjalne arterie komunikacyjne dla sił przeciwnika



Zdecentralizowane magazyny powinny zostać 
utworzone w regionie przygranicznym, aby zasilać 
jednostki w Strefie Nękania. 

Te składy powinny być wyposażone w amunicję i 
sprzęt łączności, aby wysunięte siły Armii Nowego 
Wzoru mogły szybko zaopatrywać się w zaopatrzenie i 
rozpoznawać pozycje wroga, usuwać „miękkie” cele, 
niszczyć infrastrukturę krytyczną i wywoływać 
zdolności głębokiego uderzenia w tym informować 
identyfikacji celów o wysokim priorytecie na 
terytorium Polski. 

Odkrycie przez Rosjan któregokolwiek z tych 
magazynów nie powinno dawać wskazówek, jak 
zneutralizować inne, ani stwarzać egzystencjalnego 
kryzysu siłom nękającym rosyjskie linie logistyczne w 
Strefie Nękania.

Rozproszone magazyny i składy



18. Dywizja Zmechanizowana powinna 
przygotować dużą ilość (ponad 100) 
podziemnych bunkrów/schronów, w 
których ciężkie systemy bojowe, takie jak 
czołg podstawowy Abrams i 
zmodyfikowany/nowy BWP lub kołowe 
transportery, będą mogły zostać bazować 
i być naprawiane, do użycia na polu 
bitwy w decydującym momencie. 

Fałszywe bazy, kamuflaż, udawane 
pojazdy i systemy i polska maskirowka

Rozproszone czołgi i pojazdy ciężkie



Należy przygotować nową infrastrukturę 
umożliwiającą realizację Bitwy Manewrowej: 
zapełnione magazyny i schowki materiałowo-
amunicyjne dla jednostek Armii Nowego Wzoru w 
Strefie Nękania na wschód od linii Siedlce-Łomża aż 
do granicy państwa.

Należy przygotować nową infrastrukturę 
umożliwiającą w Strefie Śmierci: obszerne bunkry i 
schrony podziemne, w tajnych lokalizacjach, ponad sto 
lokalizacji, w tym fałszywe, stropy odporne na 
uderzenia pociskami balistycznymi i manewrującymi, 
kilka wjazdów i wyjazdów, budowane z 
wykorzystaniem układu terenu dla komplikacji 
planowanych uderzeń, specjalnie zespoły warsztatowe 
i logistyczne do obsługi Abramsów w tych schronach, 
ekipy do odgruzowania wjazdów i wyjazdów. 

Rozproszone czołgi i pojazdy ciężkie



Obrona powietrzna bliskiego zasięgu powinna być zintegrowana z niższymi 
szczeblami dowodzenia w taki sam sposób, w jaki uwzględniono już artylerię. 
Powinno to koncentrować się zarówno na kinetycznej obronie na niskich 
wysokościach, jak i na ingerencji w ramach wojny elektronicznej przez 
bezzałogowe zdolności wroga do rozpoznania i uderzenia.

Rola obrony powietrznej



16 dywizja zmechanizowana odsunięta od granicy i zmieniona na trakcję kołową 
z organicznymi licznymi dronami powietrznymi i znacznie bardziej mobilnymi, 
większymi i o większych zdolnościach poddodziałów rozpoznawczych. Celem 
większa mobilność dywizji, rewolucyjnie skrócony czas reakcji, znacznie 
mniejsze koszty i ciężar organizacyjny logistyki.

Rola 16. Dywizji Zmechanizowanej



12 dywizja zmechanizowana podzielona: jedna 
brygada na północ od Narwi i Modlina do 
przesłaniania kierunku od Grodna i Obwodu 
Kaliningradzkiego od północy; kolejna brygada za 
Wieprzem do zabezpieczenia Dęblina i głębi kraju w 
razie oskrzydlania od południa polskiego Planu Bitwy 
Manewrowej, o ostatnia w Miednikach Królewskich na 
Litwie; trzy brygady na trakcji kołowej całkowicie, 
wszystkie się rotują zmieniając na Litwę do Miedników 
Królewskich. Celem trakcji kołowej - większa 
mobilność dywizji, rewolucyjnie skrócony czas reakcji, 
znacznie mniejsze koszty i ciężar organizacyjny 
logistyki 

Rola 12. Dywizji Zmechanizowanej



Wszystkie jednostki w odległości max 6 godzin ruchu 
od wojennych rejonów ześrodkowań desygnowanego 
miejsca rozstawienia niezbędnych systemów łączności 
i dowodzenia.  Wszystkie jednostki zlokalizowane po 
właściwej stronie rzeki by zapobiec chaosowi w razie 
zniszczenia mostów i przepraw przez rosyjski 
kompleks rozpoznawczo-uderzeniowy lub Specnaz
zaraz na początku wojny.

Rozmieszczenie jednostek i mobilność



Artyleria dalekiego zasięgu programu Homar ma 
stacjonować w lasach wokół Warszawy oraz na południe 
od Wieprza i Lublina 

Przy czym należy zamiast jednego mieć 6 
dywizjonów, po jednym dla każdej dywizji oraz dwa do 
dyspozycji polskiego dowództwa na wybranym kierunku. 
Rosjanie będą chcieli je zneutralizować, więc będzie się 
toczyła walka o ich przetrwanie i skuteczność, musimy je 
ochronić, a Rosjanie mają zużywać zasoby na tę walkę i 
odciągać siły i środki od najbardziej istotnej walki w 
Strefie Śmierci 

Polska artyleria lufowa i rakietowa w stałym 
kontakcie z pododdziałami rozpoznawczymi w 
Strefie Śmierci

Artyleria



Inny sposób szkolenia jednostek” wyjazdy na drogi 
publiczne, poznawanie miejscowej ludności, bardziej 
„terytorialne” podejście jednostek gdzie przyjdzie im 
walczyć i budowanie więzi z ludnością i obszarem 
odpowiedzialności, poznawanie terenu „na pamięć”. 

Wyrywkowe nagłe ćwiczenia z błyskawicznym 
wymarszem z koszar na wzór ćwiczeń rosyjskich, tylko 
na bliskie dystanse do rejony odpowiedzialności w 
ramach Bitwy Manewrowej Armii Nowego Wzoru. 

Przygotowanie i ćwiczenia



Szkolenie elementów kompleksu rozpoznawczo-
uderzeniowego oraz sił specjalnych oraz oddziałów 
dronowych do koncepcji War as a Service

Stworzenie procedury tworzenia polskich 
„Lisowczyków” jako formacji oficjalnie nie należącej 
do Armii Nowego Wzoru ale składającej się z byłych jej 
żołnierzy i oficerów i służącej interesom państwa 
polskiego z jednoczesnym przywilejem wyparcia się 
przynależności ?

War as a service i jednostki nieoficjalne



Szkolenie pilotów do walki bez dominacji 
informacyjnej w powietrzu, czyli inaczej niż szkolą i 
latają Amerykanie. 

Wzmocnienie zdolności do walki elektromagnetycznej 
począwszy już od poziomu plutonu

Budowa tymczasowych lotnisk dla śmigłowców w 
Strefie Śmierci 

Pułki rozpoznawcze na lżejszych i bardziej mobilnych 
pojazdach, z dronami i długodystansowym ppk oraz 
zdolnością współdziałania z artylerią 

Przygotowanie pilotów w kontekście lokalnych 
możliwości 



Batalionowa grupa taktyczna w dywizjach kawalerii pancernej i zmechanizowanej zredukowana do 44 
czołgów i 12 BWP lub transporterów kołowych. W przypadku rajdów czołgowych 18 dywizji, piechota 
tylko do przesłaniania czołgów, i ochrony czołgów na perymetrze, w nocy, w zabudowaniach niczym 
„sensory” oraz do obsługi dronów rozpoznawczych i taktycznych

BWP tylko do 11 i 18 dywizji, choć w 18 może wystarczą kołowe transportery Rosomak do 
towarzyszenia czołgom w rajdach czołgowych.

Mniejsze batalionowe grupy taktyczne



Pododdziały rozpoznawcze dywizji 18 – pluton rozpoznawcze na ośmiu samochodach 4x4, 
z dronami i kierowanymi pociskami przeciwczołgowymi i zdolnością nawiązania 
błyskawicznej walki bez czekania na czołgi i zaraz potem odskoku z jednoczesnym 
przykryciem ogniem artylerii brygadowej i dywizyjnej z dystansu 40 km., z noktowizją 
termowizją, i szybkim feed’em do systemu świadomości sytuacyjnej

Wyposażenie pododdziałów 18 dywizji



Pozostałe dwie dywizje – trakcja kołowa na bazie 
Rosomaka jako platformy bazowej, do rozważenia 
wersja z działem 105 mm dla niszczenia celów 
umocnionych i walki z pojazdami przeciwnika 

Wyposażenie pozostałych dywizji



Rozbudowa zdolności minowych i robotyki lądowej na 
głównych osiach poruszania się przeciwnika.

Miny i robotyka lądowa



Wycofanie T72, PT91 tylko tyle ile potrzeba do podgrywania 
na dużą skalę operacyjną OPFORu w garnizonie Budowo 
koło poligonu Drawskiego

Ograniczenie roli T72 i PT91



Pozyskanie pocisków manewrujących ziemia-ziemia od państw średnich jak 
Korea Południowa, Ukraina, Turcja, Australia, pociski manewrujące jako 
rozwiązanie prowadzące do manewrujących pocisków hipersonicznych w 
przyszłości. Duże mocarstwa nie będą chciały proliferacji tej technologii 

Nie ma potrzeby budowy własnych zdolności pocisków balistycznych

Pozyskanie pocisków manewrujących ziemia-ziemia



Rozbudowa artylerii Armii Nowego Wzoru systemu Krab, Homar i 
Langusta

Armia Nowego Wzoru będzie potrzebowała śmigłowców szturmowych do 
zintensyfikowania Bitwy Manewrowej w Strefie Śmierci, pod warunkiem, 
że Rosjanie nie ustanowią swojej supremacji w powietrzu w Strefie; do tego 
będziemy potrzebowali improwizowanych lądowisk w Strefie Śmierci

Własny system AWACS, ale na mniejszej platformie powietrznej, do 
koordynowania działań poza linią horyzontu radarowego i zdolnych do 
niewyłączenia systemów własnych w obawie przed zniszczeniem pociskami 
naprowadzanymi na emisję radarową jak to często w zwyczaju mają robić 
radary naziemne w obliczu akcji przeciwnika

Doskonały system identyfikacji swój-obcy w bardzo intensywnej strefie 
walki w Strefie Śmierci    

Rozbudowanie autonomicznych systemów artylerii i 
rozpoznania



Należy zabezpieczyć zawczasu części zamienne do 
wszystkich amerykańskich systemów, bo Amerykanie 
już sugerują, że mogą zatrzymać logistykę części 
zamiennych z e względu na priorytet Pacyfiku, a wojna 
tam jest prawdopodobna. Nasza Bitwa Manewrowa 
może się odbywać, gdy na Pacyfiku Amerykanie będą 
toczyć wojnę z Chinami i Europa może być pobocznym 
teatrem operacyjnym

Zapas części zamiennych – krytyczny w przypadku 
konfrontacji na Pacyfiku



Cena wyposażenia (bez kosztów osobowych i szkolenia) eksperymentalnego batalionu dronowego w ponad tysiąc 
sztuk aminucji krążącej bardzo bliskiego zasięgu i 150 sztuk amunicji o większym zasięgu taktycznym oraz 5 
zestawów po 20 sztuk bezpilotowca zasięgu taktycznego zapewniającego także łączność taktyczną, do tego 4-5 
bezplitowców rozpoznwczo-komunikacyjnych o dłuższym czasie lotu stawiające C2 dla batalionu nie powinno 
przekraczać kwoty 600 milionów złotych. To jest koszt ok. 2% zakupu samolotów F35 dla Polski (4,6 mld USD 
plus VAT, czyli ok. 17,8 mld PLN, lub nabycia systemu Patriot (Wisła) za kwotę porównywalna tj. 4,75 mld USD.   
Jeden samolot F35 w takim układzie kosztuje 87,3 miliona USD (czyli ok. 400 milionów PLN) nie wiele mniej 
niż całe wyposażenie dla eksperymentalnego batalionu dronowego. Taki batalion z brygad eksperymentalnych 
lekkiej piechoty w Strefie Nękania będzie rozpraszał się w małych zespołach i sekcjach bojowych w terenie 
zalesionym lub wiejskim urozmaiconym w rozproszonej zabudowie i rozdrobnionej agrokulturze przeważających 
we wschodniej Polsce umiejętnie nasycając wszystkie osie komunikacji przeciwnika używając amunicji krążącej, 
uzbrojonych bezpilotowców amunicji precyzyjnej i innych zautomatyzowanych systemów które będą degradować 
i niszczyć logistykę rosyjską i cenne systemy uzbrojenia. To zmieni rosyjską kalkulację kosztów/korzyści i 
negatywnie wpływie na pierwszorzutowe jednostki rosyjskie walczące bliżej Warszawy jeśli chodzi o części 
zamienne, amunicję, morale oraz, co byłoby optymalne, pozbawiałoby wsparcia ognia pośredniego artylerii. 

Zważywszy ze armia rosyjska to armia artylerii a oddziałami czołgów do rajdów manewrowych byłoby to 
złamanie kręgosłupa potencjału wojsk lądowych Rosji i ich sztuki  operacyjnej.  Dodatkowo niezależne pułki 
rozpoznawcze z Hrubieszowa, Białegostoku i Lidzbarka Warmińskiego powinny przemieszczać się nieustannie 
obserwując poruszającego się przeciwnika, działając w bardzo małych formacjach ultramobilnych, mniejszych 
niż plutony i uzbrojonych w lekkie środki do zwalczania czołgów. Jednostki te miałyby być trudne do wykrycia a 
jednocześnie ich zabicie. Wyeliminowanie nie wpłynęłoby na dalsze procedowania Planu Bitwy Manewrowej. 

Koszty nowych rozwiązań dla ANW są w zasięgu 
obecnego polskiego budżetu



Dziękuję bardzo:-)

Mnóstwo osób w projekcie

Wojsko i poza wojskiem
Anonimowi i nie-anonimowi współpracownicy

Zdj. Remik Iwuć



Wojna na morzach przybrzeżnych Oceanu Światowego, 
zwłaszcza na tzw. „morzach wąskich”, zamkniętych lub prawie 
zamkniętych w masach kontynentalnych - a takim jest Bałtyk, 
jest wojną morską o bardzo specyficznym charakterze. 

W XXI wieku, gdy oprócz znanego już zagrożenia minami, 
torpedami oraz okrętami podwodnymi czyhającymi w ciszy na 
dnie akwenu, a także pociskami manewrującymi odpalanymi z 
innych okrętów, zagrożeniem dla floty stała się także amunicja 
klasy stand-off wystrzeliwana z samolotów i 
dronów/bezpilotowców, pociski hipersoniczne, bardzo 
skuteczne pociski manewrujące nabrzeżnych baterii oraz całe 
spektrum zdolności elektromagnetycznych służących do 
rażenia systemów sensorycznych wrogiej floty. 

Wojna na Bałtyku



Żeby dobrze zrozumieć argumenty niezbędne do fachowej dyskusji czy 
debaty na temat nowoczesnej wojny morskiej zalecamy zapoznanie się 
z opracowaniami na temat charakteru nowoczesnej wojny na takich 
akwenach jak Bałtyk, zwłaszcza tymi pochodzącymi z najważniejszego 
ośrodka na świecie zajmującego się przygotowaniem do wojny 
morskiej, jakim jest amerykański US Naval War College.  

Ale także z innych opracowań Amerykanów, którzy od 1944 (po 
złamaniu floty japońskiej w serii bitew na Pacyfiku) roku dominują na 
morzach i oceanach świata i z tego powodu najlepiej znają się na fachu 
wojny morskiej. 

Charakter wojny morskiej w wodach przybrzeżnych



Co innego pokojowe demonstracje wiarygodności amerykańskiego i 
NATO-wskiego gwaranta bezpieczeństwa państw na wschodniej 
flance i podtrzymywanie tejże sojuszniczej wiarygodności w dobie 
pokoju czy nawet w erze trwającej już rywalizacji strategicznej 
podczas różnych ćwiczeń itp. (w tym oczywiście deklaracje 
amerykańskich polityków i dyplomatów – na tym polega ich 
zadanie podtrzymywania wiarygodności gwarancji 
bezpieczeństwa, która jest „walutą” w stosunkach 
międzynarodowych), 

- a co innego realna obecność morska w trakcie wojny. 

Warto by w Polsce rozróżniać te dwie diametralnie różne sprawy.  

US Navy na Bałtyku?



➢ Należy pamiętać, że z perspektywy geografii wojskowej i sztuki 

wojennej Polska jest krajem lądowym i wszystkie wojny z jej 

udziałem, lub na jej terytorium rozstrzygały się w zmaganiach 

zbrojnych na lądzie, a nie poprzez blokadę morską, desant lub inne 

zastosowanie sił morskich. 

➢ Bałtyk z wojskowego punktu widzenia operacji dotyczących Polski, 

w tym obrony jej terytorium stanowi drugorzędny teatr zmagań, 

tylko ewentualną i bardzo niepewną flankę działań głównych. Ta 

refleksja powinna być obecna przy ustalaniu priorytetów 

modernizacyjnych i związanych z nimi wydatkach na Siły Zbrojne 

RP.

➢ Jedynym wyjątkiem od tej zasady mogłaby być sojusznicza operacja 

obronna państw bałtyckich. 

Flanka działań głównych



➢ Dla swych szans powodzenia, taka operacja wymagała by jednak także 

zaangażowania znacznie poważniejszych sił morskich i powietrznych 

sojuszników, w szczególności Amerykanów i Brytyjczyków, a także 

możliwości korzystania ze szwedzkiej, ewentualnie także fińskiej przestrzeni 

powietrznej i morskiej. 

➢ W takim sojuszniczym scenariuszu polska Marynarka Wojenna i tak nie 

miałaby kluczowego znaczenia dla takiej operacji, więc nie ma sensu 

inwestować w jej zdolności związane z tzw. kontrolą morza (do czego 

potrzebne są duże okręty nawodne), która musiałaby zostać uzyskana i 

utrzymana przez NATO by realnie utrzymać morską linię komunikacyjną do 

państw bałtyckich lub Polski. 

➢ Zresztą niepewny byłby i tak sukces takiej operacji ze względu na specyficzne 

uwarunkowania wojny morskiej na wąskim morzu, jakim jest Bałtyk. 

➢ Istnieje dlatego spore prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że duże 

okręty nawodne NATO w ogóle nie wpłyną na Bałtyk w trakcie wojny ze 

względu na ryzyko, które taka decyzja wywołałaby dla flot państw sojuszu. 

NATO w Zatoce Ryskiej



➢ Płytka woda Bałtyku oraz warunki hydrologiczne i zasady 

funkcjonowania nowoczesnych flot ograniczają na Bałtyku ruch dużych 

okrętów nawodnych w trakcie wojny z kompetentnym przeciwnikiem. 

➢ Okręty US Navy musiałaby pływać wolniej podczas przechodzenia przez 

bardzo płytkie bałtyckie wody i to bardzo przewidywalnymi trasami, co 

wystawia je na akcję i zasadzki przeciwnika, i pozbawia głównego atutu 

floty – jakim jest wysoka mobilność i nieprzewidywalność. 

➢ Problemy pojawiają się dla amerykańskich okrętów nawet na dość jak na 

Bałtyk głębokich wodach. Wpływ głębokości wody pod kilem jest dość 

znaczący dla dużych okrętów nawodnych przy wyższych prędkościach 

niż dwadzieścia pięć węzłów. 

➢ To właśnie prędkość poruszania się daje mobilność i manewrowość 

okrętowi jako skutecznej platformie bojowej, którą ma być ciężko 

namierzyć i na nią się naprowadzić rakietami i torpedami. 

Morze kontynentalne



➢ Płytka woda Bałtyku znacznie utrudnia użycie współczesnych torped 

przez zarówno okręty nawodne i okręty podwodne. 

➢ Płytka woda ułatwia natomiast eksploatację wszystkich typów min 

przeciw flocie wchodzącej operacjami na Bałtyk.  

➢ Miny do użycia przeciwko okrętom podwodnym mogą być co prawda 

kładzione na głębokość około 660 stóp, jednak ich skuteczność jest 

najlepsza na wodach płytszych niż 230 stóp. 

➢ Zatem mała głębokość wody czyni bardzo efektywną również wojnę 

minową, co sprzyja zwalczaniu „kontroli morza”, którą musiałby uzyskać 

floty NATOwskie by mieć linie komunikacyjne do państw bałtyckich. 

➢ Głębokość wody Bałtyku często odpowiada maksymalnej efektywnej 

głębokości min dennych w wielu kluczowych dla komunikacji morskiej 

miejscach. 

Morze kontynentalne



Działa to też przeciw akcjom rosyjskim

Położenie min jest szczególnie istotne dla zapobieżenia operacjom desantowym na własnym wybrzeżu 
Samo usunięcie min zajmuje dni i tygodnie oraz jest obarczone ryzykiem uszkodzenia lub utraty okrętu. 
Miny są tanie i proste w użyciu, a szeroki wachlarz ich rodzajów ułatwia planowanie ich użycia. 

Miny zatopiły w czasie II wojny światowej więcej okrętów i statków niż łącznie inne środki bojowe, a w czasie 
wojny w Zatoce w 1991 roku uszkodziły więcej okrętów koalicji niż inne środki bojowe. 

Ważnym jest, aby zdolności stawiania min miały wszystkie jednostki floty, jak również samoloty.   

Morze kontynentalne



Efektem jest niestandardowa propagacja fal elektromagnetycznych, co wpływa znacząco na zasięg 
radaru i łączności radiowej oraz czujników elektrooptycznych amerykańskiej floty oceanicznej 
wchodzącej na Bałtyk. 

Na skuteczność radarów pokładowych w walce z nisko latającymi celami powietrznymi w pobliżu 
wybrzeża również negatywny wpływ wywiera zjawisko „szumu” z lądu, co przekłada się na duże 
trudności w wykrywaniu małych i bardzo małych celów, co z kolei sprzyja wojnie nawigacyjnej 
prowadzonej przez przeciwnika i możliwości zmylania i używania całej masy fałszywych celów czy 
makiet. 

Wojna o Falklandy z 1982 r. pokazuje wielkie problemy związane z wykorzystaniem radarów 
okrętowych floty oceanicznej do wykrywania i identyfikacji celów nisko latających przy szumach i 
odbiciach z lądu w wodach przybrzeżnych. 

Nieregularny nawet  rozkład kształtów i rozmiarów fal, prędkości wiatru i jego kierunku, wysokość i 
kierunek falowania wody, a także czynniki biologiczne mogą mieć duży wpływ na wyniki pomiarów 
radarowych okrętów nawodnych na Bałtyku. To wszystko powoduje, że wykrycie celów o małym 
przekroju radarowym jest niezwykle trudne. 

Zakłócenia elektromagentyczna cz.1



Na Bałtyku czujniki elektroniczne floty używane w pobliżu wybrzeża są podatne na degradację, a 
jakość transmisji słabnie z powodu różnych anomalii klimatycznych, elektromagnetycznych (EM) 
i atmosferycznych, szumu wynikającego z bliskości lądu i interferencji wynikających z aktywności 
ludzi na lądzie oraz z racji bliskości wielu różnych źródeł elektromagnetycznych.

Systemy komunikacyjne na pełnym morzu dla amerykańskiej floty oceanicznej różnią się jakością 
pracy od tych w przybrzeżnych wodach Bałtyku wskutek temperatury, ciśnienia, wilgotności i 
innych zjawisk odmiennych od oceanicznych. 

Kolejnym problemem jest bliska obecność dużej liczby sieci telefonii komórkowej i komercyjnych 
nadajników naziemnych, jak telewizji, samolotów komercyjnych i statków handlowych. 

To z kolei stwarza znaczne trudności przy wykorzystywania sensorów wywiadu nasłuchowego do 
sortowania i identyfikacji emiterów lub sygnałów przeciwnika. 

Zakłócenia elektromagentyczna cz.2



Takiego charakteru wojny morskiej, który przedstawiono 
powyżej nie znoszą dominujące floty oceaniczne i dlatego 
będą niechętne wejść na Bałtyk w razie wojny z 
kompetentnym przeciwnikiem, jakim jest Rosja, która 
dysponuje poważnymi zdolnościami anty-dostępowymi

Pomoc amerykańska?



Niewielki rozmiar typowego wąskiego morza pozwala zarówno napastnikowi, jak i obrońcy (nawet dużo 
słabszemu) na obserwację stałą dużej części teatru wojny morskiej. Nawet słabsza strona może prowadzić ciągły 
rekonesans i widzieć silniejszego teoretycznie przeciwnika. 

W związku z tym duże okręty nawodne floty amerykańskiej czy brytyjskiej lub francuskiej miałyby trudności z 
pozostaniem niewykrytym. 

Mniejsze wrogie okręty z kolei mogą wykorzystać duże zagęszczenie ruchu handlowego w połączeniu z obecnością 
przybrzeżnych wysp i wysepek, aby ukryć swoją obecność. 

Obecność licznych zawsze na Bałtyku statków handlowych, niebiorących udziału w walce (zwłaszcza na początku 
wojny),  sprawia również, że identyfikacja celów jest bardzo duża bardziej skomplikowane niż na otwartym 
oceanie. 

Radary okrętowe wykrywałyby nadciągające samoloty lub pociski manewrujące na znacznie krótszych 
odległościach niż ich nominalnie skuteczne zasięgi ze względu na obecność zakłóceń i szumu z lądu. 

Podobnie radary powietrzne nad morzem mogą mieć problemy z wykrywaniem celów powietrznych lecących 
bardzo nisko lub nad terenem silnie odbijającym fale radarowe. 

Morze kontynentalne



Wykrycie wrogich okrętów podwodnych i min w przybrzeżnych wodach również jest dużo bardziej złożone i 
niepewne niż na otwartym oceanie  

Jest to w dużej mierze wynik płytkości wód, osobliwości hydrograficznych i wysoki poziom hałasu otoczenia  

W płytkiej wodzie rozchodzenie się dźwięku jest ogólnie trudne do przewidzenia ze względu na duże wahania 
sezonowe i dzienne temperatura morza, zasolenie, fale, pływy i prądy, wszelki napływ słodkiej wody oraz odbicie 
i pochłanianie spowodowane zmianami dna morskiego  

Ponadto naturalny wywołany przez człowieka hałas otoczenia potęguje problem polowania na okręty podwodne 
w płytkich wodach. 

W porównaniu do wojny na otwartym oceanie, czas ostrzegania i reakcji w przybrzeżne są znacznie skrócone 
przez krótkie odległości i dużą prędkość nowoczesnych platform formy i broni  

Dzieje się tak zwłaszcza na wąskich morzach z wyspami, jak Bałtyk, gdzie walczący na małych powierzchniach 
mogą się nagle ukryć i zaatakować z bliskiej odległości. 

Pociski manewrujący może zostać wystrzelony przeciw okrętowi nawodnemu z ukrytych pozycji za wyspami, na 
trasie przelotu tak maskując trajektorie, że ostatecznie pozostawi obrońcom okrętu bardzo mało czasu na 
reakcję.

Morze kontynentalne



Na wodach bałtyckich okręty są szczególnie podatne na ataki ze strony pocisków manewrujących i torped. 

Naddźwiękowe pociski manewrujące latają na bardzo małej wysokości i mogą wykonywać manewry unikowe w 
końcowej fazie lotu. 

Rosyjski pocisk manewrujący lecący z prędkością 2,5 Macha i na małej wysokości zostałby 
wykryty z odległości piętnaście mil; dotarcie do zamierzonego celu jakim jest okręt zajęłoby mu 
tylko trzydzieści trzy sekundy.

Zaawansowane wersje pocisków manewrujących można zaprogramować, aby uniknęły wykrycia przez 
gwałtowną zmianę kierunku i atakowanie innego celu na tym samym obszarze ogólnym. 

Okręt zaatakowany miałby duże trudności z kontrowaniem pocisków manewrujących wystrzelonych 
jednocześnie lub w krótkim czasie przez samoloty, okręty nawodne, podwodne i jeszcze do tego z brzegu.  To 
samo wyzwanie, jakim jest krótki czas reakcji, dotyczy ciężkich torped 

Morze kontynentalne



Jedną z głównych cech walki morskiej na morzach 
przybrzeżnych jest na ogół częsta radykalna zmiana sytuacji 
taktycznych i operacyjnych. 

Częstotliwość kontaktu między przeciwnymi siłami byłaby 
także znacznie wyższa niż na otwartym oceanie. 

Walka byłaby toczona z bliskiej odległości; spotkania byłyby 
nagłe, krótkie i gwałtowne.  

Główne warunki sukcesu w wojnie na Bałtyku to przede 
wszystkim przewaga powietrzna wynikając z kontroli brzegu 
dominującego nad danym fragmentem Bałtyku 

Morze kontynentalne



Na zmianę sceptycznego podejścia do rozbudowy zdolności Marynarki Wojennej RP może 
wpłynąć wyłącznie zmienna polegająca na uwarunkowaniu, iż Białoruś (ani Ukraina) nie 
będą służyły rosyjskim siłom zbrojnym jako pozycje wyjściowe do wojny z Polską, a 
terytorium ani przestrzeń powietrzna tych państw nie będzie służyć wysiłkowi wojennemu 
Rosji. 

Możliwość korzystania przez armię rosyjską z terytorium białoruskiego (a do tego 
ukraińskiego) czyni realizację planu wykorzystania Bałtyku dla polskich działań 
operacyjnych znacznie mniej istotną dla wojny, w tym wojny sojuszniczej w ramach, gdyż 
nie będzie miało to istotnego znaczenia dla operacji wojskowych prowadzonych w samym 
centrum strategicznym konfliktu, które przeniesie się na obszar lądowy, położony granicą 
białoruską a Warszawą i obejmie ośrodki związane z kluczową infrastrukturą krytyczną 
państwa polskiego.  Scenariusz wspólnej sojuszniczej operacji obrony państw bałtyckich i 
ochrony morskiej linii komunikacyjnej do Zatoki Ryskiej (której możliwość powstania jest 
wątpliwa) nie musi oznaczać konieczności polskich inwestycji we znaczącą flotę nawodną. 

Taka inwestycja stworzyłaby jedynie zjawisko „białych słoni” czyli kilku
drogich i „wypieszczonych” platform nawodnych dla floty, które na Bałtyku
jako na wąskim morzu na szelfie kontynentalnym mogą być łatwo
zneutralizowane z lądu, z powietrza, spod wody i itd. obciążając Polskę
wizerunkowo jako nieradzącą sobie na drabinie eskalacyjnej, zapewne zaraz
na początku konfrontacji, wywierając fatalne wrażenie niekompetencji
wojskowej.

Zagrożenie z lądu i „białe słonie”



Jedyny zysk z posiadania dużych platform nawodnych dotyczyłby tzw. 
demonstracji obecności w czasie kryzysu poniżej progu wojny 
kinetycznej, lub wspierania działań demonstracyjnych lub w pomocy w 
wojnie nawigacyjnej. 

Nie jest to wystarczający powód do inwestycji w duże platformy 
nawodne, które są drogie i kosztowne w utrzymaniu i szkoleniu 
personelu, ale po prostu nieopłacalne w rachunku koszt/efekt. 

Rosjanie mieliby łatwy cel, a system Armii Nowego Wzoru 
ma uniemożliwić im uzyskanie sukcesu tego rodzaju i jego 
odtrąbienie światu.

Po to by Armia Nowego Wzoru mogła utrzymać się w walce i 
odmówić Rosjanom wyraźnego sukcesu w demonstrowaniu 
dominacji eskalacji przemocy  i jej aplikowaniu Polsce. 

Zagrożenie z lądu i „białe słonie”



Na Bałtyku dominuje ten, kto dominuje jego brzegi. 

W tej chwili Bałtyk w razie wojny byłby morzem niczyim, na pewno na początku wojny 
(co ma akurat największe znaczenie dla Polski). 

Zamiast zbędnej rozbudowy pokaźnej floty nawodnej należy się zatem skupić na obronie 
infrastruktury krytycznej i portowej, takiej jak Balic Pipe, porty w Gdańsku, Gdyni i 
Świnoujściu, w tym w sytuacji kryzysu i konfliktu poniżej progu uruchomienia art. 5 
NATO. 

Skupić się na naszych zdolnościach anty-dostępowych wystawianych dzięki Morskiej 
Jednostce Rakietowej, która powinna zostać rozbudowana o kolejne systemy. 
Do tego można dodać operacje specjalne wobec morskiej i nabrzeżnej infrastruktury 
przeciwnika jak Nord Stream czy infrastruktura w Obwodzie Kaliningradzkim. 

Warto oczywiście zaznaczać swoją obecność morską w czasie pokoju i kryzysu, ale do tego 
potrzebujemy przed wszystkim skutecznego (i własnego) systemu świadomości 
sytuacyjnej, zdolności uderzeń posiadanymi pociskami manewrującymi poza linię 
horyzontu, kompetentnego lotnictwa oraz małych jednostek patrolowych do ochrony 
przed penetracją linii brzegowej wybrzeża. 

Propozycje działań



Działania morskie na Bałtyku pozostaną zawsze jedynie flanką operacji lądowych. Wobec kształtu Morza Bałtyckiego i bliskości 
brzegów, oraz rozwoju technicznego (w tym zwłaszcza zasięgu i precyzji) środków ogniowych i rozpoznawczych zmniejszeniu ulega
znaczenie marynarki wojennej na tym akwenie w związku ze zwiększoną możliwością oddziaływania z lądu na morze. 

Jednocześnie w obecnej sytuacji geopolitycznej Polski istnieją spore szanse na dość zróżnicowane lądowe i powietrzne alternatywy
wobec morskich szlaków, zaopatrzenia. Charakter geograficzny wejścia do Bałtyku (Cieśniny Duńskie) powoduje iż w 
ewentualnym przyszłym konflikcie na Bałtyku utrzymanie linii komunikacyjnych przez Cieśniny Duńskie nie będzie w 
najmniejszym stopniu zależne od zdolności i potencjału Marynarki Wojennej RP

To samo dotyczy możliwości Marynarki Wojennej RP do projekcji siły na akwenach poza-bałtyckich. Niezależnie od tego, jak duża 
będzie polska flota, jej operowanie poza Bałtykiem będzie w pełni zależne od nastawienia państw kontrolujących Cieśniny 
Duńskie. Kalkulując koszt z efektem w sytuacji, gdy budowa floty jest bardzo kosztowną inwestycją należy założyć, iż posiadanie 
licznej i kosztownej floty, zwłaszcza nawodnej, nie będzie miało sensu, jeśli chodzi o operacje poza Bałtykiem, a zobowiązania 
sojusznicze Polska może wypełnić posiadając na przykład silne i nadające się do uniwersalnego zastosowania lotnictwo lub siły
specjalne. W innym wypadku jakakolwiek obecność morska Polski poza Bałtykiem ma wymiar jedynie symboliczny (wywieszenie 
bandery). 

Podnoszona czasem kwestia zabezpieczenia dostaw gazu skroplonego, wydaje się raczej mrzonką. Tego typu 
zadanie będzie praktycznie niemożliwe do wykonania własnymi siłami w przypadku otwartej wojny. Bezpieczeństwo energetyczne 
w przypadku klasycznej wojny będzie kwestią zmagazynowanych rezerw. Do zabezpieczenia dostaw przed działaniami 
terrorystycznymi nie są zaś potrzebne wielozadaniowe, wyposażone w zaawansowane uzbrojenie, czy niewidoczne dla radarów 
okręty nawodne. 

Propozycje działań



➢ Polska Marynarka Wojenna wyposażona w nowoczesne środki bojowe powinna skoncentrować się 

tylko na Bałtyku. Przyjmując dla sił morskich priorytet związany z obroną linii wybrzeża i 

kontrowaniem działań morskich przeciwnika, nie ma potrzeby rozbudowy floty, zwłaszcza nawodnej, 

w celu prowadzenia operacji poza Bałtykiem oraz intensywnych operacji na pełnym Bałtyku, gdyż jest 

to nieopłacalne ekonomicznie i wojskowo, a politycznie niesie za sobą niewystarczające zyski. Budowa i 

utrzymanie dużej floty, zwłaszcza nawodnej, sporo kosztuje; polityczne zobowiązania sojusznicze mogą 

być wypełniane przez polskie siły powietrzne lub siły specjalne.

➢ Udział w sojuszniczej operacji pomocy państwom bałtyckim nie musi nieść za sobą konieczności 

posiadania przez Polskę licznej floty nawodnej, ani tym bardziej okrętów projekcji siły. Polska 

Marynarka Wojenna nigdy nie będzie wystarczająco silna aby sprostać takiemu zadaniu samodzielnie. 

Nie kalkuluje się to w wymiarze koszt/efekt.

➢ W wypadku konieczności stoczenia wojny obronnej samotnie, lub w koalicji chętnych w oparciu lub bez 

oparcia NATO, Bałtyk przestaje być pomocniczym, drugorzędnym teatrem w jedynie przypadku 

łącznego spełnienia dalszych przesłanek: utrzymania niepodległości Łotwy, Litwy i Estonii, oraz 

zdolności do obrony wybrzeża Estonii, uzyskania przychylności lub, optymalnie, zawiązanie sojuszu 

wojskowego ze Szwecją i Finlandią, oraz niedopuszczenie do wykorzystania przez rosyjskie siły zbrojne 

terytoriów Białorusi i Ukrainy do wojny z Polską. 

➢ Istotnym dla bilansu strategicznego jest także zapewnienie neutralności lub przychylności Niemiec. 

Wnioski dla działań Marynarki Wojennej



➢ Należy rozbudować zdolności Marynarki Wojennej RP do prowadzenia wojny minowej, poprzez 

wdrożenie do służby okrętów do tego służących, jak również cechujących się zdolnościami 

współpracy z robotami i dronami. Niezwykle ważną kwestią jest uzgodnienie planów wojny minowej 

z państwami bałtyckimi i nordyckimi.

➢ W związku z małym prawdopodobieństwem zaistnienia przesłanek, które pozwoliłyby na zamknięcie 

sił rosyjskich w Zatoce Fińskiej, najbardziej zasadne jest skuteczne funkcjonowanie i gotowość bojowa 

mobilnego, nabrzeżnego dywizjonu rakietowego. System ten umożliwia Polsce kontrolę z wybrzeża 

ruchu statków i okrętów na południowym i zachodnim Bałtyku oraz wszelkiego ruchu okrętów 

wychodzących z portów Obwodu Kaliningradzkiego. Uzasadnione jest rozważenie zakupu i 

wprowadzenia do służby dodatkowych wyrzutni i rozwinięcie systemu świadomości sytuacyjnej na 

duże odległości pozwalającego wykorzystać potencjał pocisków poza linią horyzontu. 

➢ Istotne jest pełne ukompletowanie,  wysoka gotowość bojowa i nieustanne ćwiczenia operacji 

obronnych oraz uderzeniowych na cele lądowe i morskie przeciwnika; należy także ćwiczyć 

maskowanie oraz przemieszczenie się baterii rakietowych z jednoczesnym zwodzeniem środków 

rozpoznania przeciwnika. Stanowiska obrony powietrznej ulokowane na wybrzeżu i nowoczesne, 

mobilne, nabrzeżne siły rakietowe są na małym morzu, jakim jest Bałtyk, swoistym zamiennikiem dla 

wymagających nasycenia personelem i sprzętem dużych, uderzeniowych okrętów nawodnych, w tym 

nawodnych okrętów rakietowych, które stanowią jednocześnie wrażliwy cel dla przeciwnika. 

Wnioski dla działań Marynarki Wojennej



Wartość bojowa lekkiej piechoty 
na współczesnym polu walki 

(2021)



TEZA:
Gwałtowny rozwój BSL otworzył okno technologiczne,

dzięki któremu wartość bojowa formacji lekkiej piechoty

znacząco wzrośnie na współczesnym polu walki.

Argumenty:

• Producenci systemów amunicji krążącej (w tym Polscy) są o krok od opracowania przeciwpancernej amunicji krążącej, na tyle małej i lekkiej aby

przenosił ją pojedynczy żołnierz, jednocześnie zdolnej do niszczenia pojazdów opancerzonych oraz czołgów.

• Systemy tej klasy, staną się alternatywą dla przeciwpancernych pocisków kierowanych trzeciej generacji (np. PPK Spike LR) ponieważ, posiadając tę

samą siłę rażenia, znacznie przewyższą PPK pod względem: zasięgu operacyjnego (10 – 15 km), zdolności lokalizacji celu (20 – 40 min w powietrzu)

oraz ekonomii eksploatacji (w przeciwieństwie do PPK raz wystrzelone mogą zostać odzyskane).

• Systemy amunicji krążącej już są skorelowane z BSL rozpoznawczymi, poprzez taktyczny system świadomości sytuacyjnej (C4ISR), opracowany na

potrzeby małych grup bojowych współdziałających wzajemnie. Połączenie tych trzech podsystemów zamka pętle OODA (Observe, Orient, Decide,

Act) na poziomie plutonów. Pozwala to zachować im samodzielność operacyjną (niezależny detektor, niezależne efektory) w razie utraty łączności

z przełożonym.

• W razie operowania w przestrzeni silnego zakłócania radioelektronicznego, takie systemy mogą korzystać ze sterowania przewodowego np. za

pomocą wiązki światłowodu (rozwiązane stosowane w PPK MMP lub PPK Spike). Takie rozwiązanie ograniczy ich zasięg operowania do ok 5 - 7 km.

• Szacowany koszt jednej sztuki amunicji krążącej będzie wahał się w przedziale od 1/5 do 1/2 obecnej ceny, jednego pocisku PPK Spike.

Warmate TL

Polska

Switchblade

USA
Alpagu 2

Turcja
Hero-30

Izrael



• Nie we wszystkich amiach na świecie ten wzrost potencjału będzie równomierny i nie wszędzie tak

odczuwalny. Jednak na terytorium RP, ze względy na klimat, środowisko naturalne oraz strukturę

zamieszkania występują czynniki, które w połączeniu z możliwościami oferowanymi przez BSL będą

dodatkowo potęgować skuteczność lekkiej piechoty.

• Rozpoznawcze BSL nawet na dużych przestrzeniach terenu, będą względnie łatwo wykrywać

i lokalizować pododdziały pancerne i zmechanizowane (zagrożenie ze strony przeciwnika

oraz taktyka walki wymusza na tych pododdziałach poruszanie się w zwartych grupach).

• Lekka piechota dysponująca bronią o dużym zasięgu rażenia, może walczyć inaczej. Mała

grupa ludzi operująca na dużej połaci terenu (np. 10 km2), stanowi poważne wyzwanie dla

BSL przeciwnika. Zwłaszcza w przypadku, kiedy Ci żołnierze ciągle ćwiczą swoje działania

z wykorzystaniem własnych BSL oraz posiadają kamuflaże wielospektralne (uczą się jak

minimalizować ryzyko wykrycia, jak się poruszać, jak przygotować SO).

• Również radary pola walki są skuteczne w wykrywaniu pojazdów i czołgów, lecz nie

konieczne, jeżeli chodzi o małą grupę ludzi w lesie lub nierównym terenie (zasięg, na którym

możliwe jest wykrycie człowieka jest znaczniej niższy w porównaniu do pojazdu, w dodatku

łatwiej o zniekształcenie jego sygnatury).

• Taktyka walki w rozproszeniu minimalizuje straty w przypadku użycia najskuteczniejszej broni

przeciwko piechocie w lesie, czyli ostrzału artylerii lub użycie gazu bojowego. Jednocześnie

znacząco podnosząc koszty oraz czas potrzebny do rozbicia takich grup.



Taktyka walki w Combat 

box, zaadoptowana na 

potrzeby formacji lekkiej 

piechoty

Podstawowe założenia:

• Zaadoptować taktykę walki w Combat box od potrzeb lekkiej piechoty

w permanentnym ukryciu i rozproszeniu jako podstawową (ale nie

jedyną) taktykę działań. Głównym celem naszych działań nie jest

zadanie przeciwnikowi jak największych strat za wszelką cenę.

Głównym celem jest zadawanie start, jednocześnie nie zdradzając

swoich pozycji. (Przeciwnik najbardziej boi się tego, czego nie widzi).

• Operować małymi, zamaskowanymi grupami na dużych przestrzeniach

(np. drużyna na 10 km2), co wyraźnie zmniejszy ryzyko wykrycia oraz

radykalnie zminimalizuje podatność na ogień artylerii przeciwnika.

• Zrekompensować niską mobilność taktyczną przenośnymi systemami

precyzyjnego uderzenia, zdolnymi do niszczenia pojazdów

opancerzonych na duże odległości (od 0 do 10 - 15 km. Co najmniej

4 pociski na drużynę).

• Kontrolować przestrzeń, w której rozlokowane są pododdziały (około

40 km2) za pomocą bezzałogowych systemów rozpoznawczych.

Ponadto zintegrować systemy rozpoznawcze i uderzeniowe kompanii

z taktycznym systemem świadomości sytuacyjnej w celu synchronizacji

i koordynacji działań.

Cel wskazują oficerowie, którzy rozpoznają

i kontrolują teatr operacyjny. Menadżer pola

walki!
Główny ciężar walki należy położyć na

podoficerach/operatorach, z wytrenowaną

świadomością przestrzeni. Fizycznie

niszczą oni wskazane cele, jeszcze zanim

siły własne znajdą się w zasięgu ognia

przeciwnika. Walka piechoty w bliskim kontakcie

powinna być opcją ostateczną, stosowaną

wtedy, kiedy zmusi nas do tego sytuacja

taktyczna lub atak na naszą pozycje –

wtedy, należy wycofywać się zaplanowaną

drogą ewakuacji, uzbrojoną w miny i

pułapki aby zatrzymać natarcie

przeciwnika. Ostatecznie wiązać go

krótkimi potyczkami. Całość ma na celu

maksymalne wykrwawienie przeciwnika.

Role i obowiązki poszczególnych szczebli 

w realizacji taktyki walki
TAKTYKA:



Potencjał bojowy batalionu lekkiej piechoty

Kompania piechoty składa się z: 

- 3 plutonów piechoty 

- plutonu wsparcia

- drużyny logistycznej

Plutonu wsparcia składa się z: 

- drużyna pirotechniczna

- drużyna zabezpieczenia

- sekcja strzelców wyborowych

- sekcja OPL

Żołnierze
Amunicja

krążąca

Podręczna 

stacja C4ISR

System BSL

rozpoznawczy

System BSL 

rozpoznawczo 

- uderzeniowy

Pojazd

Drużyna 

piechoty
6 4 1 0 0 0

Pluton 

piechoty
29 18 4 1 0 1

Pluton 

wsparcia
22 0 4 0 0 2

Kompania 

piechoty
114 (w polu) 56 16 4 0 7

Kompania 

rozpoznawczo 

- uderzeniowa

45 0 0 0 10 10

Batalion 

piechoty
407 (w polu) 168 48 12 10 35

Batalion piechoty składa się z: 

- kompanii dowodzenia

- 3 kompanii piechoty 

- 1 kompanii rozpoznawczo - uderzeniowej

- kompanii logistycznej 



Struktura i podstawowe wyposażenie plutonu piechoty

Celowniczy KM

Dowódca dr/ 

operator 

Celowniczy 

granatnika

Strzelec - saper

Strzelec - saper

Strzelec -

sanitariusz

Podstawowe wyposażenie drużyny:

• 1 x mini stacja kontroli UAV (o zasięgu 10 km)

• 1 x C4ISR

• 4 x ppanc amunicja krążąca 

• 5 x Karabinek MSBS GROT

• 1 x 7,62 mm km UKM 2000

• 2 x jednorazowe granatniki (różne głowice)

• 1 x zdalna, kierunkowa mina 

• 6 x lekki ładunek wybuchowy

• 3 x granat RG-42

• 3 x granat F-1

Zastępca dcy/ 

analityk obrazu

Dowódca 

plutonu
Operator

Radiooperator

Strzelec -

Kierowca

Pluton piechoty składa się z: 

- drużyny dowodzenia 

- 4 x drużyn piechoty

Podstawowe wyposażenie drużyny dowodzenia:

1 x naziemne stacja kontroli z radiolinią (o zasięgu 40 km)

2 x bezzałogowce rozpoznawcze (jeden zapasowy)

2 x ppanc amunicja krążąca 

1 x radiostacja plecakowa KF

5 x Karabinek MSBS GROT

2 x granat RG-42

3 x granat F-1

Struktura i podstawowe wyposażenie drużyny piechoty

C4ISR

Lekki pojazd terenowy jako źródło zasilania 

dla systemu rozpoznawczego

Przeciwpancerna 

amunicja krążąca 

Przeciwpancerna 

amunicja krążąca 

BSL rozpoznawczy

Naziemna 

stacja kontroli

Jednorazowe 

granatniki



Potencjalne miejsce 

rozstawienia systemu

Potencjalne miejsce 

rozstawienia systemu

• 6 osobowa drużyna rozstawia system na skraju lasu lub

w wystarczająco dużym prześwicie między drzewami.

• Następnie oddalają się (do. 1 km) i zakładają SO w gęstym lesie.

• Łączność między systemem a SO poprowadzona jest za

pomocą światłowodu.

• Saperzy uzbrajają teren wokół i wytyczają drogi ewakuacji.

• Po przygotowaniu i zamaskowaniu SO drużyna nie robi nic (nie

nadaje, nie rozpoznaje, nie przemieszcza się – zachowuje

dyscyplinę światła, dźwięku i emisji)

• Czekają na dalsze rozkazy



6 km
3

,5
 k

m

• W szerszej perspektywie miejsce na SO drużyny zostało wybrane

tak aby ryzyko pojawienia się przeciwnika było minimalne.

• Jednocześnie obszar jest na tyle duży aby znacznie minimalizować

ryzyko wykrycia przez radary pola walki lub BSL, czy po prostu

klasyczne rozpoznanie przeciwnika.

• W razie wystąpienia przeciwnika w rejonie, teren drastycznie

redukuje możliwości operowania jego pododdziałów pancernych

i zmechanizowanych.

• Atak na SO drużyny, możliwy jest wyłącznie poprzez spieszenie

piechoty zmechanizowanej (co zwiąże ten pododdział walką na

pewien czas) lub ostrzał artylerii lub BSL przeciwnika (co jest

stosunkowo dużym kosztem przy tak małej formacji)

Pozostaje pytanie co ta drużyna może zrobić z takiej pozycji?



• W zasięgu rażenia drużyny, znajdują się obszary

przewidywanego pasa natarcia przeciwnika.

• Drużyna jest w stanie zadać nieproporcjonalnie

duże straty przeciwnikowi w relacji do jego

kosztów utrzymania.

• Pomimo tego pojedyncza drużyna nie stanowi

dużej siły ognia w porównaniu z potencjałem

nacierającego przeciwnika.



• Dwie drużyny zaczynają tworzyć combat boxy,

w których ich siła rażenia podwaja się. Formowane są

tam, gdzie pojawienie się przeciwnika jest najbardziej

prawdopodobne.

• Ponadto, w razie zmiany kierunku, rozproszenia lub

pojawienia się dodatkowych sił przeciwnika w innym

miejscu, zasięg ich rażenia umożliwia im reakcję.

• Ich działania koordynowane są przez dowódcę plutonu,

który kontroluję przestrzeń, za którą odpowiada.



Warszawa 

133 km

• 4 drużyny – każda po 4 pociski

• drużyna dowodzenia – 2 pociski

Potencjalnie, dobrze rozmieszczony pluton

piechoty byłby w stanie rozbić kompanie

zmechanizowaną przeciwnika.



• 3 plutony – każdy po 4 drużyny

• Każdy pluton z własnym, rozpoznawczym BSL

• Dowódca kompanii koordynuje i synchronizuje prace

plutonów oraz wspierającej ich kompanii rozpoznawczo –

uderzeniowej

• Kompania rozpoznawczo – uderzeniowa działa na rzecz

wszystkich kompanii piechoty (jej zasięg operacyjny to

150 km).

• Na takim obszarze niemożliwe jest zakłócenie pracy

wszystkich detektorów i efektorów w posiadaniu

batalionu piechoty.

• Jednocześnie wykrywanie i eliminowanie każdej drużyny

związało by przeciwnika w całe serie, drobnych potyczek

w lasach, ciągnących się godzinami lub wyczerpywało by

jego zasoby artylerii lub lotnictwa na nieproporcjonalnie

małe siły.

W efekcie przeciwnik, przekonany o swojej inicjatywie

w natarciu, znalazł by się w matni, osłabiającej jego siły

oraz windującej jego koszty, jeszcze zanim starł by się

z równorzędnym sobie przeciwnikiem.



Potencjał bojowy batalionu lekkiej piechoty 

Struktura organizacyjna kompanii zmechanizowanej SZFR

Porównanie potencjału w stosunku do pododdziałów pancernych i zmechanizowanych 

SZ Federacji Rosyjskiej

Pododdziały lekkiej piechoty SZRP



Potencjał bojowy batalionu lekkiej piechoty 

Wyposażenie batalionu zmechanizowanego SZFR

Porównanie potencjału w stosunku do pododdziałów pancernych i zmechanizowanych 

SZ Federacji Rosyjskiej

Pododdziały lekkiej piechoty SZRP



Potencjał bojowy batalionu lekkiej piechoty 

Porównanie potencjału w stosunku do pododdziałów pancernych 

i zmechanizowanych SZ Federacji Rosyjskiej

Struktura organizacyjna i wyposażenie 

brygady zmechanizowanej SZFR



Podsumowanie

Wykorzystanie i rozwój BSL na świecie przyśpiesza i jest

to trend, który z pewnością w przyszłości stanie się

standardem. Polska myśl techniczna w tej dziedzinie,

póki co, nie odstaje od poziomu światowego. Jednak jak

dotąd, nie ma w SZRP formacji, która korzystała by

z całego wachlarza możliwości oferowanych przez te

systemy oraz w sposób kompleksowy współpracowała

by z producentami. Jednocześnie brakuje silnego,

wewnętrznego bodźca finansowego dla rodzimych

producentów. Potencjalne korzyści wynikające

z kooperacji badawczo - rozwojowej z wojskiem,

niewątpliwie, stały by się fundamentem dla dalszego

rozwoju sektora. Natomiast armia zyskała by nową

kompetencję dla potencjału bojowego, nad którą (co nie

niesłychanie ważne a tak często niedoceniane

i pomijane): miała by wpływ na kierunki jej rozwoju

technologicznego.

Zaadoptowanie opisanych zdolności i taktyki, będzie

wymagało wysokiego poziomu wyszkolenia oraz dużej

samodzielności w działaniu, już od poziomu drużyny

piechoty. Ponadto, żołnierze przez cały czas działań

bojowych będą musieli zachować dyscyplinę taktyczną

oraz racjonalne korzystać ze środków bojowych

i racji żywności. Taktyka w ogóle nie przewiduje

uzupełnienia zaopatrzenia aż do momentu podebrania,

ze względu na zachowanie skrytości działań oraz

trudności logistyczne z tym związane.

Pododdziały lekkiej piechoty w SZRP, które mogły by

zaadoptować nową koncepcje to:

• 6 Brygada Powietrznodesantowa

• 25 Brygada Kawalerii Powietrznej

• Jedna z jednostek Wojsk Specjalnych lub OSŻW
*WOT w obecnej formie, nie byłby w stanie opanować wszystkich

zakładanych kompetencji, jedynie część z nich.

Rozwój BSL: Stworzenie koncepcji dla wybranej formacji:



Projekt Armii Nowego Wzoru

Po drugiej stronie lustra: 

zarządzanie dynamiką 

eskalacji w konflikcie z 

Rosją.



CEL

Znaleźć odpowiedź (lub zbiór odpowiedzi) państwa polskiego na rosyjską 

doktrynę de-eskalacji nuklearnej. Oznacza to pozbawienie Rosji 

zdolności dominacji eskalacyjnej, we współpracy z sojusznikami lub 

samemu.

Что это „escalate to de-escalate”?

• Strategia de-eskalacji poprzez eskalację (lub też de-eskalacji nuklearnej) to groźba asymetrycznej 

eskalacji konfliktu przez Rosję z poziomu konwencjonalnego na jądrowy poprzez groźby użycia, lub 

faktyczne użycie broni jądrowej. Ma to na celu wymuszenie zakończenia konfliktu na warunkach 

zadowalających dla Kremla.



Co to jest „de-eskalacja nuklearna”

• Moskwa zdaje się wykorzystywać możliwość eskalacji konfliktu  - celową lub przypadkową – jako 

narzędzie wywierania wpływu na NATO i państwa europejskie

- Elbridge Colby

• Zdaniem rządu USA w przypadku dużej wojny z NATO rosyjska strategia może zezwalać na 

nuklearną de-eskalację. Rosja mogłaby wykonać pojedyncze lub kilkukrotne uderzenie jądrowe,  

obierając za cel siły NATO. Możliwe jest również wykorzystanie broni jądrowej wobec ludności. Tego 

rodzaju atak miałby miejsce na późnym etapie konfliktu, i miałby na celu uniknięcie nieuchronnej 

porażki; mógłby też zostać przeprowadzony we wcześniejszej fazie konfliktu w celu zniechęcenia 

Zachodu do wysłania znaczących sił w rejon konfliktu

- Matthew Kroenig



Co to jest „de-eskalacja nuklearna”

Rosyjska polityka bezpieczeństwa, strategia i doktryna podkreśla  groźby 

ograniczonej eskalacji jądrowej, oraz rosnące zdolności w zakresie 

opracowywania i wprowadzania do służby coraz bardziej 

zróżnicowanych i licznych rodzajów broni jądrowej. Moskwa grozi 

ograniczonym użyciem broni jądrowej jako pierwsza, co może być 

wynikiem błędnego przekonania, że groźby lub użycie broni jądrowej 

jako pierwsza doprowadzą do paraliżu NATO i USA, a tym samym 

doprowadzi do zakończenia konfliktu na warunkach odpowiadających 

Rosji”.

- 2018 Nuclear Posture Review



Co to jest „de-eskalacja nuklearna”

Realizując doktrynę de-eskalacji nuklearnej Rosjanie użyliby 

najprawdopodobniej niestrategicznej broni jądrowej.

Czym jest niestrategiczna broń jądrowa?

Nie istnieje jednoznaczna definicja:

• Zasięg środków przenoszenia?

• Siła eksplozji?

• Brak ujęcia w traktatach międzynarodowych?



Co to jest „de-eskalacja nuklearna”

W jakim mechanizmie zamierzają wygrać Rosjanie?

• Groźba użycia broni jądrowej w toku konfliktu 

konwencjonalnego ma na celu manipulowanie ryzykiem 

niekontrolowanej eskalacji vis a vis USA

Dlaczego są pewni, że im się uda?

• Bo są zdania (bardzo możliwe, że mają rację), że 

posiadają przewagę nad Zachodem, dającą im zdolność 

zdominowania dynamiki eskalacji



Co jest celem?

Musimy pozbawić ich tego przekonania!

• Celem jest uniemożliwienie Rosji osiągnięcia 

dominacji eskalacyjnej, którą zamierzają osiągnąć 

poprzez groźby użycia (lub faktyczne użycie) broni 

jądrowej jako pierwsi, w toku konfliktu 

konwencjonalnego.



Z czym się mierzymy?

Czym jest dominacja eskalacyjna?

• To zdolność do udzielenia proporcjonalnej 

odpowiedzi (albo nawet lepiej: wyważonej, ale 

mocniejszej) na każdą próbę eskalacji konfliktu 

przez przeciwnika.

• W ten sposób sygnalizujemy przeciwnikowi, że 

jakikolwiek jest jego cel, nie zdoła zrealizować go 

poprzez przemoc.



Co jest celem?

•Wyjaśnienie, dlaczego Rosjanie uważają, że doktryna escalate 
to de-escalate może przynieść pożądane efekty;

•Przedstawienie paradoksalnej natury rosyjskich gróźb, których 
adresatem są nie potencjalne ofiary ataku (Polska), ale ich 
gwarant bezpieczeństwa (Stany Zjednoczone);

•Przedstawienie sposobów na złamanie rosyjskiego 
przekonania o zdolności kontroli dynamiki eskalacji (dominacji 
eskalacyjnej) – z sojusznikami, lub samemu;

•Dlaczego uważamy, że wbrew pozorom rosyjskie groźby są 
mniej wiarygodne, niż się uważa.

Niniejsza 
prezentacja 
ma na celu:



Z czym się mierzymy?

Rosjanie są zdania, że będą w stanie osiągnąć dominację eskalacyjną vis a vis USA i 

NATO. Jest tak dlatego, ponieważ posiadają szereg przewag:

Dysponują zróżnicowanym arsenałem i środkami przenoszenia – mogą więc dozować 

przemoc przy użyciu broni nuklearnej – mają większe zdolności. Zdolności Zachodu są 

natomiast ograniczone – i technologicznie, i ilościowo.

Stawka konfliktu jest większa dla nich, niż dla USA;

Przez lata sygnalizowali gotowość do asymetrycznego wyeskalowania konfliktu do 

poziomu nuklearnego – czego emanacją jest właśnie doktryna de-eskalacji nuklearnej. 

Przekonali Zachód, że są bardziej zdeterminowani.

Jeżeli Amerykanie/NATO chcieliby utrzymać się na drabinie eskalacyjnej, w odpowiedzi 

na pierwsze użycie broni nuklearnej przez Rosję musieliby zdecydować się na 

proporcjonalną odpowiedź – a więc również użyć (niestrategicznej) broni nuklearnej. 

To z kolei groziłoby zajściem niekontrolowanej eskalacji – zamiast symetrycznych 

odpowiedzi jednej i drugiej strony mogłoby (w wyniku pomyłki czy nieporozumienia) 

dojść nie do ograniczone, ale nieograniczonej apokaliptycznej wojny nuklearnej. 



Z czym się mierzymy?



Z czym się mierzymy?

W dalszej części prezentacji przedstawimy – bardzo pobieżną – ewolucję doktryny deklaratywnej Federacji 

Rosyjskiej. 

Trzy asymetrie – jak nazwał je Mathew Kroenig, które Rosja posiada vis a vis NATO i USA. Leżą one w centrum 
rosyjskiego przekonania o tym, że groźby asymetrycznej eskalacji przyniosą pożądany efekt, tj. wymuszą na 

Zachodzie akceptację zakończenia wojny na warunkach przychylnych dla Moskwy, z obawy o możliwą 

niekontrolowaną eskalację.

Sposoby na częściowe chociaż poprawienie niekorzystnej sytuacji przez USA i NATO. Problem polega na tym, 
że działania te byłyby kosztowne politycznie i finansowo, a także wymagałyby większej niż obecnie tolerancji 

ryzyka. Nic w obecnym klimacie politycznym i w Europie i w USA nie pozwala mieć nadziei, że postulaty te 

zostaną zrealizowane.

Co najważniejsze jednak, zademonstrujemy jak Polska – sama – mogłaby przedstawić odpowiedź na rosyjskie 

groźby de-eskalacji nuklearnej. Jakie mechanizmy mogłaby wykorzystać, i jakie zdolności rozwinąć, aby 
pozbawić Rosję przekonania, że zarówno groźby asymetrycznej eskalacji, jak i zrealizowanie ich pozwolą jej 

osiągnąć pożądany rezultat.

I wreszcie wytłumaczymy, dlaczego groźba de-eskalacji nuklearnej przez Rosję, choć zawarta mniej lub 

bardziej explicite w wielu rosyjskich dokumentach strategicznych i wypowiedziach rosyjskiego establiszmentu (i 

poparta faktycznymi zdolnościami) tak naprawdę istnieje głównie w głowach Zachodnich decydentów – a 

prawdopodobieństwo, że Rosja zdecydowałaby się na jej użycie jest niewielkie.



PARADOKS
Warto zwrócić uwagę: wszystko, co powiedzieliśmy dotychczas – rosyjska strategia, asymetrie 

wykorzystywane przez Rosjan, próby zminimalizowania ich przez Stany Zjednoczone – rozgrywa się 

ponad głowami tych państw, które najprawdopodobniej stały by się ofiarami rosyjskiej doktryny de-

eskalacji nuklearnej!

• Rosjanie uzyskują dominację 

eskalacyjną kosztem USA. 

• Rosjanie grożą Waszyngtonowi 

niekontrolowaną eskalacją do 

pełnej wymiany nuklearnej. 

• Ale Rosjanie nie grożą nam.



PARADOKS

Dlaczego?

Broń nuklearna jest skutecznym narzędziem wywierania nacisków 

politycznych – ale z przyczyn oczywistych jej przydatność w celach 

osiągnięcia przewagi na polu bitwy jest bardzo dyskusyjne. 

• Jest zbyt silna, aby jej użycie było proporcjonalne. 

• Nie jest przydatna w celu osiągnięcia kontroli nad terytorium (co komu po nuklearnej pustyni).

• Ponadto szereg opracowań (Beardsley, Assal. Sechser, Fuhrmann, 2017) dowodzi, że chociaż 

groźby odstraszające w wykonaniu państw posiadających broń nuklearną są skuteczne, to 

groźby wymuszające – nie. Nawet jeżeli ich adresatem są państwa, które same broni nuklearnej 

nie posiadają!



PARADOKS
Dlaczego?

W gruncie rzeczy jest to zrozumiałe. Dla przykładu: w przypadku wojny na Wschodniej 

Flance stawka konfliktu dla Polski i Państw Bałtyckich nie jest niższa niż dla Rosji. Może 

nawet jest odwrotnie – stawka faworyzuje B3 i Polskę. 

Jeżeli stawką jest dalsze istnienie, lub suwerenność tych państw, mogą one zaryzykować 

niebezpieczeństwo asymetrycznej eskalacji do poziomu nuklearnego. W przeciwieństwie 

do Zachodu mogą być gotowe sprawdzić, czy Rosjanie przypadkiem nie blefują –
szczególnie, jeżeli są powody, aby tak uważać. 

Może się więc okazać, że Polska znajdzie determinację (i co najważniejsze, zacznie to 

jasno i wyraźnie komunikować na długo przed wybuchem konfliktu), aby kontynuować 

walkę nawet po tym, jak Rosjanie wykonają pierwsze uderzenie nuklearne. Szczególnie, że 

Moskwa nie chciałaby prawdopodobnie wykonywać skrajnie eskalacyjnych działań, 

takie jak uderzenia counter-value (miasta, siła żywa, zaplecze gospodarcze).



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

ODPORNOŚĆ I DAMAGE LIMITATION

Polska powinna niezmiennie sygnalizować – od czasu „P”, aż do progu użycia przez 

FR broni nuklearnej w toku konfliktu konwencjonalnego, że żadne groźby 

wymuszające wysuwane wobec niej, i nie będą skutkować zakończeniem konfliktu 

na warunkach zadowalających Federację Rosyjską.

• Powtarzalne deklaracje polityczne bezpośrednio odnoszące się do niebezpieczeństwa 

eskalacji konfliktu na poziom nuklearny, podkreślające gotowość do kontynuowania walki 

nawet po ich przeprowadzeniu przez przeciwnika;

• Programy obrony cywilnej, reagowania kryzysowego;

• W teorii: stworzenie elementów własnych zdolności anty-balistycznych/innych środków 

przenoszenia.



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

SYMETRYCZNA KONTR-ESKALACJA

Niestety, musimy pójść dalej – i udźwignąć ciężar podejmowania decyzji nawet na najwyższych szczeblach 

drabiny eskalacyjnej. Będziemy musieli ubrudzić sobie ręce.

• Rosjanie są w pełni świadomi ryzyka związanego z asymetrycznym wyskalowaniem konfliktu 

konwencjonalnego do poziomu nuklearnego. 

• Niezbędnym elementem ich strategii jest przedstawienie się jako państwa gotowego do zaakceptowania 

ryzyka niekontrolowanej eskalacji – ale są w pełni racjonalnym, wyrachowanym i kalkulującym aktorem. 

Ich tolerancja ryzyka nie jest nieograniczona – ale będą skłonni twierdzić inaczej.

• Już jednorazowe użycie broni nuklearnej tworzy bardzo poważne ryzyko, że sprawy wymkną się spod 

kontroli. 

• Liczą, że nie zajdzie potrzeba użycia przez nich broni nuklearnej. Ale jeżeli już dojdzie, jest absolutnym 

priorytetem, aby była to jednorazowa sytuacja. 

• Ostatnim, czego potrzebują to przeprowadzanie kolejnych uderzeń w celu odzyskania dominacji 

eskalacyjnej. 



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

SYMETRYCZNA KONTR-ESKALACJA

• Rosjanie chcą – jak każdy racjonalny aktor – osiągnąć swoje cele przykładając tylko tyle siły, ile 

to konieczne. 

• Wiarygodna groźba użycia broni nuklearnej pozwala zademonstrować im determinację, mają 

również środki i doktryny umożliwiające realizację tych gróźb.

• Jednak celem nie jest zabicie przeciwnika i 

zmienienie jego państwa w nuklearną pustynię. 

Celem jest zademonstrowanie dominacji, oraz 

akceptacji ryzyka – i  osiągnięcie dzięki temu 

satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu.



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

Oznacza to, że musimy samodzielnie rozwinąć własne zdolności pozwalające na udzielenie 

symetrycznej odpowiedzi na rosyjskie użycie NSNW – i poinformować o tym Rosjan.

SYMETRYCZNA KONTR-ESKALACJA

Czyniąc to sygnalizujemy Rosjanom, że ich pojedyncze użycie 

NSNW w celach de-eskalacyjnych nie osiągnie pożądanego 

rezultatu - czyli zakończenia konfliktu na dobrych warunkach. 

Jeżeli chcieliby liczyć na takie rozwiązanie, będą musieli dalej 

eskalować przemoc. Jednak z każdym kolejnym atakiem rośnie 

ryzyko wystąpienia niekontrolowanej eskalacji vis a vis USA. 

W ten sposób stawiamy lustro przed rosyjską strategią – a 

zarazem stajemy się graczem w Schellingowskiej grze w tchórza. 
Tylko, że tym razem to my jesteśmy tymi bardziej bezwzględnymi i 

ryzykanckimi stronami rozgrywki.

W rezultacie szanse powodzenia rosyjskiego szantażu spadają –

nawet, jeżeli zdecydują się oni na pojedyncze użycie nijak nie 

mogą być pewni, że zagwarantuje im to ostateczny sukces.

Stajemy się podmiotem, a nie przedmiotem dynamiki eskalacji.



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

SYMETRYCZNA KONTR-ESKALACJA – JAK?

1. Opcja seulska

Przez analogię z – domniemaną – strategią Korei Północnej, która zakłada, że w 

momencie agresji na to państwo z Południa przeprowadzony zostanie konwencjonalny 

zmasowany atak artyleryjski z terytorium KRLD na leżące w pobliżu granicy miasta, w tym 

Inczon i stolicę Korei Południowej – Seul (oba oddalone o mniej niż 40 km od granicy).



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

SYMETRYCZNA KONTR-ESKALACJA – JAK?

1. Opcja seulska

Oczywiście rosyjska stolica znajduje się poza zasięgiem niemal wszystkich systemów 

uzbrojenia będących na wyposażeniu SZ RP – ale eksklawa Kaliningradzka nie. W związku 

z tym w momencie kryzysu Polska mogłaby rozmieścić swoje systemy uzbrojenia w 

odległości umożliwiającej przeprowadzenie zmasowanego ataku artyleryjskiego na 

Kaliningrad, grożąc obróceniem miasta w pył w odpowiedzi na rosyjskie próby de-

eskalacji.

Odległość pomiędzy polską granicą a 

Kaliningradem wynosi 40 kilometrów.



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

SYMETRYCZNA KONTR-ESKALACJA – JAK?

2. Uderzenia na rosyjskie elektrownie jądrowe 

Alternatywnie, Polska może starać się dorównać w potencjale eskalacyjnym Rosji 

grożąc uderzeniami na kluczowe elementy rosyjskiej infrastruktury, w 
szczególności rosyjskie elektrownie jądrowe. 

Zakomunikowanie Rosjanom tych zdolności pozbawiło by ich pewności, że będą 
w stanie osiągnąć dominację eskalacyjną w paradygmacie de-eskalacyjnego 
pierwszego użycia broni nuklearnej.

Jeżeli Rosjanie chcieliby odzyskać inicjatywę i dominację na drabinie 

eskalacyjnej musieliby eskalować wertykalnie powtarzając uderzenia nuklearne.



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

Pozornie najprostszą odpowiedzią na te dylematy jest rozwinięcie przez 

Polskę własnego potencjału nuklearnego.

• Nie jesteśmy zdania, że debata o posiadaniu broni nuklearnej powinna być tematem tabu. 

• Jednocześnie rozpoczęcie własnego programu nuklearnego wiąże się z wieloma negatywnymi 

konsekwencjami.

• Oczywiście są sposoby na „zminimalizowanie bólu” – chociażby podejście realizowane przez 

Japonię i Koreę, które w toku pokojowych programów nuklearnych, i rozwijania zdolności 

przenoszenia znalazły się w sytuacji, w której w relatywnie krótkim czasie mogłyby wejść w 

posiadanie własnej broni nuklearnej, gdyby zaszła taka potrzeba. Można też zagryźć zęby jak 

Iran, czy Korea Północna – ale tego raczej wolelibyśmy uniknąć. 



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

Pozornie najprostszą odpowiedzią na te dylematy jest rozwinięcie przez 

Polskę własnego potencjału nuklearnego.

Polska mogłaby jednak zastosować inną strategię, nazwaną 

przez Vipina Naranga „postawą katalityczną”.

W ramach postury katalitycznej państwo realizujące ją „grozi 

otwartym ujawnieniem własnej broni nuklearnej w sytuacji, gdy 

jego przetrwanie jest zagrożone aby wymusić – lub wywołać –

interwencję państwa trzeciego w swojej obronie.

Zdaniem Naranga szereg państw realizował tę właśnie postawę 

– Pakistan w latach 80’, Izrael w 70’, czy RPA w 80’.



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

„Postawa katalityczna zakłada „katalizowanie” pomocy militarnej lub dyplomatycznej państwa 

trzeciego – najczęściej USA – w momencie pojawienia się egzystencjalnego zagrożenia dla 

państwa realizującego tę strategię. Może to uczynić poprzez zademonstrowanie już wcześniej 

istniejących zdolności, porzucenie strategicznej niejasności lub operacjonalizację wcześniej 

nieaktywnych zasobów w celu eskalacji konfliktu, jeżeli pomoc zewnętrznego gwaranta nie 

zostanie udzielona. 

Strategia ta jest uzależniona od istnienia potężnego „patrona” w postaci państwa trzeciego, 

którego zainteresowanie utrzymaniem stabilności w regionie – lub powstrzymania ujawnienia 

posiadania przez swojego klienta zdolności nuklearnych – jest na tyle duże, a koszty udzielenia 

pomocy na tyle znośne, że może zostać skłoniona do interwencji na rzecz swojego sojusznika i 

doprowadzenia w ten sposób do de-eskalacji”

• Vipin Narang, Nuclear strategy in the modern era. Regional powers

and international conflict, 2014.



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

Doskonałym przykładem praktycznym są działania podjęte przez Izrael w toku wojny Yom

Kippur. Izrael przeprowadził wówczas testy gotowości swoich systemów przenoszenia broni 

nuklearnej w sposób, który musiał zostać dostrzeżony przez amerykańskie służby – ale już nie 

przez Syrię i Egipt, czyli przeciwników! 

W ten sposób Tel-Awiw zasygnalizował, że jest 

gotów na ujawnienie (i w domyśle użycie) 

swojego potencjału nuklearnego, który tak 

wówczas, jak i dzisiaj nie został otwarcie 

potwierdzony.

Sygnalizacja była więc nakierowana na 

sojusznika – USA – a nie wrogów, czyli Syrię i 

Egipt!



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

Postawa katalityczna

W tym paradygmacie Polska powinna otwarcie, jednoznacznie i konsekwentnie komunikować 

Stanom Zjednoczonym swoje zaniepokojenie, wyjaśniając jego źródła i przyczyny. 

Zasugerować, że obecny status quo i dysproporcja sił są dla Warszawy niemożliwe do 

zaakceptowania i podkreślić, że jeżeli jej obawy nie zostaną przez Waszyngton uwzględnione i 

zaadresowane, to nie będzie miała innej możliwości, niż wziąć sprawy w swoje ręce. 

Co ciekawe, niedawne komentarze Jarosława Kaczyńskiego, który zauważył, że Polska 

„niestety” nie posiada własnej broni nuklearnej są – choćby i przypadkowym – krokiem we 

właściwym kierunku. 

Bardziej radykalna modyfikacja tej postawy zakładałaby na przykład rozpoczęcie przez Polskę 

„czarnego” programu nuklearnego, a następnie dopuszczenie do kontrolowanego przecieku, w 

wyniku którego o jego istnieniu dowiedziałaby się strona amerykańska (ale nie reszta świata, i 

nie Rosja). 

W założeniu pomogłoby katalizować zaangażowanie USA, i dostarczyłoby argumentów, 

dlaczego nad obawami Warszawy naprawdę warto się pochylić.



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ – ZWROT AKCJI

Tu jednak pojawia się problem. Bo chociaż możemy skutecznie komunikować naszą 

determinację Rosjanom, i poprzeć ją odpowiednimi zdolnościami, dowodząc, że jesteśmy 

gotowi na „wytrzymanie” eskalacji i utrzymanie się na drabinie eskalacyjnej, Amerykanie mogą 

być mniej entuzjastycznie nastawieni, niż my. 

To ważne, bo jeżeli rosyjska ofensywa zacznie wytracać impet, wojska FR zaczną grzęznąć, a 

losy wojny zaczną przechylać się na korzyść Polski możliwe jest, że Rosjanie będą starali się 

powstrzymać tę dynamikę przez – co oczywiste – odwołanie się do gróźb de-eskalacji 

nuklearnej. 

Wówczas mogą oni osiągnąć swój cel poprzez komunikowanie USA, pośrednio (sprawdzanie 

gotowości, rozproszenie sił nuklearnych, lub nawet testy broni nuklearnej, lub bezpośrednio (w 

oficjalnych komunikatach), że jeżeli dynamika konfliktu nie ulegnie zmianie to rozważą użycie 

broni nuklearnej. A najpewniejszym sposobem, aby do tego nie dopuścić jest ściągnięcie 

wodzy Polsce. 



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ – ZWROT AKCJI

Istnieje niebezpieczeństwo, że Waszyngton będzie skłonny uznać zasadność tych obaw. 

To z kolei może przełożyć się na szereg działań mających na celu ograniczenie ryzyka 

dalszej eskalacji poprzez ograniczenie zdolności strony polskiej.

Może odbywać się to na wielu płaszczyznach:

• Intensywnych nacisków dyplomatycznych i 

politycznych na ośrodki władzy w Polsce

• Może również przybrać formę ograniczenia 

zdolności Polskich Sił Zbrojnych, poprzez 

selektywne pozbawienie Polski dostępu do 

danych, systemów i zdolności, których 

codzienne prawidłowe funkcjonowanie jest 

zależne od USA (działanie JASSM-ów, F-35, 

HIMARS-ów, dostęp do danych targetingu, 

systemów świadomości sytuacyjnej, itp.)



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ – ZWROT AKCJI

Istnieje niebezpieczeństwo, że Waszyngton będzie skłonny uznać zasadność tych obaw. 

To z kolei może przełożyć się na szereg działań mających na celu ograniczenie ryzyka 

dalszej eskalacji poprzez ograniczenie zdolności strony polskiej.

W interesie Stanów Zjednoczonych może, na przykład, być, aby zawczasu uniemożliwić Polsce 

realizację Opcji Seulskiej – z oczywistych przyczyn. 

Gdyby tak się stało, Waszyngton mógłby podjąć próbę zmuszenia Polski do porzucenia tych 

planów, stosująć naciski polityczne, lub ograniczając zdolności SZ.

Polska powinna więc opracować rozwiązanie uniemożliwiające tego rodzaju działania, 

charakteryzujące się jednocześnie tym, że tworzy ono system, który jest celowo zaprojektowany 

tak, aby był niestabilny. Rozwiązanie to jest zbliżone do tego, jakie zastosował Pakistan, 

projektując system dowodzenia i kontroli nad swoją niestrategiczną  bronią nuklearną. 



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ – ZWROT AKCJI

Od lat 90 Pakistan odchodzi od 

strategii katalitycznej na rzecz 

asymetrycznej eskalacji, wzorując się 

na NATO-wskiej Flexible Response. 

Rozwijają zdolności NSNW, i 

uwiarygodniają je rozwijając zdolności 

przeprowadzenia uderzeń 

odwetowych (assured retaliation). 

Te pierwsze, w obliczu dominacji 

konwencjonalnej Indii, i groźby 

szybkiego pokonania sił Pakistanu 

wymagają zabezpieczeń, na wypadek 

unieszkodliwienia władzy centralnej, 

lub komunikacji pomiędzy nią, a 

oddziałami w polu. To z kolei wymaga 

pre-delegowania prawa do wydania 

rozkazu użycia NSNW do dowódców w 

polu. 



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ – ZWROT AKCJI

Jeżeli więc doszłoby do agresji konwencjonalnej Indii na Pakistan, w wyniku której zniszczeniu 
ulegną połączenia pomiędzy centralnym dowództwem a oddziałami w polu decyzja o 

użyciu NSNW może zostać podjęta przez dowódcę w polu (który może nie wiedzieć, jak 

kształtuje się sytuacja i obawiać się, że właśnie ma miejsce atak, który zakończy istnienie 

Pakistanu).

Najlepszym więc sposobem, aby 

sytuacja nie wymknęła się spod 
kontroli, a proces decyzyjny pozostał 

racjonalny jest albo nierozpoczynanie 

konfliktu, albo utrzymanie go na 

bardzo ograniczonym poziomie.



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ – ZWROT AKCJI

W przypadku Polski można rozważyć celowe „rozluźnienia” łańcuchów dowodzenia nad 

hipotetycznymi zasobami artyleryjskimi odpowiedzialnymi za realizację „Opcji Seulskiej”. 

Stworzylibyśmy system, który w sposób zamierzony byłby podatny na destabilizację w przypadku 

ataku.

Skutki:

1. W szczególności zniechęcenie Rosjan do przeprowadzenia pełnoskalowego ataku na węzły 

C2, i dowództwo polityczne. Efekt: wymuszenie prowadzenia przez Kreml wojny ograniczonej. 

Optymalnie: Odstraszenie Rosji od agresji w ogóle. 

2. Jeżeli Rosjanie mimo wszystko zdecydowaliby się na przeprowadzenie pełnoskalowej 

kampanii wobec Polski, w jej toku prawdopodobnie wyeliminowaliby węzły C2, przez co 

decyzja o wcieleniu w życie Opcji Seulskiej mogłaby zostać podjęta przez oficerów w polu. 

3. Jednocześnie próby interwencji Waszyngtonu, mające na celu wymuszenie na Warszawie 

de-eskalacji będą nieskuteczne – w związku z zaburzeniem łączności/łańcucha dowodzenia. 

Naciski nie będą więc mogły przynieść pożądanego rezultatu. 



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ – ZWROT AKCJI

Po raz kolejny więc, podobnie jak na niższych 
stopniach drabiny eskalacyjnej (jest to leit
motiv prezentacji ANW) jasnym staje się, 

dlaczego całkowita kontrola nad wszystkimi 
elementami OODA Loop (pętli świadomości 

sytuacyjnej) jest krytycznie ważna.

USA nie mogą kontrolować w 
żaden znaczący sposób polskich 

zdolności C5ISTAR

Polska musi zachować 
prerogatywę samodzielnego 
podjęcia decyzji o powzięciu 
symetrycznej kontr-eskalacji w 
odpowiedzi na rosyjskie użycie 
broni nuklearnej w celach de-

eskalacyjnych.

Polska musi pozbawić Rosję 
przekonania, że uda się jej 

osiągnąć dominację 
eskalacyjną. Żeby było to 

możliwe, Warszawa musi być 
pewna, że USA nie będą w 

stanie jednostronnie 
doprowadzić do zakończenia 

konfliktu. 



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

Wszystko to, co powiedzieliśmy może lekko niepokoić. Koniec końców nie tylko snujemy rozważania 

na temat wojny nuklearnej, ale wręcz rozważamy, co stałoby się, gdybyśmy grozili Rosji 

koniecznością dalszej jej eskalacji.

Kluczowe pytanie brzmi więc: czy Rosjanie naprawdę to 

zrobią?

Czy są gotowi zrealizować swoje groźby, i asymetrycznie 

eskalować konflikt konwencjonalny do poziomu 

nuklearnego w momencie gdy nie zachodzi 

egzystencjalne zagrożenie dla dalszego trwania rosyjskiego 

organizmu państwowego?



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

Rosja spędziła ostatnie dekady na próbie przekonania swoich zachodnich partnerów, że 

naprawdę jest gotowa użyć broni nuklearnej w ramach doktryny de-eskalacji nuklearnej.

• Jednocześnie agresywność rosyjskiej doktryny, zawarty w niej katalog „przewinień”, który 

doprowadzić może do rosyjskiej odpowiedzi nuklearnej jest niezwykle szeroki. Naszym zdaniem 

za szeroki, aby być faktycznym odbiciem zamiarów Kremla – po prostu nie ma żadnego 

uzasadnienia dla tak radykalnej polityki.

• Jeżeli już, przypomina on buńczuczne groźby cwaniaka z Leningradu, który znalazł się nagle na 

imprezie organizowanej przez Koło Filozofii jakiegoś zachodniego uniwersytetu.

• To agresywna polityka realizowana przez aroganckiego bandziorka, którego celem jest 

zastraszenie potencjalnych ofiar poprzez groźby asymetrycznej, nadmiarowej przemocy. 



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

Czy Rosjanie są gotowi zrealizować swoje groźby, i asymetrycznie 

eskalować konflikt konwencjonalny do poziomu nuklearnego w 

momencie gdy nie zachodzi egzystencjalne zagrożenie dla dalszego 

trwania rosyjskiego organizmu państwowego?

Naszym zdaniem odpowiedź na 

to pytanie brzmi: Nie.

Dlaczego?



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

1. „Nuklearne tabu” istnieje.

• Gdyby Rosja zdecydowała się na użycie broni nuklearnej byłaby to pierwsza taka 

sytuacja od 1945 roku.

• Na dodatek Moskwa uczyniłaby to nie w kontekście groźby dla dalszego jej istnienia, 

tylko w toku działań konwencjonalnych. Wojny agresywnej, którą sama rozpoczęła.

W następstwie nawet pojedynczego użycia przez Kreml broni nuklearnej 

każdy sąsiad Rosji – od Finlandii po Mongolię (z Chinami na czele) musiałby 

poczuć egzystencjalne zagrożenie. 



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

1. „Nuklearne tabu” istnieje.

• Przynajmniej w średniej perspektywie Moskwa musiałaby się liczyć z infamią nieuchronną w 

obliczu tak skrajnie nieproporcjonalnej reakcji. Stałaby się pariasem na scenie 

międzynarodowej. „Państwem zbójeckim” par excellence.

• Naraziłaby się na prawdziwie niszczycielskie sankcje międzynarodowe. 

• Nie zależnie od tego, jak bardzo Berlin, Paryż czy Waszyngton mogą potrzebować Moskwy 

jako czynnika gry o równowagę w „nowym koncercie mocarstw”, zaproszenie do niego 

Rosjan przez dłuższy czas byłoby niemożliwe.

Wszystko to w imię czego? Mostu lądowego do Kaliningradu? Kawałków Państw Bałtyckich? 

Działając w ten sposób Rosja nie doprowadziłaby do przychylnej dla siebie rewizji porządku 

międzynarodowego – wysadziłaby go w powietrze. Cała idea polega na tym, aby używać tylko 

tyle siły, ile to niezbędne. 



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

Rosja używa bądź grozi użyciem siły, aby doprowadzić do pożądanych przez siebie zmian 

rzeczywistości geopolitycznej w Eurazji.

Rosja nie jest atrakcyjna (pomimo wszystkich prowadzonych przez siebie kampanii 

informacyjnych) jako alternatywa kulturowa i cywilizacyjna dla Zachodu. Stosuje więc siłę (lub 

groźbę jej użycia) w miejscach, które uznaje za swoją strefę wpływów. 

Definiuje się jako siłę, która może powodować destabilizację, jeżeli nie jest integralną częścią 

systemu gry o równowagę, oraz element stabilizujący, jeżeli pełnoprawną częścią systemu jest. 

Do realizowania celów tych przydatna jest siła wojskowa, uwiarygadnia ją agresywna polityka 

deklaratywna, oraz groźby (nawet groźby de-eskalacji nuklearnej).

Natomiast absolutnie nieprzydatne do osiągnięcia tego celu jest użycie broni nuklearnej w toku 

wojny agresywnej! 



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

Rosja używa bądź grozi użyciem siły, aby doprowadzić do pożądanych przez siebie zmian 

rzeczywistości geopolitycznej w Eurazji.

Rosja nie jest atrakcyjna (pomimo wszystkich prowadzonych przez siebie kampanii 

informacyjnych) jako alternatywa kulturowa i cywilizacyjna dla Zachodu. Stosuje więc siłę (lub 

groźbę jej użycia) w miejscach, które uznaje za swoją strefę wpływów. 

Definiuje się jako siłę, która może powodować destabilizację, jeżeli nie jest integralną częścią 

systemu gry o równowagę, oraz element stabilizujący, jeżeli pełnoprawną częścią systemu jest. 

Do realizowania celów tych przydatna jest siła wojskowa, uwiarygadnia ją agresywna polityka 

deklaratywna, oraz groźby (nawet groźby de-eskalacji nuklearnej).

Natomiast absolutnie nieprzydatne do osiągnięcia tego celu jest użycie broni nuklearnej w toku 

wojny agresywnej! 



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

Złamanie przez Rosję nuklearnego tabu, w ramach de-

eskalacji nuklearnej, zamknie Rosji drogę do osiągnięcia 

celów politycznych – jedynego powodu, dla którego Rosja w 

ogóle zachowuje się agresywnie.

Cel stania się integralnym i uznanym aktorem w systemie 

międzynarodowym będzie niemożliwy do osiągnięcia. 



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

2. Ryzyko również jest prawdziwe:

Pomimo:

• Asymetrii, o których pisał Mathew Kroenig;

• Braku gotowości USA i Zachodu do przetestowania rosyjskiego blefu;

Rosjanie nie są i nie mogą być pewni, że dynamika eskalacji po użyciu przez nich NSNW 

naprawdę może być kontrolowalna. Powinna być – ale nie mogą być pewni. 

Ryzyko, że ktoś źle odczyta czyjeś intencje, zawiedzie sprzęt lub czynnik ludzki, że ktoś popełni 

błąd jest realne. To oznacza, że podobnie realne jest wystąpienie niezamierzonej i 

niekontrolowanej eskalacji.

Ryzyko to rośnie wykładniczo wraz z każdym kolejnym użyciem przez Rosję broni nuklearnej – do 

czego będzie zmuszona, jeżeli Polska uniemożliwi jej osiągnięcie dominacji eskalacyjnej już po 

pierwszym użyciu.



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

Rosjanie tego nie chcą. Natomiast są gotowi 

blefować odrobinę dłużej, zachowywać się 
odrobinę bardziej nieprzewidywalnie, i wyrzucić 

kierownicę na tyle daleko, aby wygrać „grę w 

tchórza z Amerykanami.



Poleganie na groźbach użycia broni jądrowej na wczesnym etapie konfliktu 
konwencjonalnego nie jest niczym nowym, i jest wiarygodna – o ile przeciwnik 
ma przewagę sił konwencjonalnych.

• Obecna doktryna Rosji przypomina NATO-wska doktryna flexible response
(elastycznego reagowania) w krzywym zwierciadle.

• Słabość konwencjonalna NATO vis a vis ZSRR/Układu Warszawskiego. W reakcji 
pierwsza strategia offsetowa – użycie broni jądrowej przez NATO/USA wobec 
konwencjonalnych sił sowieckich.

• Odpowiedź: najpierw Zmasowany Odwet (Massive Retaliation), potem 
Elastyczne Reagowanie.

• Od lat 60’ Zachód zaczyna myśleć o niestrategicznej broni jądrowej nie w celu 
osiągnięcia przewagi na polu bitwy, ale raczej aby „zakończyć konflikt. Celem 
było zademonstrowanie sowieckiemu przywództwu powagi sytuacji tak, aby 
przekonać ich do zakończenia działań ofensywnych (…) na akceptowalnych 
warunkach”. Brzmi znajomo?

• Richard Weitz, TACTICAL NUCLEAR WEAPONS AND NATO, ch. 2

Powrót do przeszłości



• Tak więc Rosja znajduje się obecnie w scenariuszu „odwróconej Zimnej Wojny”: jej 

przeciwnikiem jest silniejsze konwencjonalnie NATO. 

• Pytanie: czy jest tak rzeczywiście? Z pewnością obawy przed konwencjonalną potęgą 

NATO były uzasadnione we wczesnych latach 90’. Czy jest tak również i dzisiaj?

• W związku z tym Moskwa stara się doprowadzić do wyrównania potencjału nie 

symetrycznie, ale asymetrycznie – poprzez groźbę użycia broni jądrowej albo w celu 

wyrównania potencjału, albo zademonstrowania determinacji. Efektem ma być 

odstraszenie w ten sposób przeciwnika.  

Powrót do przeszłości



Jak kształtowały się elementy rosyjskiej doktryny odnoszące się do użycia broni 

jądrowej? Od 1993 roku próg użycia broni nuklearnej umiejscowiony zostaje niżej.

• W 1993 roku Rosja oficjalnie wycofuje się z obietnicy nie używania broni jądrowej 

jako pierwsza (no-first use pledge)

Powrót do przeszłości



Doktryna wojenna Federacji 

Rosyjskiej 1993

• Federacja Rosyjska zastrzega sobie prawo do użycia broni jądrowej w odpowiedzi na (…) akt 

znaczącej agresji konwencjonalnej w sytuacji krytycznego zagrożenia dla bezpieczeństwa 

narodowego Federacji Rosyjskiej i jej sojuszników.

• Federacja Rosyjska nie użyje broni jądrowej wobec państw nie posiadających broni jądrowej, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy państwa te dokonują agresji zbrojnej na FR i jej sojuszników, będąc w 

sojuszu z państwem, które broń jądrową posiada.



Federacja rosyjska zastrzega sobie prawo do użycia (…) broni jądrowej w przypadku 

napaści zbrojnej która zagraża przetrwaniu Rosji jako niezależnego, suwerennego 

państwa”

Koncepcja Bezpieczeństwa Narodowego

Federacji Rosyjskiej, 1997

1997 – Koncepcja Bezpieczeństwa 

Narodowego Federacji Rosyjskiej



Federacja Rosyjska zastrzega sobie prawo użycia broni jądrowej w 

odpowiedzi na (…) znaczącej agresji konwencjonalnej w sytuacji 

krytycznego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Federacji 

Rosyjskiej i jej sojuszników.

Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej 2000

2000 - Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej



• W przypadku wybuchu konfliktu w toku którego wykorzystywane są środki 

konwencjonalne (wojny dużej, lub regionalnej) zagrażającego dalszemu 

przetrwaniu państwa, posiadanie broni jądrowej może spowodować 

przerodzenie się tego konfliktu w wojnę jądrową.

• Federacja rosyjska zastrzega sobie prawo do użycia (…) broni jądrowej w 

przypadku agresji na Rosję przy użyciu broni konwencjonalnej, która stwarza 

zagrożenie dla przetrwania państwa”

Doktryna Wojskowa Federacji Rosyjskiej, 2010

2010 - Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej



• Federacja rosyjska zastrzega sobie prawo do użycia (…) broni 

jądrowej w przypadku agresji na Rosję przy użyciu broni 

konwencjonalnej, która stwarza zagrożenie dla przetrwania państwa”

Doktryna Wojskowa Federacji Rosyjskiej, 2014

2014 - Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej



Zanim przejdziemy do najnowszego dokumentu doktrynalnego – opublikowanej w 

czerwcu 2020 „Podstaw polityki państwa w zakresie odstraszania nuklearnego” warto 

zwrócić uwagę na parę kwestii.

Po pierwsze: w czym problem? 

• Chociaż Rosja wycofała się ze złożonej przez Breżniewa obietnicy nie używania broni 

jądrowej jako pierwsza, najważniejsze dokumenty opisujące doktrynę ograniczają 

(ograniczały) sytuacje, w których broń jądrowa może zostać użyta do wąskiego 

katalogu zdarzeń – a więc egzystencjalnego zagrożenia dla przetrwania państwa.

1993-1997-2000-2010-2014



Skąd więc obawy 

Colby’ego, Kroeniga, skąd 

zapisy w Nuclear Posture

Review? 

1993-1997-2000-2010-2014



W rzeczywistości wiele wskazuje na to, że próg użycia broni jądrowej 

przez Rosję może być niższy, niż wskazuje na to jej polityka deklaratywna.

Argumenty, które na to wskazują można podzielić na trzy kategorie:

1. Wypowiedzi byłych lub obecnych (w momencie ich wygłaszania) członków 

rosyjskiego establiszmentu politycznego i wojskowego;

2. Przebieg ćwiczeń wojskowych prowadzonych przez Federację Rosyjską od 

1999 roku począwszy;

3. Rozmiar, zróżnicowanie i zaawansowanie techniczne rosyjskiego arsenału 

niestrategicznej broni jądrowej. 



1. Wypowiedzi byłych lub obecnych (w momencie ich wygłaszania) 

członków rosyjskiego establiszmentu politycznego i wojskowego;

„Stanowczo odradzam wszystkim rozważania na temat agresji na rosyjskie terytorium, którego 

częścią są Krym i Sewastopol (…) Mamy doktrynę bezpieczeństwa narodowego, która jasno 

mówi, jakie działania zostaną podjęte w takim wypadku”

Siergiej Ławrow, 2014 (po nielegalnej aneksji Krymu)

Wypowiedzi Władimira Putina z marca 2015, w których przyznał, że po aneksji Krymu Rosja 

gotowa była na postawienie w stan gotowości swoich sił jądrowych



1. Wypowiedzi byłych lub obecnych (w momencie ich wygłaszania) 

członków rosyjskiego establiszmentu politycznego i wojskowego;

Warunki dla wykonania wyprzedzających uderzeń jądrowych (…) zawarte są w niejawnych 

dokumentach

Gen. Jurij Bałujewski, Szef Sztabu Generalnego Federacji Rosysjskiej (2004-2007), wrzesień 2014



Skoro mówimy o „dokumentach towarzyszących” – dokumenty niższej rangi niż te 

wspomniane wyżej również zawierają intrygujące zapisy. Przykładowo:

• Doktryna operacji morskich z 2017 roku (gdy obowiązywała Doktryna wojskowa 2014), stwierdza, że: „w 

trakcie eskalacji konfliktu zbrojnego demonstracje gotowości i determinacja do użycia niestrategicznej 

broni jądrowej jest skutecznym narzędziem odstraszania (…) wskazaniem efektywności działań podjętych 

w celu realizacji doktryny jest: (…) B) zdolność Marynarki Wojennej do zadania zniszczeń flocie 

przeciwnika na poziomie nie niższym niż krytyczny przy użyciu niestrategicznej broni jądrowej.”

• „De-eskalacja agresji to zmuszenie przeciwnika do wstrzymania działań zbrojnych poprzez groźbę 

przeprowadzenia uderzeń o różnej intensywności, w oparciu o zdolności konwencjonalne i/lub broń 

jądrową”

Priorytety Rozwojowe Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, 2003.



2. Przebieg ćwiczeń wojskowych prowadzonych przez Federację 

Rosyjską od 1999 roku począwszy;

Począwszy od ćwiczeń Zapad’99 szereg kolejnych edycji ćwiczeń z serii Zapad zawierał elementy 

użycia broni jądrowej wobec państw zachodnich.

„Nasze siły zostały zmuszone do użycia broni jądrowej, co pozwoliło im na osiągnięcie przełomu w 

sytuacji na teatrze operacyjnym”

Minister Obrony Federacji Rosyjskiej Igor Siergiejew, po zakończeniu ćwiczeń Zapad’99.

Co ciekawe, zdaniem Mikołaja Sokołowa, „wszystkie ćwiczenia, które Rosja prowadziła począwszy 

od roku 2000 zawierały symulację ograniczonego użycia broni nuklearnej”.



3. Rozmiar, zróżnicowanie i zaawansowanie techniczne rosyjskiego arsenału 

niestrategicznej broni jądrowej – the proof is in the pudding. 

„[Federacja Rosyjska] rozbudowuje również liczny, zróżnicowany i nowoczesny zakres systemów 

uzbrojenia podwójnego zastosowania, zdolny do przenoszenia niestrategicznej broni jądrowej.”

2018 Nuclear Posture Review

W rzeczywistości wiele – jeżeli nie większość – systemów uzbrojenia rozwijanych przez schyłkowy ZSRR i 

Rosję jest albo z pewnością zdolna do przenoszenia ładunków NSNW (Kalibr, Iskander-M), albo istnieją 

poważne przypuszczenia, że posiadają taką zdolność. Warto o tym pamiętać w konteście

najnowszego dokumentu doktrynalnego Federacji Rosyjskiej – ale o tym potem. 



3. Rozmiar, zróżnicowanie i zaawansowanie techniczne rosyjskiego arsenału 

niestrategicznej broni jądrowej – the proof is in the pudding. 

Brahmos SLCM

Przykładów jest wiele:
Iskander GLBM

Kalibr GLCM/ALCM Kindżał ALBM

KH-55/101



3. Rozmiar, zróżnicowanie i zaawansowanie techniczne rosyjskiego 

arsenału niestrategicznej broni jądrowej – the proof is in the pudding. 

W praktyce, obok strategicznej triady nuklearnej 
– rakiet ICBM (międzykontynentalne pociski 

balistyczne bazowania lądowego, w silosach lub 
TEL), SLBM (pociski balistyczne wystrzeliwane z 
pokładów okrętów podwodnych), i ładunków 
przenoszonych przez samoloty, Rosja rozwinęła 

również „niestrategiczną triadę nuklearną”, 
składającą się z:

LĄD

Pocisków manewrujących i 
balistycznych, być może 

artyleryjskich kalibru 152mm

MORZE

Pocisków manewrujących 
odpalanych z pokładów 

okrętów

POWIETRZE

Pocisków manewrujących i 
balistycznych, oraz bomb 

grawitacyjnych odpalanych z 
pokładów samolotów

Systemów obrony 
powietrznej, które 

również mogą zostać 
uzbrojone w ładunki 

nuklearne (S-400). 
Teoretycznie również te 

systemy uzbrojenia 
mogą zostać użyte do 

rażenia celów 
naziemnych.



3. Rozmiar, zróżnicowanie i zaawansowanie techniczne rosyjskiego 

arsenału niestrategicznej broni jądrowej – the proof is in the pudding. 

• Oznacza to, że Rosjanie zdołali rozwinąć (najprawdopodobniej, 
bo nie wiadomo tego na pewno) sub-kilotonowe głowice, o 
mocy od setnych do być może nawet dziesiątych części kilotony.

• Dima Adamski jest zdania, że Rosjanie pracowali również nad 
nadaniem swoim NSNW charakterystyk broni nuklearnej trzeciej 
generacji – a więc „dopasowaniu” jej efektów, poprzez na 
przykład znaczne ograniczenie opadu nuklearnego.

• To z kolei oznacza, że NSNW które posiadają Rosjanie są 
narzędziem, dzięki którego mogą oni „dozować” przemoc –
kontrolować dynamikę eskalacji (dzięki ograniczonej sile 
ładunków, i częściowym przynajmniej mitygowaniu ich 
długotrwałych skutków środowiskowych) – a środki przenoszenia 
ich są zróżnicowane i niezwykle trudne (lub nawet: niemożliwe) do 
przechwycenia.

Co więcej, obok 
zróżnicowanych środków 
przenoszenia Rosja miała 
również podjąć ambitny 
program modernizacji i 

rozwoju samych ładunków 
nuklearnych 

(niestrategicznych). Jak 
twierdzą Adamski, 

Petersen, Karber, czy 
Schneider, począwszy od 
wczesnych lat 90 Rosjanie 

rozpoczęli intensywne 
prace nad rozwojem, i 

„zniuansowaniem” swoich 
NSNW.



Powróćmy teraz do najnowszego dokumentu wyznaczającego 

politykę deklaratywną Federacji Rosyjskiej

2 czerwca 2020 Rosja publikuje dokument zatytułowany 

„Fundamenty polityki państwa w zakresie odstraszania 

nuklearnego”, którego celem jest:

• „przedstawienie poglądów na temat istoty 

odstraszania nuklearnego, identyfikacja zagrożeń które 
powinny być zneutralizowane przy pomocy 

odstraszania nuklearnego, rozumienia [przez FR] idei 

odstraszania nuklearnego, oraz warunków, które 

musiałyby zostać spełnione, aby Federacja Rosyjska 

zdecydowała się na użycie broni nuklearnej”.

Co w nim znajdujemy?



Powróćmy teraz do najnowszego dokumentu 

wyznaczającego politykę deklaratywną Federacji Rosyjskiej

Artykuł 4. „Fundamentów polityki państwa…” :

• „Polityka państwa w zakresie odstraszania nuklearnego ma na celu (…) 

zagwarantowanie ochrony suwerenności państwa i jego integralności 

terytorialnej, a także odstraszenie potencjalnego przeciwnika od agresji 

zbrojnej wobec Federacji Rosyjskiej i jej sojuszników. W przypadku 

wybuchu konfliktu zbrojnego Polityka wyznacza środki mające 

uniemożliwić eskalacje działań zbrojnych i ich zakończenie na 

warunkach akceptowalnych dla Federacji Rosyjskiej i/lub jej 

sojuszników.”



Powróćmy teraz do najnowszego dokumentu 

wyznaczającego politykę deklaratywną Federacji Rosyjskiej

Sekcja III dokumentu, zatytułowana „Warunki przejścia Federacji Rosyjskiej do 

użycia broni nuklearnej” zawiera, inter alia, składający się z czterech 

podpunktów Artykuł 19, który definiuje owe warunki.

a) Pozyskanie wiarygodnych danych dotyczących wystrzelenia pocisków 

balistycznych wymierzonych w terytorium FR i/lub jej sojuszników

b) Użycie broni nuklearnej lub innych broni masowego rażenia wobec FR i/lub jej 

sojusznikow

c) Atak przeciwnika na krytyczne instalacje rządowe lub wojskowe FR, których 

zniszczenie/zakłócenie podważyłoby zdolność do odpowiedzi nuklearnej

d) Agresja wobec FR z wykorzystaniem uzbrojenia konwencjonalnego, tworząca 

zagrożenie dla dalszego przetrwania państwa



Powróćmy teraz do najnowszego dokumentu 

wyznaczającego politykę deklaratywną Federacji Rosyjskiej

Co to wszystko oznacza?



Podsumujmy:

Począwszy od wczesnych lat 90 
Rosja:

stworzyła szerokie spektrum 
niestrategicznej broni jądrowej i 
opracowała zróżnicowane (ląd, 

powietrze, woda, pociski 
manewrujące, balistyczne, bomby 

grawitacyjne, artyleria) systemów jej 
przenoszenia;

Wyrzekła się deklaracji no first use, 
i drastycznie obniżyła 

(deklaratywny) próg użycia broni 
nuklearnej, uwiarygadniając ową 
politykę szeregiem dokumentów 
państwowych, wypowiedziami 

członków swojego establiszmentu, 
przebiegiem ćwiczeń oraz, co 
najważniejsze, zdolnościami. 

Wszystko to zostało ostatecznie 
„podżyrowane” zapisami 

dokumentu z czerwca 2020, 
potwierdzającego, że próg 

użycia broni nuklearnej przez 
Rosję został drastycznie 

obniżony



Podsumujmy

Postępując w ten sposób Rosja „wytresowała” Zachód do zaakceptowania jako wysoce 

prawdopodobny faktu, że gotowa jest użyć broni nuklearnej na stosunkowo wczesnym etapie 

konfliktu konwencjonalnego, i poparła owo przekonanie dowodami w postaci deklaracji 

politycznych i faktycznych zdolności. Zdaniem niektórych (Castillo, Narang), oznacza to, że 

rosyjska polityka deklaratywna zawiera jeden z najniższych progów użycia broni nuklearnej 

spośród wszystkich państw je posiadających, z prawdopodobnym wyłączeniem Pakistanu.



Podsumujmy:

W swojej gotowości doprowadzenia do asymetrycznej eskalacji rosyjska doktryna deklaratywna 

przypomina nieco tę stosowaną przez Pakistan. W przypadku Pakistanu odwołanie się do broni 

nuklearnej tak wcześnie jest jednak zrozumiałym zabiegiem. Indie – faktycznie są od niego 

znacznie potężniejsze w wymiarze konwencjonalnym (ostatnie wojny to 0:5, lub 0:4 w zależności 

od tego jak liczyć dla Indii), a ukształtowanie geograficzne Pakistanu, i bliskość obszaru 

rdzeniowego tego państwa do granicy z Indiami oznacza, że jest on narażony na indyjski „cold

start” – oznacza to egzystencjalne zagrożenie. 

Jednak ostatni raz, kiedy dysproporcja zdolności konwencjonalnych pomiędzy NATO i Rosją była 

na tyle duża, aby (pomijając imponderabilia takie jak prawdopodobieństwo, że Sojusz faktycznie 

chciałby Rosję unicestwić) uzasadnić szybkie odwołanie się do broni nuklearnej przez FR miało 

miejsce wiele, wiele lat temu. Fakt, że Rosja zachowała wiele elementów polityki deklaratywnej z 

okresu jelcynowskiej smuty dzisiaj oznacza, moim zdaniem, że jest tak pewna braku gotowości 

Zachodu do „wytrzymania” rosyjskich gróźb, że gotowa jest utrzymać doktrynę deklaratywną tak 

agresywną, że powinna nie być wiarygodna – a tym samym grozić sytuacją, w której Zachód 

pokazuje, że jest gotowy na sprawdzenie jej. To, że Rosjanie nie obawiają się wystąpienia takiej 

porażki odstraszania może oznaczać, że są przekonani, iż Zachód absolutnie nie ma apetytu na 

podejmowanie jakiegokolwiek ryzyka.



Podsumujmy:

Narang, Castillo, Kroenig czy Schneider charakteryzują Rosję jako państwo gotowe stosować 

groźby użycia niestrategicznej broni jądrowej jako narzędzie służące zarządzeniu dynamiką 

eskalacji, w celu zakończenia konfliktu na preferowanych przez siebie warunkach (utrzymanie 

zdobyczy terytorialnych, zadowalające rozwiązania polityczne, uniemożliwienie przeciwnikowi 

przejścia do kontr-ofensywy).

Wiarygodna (jak udowodniliśmy wcześniej) groźba użycia przez Moskwę broni nuklearnej ma 

wymusić na Zachodzi gotowość do zaakceptowania ustępstw względem Rosjan, bowiem 

alternatywą może być konflikt nuklearny – w założeniu początkowo ograniczony, ale grożący 

zajściem niekontrolowanej eskalacji, jeżeli Zachód „nie odpuści”.

Grożąc użyciem broni nuklearnej w toku konfliktu konwencjonalnego, Rosjanie celowo i 

świadomie przedstawiają się jako państwo gotowe do doprowadzenia do asymetrycznej, i być 

może niekontrolowanej eskalacji.



Podsumujmy:
Jako, że mierząc się z NATO występowałaby przeciw sojuszowi 
nuklearnemu, sygnalizowana przez nią gotowość do użycia broni 
nuklearnej oznacza, że akceptuje ona ryzyko konfliktu 
nuklearnego (którego dynamiki może nie dać się skontrolować) –
a więc to, że sprawy wymkną się spod kontroli. 

• Jednocześnie pyta Zachód: „czy wy jesteście gotowi? Czy w 
odpowiedzi na naszą eskalację do poziomu nuklearnego 
odpowiedzie symetrycznie, tak aby utrzymać się na drabinie 
eskalacyjnej? Czy sami użyjecie broni jądrowej?”

• „I czy jesteście pewni, że konflikt uda się utrzymać na tym 
szczeblu drabiny? Czy jesteście pewni, że zachowamy się po 
rycersku, i w odpowiedzi na wasze użycie albo odpuścimy, 
albo postanowimy eskalować dalej, ale stopniowo?”

• „I co z niezamierzoną eskalacją? Ile rund 1-2 wytrzymamy 
zanim ktoś w Waszyngtonie albo Moskwie nie wytrzyma 
napięcia, albo popełni błąd? My nie mamy pojęcia, ale 
możemy się dowiedzieć. Złapmy się mocno za ręce i 
sprawdźmy!”.



Podsumujmy:

Celem istnienia escalate-to-win Rosji nie jest zniszczenie baz NATO, zadanie katastrofalnych strat 

przeciwnikowi, i osiągnięcie w ten sposób przewagi na polu bitwy. Celem istnienia tej doktryny jest 

odstraszanie poprzez manipulowanie percepcją ryzyka niekontrolowanej eskalacji do poziomu 

pełnej wymiany nuklearnej na linii Waszyngton-Moskwa. „Jeżeli nie ustąpicie, wykonamy 

pierwszy krok. Co będzie dalej, nie wiemy – ale jesteśmy skłonni zaryzykować. A Wy?”



Podsumujmy:

Thomas Schelling nazwałby postępowanie Rosjan „groźbą, która 

pozostawia coś przypadkowi.”



Dlaczego myślą, że im się uda?

Mathew Kroenig jest zdania, że przekonanie Rosji o możliwości osiągnięcia dominacji 

eskalacyjnej wynika z trzech przewag (asymetrii) pomiędzy FR a USA. 

Są to:

• Asymetria stawki

• Asymetria zdolności

• Asymetria determinacji 



Dlaczego myślą, że im się uda?

1. Asymetria stawki

Rosjanie będą twierdzić, że w potencjalnym konflikcie z NATO jego stawka będzie większa 

dla nich, niż dla innych (w szczególności Zachodnich) państw Sojuszu.

• Biją się bliżej domu, na terytoriach graniczących z FR. Biją się o swoją głębie 

strategiczną.

• Mogą argumentować, że podejmują interwencję w obronie rosyjskiejmniejszości

etnicznej.

• Mogą udowaniać, że NATO jest silniejsze konwencjonalnie, i obawiają się porażki



Dlaczego myślą, że im się uda?

2. Asymetria zdolności

• Obecnie (2021) Rosjanie dysponują co najmniej 1912 ładunkami NSNW w aktywnej 

służbie (Christensen, Korda. 2021). 

• Plus zróżnicowane środki przenoszenia.



Dlaczego myślą, że im się uda?

2. Asymetria zdolności

Czym, i jak może odpowiedzieć NATO i USA? 

Niestety, możliwości są bardzo ograniczone. 



Dlaczego myślą, że im się uda?

2. Asymetria zdolności

Pomimo deklaracji strony sowieckiej, będących odpowiedzią 

na Presidential Nuclear Initiative George H.W. Busha, 

wycofanie z teatru europejskiego NSNW było w znacznej 

mierze jednostronne.

Amerykanie wycofali z Europy większość własnych systemów 

uzbrojenia NSNW. W tym samym czasie Rosjanie prowadzili 

intensywne prace nad rozbudową własnych zdolności.



Dlaczego myślą, że im się uda?

2. Asymetria zdolności

W rezultacie podczas gdy w 1991 roku Amerykanie dysponowali w Europie około 5000 

ładunków nuklearnych obecnie w zasobach sił NATO i USA w Europie (nie licząc 
arsenałów Francji i Wielkiej Brytanii, które mają jednak ograniczone zastosowanie w 

celach zapewnienia parasola nuklearnego, w szczególności w paradygmacie 

ograniczonego użycia) jest około 100 bomb grawitacyjnych B61-3/4. Spośród nich 60 

jest dostępnych do użycia przez NATO-wskie DCA (dual capable aircraft). Łącznie USA 

posiadają 230 bomb B61 (130 znajduje się w USA).



Dlaczego myślą, że im się uda?

2. Asymetria zdolności

Proces modernizacji bomb B61 w wariantach 3/4 do wariantu 12 trwa. W momencie 

jego ukończenia B61-12 nabierze zdolności JDAM (poprzez dodanie do niej „lotek”), 

ponadto uzbrojenie przejdzie również proces „odświeżenia”.



Dlaczego myślą, że im się uda?

2. Asymetria zdolności

Jednak koniec końców rodzina B61 jest tym, czym jest – bombą grawitacyjną (choć 

JDAM da im niewielką zdolność stand-off), którą nad cel dostarczyć muszą samoloty 

Sojuszu, startujące z baz lotniczych na ich terytorium. W programie NATO Nuclear
Sharing uczestniczy pięć krajów – Belgia (baza Kleine Brogel), Niemcy (baza Buchel), 

Włochy (Aviano i Ghedi), Holandia (Volkel) oraz Turcja (Incirlik).

Za każdym razem na użycie broni nuklearnej (B61) zgodę musiałby wyrazić Prezydent 

USA, udostępniając kod PAL – no i zgodę na misję musiałoby również, co oczywiste, 

wyrazić kierownictwo państwa, którego lotnictwo by ją realizowało. 



Dlaczego myślą, że im się uda?

2. Asymetria zdolności

Administracja Trumpa była świadoma tej słabości. 2018 NPR rekomendował 

utworzenie dwóch systemów uzbrojenia, które przynajmniej częściowo zmniejszałyby 

asymetrię zdolności. Były to: 

• modyfikacja istniejącego pocisku SLBM Trident II D-5 poprzez wyposażenie go w 

głowicę W76-2 (rozpoczął się już proces wprowadzania go do służby).

• Utworzenie następcy pocisku Tomahawk wyposażonego w głowicę nuklearną 

NSNW.



Dlaczego myślą, że im się uda?

Niestety, wiele wskazuje, że obecna administracja pójdzie śladami administracji Bidena (pamiętajmy, 

że Biden był VP). W niecały rok od objęcia urzędu Biden:

• Bezwarunkowo przedłużył traktat New START (pomimo jego obiektywnych słabości, 

zaprzepaszczając historyczną szansę na otwarcie dialogu dotyczącego NSNW z Rosją, która nigdy 

się na to wcześniej nie zgodziła;

• Demokraci krytykowali nawet plan modernizacji strategicznej triady nuklearnej USA;

• Rozważane jest skasowanie SLCM-N

• W Białym Domu rozważana ma być możliwość zmiany doktryny deklaratywnej USA na albo no-first 

use, albo sole-purpose;

Wiele wskazuje więc na to, że jeżeli już, to Amerykanie będą dalej ograniczać odgrywaną 

przez broń nuklearną w strategii USA – i to pomimo faktu, że zdolności USA w tym zakresie już 

teraz są dalece niewystarczające!



Dlaczego myślą, że im się uda?

2. Asymetria zdolności

USA same pozbawiły się zdolności osiągniecia nie tylko dominacji 

eskalacyjnej, ale nawet proporcjonalnej odpowiedzi w ramach flexible

response. Nie jest to zresztą niczym nowym w relacjach USA-Rosja. Jak 

zauważył kiedyś Harold Brown, „kiedy my się zbroimy, oni też się zbroją. 

Kiedy my się rozbrajamy, oni się zbroją.

W rezultacie Kreml posiada obecnie bezdyskusyjną zdolność 

dominacji eskalacji w Europie – szczególnie w kontekście 

ograniczonego użycia broni nuklearnej.



Dlaczego myślą, że im się uda?

3. Asymetria determinacji

W 2015 roku, podczas spotkania Klubu Wałdajskiego Władimir Putin stwierdził, że „ulice 

Leningradu nauczyły mnie jednego – kiedy bójka jest nieunikniona, uderz pierwszy”. Rosja ma 

zdolności, aby uderzyć pierwsza, przez lata przyzwyczaiła Zachód do myśli, że jest gotowa 

uderzyć pierwsza, i konsekwentnie demonstrowała – podczas ćwiczeń i w wypowiedziach 

polityków, że jej próg użycia broni nuklearnej pozwala na jej użycie w sytuacjach, w których 

Zachód nigdy by się na to nie zdecydował. Posiada więc również przewagę determinacji (a 

przynajmniej sprawiła, że Zachód może tak uważać).



Dlaczego myślą, że im się uda?

Tak naprawdę dla zachodnich 

decydentów nie jest aż tak istotne, czy w 

momencie prawdziwej próby Kreml 

faktycznie realizowałby swoją politykę 

deklaratywną (czy polityka deklaratywna 

jest tożsama z polityką użycia). Zachód nie 

ma ochoty, nie ma odwagi sprawdzić, czy 

Putin blefuje.

Wspomniany Thomas Schelling przedstawił 

scenariusz w paradygmacie teorii gier 

inspirowany sceną z filmu „Buntownik bez 

powodu”, którego uczestnicy wyzywają się 

na pojedynek w grze w tchórza. 

3. Asymetria Determinacji



Dlaczego myślą, że im się uda?
3. Asymetria Determinacji

To właśnie robi Kreml. Rosja celowo 

oznajmia światu – krzycząc tak 

głośno, jak to możliwe, że gotowa 

jest na wyeskalowanie

potencjalnego konfliktu w sposób, 

który sprawi, że nie wszystko będzie 

w jej rękach, a dynamika konfliktu 

bardzo szybko stać się 

nieprzewidywalna i zmierzać w 
stronę niekontrolowanej eskalacji. W 

uwiarygodnieniu tej polityki 

pomagają jej właśnie trzy asymetrie, 

o których mówiliśmy wyżej. Zdaje 

sobie jednocześnie sprawę, że 

Zachód nie będzie prawdopodobnie 

gotowy na sprawdzenie, czy Rosjanie 

przypadkiem nie blefują.



Co można zrobić?

PUNISHMENT

Stany mogą spróbować odstraszać poprzez groźbę zadania Rosji katastrofalnych, 

nieproporcjonalnych strat (deterrence by punishment).

• Powrót do Eisenhowera i wczesnych lat 50 – zmasowany odwet (massive retaliation)

• Problemem jest brak wiarygodności – nawet w czasach Zimnej Wojny. USA nie zaryzykują 

wymiany „Ryga za Nowy Jork”.

• W momencie uzyskania przez ZSRR zdolności rażenia CONUS nastąpiło odejście od doktryny 

massive retaliation…

• …która wraz z utratą wiarygodności traciła walor odstraszający - pomimo tego, że stawka 

rywalizacji USA i ZSRR była o rząd wielkości większa niż ma to miejsce pomiędzy USA a Federacją 

Rosyjską obecnie.



Co można zrobić?

DENIAL

Stany mogą spróbować odstraszać poprzez uniemożliwienie Rosji osiągnięcia celów (deterrence

by denial).

• Najlepiej – poprzez odebranie Rosjanom dominacji eskalacyjnej. Bardziej realistyczne: 

wystarczające narzędzie aby uzyskać zdolność „flexible response”/”countervailing”.

• W ten sposób USA ograniczyłyby asymetrię zdolności.

• USA mogłyby zaproponować mocniejsze, bardziej precyzyjne gwarancje bezpieczeństwa B3 i 

Polsce potwierdzając w sposób dosadny, że amerykański parasol nuklearny obejmuje je. Być 

może mogłoby odbyć się to równolegle wobec gwarancji NATO-wskich, przypominając nieco 

aranżację „piasty i szprych”, znaną z Azji w czasach Zimnej Wojny. 

• Następnie Stany mogłyby owe gwaracje uwiarygodnić poprzez rozwinięcie adekwatnych 

zdolności pozwalających na realizowanie tych gwarancji.



Co można zrobić?

DENIAL

Stany mogą spróbować odstraszać poprzez uniemożliwienie Rosji osiągnięcia 

celów (deterrence by denial).

To mogłoby być skuteczne. 

• Reakcja Rosji na testy lądowego tomahawka z lipca 2019

• Przyspieszenie negocjacji New START w połowie października 2020, po 

zapowiedziach Marka Espera, że USA rozmieszczą w Europie lądowe systemy 

w zasięgach INF. 

• Formułowane przez Kreml obecnie (na tle konfliktu na Ukrainie) żądania, aby 

NATO zrezygnowało z rozmieszczania systemów ofensywnych na terytorium 

państw NATO graniczących z Federacją Rosyjską



Co można zrobić?

PLATED GLASS/TRIPWIRE

Być może najskuteczniejszym, a zarazem najmniej kosztownym politycznie i finansowo działaniem 

byłoby zaczerpnięcie ze starej, dobrej, Zimnowojennej tradycji. Mówimy o koncepcji „trip wire

forces”, a więc rozmieszczania amerykańskich żołnierzy i ich rodzin w Europie, na samej rubieżach 

projekcji siły NATO. W miejscach, przez które Rosjanie musieliby przejechać czołgami realizując 

ofensywę na Europę Zachodnią (chociażby Berlin Zachodni).

Oznacza to, że amerykańscy żołnierze byliby w wojnie od jej pierwszej minuty. Jednak ich rolą nie 

było tak naprawdę odparcie ataku, ale zostanie zmasakrowanymi przez Rosjan – razem z rodzinami. 

To nie wzbudziłoby raczej entuzjazmu ani wśród opinii publicznej, a tym samym wśród polityków. 

To z kolei oznacza, że amerykańskie społeczeństwo byłoby zaangażowane emocjonalnie w konflikt 

od momentu jego rozpoczęcia. Emocje – niesprzyjające racjonalnym kalkulacjom – mogłyby również 

wpłynąć na procesy decyzyjne w Białym Domu, Kapitolu itp. 



Co można zrobić?

PLATED GLASS/TRIPWIRE



Co można zrobić?

PLATED GLASS/TRIPWIRE

Rozmieszczając żołnierzy (z rodzinami) w miejscach, w których w przypadku Sowieckiej inwazji 

czekała ich pewna śmierć Amerykanie sami zaczynali manipulować percepcją ryzyka 

niekontrolowanej eskalacji wobec Sowietów. 

Komunikacja wobec Moskwy była następująca: „jeżeli to zrobicie, zabijecie tysiące naszych 

żołnierzy i ich rodzin pierwszego dnia konfliktu. Nie możemy obiecać wam, że drugiego dnia w 

Waszyngtonie przeważą głosy wzywające do chłodnej oceny i powściągliwości”. Teraz to 

Amerykanie wyrzucają kierownicę za okno samochodu i mówią „zobaczymy, co się stanie”.

Zauważmy, że Amerykanie niwelują w ten sposób asymetrię determinacji.

Rozwiązaniem dzisiaj byłoby umieszczenie kontyngentów amerykańskich żołnierzy w państwach 

bałtyckich, w ramach stałej obecności, bezpośrednio przy granicy z Rosją, w miejscach przez które 

Rosjanie musieliby przejść, chcąc zrealizować scenariusz agresji na B3. Trudno byłoby zachować 

powściągliwość, gdy CNN puszcza na żywo atak MLRS na amerykańskie osiedle wojskowe. Sprawy 

mogłyby szybko wymknąć się spod kontroli. 



Co można zrobić?

PUNISHMENT/DENIAL/TRIPWIRE

Niestety, nic w polityce obecnej administracji Białego Domu nie pozwala 

myśleć, że którakolwiek z powyższych propozycji jest rozważana, nawet 

teoretycznie. 

Jest to bardzo istotna konstatacja!

Fakt, że Stany Zjednoczone nie są gotowe podjąć realnych działań 

odstraszających, krytycznie istotnych z punktu widzenia interesu 

narodowego Polski i B3 stanowi niezwykle ważny punkt odniesienia dla 

ośrodków decyzyjnych w Polsce, pozwalający urealnić percepcję 

wiarygodności gwarancji sojuszniczych USA.



Co można zrobić?
NATO

Polska może również spróbować szereg działań w ramach organizacji międzynarodowych, przede 

wszystkim NATO. W kontekście Sojuszu można wymienić przynajmniej dwie takie inicjatywy:

1. Doprowadzić do rewizji polityki deklaratywnej NATO w zakresie użycia broni nuklearnej.

2. Podjąć próbę dołączenia do programu NATO Nuclear Sharing. 



Co można zrobić?
NATO

1. Doprowadzić do rewizji polityki deklaratywnej NATO w zakresie użycia broni nuklearnej.

• Mniej „strategicznej niejasności”;

• Jednoznacznie sformułowane ostrzeżenie, że użycie przez Moskwę broni nuklearnej spotka się z proporcjonalną 

odpowiedzią Sojuszu, łącznie z wykorzystaniem własnych zasobów nuklearnych;

• Brak zapisów ograniczających zakres użycia broni nuklearnej jako pierwsze.



Co można zrobić?
NATO

2. Podjąć próbę dołączenia do programu NATO 

Nuclear Sharing. 

• Zaproponować przeniesienie części zasobów 

znajdujących się w Niemczech/Turcji na terytorium 

polski, certyfikacja polskich F-16 do przenoszenia 

bomb B61.

• Jasna deklaracja polityczna, sformułowanie oczekiwań 

strony polskiej względem NATO, poparta argumentacją o 

nieadekwatności obecnego stanu faktycznego, który w 

gruncie rzeczy destabilizuje sytuację na Wschodniej Flance, 

i może prowokować Rosję do agresji.



Co można zrobić?
NATO

Niestety, chociaż w teorii mogące 

zadziałać, pomysły te są zupełnie 

nierealne, i graniczą w gruncie rzeczy z 

kategorią „śmiesznych”. 

Żadna interpretacja obecnego klimatu 
politycznego w stolicach Europy Zachodniej 

czy w Waszyngtonie, dynamika czy tonu 

debaty na temat zagrożenia rosyjskiego nie 

pozwala przypuszczać, że mogłyby zostać 

podjęte jakiekolwiek realne kroki 
zmierzające do realnego (a nie PR-owego) 

zaadresowania obaw Warszawy, i asymetrii 
vis a vis Rosji na Wschodniej Flance NATO.



PARADOKS
Warto zwrócić uwagę: wszystko, co powiedzieliśmy dotychczas – rosyjska strategia, asymetrie 

wykorzystywane przez Rosjan, próby zminimalizowania ich przez Stany Zjednoczone – rozgrywa się 

ponad głowami tych państw, które najprawdopodobniej stały by się ofiarami rosyjskiej doktryny de-

eskalacji nuklearnej!

• Rosjanie uzyskują dominację 

eskalacyjną kosztem USA. 

• Rosjanie grożą Waszyngtonowi 

niekontrolowaną eskalacją do 

pełnej wymiany nuklearnej. 

• Ale Rosjanie nie grożą nam.



PARADOKS

Dlaczego?

Broń nuklearna jest skutecznym narzędziem wywierania nacisków 

politycznych – ale z przyczyn oczywistych jej przydatność w celach 

osiągnięcia przewagi na polu bitwy jest bardzo dyskusyjne. 

• Jest zbyt silna, aby jej użycie było proporcjonalne. 

• Nie jest przydatna w celu osiągnięcia kontroli nad terytorium (co komu po nuklearnej pustyni).

• Ponadto szereg opracowań (Beardsley, Assal. Sechser, Fuhrmann, 2017) dowodzi, że chociaż 

groźby odstraszające w wykonaniu państw posiadających broń nuklearną są skuteczne, to 

groźby wymuszające – nie. Nawet jeżeli ich adresatem są państwa, które same broni nuklearnej 

nie posiadają!



PARADOKS
Dlaczego?

W gruncie rzeczy jest to zrozumiałe. Dla przykładu: w przypadku wojny na Wschodniej 

Flance stawka konfliktu dla Polski i Państw Bałtyckich nie jest niższa niż dla Rosji. Może 

nawet jest odwrotnie – stawka faworyzuje B3 i Polskę. 

Jeżeli stawką jest dalsze istnienie, lub suwerenność tych państw, mogą one zaryzykować 

niebezpieczeństwo asymetrycznej eskalacji do poziomu nuklearnego. W przeciwieństwie 

do Zachodu mogą być gotowe sprawdzić, czy Rosjanie przypadkiem nie blefują –
szczególnie, jeżeli są powody, aby tak uważać. 

Może się więc okazać, że Polska znajdzie determinację (i co najważniejsze, zacznie to 

jasno i wyraźnie komunikować na długo przed wybuchem konfliktu), aby kontynuować 

walkę nawet po tym, jak Rosjanie wykonają pierwsze uderzenie nuklearne. Szczególnie, że 

Moskwa nie chciałaby prawdopodobnie wykonywać skrajnie eskalacyjnych działań, 

takie jak uderzenia counter-value (miasta, siła żywa, zaplecze gospodarcze).



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

ODPORNOŚĆ I DAMAGE LIMITATION

Polska powinna niezmiennie sygnalizować – od czasu „P”, aż do progu użycia przez 

FR broni nuklearnej w toku konfliktu konwencjonalnego, że żadne groźby 

wymuszające wysuwane wobec niej, i nie będą skutkować zakończeniem konfliktu 

na warunkach zadowalających Federację Rosyjską.

• Powtarzalne deklaracje polityczne bezpośrednio odnoszące się do niebezpieczeństwa 

eskalacji konfliktu na poziom nuklearny, podkreślające gotowość do kontynuowania walki 

nawet po ich przeprowadzeniu przez przeciwnika;

• Programy obrony cywilnej, reagowania kryzysowego;

• W teorii: stworzenie elementów własnych zdolności anty-balistycznych/innych środków 

przenoszenia.



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

SYMETRYCZNA KONTR-ESKALACJA

Niestety, musimy pójść dalej – i udźwignąć ciężar podejmowania decyzji nawet na najwyższych szczeblach 

drabiny eskalacyjnej. Będziemy musieli ubrudzić sobie ręce.

• Rosjanie są w pełni świadomi ryzyka związanego z asymetrycznym wyskalowaniem konfliktu 

konwencjonalnego do poziomu nuklearnego. 

• Niezbędnym elementem ich strategii jest przedstawienie się jako państwa gotowego do zaakceptowania 

ryzyka niekontrolowanej eskalacji – ale są w pełni racjonalnym, wyrachowanym i kalkulującym aktorem. 

Ich tolerancja ryzyka nie jest nieograniczona – ale będą skłonni twierdzić inaczej.

• Już jednorazowe użycie broni nuklearnej tworzy bardzo poważne ryzyko, że sprawy wymkną się spod 

kontroli. 

• Liczą, że nie zajdzie potrzeba użycia przez nich broni nuklearnej. Ale jeżeli już dojdzie, jest absolutnym 

priorytetem, aby była to jednorazowa sytuacja. 

• Ostatnim, czego potrzebują to przeprowadzanie kolejnych uderzeń w celu odzyskania dominacji 

eskalacyjnej. 



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

SYMETRYCZNA KONTR-ESKALACJA

• Rosjanie chcą – jak każdy racjonalny aktor – osiągnąć swoje cele przykładając tylko tyle siły, ile 

to konieczne. 

• Wiarygodna groźba użycia broni nuklearnej pozwala zademonstrować im determinację, mają 

również środki i doktryny umożliwiające realizację tych gróźb.

• Jednak celem nie jest zabicie przeciwnika i 

zmienienie jego państwa w nuklearną pustynię. 

Celem jest zademonstrowanie dominacji, oraz 

akceptacji ryzyka – i  osiągnięcie dzięki temu 

satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu.



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

Oznacza to, że musimy samodzielnie rozwinąć własne zdolności pozwalające na udzielenie 

symetrycznej odpowiedzi na rosyjskie użycie NSNW – i poinformować o tym Rosjan.

SYMETRYCZNA KONTR-ESKALACJA

Czyniąc to sygnalizujemy Rosjanom, że ich pojedyncze użycie 

NSNW w celach de-eskalacyjnych nie osiągnie pożądanego 

rezultatu - czyli zakończenia konfliktu na dobrych warunkach. 

Jeżeli chcieliby liczyć na takie rozwiązanie, będą musieli dalej 

eskalować przemoc. Jednak z każdym kolejnym atakiem rośnie 

ryzyko wystąpienia niekontrolowanej eskalacji vis a vis USA. 

W ten sposób stawiamy lustro przed rosyjską strategią – a 

zarazem stajemy się graczem w Schellingowskiej grze w tchórza. 
Tylko, że tym razem to my jesteśmy tymi bardziej bezwzględnymi i 

ryzykanckimi stronami rozgrywki.

W rezultacie szanse powodzenia rosyjskiego szantażu spadają –

nawet, jeżeli zdecydują się oni na pojedyncze użycie nijak nie 

mogą być pewni, że zagwarantuje im to ostateczny sukces.

Stajemy się podmiotem, a nie przedmiotem dynamiki eskalacji.



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

SYMETRYCZNA KONTR-ESKALACJA – JAK?

1. Opcja seulska

Przez analogię z – domniemaną – strategią Korei Północnej, która zakłada, że w 

momencie agresji na to państwo z Południa przeprowadzony zostanie konwencjonalny 

zmasowany atak artyleryjski z terytorium KRLD na leżące w pobliżu granicy miasta, w tym 

Inczon i stolicę Korei Południowej – Seul (oba oddalone o mniej niż 40 km od granicy).



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

SYMETRYCZNA KONTR-ESKALACJA – JAK?

1. Opcja seulska

Oczywiście rosyjska stolica znajduje się poza zasięgiem niemal wszystkich systemów 

uzbrojenia będących na wyposażeniu SZ RP – ale eksklawa Kaliningradzka nie. W związku 

z tym w momencie kryzysu Polska mogłaby rozmieścić swoje systemy uzbrojenia w 

odległości umożliwiającej przeprowadzenie zmasowanego ataku artyleryjskiego na 

Kaliningrad, grożąc obróceniem miasta w pył w odpowiedzi na rosyjskie próby de-

eskalacji.

Odległość pomiędzy polską granicą a 

Kaliningradem wynosi 40 kilometrów.



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

SYMETRYCZNA KONTR-ESKALACJA – JAK?

2. Uderzenia na rosyjskie elektrownie jądrowe 

Alternatywnie, Polska może starać się dorównać w potencjale eskalacyjnym Rosji 

grożąc uderzeniami na kluczowe elementy rosyjskiej infrastruktury, w 
szczególności rosyjskie elektrownie jądrowe. 

Zakomunikowanie Rosjanom tych zdolności pozbawiło by ich pewności, że będą 
w stanie osiągnąć dominację eskalacyjną w paradygmacie de-eskalacyjnego 
pierwszego użycia broni nuklearnej.

Jeżeli Rosjanie chcieliby odzyskać inicjatywę i dominację na drabinie 

eskalacyjnej musieliby eskalować wertykalnie powtarzając uderzenia nuklearne.



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

Pozornie najprostszą odpowiedzią na te dylematy jest rozwinięcie przez 

Polskę własnego potencjału nuklearnego.

• Nie jesteśmy zdania, że debata o posiadaniu broni nuklearnej powinna być tematem tabu. 

• Jednocześnie rozpoczęcie własnego programu nuklearnego wiąże się z wieloma negatywnymi 

konsekwencjami.

• Oczywiście są sposoby na „zminimalizowanie bólu” – chociażby podejście realizowane przez 

Japonię i Koreę, które w toku pokojowych programów nuklearnych, i rozwijania zdolności 

przenoszenia znalazły się w sytuacji, w której w relatywnie krótkim czasie mogłyby wejść w 

posiadanie własnej broni nuklearnej, gdyby zaszła taka potrzeba. Można też zagryźć zęby jak 

Iran, czy Korea Północna – ale tego raczej wolelibyśmy uniknąć. 



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

Pozornie najprostszą odpowiedzią na te dylematy jest rozwinięcie przez 

Polskę własnego potencjału nuklearnego.

Polska mogłaby jednak zastosować inną strategię, nazwaną 

przez Vipina Naranga „postawą katalityczną”.

W ramach postury katalitycznej państwo realizujące ją „grozi 

otwartym ujawnieniem własnej broni nuklearnej w sytuacji, gdy 

jego przetrwanie jest zagrożone aby wymusić – lub wywołać –

interwencję państwa trzeciego w swojej obronie.

Zdaniem Naranga szereg państw realizował tę właśnie postawę 

– Pakistan w latach 80’, Izrael w 70’, czy RPA w 80’.



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

„Postawa katalityczna zakłada „katalizowanie” pomocy militarnej lub dyplomatycznej państwa 

trzeciego – najczęściej USA – w momencie pojawienia się egzystencjalnego zagrożenia dla 

państwa realizującego tę strategię. Może to uczynić poprzez zademonstrowanie już wcześniej 

istniejących zdolności, porzucenie strategicznej niejasności lub operacjonalizację wcześniej 

nieaktywnych zasobów w celu eskalacji konfliktu, jeżeli pomoc zewnętrznego gwaranta nie 

zostanie udzielona. 

Strategia ta jest uzależniona od istnienia potężnego „patrona” w postaci państwa trzeciego, 

którego zainteresowanie utrzymaniem stabilności w regionie – lub powstrzymania ujawnienia 

posiadania przez swojego klienta zdolności nuklearnych – jest na tyle duże, a koszty udzielenia 

pomocy na tyle znośne, że może zostać skłoniona do interwencji na rzecz swojego sojusznika i 

doprowadzenia w ten sposób do de-eskalacji”

• Vipin Narang, Nuclear strategy in the modern era. Regional powers

and international conflict, 2014.



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

Doskonałym przykładem praktycznym są działania podjęte przez Izrael w toku wojny Yom

Kippur. Izrael przeprowadził wówczas testy gotowości swoich systemów przenoszenia broni 

nuklearnej w sposób, który musiał zostać dostrzeżony przez amerykańskie służby – ale już nie 

przez Syrię i Egipt, czyli przeciwników! 

W ten sposób Tel-Awiw zasygnalizował, że jest 

gotów na ujawnienie (i w domyśle użycie) 

swojego potencjału nuklearnego, który tak 

wówczas, jak i dzisiaj nie został otwarcie 

potwierdzony.

Sygnalizacja była więc nakierowana na 

sojusznika – USA – a nie wrogów, czyli Syrię i 

Egipt!



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ

Postawa katalityczna

W tym paradygmacie Polska powinna otwarcie, jednoznacznie i konsekwentnie komunikować 

Stanom Zjednoczonym swoje zaniepokojenie, wyjaśniając jego źródła i przyczyny. 

Zasugerować, że obecny status quo i dysproporcja sił są dla Warszawy niemożliwe do 

zaakceptowania i podkreślić, że jeżeli jej obawy nie zostaną przez Waszyngton uwzględnione i 

zaadresowane, to nie będzie miała innej możliwości, niż wziąć sprawy w swoje ręce. 

Co ciekawe, niedawne komentarze Jarosława Kaczyńskiego, który zauważył, że Polska 

„niestety” nie posiada własnej broni nuklearnej są – choćby i przypadkowym – krokiem we 

właściwym kierunku. 

Bardziej radykalna modyfikacja tej postawy zakładałaby na przykład rozpoczęcie przez Polskę 

„czarnego” programu nuklearnego, a następnie dopuszczenie do kontrolowanego przecieku, w 

wyniku którego o jego istnieniu dowiedziałaby się strona amerykańska (ale nie reszta świata, i 

nie Rosja). 

W założeniu pomogłoby katalizować zaangażowanie USA, i dostarczyłoby argumentów, 

dlaczego nad obawami Warszawy naprawdę warto się pochylić.



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ – ZWROT AKCJI

Tu jednak pojawia się problem. Bo chociaż możemy skutecznie komunikować naszą 

determinację Rosjanom, i poprzeć ją odpowiednimi zdolnościami, dowodząc, że jesteśmy 

gotowi na „wytrzymanie” eskalacji i utrzymanie się na drabinie eskalacyjnej, Amerykanie mogą 

być mniej entuzjastycznie nastawieni, niż my. 

To ważne, bo jeżeli rosyjska ofensywa zacznie wytracać impet, wojska FR zaczną grzęznąć, a 

losy wojny zaczną przechylać się na korzyść Polski możliwe jest, że Rosjanie będą starali się 

powstrzymać tę dynamikę przez – co oczywiste – odwołanie się do gróźb de-eskalacji 

nuklearnej. 

Wówczas mogą oni osiągnąć swój cel poprzez komunikowanie USA, pośrednio (sprawdzanie 

gotowości, rozproszenie sił nuklearnych, lub nawet testy broni nuklearnej, lub bezpośrednio (w 

oficjalnych komunikatach), że jeżeli dynamika konfliktu nie ulegnie zmianie to rozważą użycie 

broni nuklearnej. A najpewniejszym sposobem, aby do tego nie dopuścić jest ściągnięcie 

wodzy Polsce. 



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ – ZWROT AKCJI

Istnieje niebezpieczeństwo, że Waszyngton będzie skłonny uznać zasadność tych obaw. 

To z kolei może przełożyć się na szereg działań mających na celu ograniczenie ryzyka 

dalszej eskalacji poprzez ograniczenie zdolności strony polskiej.

Może odbywać się to na wielu płaszczyznach:

• Intensywnych nacisków dyplomatycznych i 

politycznych na ośrodki władzy w Polsce

• Może również przybrać formę ograniczenia 

zdolności Polskich Sił Zbrojnych, poprzez 

selektywne pozbawienie Polski dostępu do 

danych, systemów i zdolności, których 

codzienne prawidłowe funkcjonowanie jest 

zależne od USA (działanie JASSM-ów, F-35, 

HIMARS-ów, dostęp do danych targetingu, 

systemów świadomości sytuacyjnej, itp.)



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ – ZWROT AKCJI

Istnieje niebezpieczeństwo, że Waszyngton będzie skłonny uznać zasadność tych obaw. 

To z kolei może przełożyć się na szereg działań mających na celu ograniczenie ryzyka 

dalszej eskalacji poprzez ograniczenie zdolności strony polskiej.

W interesie Stanów Zjednoczonych może, na przykład, być, aby zawczasu uniemożliwić Polsce 

realizację Opcji Seulskiej – z oczywistych przyczyn. 

Gdyby tak się stało, Waszyngton mógłby podjąć próbę zmuszenia Polski do porzucenia tych 

planów, stosująć naciski polityczne, lub ograniczając zdolności SZ.

Polska powinna więc opracować rozwiązanie uniemożliwiające tego rodzaju działania, 

charakteryzujące się jednocześnie tym, że tworzy ono system, który jest celowo zaprojektowany 

tak, aby był niestabilny. Rozwiązanie to jest zbliżone do tego, jakie zastosował Pakistan, 

projektując system dowodzenia i kontroli nad swoją niestrategiczną  bronią nuklearną. 



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ – ZWROT AKCJI

Od lat 90 Pakistan odchodzi od 

strategii katalitycznej na rzecz 

asymetrycznej eskalacji, wzorując się 

na NATO-wskiej Flexible Response. 

Rozwijają zdolności NSNW, i 

uwiarygodniają je rozwijając zdolności 

przeprowadzenia uderzeń 

odwetowych (assured retaliation). 

Te pierwsze, w obliczu dominacji 

konwencjonalnej Indii, i groźby 

szybkiego pokonania sił Pakistanu 

wymagają zabezpieczeń, na wypadek 

unieszkodliwienia władzy centralnej, 

lub komunikacji pomiędzy nią, a 

oddziałami w polu. To z kolei wymaga 

pre-delegowania prawa do wydania 

rozkazu użycia NSNW do dowódców w 

polu. 



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ – ZWROT AKCJI

Jeżeli więc doszłoby do agresji konwencjonalnej Indii na Pakistan, w wyniku której zniszczeniu 
ulegną połączenia pomiędzy centralnym dowództwem a oddziałami w polu decyzja o 

użyciu NSNW może zostać podjęta przez dowódcę w polu (który może nie wiedzieć, jak 

kształtuje się sytuacja i obawiać się, że właśnie ma miejsce atak, który zakończy istnienie 

Pakistanu).

Najlepszym więc sposobem, aby 

sytuacja nie wymknęła się spod 
kontroli, a proces decyzyjny pozostał 

racjonalny jest albo nierozpoczynanie 

konfliktu, albo utrzymanie go na 

bardzo ograniczonym poziomie.



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ – ZWROT AKCJI

W przypadku Polski można rozważyć celowe „rozluźnienia” łańcuchów dowodzenia nad 

hipotetycznymi zasobami artyleryjskimi odpowiedzialnymi za realizację „Opcji Seulskiej”. 

Stworzylibyśmy system, który w sposób zamierzony byłby podatny na destabilizację w przypadku 

ataku.

Skutki:

1. W szczególności zniechęcenie Rosjan do przeprowadzenia pełnoskalowego ataku na węzły 

C2, i dowództwo polityczne. Efekt: wymuszenie prowadzenia przez Kreml wojny ograniczonej. 

Optymalnie: Odstraszenie Rosji od agresji w ogóle. 

2. Jeżeli Rosjanie mimo wszystko zdecydowaliby się na przeprowadzenie pełnoskalowej 

kampanii wobec Polski, w jej toku prawdopodobnie wyeliminowaliby węzły C2, przez co 

decyzja o wcieleniu w życie Opcji Seulskiej mogłaby zostać podjęta przez oficerów w polu. 

3. Jednocześnie próby interwencji Waszyngtonu, mające na celu wymuszenie na Warszawie 

de-eskalacji będą nieskuteczne – w związku z zaburzeniem łączności/łańcucha dowodzenia. 

Naciski nie będą więc mogły przynieść pożądanego rezultatu. 



ODZYSKAĆ SPRAWCZOŚĆ – ZWROT AKCJI

Po raz kolejny więc, podobnie jak na niższych 
stopniach drabiny eskalacyjnej (jest to leit
motiv prezentacji ANW) jasnym staje się, 

dlaczego całkowita kontrola nad wszystkimi 
elementami OODA Loop (pętli świadomości 

sytuacyjnej) jest krytycznie ważna.

USA nie mogą kontrolować w 
żaden znaczący sposób polskich 

zdolności C5ISTAR

Polska musi zachować 
prerogatywę samodzielnego 
podjęcia decyzji o powzięciu 
symetrycznej kontr-eskalacji w 
odpowiedzi na rosyjskie użycie 
broni nuklearnej w celach de-

eskalacyjnych.

Polska musi pozbawić Rosję 
przekonania, że uda się jej 

osiągnąć dominację 
eskalacyjną. Żeby było to 

możliwe, Warszawa musi być 
pewna, że USA nie będą w 

stanie jednostronnie 
doprowadzić do zakończenia 

konfliktu. 



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

Wszystko to, co powiedzieliśmy może lekko niepokoić. Koniec końców nie tylko snujemy rozważania 

na temat wojny nuklearnej, ale wręcz rozważamy, co stałoby się, gdybyśmy grozili Rosji 

koniecznością dalszej jej eskalacji.

Kluczowe pytanie brzmi więc: czy Rosjanie naprawdę to 

zrobią?

Czy są gotowi zrealizować swoje groźby, i asymetrycznie 

eskalować konflikt konwencjonalny do poziomu 

nuklearnego w momencie gdy nie zachodzi 

egzystencjalne zagrożenie dla dalszego trwania rosyjskiego 

organizmu państwowego?



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

Rosja spędziła ostatnie dekady na próbie przekonania swoich zachodnich partnerów, że 

naprawdę jest gotowa użyć broni nuklearnej w ramach doktryny de-eskalacji nuklearnej.

• Jednocześnie agresywność rosyjskiej doktryny, zawarty w niej katalog „przewinień”, który 

doprowadzić może do rosyjskiej odpowiedzi nuklearnej jest niezwykle szeroki. Naszym zdaniem 

za szeroki, aby być faktycznym odbiciem zamiarów Kremla – po prostu nie ma żadnego 

uzasadnienia dla tak radykalnej polityki.

• Jeżeli już, przypomina on buńczuczne groźby cwaniaka z Leningradu, który znalazł się nagle na 

imprezie organizowanej przez Koło Filozofii jakiegoś zachodniego uniwersytetu.

• To agresywna polityka realizowana przez aroganckiego bandziorka, którego celem jest 

zastraszenie potencjalnych ofiar poprzez groźby asymetrycznej, nadmiarowej przemocy. 



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

Czy Rosjanie są gotowi zrealizować swoje groźby, i asymetrycznie 

eskalować konflikt konwencjonalny do poziomu nuklearnego w 

momencie gdy nie zachodzi egzystencjalne zagrożenie dla dalszego 

trwania rosyjskiego organizmu państwowego?

Naszym zdaniem odpowiedź na 

to pytanie brzmi: Nie.

Dlaczego?



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

1. „Nuklearne tabu” istnieje.

• Gdyby Rosja zdecydowała się na użycie broni nuklearnej byłaby to pierwsza taka 

sytuacja od 1945 roku.

• Na dodatek Moskwa uczyniłaby to nie w kontekście groźby dla dalszego jej istnienia, 

tylko w toku działań konwencjonalnych. Wojny agresywnej, którą sama rozpoczęła.

W następstwie nawet pojedynczego użycia przez Kreml broni nuklearnej 

każdy sąsiad Rosji – od Finlandii po Mongolię (z Chinami na czele) musiałby 

poczuć egzystencjalne zagrożenie. 



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

1. „Nuklearne tabu” istnieje.

• Przynajmniej w średniej perspektywie Moskwa musiałaby się liczyć z infamią nieuchronną w 

obliczu tak skrajnie nieproporcjonalnej reakcji. Stałaby się pariasem na scenie 

międzynarodowej. „Państwem zbójeckim” par excellence.

• Naraziłaby się na prawdziwie niszczycielskie sankcje międzynarodowe. 

• Nie zależnie od tego, jak bardzo Berlin, Paryż czy Waszyngton mogą potrzebować Moskwy 

jako czynnika gry o równowagę w „nowym koncercie mocarstw”, zaproszenie do niego 

Rosjan przez dłuższy czas byłoby niemożliwe.

Wszystko to w imię czego? Mostu lądowego do Kaliningradu? Kawałków Państw Bałtyckich? 

Działając w ten sposób Rosja nie doprowadziłaby do przychylnej dla siebie rewizji porządku 

międzynarodowego – wysadziłaby go w powietrze. Cała idea polega na tym, aby używać tylko 

tyle siły, ile to niezbędne. 



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

Rosja używa bądź grozi użyciem siły, aby doprowadzić do pożądanych przez siebie zmian 

rzeczywistości geopolitycznej w Eurazji.

Rosja nie jest atrakcyjna (pomimo wszystkich prowadzonych przez siebie kampanii 

informacyjnych) jako alternatywa kulturowa i cywilizacyjna dla Zachodu. Stosuje więc siłę (lub 

groźbę jej użycia) w miejscach, które uznaje za swoją strefę wpływów. 

Definiuje się jako siłę, która może powodować destabilizację, jeżeli nie jest integralną częścią 

systemu gry o równowagę, oraz element stabilizujący, jeżeli pełnoprawną częścią systemu jest. 

Do realizowania celów tych przydatna jest siła wojskowa, uwiarygadnia ją agresywna polityka 

deklaratywna, oraz groźby (nawet groźby de-eskalacji nuklearnej).

Natomiast absolutnie nieprzydatne do osiągnięcia tego celu jest użycie broni nuklearnej w toku 

wojny agresywnej! 



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

Rosja używa bądź grozi użyciem siły, aby doprowadzić do pożądanych przez siebie zmian 

rzeczywistości geopolitycznej w Eurazji.

Rosja nie jest atrakcyjna (pomimo wszystkich prowadzonych przez siebie kampanii 

informacyjnych) jako alternatywa kulturowa i cywilizacyjna dla Zachodu. Stosuje więc siłę (lub 

groźbę jej użycia) w miejscach, które uznaje za swoją strefę wpływów. 

Definiuje się jako siłę, która może powodować destabilizację, jeżeli nie jest integralną częścią 

systemu gry o równowagę, oraz element stabilizujący, jeżeli pełnoprawną częścią systemu jest. 

Do realizowania celów tych przydatna jest siła wojskowa, uwiarygadnia ją agresywna polityka 

deklaratywna, oraz groźby (nawet groźby de-eskalacji nuklearnej).

Natomiast absolutnie nieprzydatne do osiągnięcia tego celu jest użycie broni nuklearnej w toku 

wojny agresywnej! 



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

Złamanie przez Rosję nuklearnego tabu, w ramach de-

eskalacji nuklearnej, zamknie Rosji drogę do osiągnięcia 

celów politycznych – jedynego powodu, dla którego Rosja w 

ogóle zachowuje się agresywnie.

Cel stania się integralnym i uznanym aktorem w systemie 

międzynarodowym będzie niemożliwy do osiągnięcia. 



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

2. Ryzyko również jest prawdziwe:

Pomimo:

• Asymetrii, o których pisał Mathew Kroenig;

• Braku gotowości USA i Zachodu do przetestowania rosyjskiego blefu;

Rosjanie nie są i nie mogą być pewni, że dynamika eskalacji po użyciu przez nich NSNW 

naprawdę może być kontrolowalna. Powinna być – ale nie mogą być pewni. 

Ryzyko, że ktoś źle odczyta czyjeś intencje, zawiedzie sprzęt lub czynnik ludzki, że ktoś popełni 

błąd jest realne. To oznacza, że podobnie realne jest wystąpienie niezamierzonej i 

niekontrolowanej eskalacji.

Ryzyko to rośnie wykładniczo wraz z każdym kolejnym użyciem przez Rosję broni nuklearnej – do 

czego będzie zmuszona, jeżeli Polska uniemożliwi jej osiągnięcie dominacji eskalacyjnej już po 

pierwszym użyciu.



CZY NAPRAWDĘ TO ZROBIĄ – I DLACZEGO NIE.

Rosjanie tego nie chcą. Natomiast są gotowi 

blefować odrobinę dłużej, zachowywać się 
odrobinę bardziej nieprzewidywalnie, i wyrzucić 

kierownicę na tyle daleko, aby wygrać „grę w 

tchórza z Amerykanami.



CO DALEJ

1. Najpierw Polska powinna najpierw podjąć starania zmierzające do urealnienia i 

uwiarygodnienia gwarancji bezpieczeństwa zarówno Stanów Zjednoczonych jak i NATO tak, 

aby mogły one stać się realnym narzędziem odstraszania Rosji. 

2. Jeżeli okaże się to niemożliwe, Polska powinna podjąć kroki, które dadzą jej szanse na 

samodzielne przetrwanie, i „utrzymanie się” na wyższych szczeblach drabiny eskalacyjnej.

Zdajemy sobie sprawę, że kroki te wymagać będą podjęcia niezwykle trudnych i ważkich 

decyzji. Jesteśmy również świadomi, że są one – w sposób nieuchronny – obarczone ryzykiem. 

Jeżeli jednak uznamy decyzje te za zbyt trudne, zbyt niebezpieczne, czy przerażające 

powinniśmy wziąć sobie do serca słowa Ewangelii św. Łukasza:



CO DALEJ

Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie 

usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić 

czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu?

Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o 

warunki pokoju.



CO DALEJ

I przeczekać nadchodzącą zawieruchę, w między 

czasie skupiając się na pracy organicznej – w 

oczekiwaniu na otworzenie się kolejnego okienka 

możliwości w przyszłości. 



THE WAY FORWARD

And focus on grass roots efforts, waiting for another

geopolitial window to open in the future.



Oficer Armii Nowego Wzoru 



W koncepcji Armii Nowego Wzoru najważniejszym elementem 
jest człowiek. 

To u żołnierzy, a w szczególności u oficerów Wojska Polskiego, 
musi się dokonać rewolucja mentalna, która przygotuje ich do 
wyzwań, jakie stawia przed nimi wojna nowej generacji i zmiana 
charakteru pola walki



Rośnie rola morale jako punktu ciężkości wojny, które w

wyniku czynników umożliwiających prowadzenie

wyrafinowanych operacji psychologicznych podlega

nieustannej presji, obliczonej na złamanie morale

i w konsekwencji kaskadowy jego upadek w obrębie sił

zbrojnych przekonanych, że są stroną przegrywającą w

konflikcie.



Przez ostatnie dwie dekady skokowo wzrosły możliwości prowadzenia

skutecznego ataku na wrogie systemy C2 przy jednoczesnym nie tak

szybkim wzroście możliwości obronnych w wyżej wymienionych domenach.

W konsekwencji potencjalny konflikt symetryczny prowadzony przez

państwa na zbliżonym poziomie zaawansowania technologicznego

prawdopodobnie wiązać się będzie z nieustannymi próbami zakłócania

wrogich systemów dowodzenia i kontroli.

Konsekwencją powyższego stanu rzeczy jest współczesny trend w sztuce

wojennej do decentralizacji C2, co wiąże się nieodzownie ze zwiększoną

odpowiedzialnością dowódców szczebla taktycznego – batalionu,

kompanii czy plutonu.



• Ta ewolucja na współczesnym polu walki premiuje

inicjatywę i zdolność oficerów do szybkiego

podejmowania decyzji, które w coraz większym

stopniu bazować będą na informacjach zbieranych i

dostarczanych przez zaawansowane systemy

technologiczne oparte na sztucznej inteligencji.



Czasy, gdy żołnierze ślepo wykonują rozkazy bez

możliwości wykazania inicjatywy, bezpowrotnie odeszły,

W kształceniu młodych kadr dowódczych należy położyć

nacisk na inne elementy.



W akademiach wojskowych:

- rozwój umiejętności krytycznego myślenia, odbioru i selekcji informacji, z którymi stykają się na

co dzień wszyscy użytkownicy sieci, i kształtowanie odporności na szum informacyjny,

- szkolenia z zakresu działań i technik obrony przed wrogimi działaniami psychologicznymi,

- szkolenia kontrwywiadowcze obejmujące m.in. umiejętne i bezpieczne korzystanie z portali

społecznościowych.



Akademie wojskowe powinny stać się przede wszystkim kuźnią przyszłych kadr Sił

Zbrojnych RP:

- wysokie morale i silna postawa patriotyczna,

- znajomość polskiej kultury strategicznej i dorobku myśli wojskowej i czynu zbrojnego Rzeczypospolitej.

- wychowanie i edukację studentów w akademiach wojskowych w duchu „kultury zwycięstwa”

- odejście od bezkrytycznego aplikowania czy wręcz kopiowania na polski grunt wzorców zaczerpniętych

z obcych sił zbrojnych.



- nacisk na kursy i szkolenia językowe, ze szczególnym uwzględnieniem języka

rosyjskiego

- w wypadku AWL nauka tego języka mogłaby być obowiązkowa na specjalności

związanej z rozpoznaniem i wojną nawigacyjną.

- większy nacisk na kursy z zakresu znajomości taktyki pododdziałów sił zbrojnych

Federacji Rosyjskiej, rosyjskiej sztuki operacyjnej i podstaw myśli strategicznej, by

poznać najważniejsze elementy kultury strategicznej potencjalnego przeciwnika.



W proces szkolenia podchorążych już od pierwszego roku należy 
wdrażać elementy gier wojennych (najlepiej poziomu taktycznego i 
operacyjnego), 

Wypracowywanie umiejętności podejmowania decyzji i 
inicjatywności na polu walki. 

Renesans w zakresie stosowania symulacji seminaryjnych i 
realistycznych gier wojennych, w tym nawet prostych gier 
planszowych, w procesie szkolenia jest zauważalny choćby w 
amerykańskich akademiach wojskowych



Należy przystąpić do jak najszybszych zmian strukturalnych w akademiach

wojskowych

Poniższe wnioski dotyczyć będą przede wszystkim Akademii Wojsk Lądowych, która jest odpowiedzialna za

przygotowanie do przyszłej służby oficerów najważniejszego komponentu polskich sił zbrojnych.

• Należy odejść od obsadzania stanowisk dowódczych i dydaktycznych w Akademii przez oficerów nieposiadających

przynajmniej kilkuletniej służby w jednostkach liniowych WP

• Prowadzącymi zajęcia, w szczególności praktyczne z zakresu taktyki, nie mogą być np. młodsi oficerowie, którzy

trafili do Akademii tuż po promocji, albo ci, którzy przez ostatnie lata zajmowali stanowiska sztabowe w jednostkach

innych niż liniowe.

• Kadrę w co najmniej 90% powinni stanowić oficerowie z doświadczeniem w jednostkach linowych, którzy swoją

aktualną wiedzą i znajomością „wojskowego rzemiosła” będą mogli w sposób naturalny zdobyć sobie szacunek wśród

podchorążych.



• Kadra szkoląca w akademiach wojskowych powinna

podlegać rotacji w systemie dwu-, trzyletnim, tak by

służba w nich traktowana była jako przystanek w dalszej

karierze zawodowej.

• Akademia wojskowa nie może być traktowana jako

miejsce, w którym można spokojnie dotrwać do

emerytury.

• Punkt ciężkości kształcenia podchorążych bezwzględnie

powinien być położony na obdarzenie ich

odpowiedzialnością.

• Chodzi o umiejętne wpięcie ich w system funkcjonowania

uczelni – kompanii, batalionów szkolnych, pionu

ogólnego, wydziałów dydaktycznych oraz dowództwa.



• Podchorąży, niezależnie od rocznika, nie jest zaangażowany w funkcjonowanie Akademii.

Zdecydowana większość obowiązków mogłaby być realizowana z udziałem studentów,

szczególnie tych starszych roczników.

• Wprowadzenie tej zmiany mogłoby stworzyć możliwość lepszego przygotowania przyszłych

absolwentów do oficerskiej służby zawodowej, a ponadto zaangażowałoby ich w

funkcjonowanie uczelni i pozwoliło zrozumieć różne aspekty działania organizacji.

• Podstawowym elementem proponowanych zmian jest rotacja funkcji w interwale

semestralnym. Okres sześciomiesięczny pełnienia funkcji pozwoliłby zarówno wdrożyć się

w obowiązki, jak i zapewnił odpowiedni czas w toku studiów na pełnienie różnych funkcji i

dał możliwość zaangażowania większej liczby studentów.

• Kolejnym aspektem jest przypisanie stanowisk do roczników, tak aby funkcje dowódcze i

kierownicze w sztabach były poruczane najstarszym rocznikom, którym podlegaliby

odpowiednio podchorążowie młodszych roczników.



Szczegóły, tj. konkretne stanowiska i obowiązki, które mogłyby być wykonywane

przez podchorążych, powinny zostać doprecyzowane w oparciu o szczegółową wiedzę

o strukturze organizacyjnej i KZO (kompetencyjnym zakresie obowiązków)

poszczególnych stanowisk w AWL.

Prostym i nieinwazyjnym przykładem proponowanego rozwiązania jest

rozwinięcie sztabów batalionów szkolnych (których obecnie nie ma). Cały

sztab składałby się ze studentów i mógłby pełnić obowiązki przypisane sztabom

w jednostkach zawodowych, np. poprzez:



• Kolejną propozycją jest stworzenie systemu zależności pomiędzy studentami różnych roczników, w taki

sposób aby przełożeństwo było faktyczne, a nie iluzoryczne, jak do tej pory. Chodzi o możliwość

faktycznego sprawowania funkcji dowódczych na szczeblu drużyny i plutonu, gdzie dowódcami

drużyn są studenci drugiego rocznika, a zastępcami dowódców plutonów i dowódcami plutonów studenci

trzeciego rocznika.

• Już od drugiego roku studiów podchorążowie powinni być obdarzani odpowiedzialnością, nie

tylko za siebie, ale również za innych. Rola zawodowych żołnierzy w kompaniach powinna się

ograniczać jedynie do sprawowania nadzoru, kontroli i oceniania podchorążych.

• Warto także rozważyć wprowadzenie do akademii wojskowych metod mentoringu.

Podchorążowie starszych roczników (od trzeciego roku) mogliby sprawować opiekę nad kilkoma (od trzech

do pięciu osób) kolegami z młodszych roczników, wspierając ich w nauce i szkoleniu, służąc radą i biorąc

czynny udział w ewaluacji postępów swoich podopiecznych, np. poprzez przekazywanie opinii o ich

postępach lub braku tych postępów odpowiednim przełożonym.



Propozycje zmian w kształceniu kadry oficerskiej Armii Nowego Wzoru zostały zbudowane na przekonaniu, że

najsilniejsze narzędzia kształtowania charakteru to budowanie odpowiedniej postawy przez przykład

własny (w tym wypadku kompetentną i doświadczoną kadrę) oraz obdarzenie odpowiedzialnością.

Odpowiednie wykorzystanie tych narzędzi w procesie kształcenia kadry oficerskiej może przynieść pożądane

efekty w postaci wysoce zmotywowanych do służby młodych oficerów o wysokim morale i przekonaniu o

sensie i celowości swojej służby.

Poczucie przewagi naszej kadry oficerskiej na współczesnym polu walki musi być zbudowane na solidnym

fundamencie wiedzy z zakresu zachodzących na nim zmian. Tej wiedzy powinny dostarczać wewnętrzne instytucje

analityczne umiejscowione w strukturach resortu



Ministerstwo Obrony Narodowej w oparciu o kadry i zasoby Akademii Sztuki Wojennej

oraz Centrum Doktryn i Szkolenia SZ, przy współpracy z prezydenckim Biurem

Bezpieczeństwa Narodowego, powinny stworzyć nowoczesny ośrodek analityczny

odpowiedzialny za analizę współczesnego globalnego i regionalnego środowiska

bezpieczeństwa, przede wszystkim w wymiarze wojskowym.

Zadaniem tego ośrodka byłaby także analiza aktualnych trendów w sztuce wojennej i

prognozowanie zmian na współczesnym polu walki, a także analizowanie sztuki

operacyjnej, procesów modernizacyjnych i szeroko pojętej kultury strategicznej Federacji

Rosyjskiej jako potencjalnego przeciwnika.

Wreszcie jednym z zadań takiego ośrodka byłoby także tworzenie otwartego forum debaty

strategicznej w kraju za pośrednictwem portalu i/lub magazynu branżowego na

podobieństwo rosyjskiej „Wojennej Myśli”, wydawanej w Rosji przez resort obrony od 1918

roku, która w porównaniu do polskiej gazety „Przegląd Sił Zbrojnych” jest znacznie

bardziej znanym i rzetelnym źródłem informacji o sztuce wojennej.



NOWA ERA KOSMICZNA

New Space i rywalizacja hegemoniczna chińsko-amerykańską z udziałem Rosji 

Moment, by Polska niezwłocznie przyjęła strategię związaną z własnymi docelowymi zdolnościami 

kosmicznymi. 

Zagranie w pierwszej lidze państw (bo nie w ekstraklasie).

Niezbędny warunek utrzymania bezpieczeństwa w XXI wieku, które zależy od zdolności do

działania na precyzyjnym polu walki i do wystawienia własnego kompleksu rozpoznawczo-

uderzeniowego, a to są pochodne zdolności kosmicznych

Polskie zdolności kosmiczne



Jeśli nie zrobimy tego teraz, to z czasem staniemy się państwem trzecioligowym.

Ujmując to inaczej, będziemy tylko petentem i klientem tych, którzy zdolności 
kosmiczne będą posiadali. 

Bez ich zgody nie będzie naszego systemu świadomości sytuacyjnej, naszego 
kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego, nie będzie możliwe precyzyjne pole 
walki.  

Nie mówiąc już o innowacyjnym rozwoju gospodarczym. 

To jest cena braku podjęcia decyzji o powstaniu Armii Nowego Wzoru 
i budowy jej komponentu w dziedzinie zdolności kosmicznych.

Polskie zdolności kosmiczne



Obszar od Warszawy na wschód w kierunku Smoleńska w Rosji tworzy doskonałą autostradę dla 
ruchu wojskowego przez rozległe i łatwo skomunikowane równiny Białorusi. 

Ten obszar wymaga stałego rozpoznania (widzenia, słuchania, podsłuchiwania, wywiadu 
elektronicznego) ze względu na obawę, że uzyskanie strategicznego zaskoczenia przez Rosjan może 
zagrozić stolicy Polski. 

Może też pozbawić nasz kraj cennego czasu, który przekłada się na możliwość podjęcia działań 
niezbędnych do przygotowania się do konfliktu, wszelkich czynności zapobiegawczych, 
prewencyjnych, ewentualnie wojskowych działań wyprzedzających, reakcji dyplomacji lub po prostu 
przygotowania społeczeństwa do wojny. 

Dlatego odpowiednie rozpoznanie tego kierunku i wiedza o wszystkim, co się tam dzieje, jest 
żywotnym interesem Rzeczypospolitej i obowiązkiem jej przywódców. 

Polskie zdolności kosmiczne



Konstelacje satelitów obserwacyjnych funkcjonujących w paśmie widzialnym, uzupełniane przez 
satelity z obrazowaniem radarowym i w podczerwieni, poruszające się na stosownych orbitach w 
skoordynowanych odstępach tzw. okien obserwacyjnych między Wisłą a Dnieprem i Dźwiną, 
połączone z centrami dowodzenia i przetwarzania danych (bez zagranicznych pośredników) 
zlokalizowanymi w Polsce (najlepiej kilkoma w różnych miejscach kraju) są absolutną koniecznością 
w kraju o takim potencjale, PKB i takim położeniu geopolitycznym. 

Bez tego trudno mówić o samodzielnym zapewnianiu sobie elementarnego bezpieczeństwa w dobie 
rywalizacji wielkich mocarstw w Eurazji. Warszawscy decydenci nie mogą pozostać obojętni na to, co 
dzieje się na całym tym obszarze, który wielokrotnie był historyczną autostradą przerzutu wojsk z 
Moskwy do Warszawy.

Polskie zdolności kosmiczne



O co chodzi z kosmosem?

System Armii Nowego Wzoru powinien sobie zatem postawić trzy podstawowe cele:

1) zapewnić polską obecność w komosie, czyli posiadać zdolności kosmiczne (jakkolwiek 
buńczucznie to brzmi);

2) zarządzać samodzielnie umieszonymi tam sensorami i zbieranymi przez nich danymi, czyli nie 
tylko posiadać, ale także w pełni kontrolować własne zdolności kosmiczne

3) zapewnić zdolności transportowe na orbity okołoziemskie, zarówno poprzez starty wertykalne 
(rakiety startujące ze naziemnych stanowisk w celu wyniesienia ładunków poza linię Karmana), 
jak i horyzontalne (rakiety wynoszące są najpierw wynoszone przez samoloty, które potem 
odpalają na dużej wysokości dopiero rakiety, które wynoszą w ten sposób ładunki na orbitę z 
pominięciem najbardziej kłopotliwego dna studni grawitacyjnej). 

Polskie zdolności kosmiczne



Nie ma świadomości sytuacyjnej, 
nowoczesnej bitwy zwiadowczej, wojny 
nawigacyjnej czy operacji wielodomenowej 
na współczesnej wojnie bez własnych 
zdolności kosmicznych



Można sobie wyobrazić porty kosmiczne w okolicach Ustki, czy 
stanowiska startowe dla horyzontalnych startów nad morzem, a nawet 
(jak chcą obecnie polscy politycy) – po spełnieniu jednak pewnych 
warunków – na Podkarpaciu lub w innych miejscach Polski, aby był 
wystarczająco długi pas startowy (obecnie 3000 m) dla dużych 
samolotów-nosicieli rakiet wynoszących.  

Polska powinna rozwijać zdolności wynoszenia dla małych wagomiarów 
ładunków, za to bardzo często, o dużej redundantności, czyli 
zastępowalności - w razie uszkodzenia, zniszczenia lub awarii. Przez 
częste wynoszenie (czyli uzyskanie elastyczności i responsywności
strategicznej) rozumiemy wynoszenie nawet 10-20 satelitów w ciągu 2-4 
tygodni.

Taka jest tendencja w US Space Force. Czym więcej startów, choćby 
skromnych wagomiarowo, tym lepiej. W przyszłości możliwe będą starty 
z ruchomych platform morskich czy nawet lądowych, lecz mobilnych; 
nie należy wykluczać także innych sposobów wynoszenia obiektów na 
orbity, zgodnie z rozwojem naukowym ludzkości.

Polskie zdolności kosmiczne



Oczywistym jest, że nie ma świadomości sytuacyjnej, nowoczesnej bitwy zwiadowczej, wojny nawigacyjnej 
czy operacji wielodomenowej na współczesnej wojnie bez własnych zdolności kosmicznych. 

Amerykanie nawet posuwają się do twierdzenia, że 90% ich zdolności do sprawnego poruszania się w pętli 
decyzyjnej opisanej wcześniej w niniejszym raporcie i do sprawnego działania systemów broni precyzyjnej 
zależy od systemów umieszczonych w kosmosie do obserwowania, namierzania, naprowadzania efektorów 
i zapewnienia należytego skomunikowania pętli decyzyjnej. 

Innymi słowy transmisja danych z kosmosu i przez kosmos, umożliwiających nowoczesną wojnę jest 
podstawową zdolnością niezbędną do wygrywania. Nawet w razie jej zakłócenia w pierwszych minutach 
wojny, dane zgromadzone z obserwacji pokojowych dalej napędzają system wojny. 

Redundantność (taka jest tendencja) i rosnąca liczba systemów w kosmosie uczyni ostateczne zagłuszenie 
czy zniszczenie całego systemu tym trudniejszym w przyszłości. 

Polskie zdolności kosmiczne



Zadania dla Polski

Polska musi sobie postawić zadania:

1) Rozumieć co się dzieje w kosmosie, czyli zapewnić sobie orientację kosmiczną na 
orbitach i w przesyłach danych (tzw. kontrola manipulowania niebiańskimi nie-
fizycznymi liniami komunikacyjnymi) oraz zapewnić sobie dzięki temu precyzję na polu 
walki. 

Precyzja zależy od sensorów i sposobu przesyłu danych zapewniających świadomość 
sytuacyjną. Ich działanie i jakość są determinowane jakością usługi kosmicznej. Jej 
wysoka jakość daje należyte rozpoznanie, wykrywanie, namierzanie, naprowadzanie, 
podsłuchiwanie, celowanie, komunikację itp.

Polskie zdolności kosmiczne



2) Mieć należyty i niezależny dostęp do usług kosmicznych ze względu na potrzebę:

➢ posiadania własnego ISR (Intelligence, Surveillance, Reconaissance) czyli zbierania 

informacji z wywiadu, nasłuchu i rozpoznania

➢ dostępu do usługi nawigacyjnej 

➢ zapewnienia usługi telekomunikacyjnej 

➢ wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami 

➢ dostępu do ważnych informacji jak np. meteorologicznych i innych danych tego 

rodzaju związanych z naturą wszechświata, a służących do prowadzenia 

nowoczesnej wojny.

Polskie zdolności kosmiczne



Co do wszystkich powyższych usług musimy sobie jasno i uczciwie zdefiniować, 
ile i jak bardzo zapewniamy sobie je sami w Polsce, a na ile możemy się zgodzić 
na zależność od innych państw.

Kluczowy zatem jest poziom autonomii, czyli że (i czy) sami systemy 
te budujemy, wynosimy na orbity, potem utrzymujemy i 
uzupełniamy, dowodzimy nimi i naprawiamy, do tego kontrolując 
przesyłanie danych, zajmując się ich gromadzeniem i 
analizowaniem. Musimy to dobrze przemyśleć mając na uwadze 
zawsze mniej lub bardziej ograniczone możliwości finansowe i 
organizacyjne

Polskie zdolności kosmiczne



➢ I tak naszym zdaniem:

➢ zdolności ISR powinniśmy mieć całkowicie własne i niezależne od nikogo; 

➢ zdolności do usługi nawigacyjnej będzie bardzo trudno uzyskać samodzielnie, więc powinniśmy 

poszukiwać redundancji: oprócz GPS należy używać Galileo, Beidou i innych, jak tylko się politycznie da. 

Niezależnie od tego musimy już teraz szukać systemów nawigacji niezależnych od kosmosu (i tym samym 

od woli wielkich mocarstw kosmicznych)  jak system inercyjny lub inne, które zostaną opracowane w 

przyszłości. 

➢ Musimy zacząć tworzenie zdolności do wojny precyzyjnej od podjęcia wyzwania w wojnie nawigacyjnej. 

Przez to należy rozumieć na przykład pozyskanie zdolności by rozpoznawać jakość sygnału GPS, pozyskać 

mapy zakłóceń sygnałowych przeciwnika, rozeznać podejście Amerykanów do zmiennej mocy sygnału i 

zakłócania sygnału amerykańskiego GPS nadawanego ze średniej orbity okołoziemskiej (MEO). 

Polskie zdolności kosmiczne



➢ jeśli chodzi o zdolności telekomunikacyjne należy nieustannie mozolnie i 

konsekwentnie budować coraz większe własne zdolności, tak by za 10-15 lat mieć 

elementy, które już w pełni sami kontrolujemy. 

➢ Pamiętajmy: era nowej domeny działalności człowieka, jaką staje się kosmos, dopiero 

się rozpoczyna, w tym rokuje to szanse dla państw średnich, takich jak Polska;

➢ jeśli chodzi o wczesne ostrzeganie – gdy zagrożenie pochodzi z naszego obszaru lub 

obszaru sąsiedniego czy w naszym regionie bezpieczeństwa, to cały system 

wykrywania takiego zagrożenia powinien być nasz i do nas całkowicie należeć. 

Polskie zdolności kosmiczne



Gdy zagrożenie dotyczy całego świata lub dotyczy większego obszaru, (rakiety 
balistyczne i hipersoniczne mają teraz globalne zasięgi) – to powinniśmy wystawiać 
takie zdolności razem z sojusznikami, 

Ale nie mamy tu na myśli sztywnych sojuszy kolektywnych. Tylko raczej 
porozumienia z państwami myślącymi podobnie o potencjalnych 
zagrożeniach, które są w podobnej sytuacji geopolitycznej i mają podobne 
horyzonty patrzenia. Albo których geografia ziemska sprzyja usytuowaniu 
właśnie u nich systemów kontroli sensorów kosmicznych ze względu na 
źródło zagrożenia i zasady astrofizyki lub wskutek takiego a nie innego przebiegu 
fizycznych i nie fizycznych niebiańskich linii komunikacyjnych łączących miejsca 
startowe lub przesyłowe z systemami w kosmosie. 
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➢ Dostęp do danych ze wszechświata, które mogą wpłynąć na przebieg wojny, przerasta nasze 

własne możliwości, choćby były nie wiadomo jak potężne. 

➢ Zatem wymaga już koordynacji globalnej architektury kosmicznej, tak dla cywilnego rozwoju 

jak i dla wojny. 

➢ W przypadku wojny oczywiście tylko w ramach wojskowych bloków sojuszniczych. 

➢ Przy czym porozumienia w tym zakresie będą miały znaczenie dla udziału Polski w 

podbijaniu kosmosu i rozwoju kosmicznych technologii, w tym powstawaniu gospodarki 

kosmicznej i powstawaniu łańcucha wartość tej gospodarki (gdzie chcemy wziąć w nim 

udział jak w nowym skomunikowaniu przyszłości). Musimy zatem być w kosmosie i mieć 

tam własne zdolności - by nie być w trzeciej lidze państw – Artemis Accords jako przykład

Polskie zdolności kosmiczne



Pytanie oczywiście, jak w szczegółach rozpisać scenariusz 

budowy dostępu do wszystkich powyższych usług 

kosmicznych

Polskie zdolności kosmiczne



Zdolności anty-satelitarne 

Wpółczesne satelity mogą mieć także rozbudowane zdolności do śledzenia poczynań satelitów 
przeciwnika na orbitach 

Mogą mieć wbudowane zdolności do wyłączania transmisji wrogim satelitom, co może utrudnić 
Rosjanom uzyskanie dominacji w zakresie świadomości sytuacyjnej, a przynajmniej spowodować ich 
niepewność. Rosjanie są bowiem bardzo wrażliwi na takie działania, ponieważ ich systemy C2 i C5 
służą zarówno do wojny konwencjonalnej, jak i nuklearnej 

To dawałoby Polsce możliwość (do pewnego przynajmniej stopnia) kontroli horyzontalnej eskalacji 
na wypadek wojny z Rosją, co może być w interesie Polski w razie ataku ze strony Rosji – może 
stworzyć okazję do wciągnięcia do wojny Amerykanów, którzy bez tego mogą nie mieć ochoty na 
włączenie się. 

Dokonuje się rozwój systemów uzbrojenia kierowanego energią (m.in. lasery i wiązki mikrofal), w 
tym w kosmosie, do czego przyznał się w czerwcu 2021 roku podczas przesłuchania w Kongresie 
dowódca US Space Force. 

Koszty takich systemów będą się zmniejszać i może się kiedyś o nie pokusimy. 

Polskie zdolności kosmiczne



Systemy anty-satelitarne nie będą zawsze ograniczone do bogatych mocarstw 

Systemy te dzielą się bądź na hard kill – kinetycznie niszcząc cel (są raczej drogie i sk0omplikowane 
technologicznie wciąż) bądź soft kill, które eliminują cel niekinetycznie – oddziaływaniem 
elektromagnetycznym, elektronicznym lub fizycznym zbliżeniem niszcząc sensory lub wytrącającym z 
orbit niczym pomyłkowe zderzenie lub kolizja (tańsze, coraz bardziej łatwiejsze technologicznie), 
których postępującej proliferacji należy się spodziewać. 

Pojazdy orbitalne, zwane stalkerami jako systemy soft kill umożliwią też powstanie strategicznej 
niejasności, czy atak był celowy i czy właściwie naprawdę do niego doszło (a nie był to wypadek) i 
nawet nie zawsze będzie wiadomo, kto za nim stoi. 

Dla państw średnich jak Polska, które będą starać się zwiększać państwom, takim jak Rosja, koszty 
narzucenia Polsce swojej woli politycznej przez zachwianie rosyjskiej pewności co do dominacji 
eskalacji przemocy (dzięki domniemanej przewadze rosyjskiego kompleksu rozpoznawczo-
uderzeniowego wynikającego także z systemów rosyjskich w kosmosie), będzie to rozwiązanie idealne. 

Zresztą w kosmosie ze względu na naturę dominacji informacyjnej, prędkość jej przesyłu w kosmosie 
oraz właściwości fizyczne kosmosu, sens mają przede wszystkim działania ofensywne, a nawet 
wyprzedające ruch przeciwnika.
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Duża polityka i zmiany kulturowe

Wraz z rosnącym znaczeniem systemów w kosmosie i postępującą rywalizacją wielkich mocarstw duża polityka da 
coraz bardziej się odczuć. 

Pojawią się proponowane przez mocarstwa dominujące swoim państwom-klientów (zabiegającym o gwarancje 
bezpieczeństwa gwaranta i umożliwiany przez niego dostępy do ważnych rynków) integratory zdolności kosmicznych -
tak dla prowadzenia biznesu jak i prowadzenia wojny, w tym systemy wynoszenia, regulacje kształtujące rynek 
kosmiczny i zasady tam działania (jak już teraz Artemis Accords), co wywoła najpierw powstanie, a potem podział 
powstałego łańcucha wartości. 
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Przed Polską stoi trudne zadanie zbudowania środowiska intelektualnego, mentalnego i 
kulturowego do korzystania z kosmosu w Siłach Zbrojnych RP, w polskich elitach politycznych 
i w ogóle w całym systemie odporności państwa, a tym dla rozumienia znaczenia kosmosu 
oraz realnych możliwości wykorzystania go przez państwo takie jak Polska, co wydaje się poza 
obecnymi zdolnościami poznawczymi lub rozumieniem klasy politycznej, a nawet szeroko 
pojętych elit państwowych Rzeczpospolitej. 

Czas zatem na zmiany kulturowe wprowadzane Armią Nowego Wzoru.

Społeczeństwo zapewne też nie wierzy w takie - wydawałoby się - „cuda”, czyli abyśmy mogli 
realnie potrzebne zdolności kosmiczne osiągnąć, a Armia Nowego Wzoru z nich aby mogła z 
nich korzystać na co dzień. To wymagałoby również kształcenia wielkiej liczny personelu, 
nowej organizacji i wielu innych spraw przełamujących stare zwyczaje. 

Innymi słowy, potrzebna jest zmiana kulturowa.

Polskie zdolności kosmiczne



Polskie Centrum Sił Kosmicznych

Polskie Centrum Dowodzenia i Zdolności 
Kosmicznych, które śmiało i bez fałszywej 
skromności można w przyszłości nazwać Centrum Sił 
Kosmicznych spinającym uplink i downlink (czyli 
przesył danych na orbity z ziemi i z powrotem, 
sterując systemem naszych obiektów w kosmosie) to 
segment naziemny Sił Kosmicznych RP, 

Kluczowy elementem kontroli zdolności 
kosmicznych
Przesyłać będzie wielkie ilości danych w obie strony i 
potem poziomo już do połączonego systemu 
świadomości sytuacyjnej Armii Nowego Wzoru, 
zapewniając zdolności do ich stosownego 
przetwarzania i rozkazodawstwa dla systemów 
kosmicznych

Polskie zdolności kosmiczne



Musi składać się ze:

- stacji głównej;

- stacji redundantnej (rezerwowej, zastępczej w razie 
wyeliminowania głównej)

- stacji mobilnej, trudnej do namierzenia przez przeciwnika na 
Ziemi.

Należy pamiętać, że będą to obiekty, które staną się celem 
natychmiastowego ataku Rosji w razie wojny (jeśli pozyskamy 
oczywiście zdolności kosmiczne, z którymi Rosja będzie się liczyć). 

Taki atak, gdyby był skuteczny, od razu wyeliminowałby nam 
zdolności kosmiczne, a zatem zapewne sporą część naszego 
kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego Armii Nowego Wzoru i jej 
system świadomości sytuacyjnej, bo Centrum Sił Kosmicznych 
byłoby sercem tego kompleksu. 

Polskie zdolności kosmiczne



Kupując urządzenia i systemy do funkcjonowania 
Centrum Sił Kosmicznych trzeba wiedzieć od kogo je się 
kupuje i dobrze się nad tym zastanowić. 

Zalecamy by tak związać zagranicznego dostawcę 
systemów do funkcjonowania Centrum, by w razie 
zniszczenia naszych stacji downlinku i uplinku, można 
będzie korzystać ze stacji dostawcy na jego własnym 
terytorium, po to by dalej mieć zdolność do operowania 
naszymi systemami w kosmosie z jego stacji 
naziemnych.
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Tak funkcjonujące Centrum Sił Kosmicznych będzie integratorem zdolności 
„kosmicznych” na wszystkich „stykach” usług i zdolności niezbędnych do 
prowadzenia operacji kosmicznych, wraz z kontrybucją do całościowego, 
połączonego systemu Armii Nowego Wzoru. 

Centrum umożliwi konkretnie reagować na zagrożenia i oceniać zachowania 
przeciwników i sojuszników. 

Tam będzie się dokonywała integracja wiedzy i zarządzenie 
transmisjami wpiętymi w jeden system świadomości sytuacyjnej Armii 
Nowego Wzoru będący de facto sercem kompleksu rozpoznawczo-
uderzeniowego i bramą do przyszłości rozwoju gospodarczego i 
innowacji technologicznej.
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Będzie raport po polsku i po angielsku, kilkaset stron

Dla obywateli Rzeczpospolitej, którzy tego chcieli i na to 
nie szczędzili grosza i zasługują na najlepsze co RP może 
dać z siebie

Dziękuję bardzo:-)

To dzieło mnóstwa osób zaangażowanych w projekcie

Wojsko i poza wojskiem
Anonimowi i nie-anonimowi współpracownicy

Zdj. Remik Iwuć
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Natura i charakterystyka

Domena Cyber

Photo by Dave Hoefler on Unsplash

https://unsplash.com/@johnwestrock?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/landscape?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


“

”

The other domains [of war] are 
natural, created by God & this one 
is the creation of man

Gen. Michael Hayden, ex-dyrektor CIA/NSA



Domena cyber

Natura i “prawa”

- Brak praw fizyki
- Jest przestrzenią “bez granic”, osiągalną z dowolnego punktu dostępowego
- Jest “wytwarzana” przez oprogramowanie i ma naturę efemeryczną 
- Można ją dowolnie kształtować, w zależności od stopnia kontroli (drabina kontroli)
- Składa się z wielu “przestrzeni” w infrastrukturach różnych podmiotów
- “3 Zasady Podstawowe Montego”:

⚫ Człowiek - systemy są zawsze budowane dla i przez ludzi
⚫ Dostęp - ktoś zawsze ma zapewniony dostęp
⚫ Ekonomia - chęci zawsze przewyższają dostępne zasoby

źródło: M. Monte “Network Attack and Exploitation”



Domena cyber

Zasady Montego: EKONOMIA

⚫ Pieniądze
⚫ Czas
⚫ Produkcja software’u
⚫ Zdolności operacyjne
⚫ Zdolności analityczne
⚫ Zdolności rozpoznawcze
⚫ Zdolności do exploitacji
⚫ Zasoby techniczne

źródło: M. Monte “Network Attack and Exploitation”
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(A)symetria konfliktu?



Domena cyber

Asymetrie:

ATAKUJĄCY

⚫ Inicjatywa
⚫ Motywacja
⚫ Skupienie na celu
⚫ Znajomość technologii
⚫ Znajomość przeciwnika
⚫ Reakcja na błędy (szybkość)
⚫ Dedykowane oprogramowanie

OBROŃCA

⚫ Znajomość środowiska konfliktu
⚫ Zdolność do modyfikacji 

środowiska
⚫ “Widzenie” (logi, alerty, etc.)

C
Z

A
S



Domena cyber
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Konflikt krąży wokół tego, kto kogo i co widzi



Domena cyber

Rodzaje operacji

⚫ CNE – Computer Network Exploitation
⚫ (działania wywiadowcze)

⚫ CNA – Computer Network Attack
⚫ (sabotaż)



Domena cyber

CNE vs CNA

Własność Posiadanie

Dostęp Kontrola

vs

vs

CNACNE



Domena cyber

Drabina kontroli

Kontrola nad danym systemem lub platformą wymaga dostępu i uprawnień.
Kontrola może odbywać się na różnych poziomach (szczeblach):

1. Logicznej – zdalny dostęp umożliwiający zmianę stanu lub konfiguracji systemu
2. Wirtualnej – zdalny dostęp do poziomu wirtualizacji (wiele systemów w jednym)
3. Fizycznej – lokalny dostęp do sprzętu i software’uKontrola może odbywać się na różnych 

poziomach (szczeblach):

W wielu sytuacjach występują tylko poziomy 1. i 3., ale w przypadku systemów chmurowych lub 
sieci wirtualnych szczebel 2. jest obecny (choć “niewidoczny”).



Domena cyber

Atrybucja

• Stosowana w celu odkrycia sprawców, organizacji stojącej za atakiem, a nawet personaliów 
osób, które go przeprowadziły

• To proces trudny, bardzo złożony, a wnioski końcowe – niepewne
• Wymaga dużej ilości czasu (miesiące czy nawet lata) i sporej wiedzy eksperckiej
• Dodatkowo może zostać zaburzona przez zastosowanie przykrywek (działania typu false flag)



Domena cyber

Podsumowanie

⚫ Piąta Domena jest silnie asymetryczna
⚫ Konflikt pomiędzy stronami nie przypomina walki w świecie rzeczywistym (najbliższe 

analogie to wojna szpiegów lub operacje specjalne). Opiera się o to, kto kogo widzi.
⚫ Przygotowanie operacji wymaga znacznego czasu (tygodnie/miesiące) i zasobów 

(materialnych i niematerialnych) – nie da się w zasadzie przeprowadzić akcji odwetowej w 
odpowiedzi na atak (poza DDoS) – kwestie atrybucji i adekwatności celu

⚫ Cyber nie nadaje się do sygnalizacji i odstraszania – długotrwała atrybucja (miesiące/lata), 
niepewność wyników, skrytość działań, efemeryczność efektów

⚫ Zdecydowana większość operacji w cyber to działania typu CNE
⚫ Dobrze nadaje się do generowania chaosu i nękania przeciwnika
⚫ Kluczem do sukcesu są znajomość i zrozumienie przeciwnika (świadomość sytuacyjna 

sensu largo) oraz nasze wysokie zdolności adaptacyjne



Cele strategiczne

⚫ Zwiększenie odporności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego państwa
⚫ Doprowadzenie i utrzymanie permanentnego stanu chaosu w państwie przeciwnika, 

niestabilności i nieskuteczności instytucji, wzrostu niezadowolenia społeczeństwa, jego 
polaryzacji, a nawet dezintegracji.

⚫ Awans Polski do światowej czołówki krajów z silnym sektorem cyberbezpieczeństwa do roku 
2030



Zdolności defensywne

W ramach budowy Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa podjęto wiele ważnych i 
potrzebnych inicjatyw poprawiających ogólną sytuację w sieciach i organizacjach krajowych. 
Warto rozszerzyć te działania o:

⚫ Wbudowanie w ramach Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa mechanizmów 
korelacji incydentów w sektorze publicznym/prywatnym (analiza) w kontekście 
strategicznym państwa oraz tworzenie odpowiednich scenariuszy działań reaktywnych 
(synteza) stanowiących podstawę do podejmowania decyzji przez organy krajowe

⚫ Ciągłe testy infrastruktury wojskowej i sektora publicznego w wykonaniu red teamów 
wojskowych/agencyjnych

⚫ Rządowy/wojskowy program Bug Bounty skierowany do sektora prywatnego (Bug Bounty 
umożliwia prosty outsourcing testów aplikacji i platform dostępnych publicznie w zamian za 
system nagród pieniężnych i niepieniężnych)

Rozbudowa zdolności



Zdolności defensywne

⚫ Cykliczne, polskie zawody CCDC (skierowane do młodzieży licealnej zawody typu red team 
vs blue team, uczące zasad wykrywania i reagowania na incydenty)

⚫ Inwestycje w rozbudowę zdolności wykrywania działalności adwersarzy w oparciu o  Cyber 
Threat Intelligence (CTI), Threat Hunting (TH), Attribution oraz Cyber Deception, w 
szczególności w infrastrukturze krytycznej

⚫ Szkolenia CTI/TH personelu sektora publicznego w oparciu o model on-line z komponentem 
on-site (sesje Q&A, projekty, ćwiczenia, etc.) - wysoka skalowalność i elastyczność nauki

⚫ Zaprzestanie publikowania zdjęć naszych oficerów i żołnierzy w mediach 
społecznościowych na oficjalnych kanałach ministerstw i dowództw (ułatwianie 
adwersarzom prowadzenie rozpoznania i zbierania informacji do przyszłych operacji 
informacyjnych)

⚫ Usunięcie Polski z Google Street View

Rozbudowa zdolności (kont.)



Zdolności ofensywne

⚫ Powyższe założenie nie neguje stosowania metod sabotażu komputerowego
⚫ Podstawowy przeciwnik: Federacja Rosyjska
⚫ Ze względu na specyfikę przeciwnika operacje informacyjne wycelowane w elity rosyjskie 

mogą być mniej skuteczne aniżeli w przypadku systemów liberalnych/demokratycznych

Podstawowe założenie: cyber jest częścią środowiska 
informacyjnego, zatem operacje ofensywne są tylko 
elementem operacji informacyjnych oraz wywiadowczych i 
nie stanowią osobnego komponentu narzędziowego



Zdolności ofensywne

Cele operacyjne

Celem ataków na obszarze przeciwnika jest informacja, infrastruktura oraz zdolności decyzyjne i 
wykonawcze. Do informacji należą wszelkiego rodzaju bazy danych, repozytoria, kopie zapasowe, 
dokumenty elektroniczne, oprogramowanie oraz protokoły komunikacyjne. Infrastruktura to 
sprzęt fizyczny, zarówno elektroniczny jak i przemysłowy (ICS).

Działania należy skupić na poniższych obszarach:
• gospodarka - firmy/koncerny państwowe, w tym sektor zbrojeniowy
• infrastruktura - ropociągi, gazociągi, sektor wydobywczy, elektrownie/sieć energetyczna, 

oczyszczalnie ścieków, przepompownie, dostawy wody, ciepła, transport 
kolejowy/morski/rzeczny/samochodowy/lotniczy



Zdolności ofensywne

⚫ instytucje - baza ludności, podatkowa, rejestr przedsiębiorców/spółek, sądy, szpitale/służba 
zdrowia, system emerytalny, system edukacyjny/szkoły wyższe

⚫ struktury osobowe – osoby decyzyjne na niskim, średnim i wysokim szczeblu
⚫ finanse - sektor bankowy, ubezpieczeniowy, giełda
⚫ media - sektor państwowy i prywatny
⚫ internet krajowy - sieć szkieletowa kraju, system DNS, operatorzy telekomunikacyjni i 

satelitarni

Cele operacyjne (kont.)



Zdolności ofensywne

⚫ Operatorskie – prowadzenie aktywnych działań exploitation i post-exploitation
⚫ Badawczo-rozwojowe – wyszukiwanie podatności, opracowywanie metod obejścia

zabezpieczeń, ukrywanie się, pisanie exploitów, reverse engineering
⚫ Deweloperskie – tworzenie, modyfikowanie i rozwój narzędzi
⚫ Administracyjne/Devops – uruchamianie, zabezpieczanie, utrzymywanie, monitorowanie

i likwidowanie infrastruktury operacyjnej
⚫ Analityczne – informacje zebrane przez operatorów mogą wymagać dodatkowej analizy, aby

określić czy cel operacyjny został osiągnięty i jakie wymagane są dalsze kroki
⚫ Wywiadowcze – dane o przeciwniku, istniejących aktorach i ich sposobach działania
⚫ Kierownicze – bieżące zarządzanie operacjami oraz raportowanie o postępach

Rodzaje potrzebnych zdolności



Zdolności ofensywne

⚫ Socjotechniczne – manipulowanie emocjami oraz psychiką ofiar
⚫ Kryptograficzne – analizowanie danych zaszyfrowanych i opracowywanie metod ich

obejścia bądź złamania
⚫ Lingwistyczne – czytanie i przygotowywanie tekstów w języku ofiary (znajomość

popularnych powiedzeń, slangu i regionalizmów jest czasami bardzo przydatna)
⚫ Socjologiczne i kulturowe – znajomość kultury i obyczajów kraju lub regionu przeciwnika
⚫ Ekonomiczne i geopolityczne – znajomość aktualnej sytuacji międzynarodowej w

zakresie prowadzonej polityki, powiązań gospodarczych i zmieniających się porozumień
⚫ Prawne - rozpoznanie aspektów prawa międzynarodowego i konsekwencji działań

naruszających przepisy

Rodzaje potrzebnych zdolności (kont.)



Zdolności ofensywne

⚫ Zmiana uwarunkowań prawnych związanych z ofensywnym wykorzystaniem wojska w
czasie pokoju

⚫ Rozwój silnych kompetencji R&D, developerskich oraz exploit-dev – inwestycje w
szkolenia, sprzęt i środowiska techniczne, tworzenie własnych, zakup komercyjnych oraz
modyfikacja istniejących open-source’owych narzędzi ofensywnych (Offensive Security
Tools)

⚫ Struktura organizacyjna operacji podporządkowana Auftragstaktik
⚫ Wojskowy system świadomości sytuacyjnej o sieciach i systemach przeciwnika,

organizacji i personelu, procesach, powiązaniach, zależnościach, działający w trybie 24/7
⚫ Wykorzystanie sektora prywatnego w operacjach (aktorzy proxy), np. “off-shore” Bug

Bounty – dla wybranych i zweryfikowanych

Rozbudowa zdolności



Zdolności ofensywne

⚫ Prowadzenie operacji informacyjnych wspartych działaniami w domenie cyber, np.:
✓ ujawnianie treści niewygodnych dla przeciwnika
✓ wzbudzenie ogólnej niechęci do inwestowania, podróżowania i podejmowania

pracy/współpracy
✓ wykonywanie celowanych ataków na osoby decyzyjne

⚫ Szerokie rozpoznanie infrastruktury, procesów, zastosowanych technologii
i zaangażowanego personelu przeciwnika

⚫ Kompromitacja systemów krytycznych
⚫ Antycypowanie rozwoju technologii, a nawet wpływanie na niego (udział w kształtowaniu

standardów)

Przykładowe cele taktyczne



Zdolności ofensywne

Koszty operacji CNA

⚫ “Hałaśliwość” – operacje CNA są z reguły zauważalne ze względu na swój efekt końcowy
⚫ Potencjalnie “odcina” to wektory wejścia
⚫ Powoduje “dojrzewanie” przeciwnika – z każdym kolejnym incydentem adwersarz polepsza 

bezpieczeństwo swoich systemów
⚫ Utrudnia to uzyskanie i utrzymanie dostępu w kolejnych misjach
⚫ CNA może mieć negatywny wpływ na trwające operacje wywiadowcze, w tym sojusznicze
⚫ Wykorzystane exploity mogą być użyte przeciwko naszym sieciom
⚫ Czas przygotowań do operacji może przewyższać czas trwania “efektów CNA”
⚫ Istnieje ryzyko efektów kaskadowych – niepewność wyniku, czasami brak  możliwości ich 

obserwacji (odcięcie się) oraz collateral damage (casus ataku NotPetya –
umiędzynarodowienie, koszty: mld USD)



Zdolności ofensywne

Podsumowanie

⚫ Należy dążyć do wbudowania wysokiej adaptatywności w strukturę operacji ofensywnych 
poprzez szeroką elastyczność w podziale zadań, zapewnianiu odpowiednich zdolności, 
szybkim reagowaniu na zmieniające się realia konfliktu, przełamywanie utrwalonych 
wzorców, nawet jeśli wcześniej sprawdzały się w praktyce (np. poprzez gotowość do 
wychodzenia poza ustalony schemat myślenia), zachęcanie członków zespołów do 
proponowania niekonwencjonalnych sposobów realizacji misji i podejmowanie ryzyka w ich 
testowaniu.

⚫ Przy planowaniu strategicznym należy brać pod uwagę koszty prowadzenia operacji CNA i 
potencjalnie ich negatywny wpływ na trwające i przyszłe operacje wywiadowcze

⚫ Większość zdolności może być realizowana/dostarczona przez zewnętrznych kontraktorów
(np. matematycy, lingwiści, socjologowie, kulturoznawcy, etc.)



Zdolności ofensywne

Podsumowanie (kont.)

⚫ Bezwzględnie wszyscy uczestnicy aktywnie zaangażowani w prowadzone operacje muszą 
znać język rosyjski na poziomie przynajmniej B1

⚫ Należy być świadomym, że błędy będą popełniane i nie da się ich całkowicie wyeliminować. 
Stanowić powinny bodziec do poprawy i lekcję na przyszłość

⚫ Warto eksperymentować z wieloma modelami i ewolucyjnie dochodzić do tego, co się 
sprawdza. Pragmatyka jest ważniejsza, niż rozważania teoretyczne



Proxy

Akorzy proxy – modele współpracy

źródło: Tim Maurer “Cyber Mercenaries”
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SANKCJONOWANIE
(W zasadzie) Wolna ręka w 

działaniach



Proxy

Modele współpracy: DELEGACJA

Delegacja to integralna część operacji ofensywnych. Ścisła kontrola zapewniona poprzez:
⚫ Prześwietlanie i selekcję osób
⚫ Monitoring (audyty, raportowanie)
⚫ Kary (zmniejszenie lub wycofanie wsparcia, aresztowanie, eliminacja)

Przykłady: USA, UK, Izrael



Proxy

Modele współpracy: ORKIESTRACJA

Orkiestracja to kanalizowanie projekcji siły i zamiarów:
⚫ Silne związki ideowe z państwem → motywacje niematerialne
⚫ Mniejsza kontrola
⚫ Wyznaczanie celów bez określania sposobów ich realizacji
⚫ Może być bardziej kosztowna ze względu na nieoczekiwane efekty (również 

międzynarodowe)

Przykłady: Syria, Iran (w początkowej fazie)



Proxy

Modele współpracy: SANKCJONOWANIE

Tolerowanie działalności:
⚫ Pasywne wsparcie
⚫ Może zajść post factum (np. zapewnienie safe-heaven)
⚫ Proxy nie może generować zagrożenia dla działalności państwa
⚫ Generuje niskie koszty lub niebezpośrednie korzyści

Przykłady: Rosja, Chiny (początkowo, później ewolucja w stronę Delegacji), Ukrainian Cyber 
Alliance (ochotnicy zgrupowani samodzielnie w ramach odpowiedzi na konflikt na Ukrainie)



Proxy

Benefity dla zleceniodawcy

⚫ Zdobywanie lub poszerzanie zdolności (know-how, wiedza ekspercka)
⚫ Szybko i niskim kosztem (vs zatrudnienie, wyszkolenie, utrzymanie)
⚫ “Załatanie” problemu braku kadr
⚫ Szybkie rozszerzenie zdolności w godzinie W
⚫ Zyski polityczne – zmniejszenie odpowiedzialności, a przez to spadek ryzyka konfliktu (brak 

eskalacji)
⚫ Możliwość wyparcia się (Plausible deniability) – kwestia atrybucji, proxy może działać 

wbrew normom międzynarodowym



Proxy

Benefity dla zleceniobiorcy

⚫ Wsparcie materialne lub ideologiczne (do pewnego stopnia)
⚫ Ochrona prawna na terenie państwa zleceniodawcy



Proxy

Potencjalne wyzwania

⚫ Prawo i normy + współpraca międzynarodowa (Interpol, wywiad, etc.)
⚫ Państwo musi być gotowe na zagospodarowanie nagłej i dużej ilości ochotników – casus 

Ukrainy (rząd w obliczu konfliktu z FR nie był gotowy na skanalizowanie działań Ukrainian 
Cyber Alliance)

⚫ Co zrobić z nimi po zakończeniu działań (casus Lisowczyków)
⚫ Co oddelegowywać do proxy?
⚫ Kwestia prewencji – proxy może “palić” aktywa, używane przez inne służby (np. wywiad)
⚫ Ewolucja prywatyzacji zdolności ofensywnych tak samo jak w przypadku “prywatnych 

wywiadowni”, np. promocja Active Defense for Hire – usankcjonowanie prawne (np. oferta 
dla ubezpieczycieli odzyskiwanie okupów ransomware)



ORKIESTRACJA
Wsparcie ze strony 

zleceniodawcy bez 
wydawania ścisłych 
instrukcji

Proxy

Modele współpracy – co wybrać?

źródło: Tim Maurer “Cyber Mercenaries”
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SANKCJONOWANIE
(W zasadzie) Wolna ręka w 

działaniach



Budowa ekosystemu

Wstęp

⚫ W Polsce istnieje wiele elementów, które przy odpowiednim ukształtowaniu i rozbudowie 
mogą ustanowić działający system wspierający rozwój zdolności militarnych w sektorze 
cyberbezpieczeństwa, a w konsekwencji również prywatnych przedsiębiorstw

⚫ Odpowiednie modyfikacje ustanowią klarowną ścieżkę rozwoju kariery w ramach służby 
wojskowej, zasilą komponenty wojskowe odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, jak 
również pozwolą na budowę rodzimych firm i ich ekspansję na rynki zagraniczne

⚫ Modelem wyjściowym jest uruchomiona w 2010 r. izraelska National Cyber Initiative



Budowa ekosystemu
WOC – Wojska Obrony Cyberprzestrzeni
ECSC – Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa
NCBC – Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
PFR VC – Polski Fundusz Rozwoju Venture Capital
NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

SZRP NCBC

WOC

NCBiR + PFR VC

Sektor prywatny

Uczelnie (wojskowe, liga 
akademicka)

ECSC

“PLTalpiot”

“polska DARPA”



Budowa ekosystemu

Elementy

⚫ Obecnie formowane są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (do końca 2024 r.)
⚫ Z żołnierzy i oficerów rozpoczynających służbę należy wyławiać najzdolniejszych i kierować 

ich na intensywne studia techniczne, po czym wcielić do specjalnie utworzonej jednostki 
badawczej (potocznie PLTalpiot), której zadaniem jest rozwój technologiczny Sił Zbrojnych 
RP (wzorzec: izraelski program Talpiot)

⚫ Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa stanowi trzon budowy kompetencji z 
zakresu cybersecurity

⚫ Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni zarządza systemami 
teleinformatycznymi oraz posiada silne kompetencje kryptograficzne oraz ofensywne w 
ramach SZRP



Budowa ekosystemu

Elementy (kont.)

⚫ Warto rozważyć powołanie “Polskiej Agencji DARPA”, realizującej zupełnie nowatorskie, 
pionierskie projekty rozwoju technologii i nauki, w których biorą udział SZRP, uczelnie 
techniczne oraz sektor prywatny. Takie zadania można nałożyć na już istniejące Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju (rozszerzenie misji i kompetencji).

⚫ NCBiR wraz z funduszami Venture Capital Polskiego Funduszu Rozwoju stanowią 
podstawowe źródło wsparcia finansowego i zarządczego nowopowstałych podmiotów 
sektora prywatnego. Umożliwiają one zasilenie startupów środkami pieniężnymi, know-how 
z zakresu sprzedaży, organizacji i promocji, a także otwierają możliwości ekspansji na rynki 
zagraniczne.



Budowa ekosystemu

Ścieżka rozwoju

⚫ Polski żołnierz lub oficer, wyszkolony na potrzeby WOC lub NCBC stanowi istotny kapitał 
ludzki, niezwykle potrzebny do utrzymania i rozwoju zdolności cyber dla SZRP

⚫ Po zakończeniu kontraktu należy umożliwić tym osobom pozostanie w strukturach SZRP, 
dzielić się wiedzą i doświadczeniem w ramach współpracy z ECBC lub, jeśli mają pomysł 
biznesowy, wsparcie ich w budowie startupów technologicznych, zasilonych przez NCBiR 
oraz PFR VC

⚫ Firmy utworzone przez byłych żołnierzy i oficerów mogą nadal współpracować z sektorem 
publicznym i SZRP w ramach ważnych projektów, zarówno defensywnych, jak i ofensywnych 
(także jako aktorzy proxy)



Budowa ekosystemu

Wyzwania

⚫ W obecnym porządku prawnym Wojsko Polskie nie może realizować akcji ofensywnych w 
warunkach pokoju

⚫ Należy zmienić obecnie istniejące przepisy, dostosowując je do realiów współczesnego 
pola walki i rywalizacji poniżej progu wojny

⚫ Alternatywą jest przeistoczenie NCBC w służbę specjalną i objęciem jej odrębnymi 
regulacjami, gwarantującymi tajność działań operacyjnych oraz ochronę prawną wszystkich 
osób zaangażowanych w realizowane misje.



Budowa ekosystemu

Podsumowanie

⚫ Polsce niewiele brakuje do zbudowania kompletnego ekosystemu rozwoju sektora 
cyberbezpieczeństwa, wspierającego SZRP oraz dającego możliwość wzrostu naszej pozycji 
na rynkach międzynarodowych

⚫ Zmiana z eksportera kapitału ludzkiego na dostawcę produktów i usług z sektora nowych 
technologii jest możliwa, ale wymaga przyjęcia długofalowej strategii państwa

⚫ W ramach tej strategii powstałe firmy prywatne mogą stanowić mocne uzupełnienie 
zdolności defensywnych i ofensywnych sektora państwowego i SZRP 



Pozamilitarne przygotowania 

obronne państwa
- istotny element systemu 

obronnego

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa



Dlaczego całe państwo,

a nie tylko armia powinno się 

przygotowywać do wojny?

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa



Wojna jest czynnikiem politycznym, dlatego 

przygotowanie do niej decydentów 

politycznych jest nie mniej ważne od 

przygotowania sił zbrojnych.

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa

Obronność państwa to coś więcej niż tylko 

przygotowania militarne - to wysiłek całego 

państwa. 

Istota przygotowań obronnych państwa



• Obronność w Polsce postrzegana jest przez 

pryzmat sił zbrojnych, ich zdolności oraz zakresu 

modernizacji – to błąd.

• Wzrost znaczenia zagrożeń poniżej progu wojny, 

sprawia, że odpowiedzialność za reagowanie na 

zagrożenia spada również na sferę polityczną i 

pozamilitarną.

• Armia nie jest lekarstwem na wszystkie bolączki 

związane z zewnętrznymi zagrożeniami 

bezpieczeństwa państwa.

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa

Istota przygotowań obronnych państwa



• Państwo musi posiadać zdolności do 

reagowania na zagrożenia na każdym 

etapie konfliktu (na każdym szczeblu drabiny 

eskalacyjnej). 

• Siły zbrojne mogą zostać wykorzystane do 

reagowania na zagrożenie tylko od 

określonego momentu (do realizacji zadań do 

których zostały powołane).   

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa

Istota przygotowań obronnych państwa



Zagrożen ia  poniże j  p rogu wojny,  jak ie  mogą zakłócać normalne 

funkcjonowanie  pańs twa

chaos informacyjny, dezinformacja,

operacje psychologiczne

zakłócenia w funkcjonowaniu 

łączności, Internetu 

niepokoje społeczne, 

protesty, manifestacje

akty sabotażu, dywersja

zagrożenia w cyberprzestrzeni

zakłócenia w zaopatrzeniu

w artykuły spożywcze

ograniczenia i zakłócenia 

w dostawach energii i wody

zakłócenia komunikacyjne

zakłócenia w dostawie paliw

ataki terrorystyczne

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa

zakłócenia w działaniu 

systemu bankowego



• Symptomy zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa mogą pojawić się na 

wiele miesięcy przed rozpoczęciem konfliktu. 

• Mogą one mieć charakter mniej lub bardziej 

destabilizujący i dezintegrujący działanie 

państwa.

• Administracja publiczna to miękkie podbrzusze, 

w które łatwo uderzyć, aby uzyskać odpowiedni 

efekt propagandowy.

• Uderzenie w administrację i proces decyzyjny 

ma na celu podważenie działań i skuteczności 

państwa.

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa

Zagrożenia poniżej progu wojny



Prawo obronne w Polsce

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa



Pozamilitarne przygotowania obronne państwa

Czy obowiązujące przepisy prawa umożliwiają skuteczną reakcję 

państwa na każde współczesne zagrożenie? 

• obecne obowiązujące prawo obronne (m. in. Konstytucja RP, ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony RP) nie gwarantuje odpowiedniego przygotowania państwa do wojny nowej 

generacji (ponieważ odnosi się w dużej mierze do klasycznie rozumianego pojęcia wojny);

• polskie prawo obronne, pomimo wielu zmian swoimi korzeniami sięga lat 60-tych XX w. 
(powstało w zupełnie odmiennej rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej i nie odzwierciedla 

przemian, jakie nastąpiły w środowisku bezpieczeństwa);

• stany nadzwyczajne określone w konstytucji RP mogą nie być skutecznym narzędziem 

reagowania na zagrożenia nowej generacji.

• obecne rozwiązania prawne nie gwarantują skuteczność w „szarej strefie” pomiędzy pokojem a 

wojną (jak sprawnie reagować na kryzys, który ma innych charakter niż ten polityczno-militarny?)

Prawo obronne w Polsce

Prawo, które obowiązywało w czasie pauzy geopolitycznej, jest już 

nieadekwatne do wyzwań bezpieczeństwa w trzeciej dekadzie XXI wieku. 



System obronny państwa

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa



SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA

PODSYSTEM

KIEROWANIA

PODSYSTEM

MILITARNY

PODSYSTEM
POZAMILITARNY

(skoordynowany wewnętrznie zbiór elementów organizacyjnych, ludzkich

i materiałowych wzajemnie powiązanych i działających na rzecz obrony państwa)

Siły i środki Sił 

Zbrojnych RP

Organy administracji publicznej (rządowej i samorządowej) 

oraz organy dowodzenia Sił Zbrojnych RP. 

- brak zrozumienia roli i zadań obronnych w administracji;

- bardzo słabe przygotowanie polityków do kierowania obroną 

państwa (to zadania armii, a nie moje!);

- mylenie systemu kierowania obroną państwa z systemem 

kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.

Administracja rządowa

i samorządowa (oraz inne instytucje państwowe, 

służby i przedsiębiorcy, na których nałożono obowiązek 
realizacji zadań obronnych).

- resortowość i silosowość w dziedzinie obronności 

i bezpieczeństwa państwa; 

- brak koordynacji i odpowiedniego zarządzania;

- zadania obronne na ostatnim miejscu w 

administracji publicznej. 

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa



KRYZYS
Napaść zbrojna 
na terytorium RP

Stan stałej gotowości

obronnej państwa

Stan gotowości obronnej

państwa czasu kryzysu

Stan gotowości obronnej

państwa czasu wojny

O r g a n i z a c j a  s y s t e m u  o b r o n n e g o  m a  n a  c e l u  p r z y g o t o w a n i e  

p a ń s t w a  d o  f u n k c j o n o w a n i a

w  w y ż s z y c h  s t a n a c h  g o t o w o ś c i  o b r o n n e j  p a ń s t w a   
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Kierowanie obroną państwa
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System kierowanie obroną państwa to nie to samo co system 

kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

• to pojęcie nadrzędne, dużo szersze, które dotyczy całokształtu 

działania państwa, a nie tylko armii;

• zasadniczą rolę w systemie odgrywają decydenci – politycy, od 

decyzji których zależy skuteczność działania struktur państwa w 

czasie wojny;

• szybkość i sprawność działania systemu zależy od przygotowania 

polityków do podejmowania decyzji w czasie zagrożenia i wojny.

Kierowanie obroną państwa



Centralne Stanowisko Kierowania Obroną Państwa
Stanowisko Kierowania Prezydenta RP

Stanowisko Kierowania Prezesa Rady Ministrów

Stanowiska kierowania ministrów oraz centralnych 

organów administracji rządowej wskazanych przez 

Prezesa Rady Ministrów

Stanowiska kierowania organów wykonawczych 

samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów, 

prezydentów, starostów, marszałków)

Stanowiska kierowania wojewodów

Stanowiska kierowania ministrów oraz centralnych 

organów administracji rządowej

Stanowiska kierowania kierowników urzędów centralnych 

niewchodzących w skład administracji rządowej

Stanowiska kierowania kierowników zespolonych służb, 

inspekcji i straży oraz organów administracji niezespolonej, 

ustalonych przez ministrów i wojewodów stosownie do 

kompetencji

System kierowania obroną państwa
(system za który odpowiadają organy władzy publicznej – politycy)
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Ćwiczenia obronne
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Pozamilitarne przygotowania obronne państwa

Ćwiczenia obronne, gry decyzyjne –
najlepszy sposób na przygotowanie polityków do 

kierowania państwa w czasie wojny.

• ćwiczyć powinna nie tylko armia, ale również 

politycy – od prezydenta, premiera przez 

wojewodów kończąc na burmistrzach i wójtach 
(to ich ustawowy obowiązek, który nie zawsze jest 

realizowany);

• wspólne ćwiczenia armii i władz państwowych;

• ćwiczenia muszą mieć charakter realny, 

odpowiadać współczesnym zagrożeniom;

• Ćwiczenia „Kraj” przeznaczone dla najwyższych 

władz nie mogą odbywać się raz na 14 lat! (2005-

2019).



Jak osiągnąć odporność państwa?
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ODPORNOŚĆ
na zagrożenia

ADAPTACJA
do zmieniających się warunków 

bezpieczeństwa

ŚWIADOMOŚĆ 

ZAGROŻEŃ

ODPOWIEDNIE 

PRZYGOTOWANIE

JAK NIE DAĆ SIĘ ZASKOCZYĆ?

Zdolności, które zmniejszają 

ryzyko zaskoczenia i umożliwiają funkcjonowanie 

państwa w sytuacji kryzysowej poniżej progu wojny
UDZIAŁ 

W ĆWICZENIACH
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Podsumowanie
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• Armia Nowego Wzoru musi być częścią nowego systemu odporności państwa;

• przygotowanie obronne władz państwowych są niemniej ważne niż przygotowania Sił 

Zbrojnych RP;

• wzrost znaczenia pozamilitarnych przygotowań obronnych w obliczu zagrożeń nowej 
generacji (poniżej progu wojny, hybrydowych);

• Polska potrzebuje nowego systemu obronnego, który wykorzysta synergię przygotowań 

militarnych i pozamilitarnych;

• gry decyzyjne i ćwiczenia obronne, jako podstawowe narzędzie kształtowania 

umiejętności decydentów politycznych (organów władzy na różnych szczeblach);

• odpowiednio przygotowane struktury państwa to gwarancja ciągłości oraz skuteczności 

działania w warunkach zagrożenia (istnieją martwe strefy przygotowań m.in. obrona cywilna). 

WNIOSKI
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• Nowy system obronny państwa nie powstanie bez zmiany mentalności. 

Musi nastąpić zmiana myślenia politycznego na temat sposobów obrony 

państwa. 

• Należy na nowo zorganizować system obrony oraz stworzyć nowe prawo 

obronne, na miarę współczesnych wyzwań w dziedzinie obronności i 

bezpieczeństwa państwa (model obrony powszechnej, w którym nie tylko 

armia odpowiada za przygotowania obronne).

• Jeśli obronność ma charakter interdyscyplinarny, to również w taki 

sposób powinno się nią zarządzać – należy skończyć z resortowością

i silosowością. 

REKOMENDACJE
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Współczesna wojna to już nie jest tylko klasyczne pole bitwy. To pole 

rywalizacji i działań, które dawno już wykroczyły poza od lat znane 

schematy.  Liczba środków i sposobów oddziaływania potencjalnego 

wroga stale rośnie, dotykając coraz to nowych pól funkcjonowania 

państwa. Wiele z nich wcale nie wymaga reakcji militarnej.

Dlatego przygotowania do obrony powinny obejmować nie tylko 

aspekty wojskowej, ale również przygotowanie struktura państwa 

poczynając od prezydenta i członków rządku, kończąc na 

samorządzie terytorialnym.

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa

PODSUMOWANIE



Przygotowanie państwa 

do funkcjonowania 

w czasie wojny – 1939 r.

(ku przestrodze)
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Esej Stefana Roweckiego
Czy wrzesień 1939 r. okrył niesławą Naród Polski
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