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Słowo wstępne  
 

Na nowoczesną, silną i cywilizacyjnie rozwiniętą Polskę muszą się 

również składać nowoczesne siły zbrojne. W konsekwencji naszą ambicją winno 

być, aby Wojsko Polskie dołączyło do grona najnowocześniejszych armii państw 

europejskich. Jest bardzo wiele przesłanek, że jest to cel realistyczny, dający się 

osiągnąć w rozsądnej perspektywie czasowej. Wiele na to wskazuje, że dla jego 

realizacji będą miały miejsce sprzyjające okoliczności zewnętrzne. Mamy również 

możliwości umiejętnego zaprojektowania procesu jego realizacji.  

Jedno z kluczowych, determinujących posunięć na tej drodze zostało już 

wykonane - profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP. Krok ten otworzył nowy, 

niezbędny etap ich dalszego rozwoju. Co więcej, wyznaczył kierunek w jakim ten 

procesu  musi podążać, to jest w stronę  nowoczesności  i szeroko rozumianej 

transformacji. Nowoczesność i transformację należy przy tym interpretować jako 

głęboką modernizację. Na  złożoność uwarunkowań tego procesu  składa się 

między innymi to, że siły zbrojne muszą być beneficjentem rozwoju 

cywilizacyjnego państwa, całego społeczeństwa. Jednocześnie ich perspektywa 

modernizacji nieuchronnie będzie  konkurowała z  innymi ważnymi potrzebami 

rozwojowymi państwa. W tym z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  

W takim stanie rzeczy efektywność, racjonalność planowania rozwoju, a tym 

samym i efektywność łożonych na obronność nakładów muszą być najwyższej 

jakości. Proces głębokich zmian w naszej armii trwa już od ponad dwudziestu lat. 

Perspektywa następnych 25 lat jaką wyznacza horyzont Strategicznego Przeglądu 

Obronnego implikuje konstatację, że będzie to już nowa armia. W niemałym 

procencie składać się będą na nią ludzie, którzy do wojska dopiero wstąpią  

i którzy rozpoczęli służbę po 1990 roku. Również tak na czele MON, jak i samych 

Sił Zbrojnych RP będą stali ludzie, których świadomość, umiejętności  

i oczekiwania w pełni zostaną ukształtowane po tej dacie. Aby sprostać temu 

cywilizacyjnemu wyzwaniu nasze spojrzenie na przyszłość wojska, czy szerzej 

obronność, musi pozostawać w ścisłym związku ze sformowanymi przez Rząd RP 

strategiami rozwojowymi Polski do 2030 roku.  

Zrealizowany Strategiczny Przegląd Obronny przedkłada do rozpatrzenia  

i podjęcia decyzji warianty strategicznych kierunków dalszego rozwoju Sił 

Zbrojnych RP. Opracowane zostały one na podstawie pogłębionych analiz. 

Wykonane zostały one w drodze wysiłku setek ekspertów z Urzędu MON, Sztabu 

Generalnego WP, innych ministerstw oraz centralnych agencji. Wysiłek ten miał 

miejsce równolegle z realizacją bieżącej statutowej działalności  
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w macierzystych instytucjach. Ostateczny kształt Raportu SPO to wynik 

stosownej analizy i syntezy strategicznej dokonanej w Departamencie 

Transformacji MON.   

Strategiczny Przegląd Obronny był realizowany na podstawie Decyzji  

nr 324/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie Strategicznego Przeglądu 

Obronnego z dnia 15 września 2009 roku.  

Przyjęto, że zasadniczy proces analityczno-prognostyczny zostanie 

zrealizowany w drodze prac Grup Roboczych. Sformowano ich siedem  

i dedykowano następującym obszarom problemowym: 

I. Środowisko bezpieczeństwa a polityczne i strategiczne uwarunkowania 

użycia SZ RP 

II. Zdolności operacyjne SZ RP 

III. Organizacja i funkcjonowanie SZ RP 

IV. Profesjonalizacja SZ RP i polityka kadrowa 

V. Modernizacja techniczna SZ RP 

VI. Przygotowania obronne w strukturach pozamilitarnych 

VII. System planowania obronnego 

 

Aby osiągnąć spójny merytorycznie, a przede wszystkim poprawny 

metodologicznie wynik prac Grup Roboczych, na wstępie ich szefowie zostali 

zapoznani z istotą SPO, katalogiem kluczowych problemów podlegających 

procesowi badawczemu, harmonogramem realizacji SPO. Także w tej fazie została 

zwrócona uwaga na potrzebę odwoływania się do nowoczesnych metod 

badawczych oraz koncentrowania się na identyfikacji kluczowych, węzłowych,  

o strategicznym znaczeniu problemów tak, aby wyniki były w maksymalnym 

stopniu obiektywne, zracjonalizowane i sięgające do ich istoty. W efekcie wysiłek 

badawczy Grup w niemałym stopniu nabrał cech eksperckiego, czy wręcz 

naukowego, procesu analityczno-projektowego. Tym samym stał się poważnym 

wyzwaniem dla wielu zaangażowanych w ten proces. 

Pragnę podziękować wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem 

przyczynili się do osiągnięcia celu Strategicznego Przeglądu Obronnego oraz 

przedstawienia jego wyników w niniejszym Raporcie. 

 

 

 

 

 

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej  

ds. Strategicznego Przeglądu Obronnego 

 

Lech KOŚCIUK 
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Punkt wyjścia – kontekst strategiczny 

 

 

Siły Zbrojne RP w minionym dwudziestoleciu przechodziły gruntowną 

przebudowę, restrukturyzację i modernizację techniczną. Proces ten w różnych 

okresach przebiegał w różnym tempie, lecz zawsze był oparty na przygotowanych 

dokumentach analitycznych i prognostycznych. Pierwszym z nich – na początku 

lat dziewięćdziesiątych - był raport tzw. Komisji Żabińskiego, po nim następowały 

modele Sił Zbrojnych lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych, a po uzyskaniu 

członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, podstawę działań 

modernizacyjnych stanowiły sporządzane we właściwym dla państw NATO 

systemie cyklicznym planowania programy rozwoju Sił Zbrojnych RP kolejnych 

edycji. 

Ogrom wyzwań, złożoność materii przechodzenia od armii typowej dla 

Układu Warszawskiego do nowoczesnych sił zbrojnych demokratycznego 

państwa, zmieniające się warunki otoczenia, pojawiające się nowe zadania 

związane z udziałem w coraz trudniejszych operacjach międzynarodowych, 

wreszcie nierównomierny i nie zawsze przewidywalny poziom finansowania 

sprawiały, że właściwie żaden z opracowanych planów nie został zrealizowany 

w nakreślonym pierwotnie kształcie. Charakterystyczne dla przemian 

zachodzących w tym okresie w Siłach Zbrojnych RP było i to, że były one mało 

konsekwentne i wdrażane w sposób niekompleksowy. Jest rzeczą naturalną, że 

rzeczywistość koryguje przyjęte plany, ale zakres wprowadzanych korekt 

powinien utrzymywać się na poziomie zapewniającym kontynuowanie przyjętego 

kierunku przemian. 

Dotychczasowe doświadczenia z prac nad wszelkiego rodzaju 

dokumentami planistycznymi związanymi z rozwojem sił zbrojnych wskazują, że 

toczyły się one zawsze według ustalonego, utartego schematu: po przedstawieniu 

wszelkich uwarunkowań mających wpływ na przekształcenia sił zbrojnych 

dokonywano przekrojowej analizy ich aktualnego stanu, następnie opisywano 

stan pożądany, kreślony w zadanej perspektywie czasowej, aby w końcu 

sformułować wnioski i rekomendacje rozwojowe. Takie podejście, aczkolwiek 

racjonalne i metodologicznie poprawne, miało wszakże jeden mankament – opis 

stanu sił zbrojnych w danym momencie nie uwzględniał decyzji już podjętych, 

których efekty i konsekwencje miały się uwidocznić dopiero po upływie pewnego 

czasu. Stwarzało to wrażenie, że pomiędzy stanem aktualnym, a stanem 

oczekiwanym istnieje próżnia, pozwalająca na dowolność decyzji i poczynań 

wobec sił zbrojnych. 

Autorzy niniejszego Raportu proponują modyfikację tego podejścia 

i wprowadzenie zasady kontynuacji. Ustalenia, decyzje, programy rozwojowe 

podjęte dotychczas wobec sił zbrojnych zachowują swoją ważność. Obecny 

system planowania, choć wymagający udoskonalenia, umożliwia dokonywanie 
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korekt bez burzenia wszystkiego co było i tworzenia wszystkiego od początku. 

Z tego względu, rozpatrując wymagania wobec sił zbrojnych w perspektywie 

dwudziestu pięciu lat, przyjmuje się za punkt wyjścia nie stan obecny, 

zarejestrowany w 2011 roku, a stan jaki osiągną siły zbrojne w roku 2018, czyli 

w ostatnim roku realizacji obecnego Programu rozwoju Sił Zbrojnych RP.  

 

*                                          * 

* 

 

Ponad dwudziestoletnie przemiany Sił Zbrojnych RP nabrały zupełnie 

nowego tempa w ciągu ostatnich czterech lat. Realizacja rządowego Programu 

profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008-2010, którą rozpoczęto jeszcze 

w 2008 - była wdrażaniem zmian rewolucyjnych. Profesjonalizacja była 

odpowiedzią na potrzebę czasów, wynikającą ze współczesnych realiów działań 

wojskowych. Efektywne działanie na dzisiejszym polu walki, to zadanie dla 

zawodowych Sił Zbrojnych. Mobilnych, dyspozycyjnych, lepiej wyszkolonych 

i gotowych do szybkich działań.  

Profesjonalizacja wymusiła zmianę wszystkich głównych systemów 

funkcjonowania wojska. Przebudowano systemy szkolenia, żywienia, 

uzupełniania, mobilizacji, zabezpieczenia logistycznego, zakwaterowania oraz 

zaopatrywania w uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Zmiany te mają kluczowe 

znaczenie nie tylko dla procesu profesjonalizacji, ale i dla przyszłego, codziennego 

funkcjonowania Sił Zbrojnych. Systemy zakwaterowania i żywienia – zostały 

dostosowane do nowego charakteru wojska. Dzięki nowym regulacjom prawnym 

żołnierze otrzymali wolność wyboru sposobu, w jaki chcą realizować swoje 

potrzeby mieszkaniowe. Definitywnie został rozwiązany problem mieszkaniowy 

żołnierzy poprzez wprowadzenie świadczenia mieszkaniowego, wypłacanego tym, 

którzy nie korzystają z zasobów wojska. Reforma systemu żywienia stworzyła 

przepisy elastyczne i dobre dla armii. Zachowana została możliwość zapewnienia 

wyżywienia w trakcie szkolenia w garnizonach, w polskich kontyngentach 

wojskowych oraz w sytuacjach kryzysowych, mobilizacji i wojny. 

System szkolenia pozwala Siłom Zbrojnym na szybką i skuteczną reakcję 

na wyzwania operacyjne. Nowy model szkolenia oparto na trzyletniej strukturze 

obejmującej dwuletni okres szkolenia zasadniczego oraz roczny okres gotowości 

lub udziału w misji, a także odtworzenia zdolności. Taki podział odpowiada 

wymogom profesjonalizacji i potrzebom Rodzajów Sił Zbrojnych.  

Rozpoczęto nabór do Narodowych Sił Rezerwowych, formacji zupełnie 

nowej, choć nie autonomicznej. NSR stanowią zbiór stanowisk w różnych 

jednostkach wojskowych. Służba w NSR będzie głównym źródłem rekrutacji 

do zawodowej służby wojskowej.  

W okresie tym nastąpiły także zmiany w naszej obecności w misjach 

zagranicznych. Z jednej strony nastąpiło ograniczenie wielkości i zmiana 

charakteru naszej obecności w Iraku. Z drugiej - nastąpiło wzmocnienie 

polskiego kontyngentu w Afganistanie.  
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W działaniach tych widoczna jest konsekwencja, wynikająca z polskiego 

interesu narodowego, którym jest wzmacnianie spoistości i siły Sojuszu 

Północnoatlantyckiego, a tym samym naszego bezpieczeństwa. Aktywność 

w Afganistanie sprzyja takiemu NATO, w którym zasada solidarności jest 

niezmienna. Poczucie gwarancji bezpieczeństwa zostało wzmocnione podczas 

szczytu Sojuszu w Lizbonie w listopadzie 2010 roku. Potwierdzona została zasada 

kolektywnej obrony, a wcześniej uaktualnione zostały plany ewentualnościowe, 

które stanowią podstawę NATO-wskiego reagowania w przypadku zagrożenia 

bezpieczeństwa państw członkowskich, w tym Polski. 

 Odnotować należy konsekwencje realizacji tzw. „Pakietu afgańskiego”. 

W jego ramach wydatkowano w latach 2009-2010 ponad 1 mld 300 mln złotych 

na sprzęt i uzbrojenie. Służy on w Afganistanie, a po zakończeniu misji 

w większości powinien powrócić do kraju (tak jak to miało miejsce po 

zakończeniu misji w Iraku). 

Rok 2010 był czasem realizacji działań planowych, związanych 

z profesjonalizacją armii i misją w Afganistanie. Ale w tym, jakże trudnym roku, 

Polska była nawiedzana przez klęski żywiołowe o nieznanej wcześniej skali, 

a wojsko niosło skuteczną pomoc poszkodowanym.  

Okres wdrażania zmian profesjonalizacyjnych w polskich siłach zbrojnych 

to także okres zmiany proporcji jednostek operacyjnych do zabezpieczających.  

W 2009 roku stosunek jednostek operacyjnych do zabezpieczających stanowił 53 

do 47 proc., w końcu 2011 roku te proporcje będą wynosiły 60 do 40 proc. Już 

teraz jest to 56 do 44 proc. Oznacza to, że zwiększa się potencjał bojowy naszej 

armii. Zmniejszaniu jednocześnie podlega wszystko, co sile armii nie służy 

lub jest dla niej obciążeniem. „Więcej wojska w wojsku” – to jedna z idei 

Programu Armia 2012, realizowanego od początku 2009 roku. Wszystkie zmiany 

strukturalne, zaplanowane przed ponad dwoma laty, właśnie stały się faktem. 

Ograniczono i uproszczono najniższy szczebel administracji wojskowej. Liczbę 

Wojskowych Komend Uzupełnień zmniejszono ze 123 do 86, nadając im 

jednocześnie całkowicie nowy charakter. Wojewódzkie Sztaby Wojskowe są lepiej 

dostosowane do zadań związanych m.in. z zarządzaniem kryzysowym. Podjęto 

decyzję o likwidacji okręgów wojskowych. Tym samym spłaszczono system 

administracji i logistyki, usuwając z niego jeden całkowicie zbędny szczebel.  

Filarem nowego systemu logistyki są cztery rejonowe bazy logistyczne, 

powołane w miejsce jedenastu, świadczące usługi logistyczne na rzecz wszystkich 

jednostek wojskowych znajdujących się na ich terenie działania. Istotą 

proponowanych rozwiązań jest integracja podsystemów, zmniejszenie liczby 

szczebli decyzyjnych, optymalizacja wykorzystania potencjału logistycznego. 

Logistycy otrzymali nowe narzędzie - jednolity indeks materiałowy (JIM), który od 

1 stycznia 2011 roku jest podstawowym systemem ewidencjonowania zasobów 

rzeczowych.  

Budowane są lekkie, sprawne, mobilne jednostki, nieobciążone 

czymkolwiek, co tę lekkość mogłoby ograniczać. Wszelkie zmiany wprowadzane 

są przy uwzględnianiu kryteriów operacyjnych.  

Rok 2011 jest ważnym etapem zmian rozwojowych. Przyjęty budżet 

w wysokości 27,5 mld złotych jest najwyższym do tej pory zastrzykiem środków 
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finansowych dla obronności. Jednocześnie skierowanie w jego ramach 24,3 % 

środków na wydatki majątkowe  wskazuje tendencję przyspieszenia procesów 

modernizacji technicznej. Modernizacja ta jest wdrażana w drodze zarówno 

czternastu wieloletnich programów modernizacyjnych, jak i zakupów bieżących 

na potrzeby wojsk. Priorytetami są: zakupy nowej techniki wojskowej, wydatki na 

remonty i modernizację uzbrojenia oraz na nowe inwestycje budowlane i remonty 

nieruchomości. Jednocześnie skierowanie ok. 1,9 mld złotych na proces 

szkolenia pokazuje, jak dużą wagę przykłada się do podniesienia poziomu  

wyszkolenia żołnierza-profesjonalisty.  

Kontynuowane są lub rozpoczną się procesy  i działania mające 

długofalowe konsekwencje dla funkcjonowania i rozwoju SZ RP. Są to przede 

wszystkim: 

- stopniowe redukowania kontyngentu w Afganistanie, 

- udział w realizacji rządowych priorytetów polskiej prezydencji w zakresie 

europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, 

- wdrażanie nowej koncepcji strategicznej NATO z Lizbony, 

- kontynuacja strategii informatyzacji Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił 

Zbrojnych, 

- wdrażanie budżetu zadaniowego i dalsza ekonomizacja funkcjonowania MON 

i SZ RP, 

- pozbywanie się niepotrzebnej Siłom Zbrojnym infrastruktury. 

 

*                                          * 

* 

 

Realizowany obecnie Program rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2009-

2018, podobnie jak i wcześniejsze dokumenty tego typu, konkretnie kreśli obraz 

pierwszych trzech-czterech lat. Po tym okresie stopień uogólnienia jest większy, a 

niektóre szczegółowe ustalenia mogą ulec zmianie. Mając świadomość, że 

pomiędzy Programem, a rzeczywistością w roku 2018 będą różnice, należy 

pamiętać, że przyjęty kierunek na unowocześnienie Sił Zbrojnych zostanie 

zachowany. 

Program rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2009-2018 jest kolejnym 

programem „kroczącym”. Jest też programem opracowanym po raz pierwszy 

zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego NATO, obejmującymi 

dziesięcioletni okres planistyczny.  Cechą wyróżniającą jest oparcie go o mocne 

ramy ustawowe, czyli o uchwaloną w dniu 25 maja 2001 r. Ustawę o 

przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, która po nowelizacji w dniu 02 

kwietnia 2004 roku otrzymała brzmienie Ustawa o przebudowie i modernizacji 

technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta 

określiła kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz 

poziom (1,95%PKB) i źródła finansowania tego procesu. 
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Kolejnym wyróżnikiem jest fakt, iż Program dotyczy budowania armii 

profesjonalnej ze wszystkimi tego uwarunkowaniami i konsekwencjami. Mimo 

zgromadzonych doświadczeń wielu krajów, ciągle w warunkach polskich jest to 

proces nowy, niosący za sobą wiele niewiadomych. 

Trzecią wreszcie, nową i nietypową dla dotychczasowych programów cechą 

jest przekierowanie znaczącej kwoty nakładów finansowych na modernizację 

techniczną. Do tej pory mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy czasami trzeba było 

dokonywać dramatycznych wyborów w warunkach niedoboru środków. Obecnie, 

a właściwie od 2002 roku, nastąpiło stopniowe przełamywanie negatywnych 

tendencji i obserwuje się coroczny wzrost wydatków. 

Jakie będą więc Siły Zbrojne RP końca drugiej dekady XXI wieku, 

ukształtowane w myśl Programu rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2009-2018? 

Podobne do tych, które w wyniku forsownej reformy struktur wyłonią się już pod 

koniec 2011 r. 

Stan ewidencyjny kształtował się będzie na poziomie 100 000 żołnierzy 

służby czynnej i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz do 20 000 

Narodowych Sił Rezerwowych. Następuje spłaszczenie struktur dowodzenia. Jest 

to osiągane, m.in. poprzez likwidację okręgów wojskowych oraz reorganizację 

struktur. Rozformowaniu ulega pewna liczba dowództw i sztabów jednostek 

zabezpieczających i wspierających. Łączy się jednostki o identycznej strukturze 

i bliźniaczym wyposażeniu w celu usprawnienia szkolenia żołnierzy i racjonalnego 

gospodarowania posiadanymi zasobami. Integruje się oddziały i pododdziały 

o podobnym składzie, ośrodki i centra szkolenia oraz szkoły podoficerskie. Liczba 

dowództw dywizji w składzie Sił Zbrojnych RP jest zmniejszona do trzech. 

Stopniowa redyslokacja jednostek wojskowych w pobliże ośrodków 

szkolenia oraz lotnisk pozwala na zwiększenie zdolności w zakresie mobilności 

i dostępności, wpływa też na elastyczność i ekonomię użycia sił. Niektóre 

jednostki są wyprowadzone z dużych aglomeracji miejskich. Następuje 

zmniejszenie liczby garnizonów wojskowych ze 126 (na koniec 2008 r.) do 103 na 

koniec 2018 r. Zasób infrastruktury zmniejsza się o około 19%. 

W Siłach Zbrojnych RP będzie więcej jednostek wojskowych o wysokiej 

gotowości bojowej, wyposażonych w nowoczesne UiSW, zdolnych do 

natychmiastowych działań, choć nadal spora ich część wymagać będzie 

dodatkowego uzupełnienia i rozwiniecia. Pozwoli to skrócić czas od momentu 

podjęcia decyzji politycznej do chwili użycia sił w rejonie operacji. Poprawi się też 

stosunek stanów osobowych jednostek walczących do jednostek 

zabezpieczających o około 18%. 

W Wojskach Lądowych utrzymuje się Dowództwo 2. Korpusu 

Zmechanizowanego, natomiast, jak już wspomniano, z czterech – pozostają tylko 

trzy dowództwa dywizji. Powstaje Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych. 

Wspomniana już integracja pododdziałów polega na skomasowaniu artylerii 

w ramach trzech pułków artylerii, pododdziałów przeciwlotniczych w ramach 

trzech pułków przeciwlotniczych, jednostek saperów w ramach dwóch pułków 

saperów i pułku inżynieryjnego oraz pododdziałów chemicznych w ramach dwóch 

pułków chemicznych. 
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A zatem struktura organizacyjna Wojsk Lądowych na dzień 31 grudnia 

2011 r. obejmować będzie: Dowództwo Wojsk Lądowych, część polską 

Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, dowództwo korpusu 

zmechanizowanego, trzy dywizje, czternaście brygad, w tym dziesięć wchodzących 

w skład dywizji i cztery samodzielne, a także dowództwo brygady wielonarodowej 

oraz jednostki dowodzenia, wsparcia, zabezpieczenia i szkolenia. 

W Siłach Powietrznych następuje włączenie eskadr lotniczych 

w struktury baz lotniczych, jednostki obrony przeciwlotniczej są integrowane 

w ramach jednej brygady rakietowej OP, powstaje eskadra działań specjalnych. 

Struktura organizacyjna Sił Powietrznych na dzień 31 grudnia 2011 r. 

obejmować będzie: Dowództwo Sił Powietrznych, Centrum Operacji Powietrznych, 

dwa skrzydła lotnictwa taktycznego, skrzydło lotnictwa transportowego, skrzydło 

lotnictwa szkolnego, brygadę radiotechniczną, brygadę rakietową OP, Centrum 

Wsparcia Teleinformatycznego, Ośrodek Radioelektroniczny oraz jednostki 

dowodzenia, zabezpieczenia i szkolenia. 

W Marynarce Wojennej jest formowany Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy, 

następuje przeformowanie baz lotniczych w bazy lotnictwa morskiego w ramach 

Brygady Lotnictwa MW. Struktura organizacyjna Marynarki Wojennej na dzień 

31 grudnia 2011 r. obejmować będzie: Dowództwo Marynarki Wojennej, Centrum 

Operacji Morskich, dwie flotylle, brygadę lotnictwa MW oraz jednostki 

zabezpieczenia i wsparcia bojowego. 

W Wojskach Specjalnych formowane są kolejne zespoły bojowe oraz 

Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia. Struktura organizacyjna 

Wojsk Specjalnych na dzień 31 grudnia 2011 obejmować będzie Dowództwo 

Wojsk Specjalnych, jednostkę wojskową „GROM”, jednostkę wojskową 

„komandosów”, jednostkę wojskową „FORMOZA”, jednostkę wojskową „AGAT” 

oraz jednostkę wsparcia dowodzenia i zabezpieczenia Wojsk Specjalnych. 

Ponadto, Dowódcy Wojsk Specjalnych operacyjnie podlegać będą wydzielone na 

czas szkolenia i misji siły i środki eskadry działań specjalnych z Sił Powietrznych. 

W Inspektoracie Wsparcia SZ będą funkcjonowały zreorganizowane 

struktury Terenowych Organów Administracji Wojskowej (w tym 86 w miejsce 

123 WKU), a także cztery Regionalne Bazy Logistyczne (w miejsce 11 baz 

materiałowych i materiałowo-technicznych). Zmniejsza się też o jeden szczebel 

system zarządzania administracją wojskową i logistyką w wyniku rozwiązania 

okręgów wojskowych. 

W ramach jednostek centralnego podporządkowania funkcjonować 

będą: Inspektorat Uzbrojenia, Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego SZ, 

Centrum Doktryn i Szkolenia SZ w Bydgoszczy, polska część Dowództwa 

3. batalionu łączności NATO, kompania wsparcia tego batalionu, wysunięty 

punkt logistyczny „Wschód” oraz moduł DCM w Bydgoszczy, a także Wojskowe 

Centrum Edukacji Obywatelskiej (Warszawa) na bazie Domu Żołnierza Polskiego, 

Wojskowego Biura Badań Historycznych i Wojskowego Biura Badań Społecznych. 

Powstanie też, zapewne, Centrum Doskonalenia MP – COE MP w Mińsku 

Mazowieckim. 
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*                                          * 

* 

 

Dotychczasowe obserwacje przemian zachodzących w Siłach Zbrojnych RP 

upoważniają do konstatacji, że zmiany organizacyjne, zmiany dyslokacyjne, 

pozyskanie personelu, a nawet utrzymanie na odpowiednim poziomie szkolenia 

wojsk nie jest problemem nie do pokonania. Oczywiście w każdej z wymienionych 

dziedzin nie obywało się bez perturbacji, niektóre rozwiązania okazywały się 

politycznie kosztowne, ale generalnie te sfery okazały się możliwe do 

uporządkowania w okresie ostatnich trzech lat. Do takiej oceny uprawnia fakt 

przejścia na armię zawodową, która choć początkowo droższa, w dłuższej 

perspektywie pozwala na zmniejszenie środków przeznaczanych na utrzymanie 

wojsk, a zwiększenie tych, które są niezbędne na zakupy nowego uzbrojenia 

i wyposażenia. 

Prowadzone w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego analizy 

wskazały, że kluczowe znaczenie dla przyszłego kształtu Sił Zbrojnych RP będą 

miały skuteczne, ale co ważniejsze – szeroko zakrojone - programy operacyjne 

i programy uzbrojenia. 

Unowocześnienie uzbrojenia i sprzętu, jakim będą dysponowały siły 

zbrojne w nadchodzącym dwudziestoleciu, jest warunkiem koniecznym nie tylko 

dla wyraźnego i kompensującego zmniejszającą się od lat liczebność sił zbrojnych 

przyrostu ich potencjału bojowego, ale także dla dokonania mentalnej zmiany 

w szkoleniu, obsługiwaniu, bojowym użyciu, a przede wszystkim w motywacji 

żołnierzy do służby. Poprzez radykalną poprawę jakości i bojowych parametrów 

uzbrojenia i sprzętu należy zapewnić psychiczną przewagę nad potencjalnym 

przeciwnikiem. Świadomość, iż jest się lepiej zorganizowanym, wyszkolonym, 

dowodzonym i dysponuje lepszym, nowoczesnym i niezawodnym uzbrojeniem 

gwarantuje należyte odstraszanie i zwycięstwo w walce. 

Należy sobie uświadomić, że w latach 2001-2007 na modernizację 

techniczną wydatkowano kwotę około 24 mld zł. Gdyby założyć, że planowane 

w bieżącym roku nakłady na modernizację techniczną w wysokości ponad 7 mld 

zł zostaną w pełni wydatkowane, to do spożytkowania na modernizację 

techniczną w rozpatrywanych przez Strategiczny Przegląd Obronny okresie 

dwudziestu pięciu lat otrzymamy niebagatelną jak na polskie warunki kwotę 175 

mld zł. 

Taka wielkość pozornie upoważnia do czynienia bardzo ambitnych planów 

– jest to bowiem kwota przewyższająca osiągnięcie wszystkich pożądanych 

zdolności w ramach Programu. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że byłaby ona 

do wykorzystania w wydłużonym ponad dwukrotnie horyzoncie czasowym, 

a ponadto metodyka naliczania wydatków na modernizację techniczną obejmuje 

nie tylko wydatki na zakup nowego uzbrojenia i sprzętu, ale także zakupy 

amunicji oraz remonty, a więc de facto również utrzymanie bieżącego potencjału 

sił zbrojnych. 

Uruchomione w 2009 r. programy uzbrojenia, powinny przynieść znaczącą 
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poprawę obecnego stanu. Całościowe ujęcie zadań w formie programów - daje 

podstawy do kreowania budżetu zadaniowego. Centralizacja kompetencji pozwala 

też odejść od wcześniej stosowanego sposobu kształtowania budżetu obronnego, 

polegającego na przyznawaniu funduszy poszczególnym dysponentom środków 

budżetowych na podstawie procentowego udziału w limicie wydatków MON - 

proporcjonalnie do lat poprzednich. Rozpraszało to wysiłek finansowy i nie 

służyło ukierunkowanej polityce rozwojowej resortu. Obecne rozwiązania dają 

możliwość zastosowania tzw. uderzenia inwestycyjnego, czyli pozwalają na 

koncentrację nakładów na priorytetowych zadaniach. Efektywnemu 

wykorzystaniu posiadanych środków ma także służyć wprowadzone nowe 

podejście do planowania. Polega ono na bezpośrednim połączeniu planów 

modernizacji z planami operacyjnego użycia sił zbrojnych, a także grupowaniu 

zakupów w tzw. moduły, a więc ilości umożliwiające pełne ukompletowanie 

całych pododdziałów. 

19 października 2009 roku minister obrony narodowej podpisał Plan 

modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2010-2018. W pakiecie 

programów uzbrojenia przyjęto 5 programów głównych oraz 9 programów 

specjalistycznych. Są to, odpowiednio:  

programy główne:  

 Systemy obrony powietrznej i obrony przeciwlotniczej.; 

 Śmigłowce wsparcia bojowego i zabezpieczenia. ; 

 Modernizacja Marynarki Wojennej; 

 Zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki 

C4/SR; 

 Bezzałogowe systemy rozpoznawcze i rozpoznawczo-uderzeniowe; 

programy specjalistyczne:  

 Indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza (zaawansowany indywidualny 

system walki);  

 Symulatory i trenażery; 

 Samolot szkolno-bojowy LIFT;  

 Samoloty transportowe M-28;  

 Wyrzutnie WR-40 Langusta; 

 Artyleria (Krab, Kryl, Homar);  

 Kołowe transportery opancerzone - KTO Rosomak; 

 Przeciwpancerne pociski kierowane - PPK Spike.  

Przedstawione programy w zasadzie obejmują najważniejsze oczekiwania 

Sił Zbrojnych RP związane z pozyskiwaniem zidentyfikowanych zdolności 

operacyjnych. W porównaniu do obecnie eksploatowanego uzbrojenia i sprzętu, 

którego czas powstania przypadł na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte, jest to 

niewątpliwy postęp. Natomiast rzeczywisty „skok technologiczny” nastąpi 

zapewne jedynie w odniesieniu do systemów C4ISR, programu Tytan, nowych 

śmigłowców oraz amunicji precyzyjnej pozyskiwanej w ramach programu Krab. 

Należy oczekiwać, że w Marynarce Wojennej taki skok będzie miał miejsce nieco 
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później ze względu na koncentrację nakładów w pierwszej fazie na modernizacji 

posiadanego uzbrojenia.  

Należy mieć jednak świadomość, że ilość wprowadzanego do uzbrojenia 

nowego uzbrojenia i sprzętu w ramach Programu 2009-2018 nie spowoduje 

znaczącego przeobrażenia ich dotychczasowego kształtu. Zakłada się bowiem 

pozyskanie: około 23 BSR szczebla taktycznego i operacyjnego, 62 szt. KTO 

Rosomak-R1/2, 22 szt. KTO Rosomak w wersji dowódczej, 4 mobilne terminale 

satelitarne, 23 mobilne stacje łączności cyfrowej Jaśmin, 300 KTO Rosomak 

w wersji bojowej i bazowej, nieokreśloną ilość indywidualnego wyposażenia 

i uzbrojenia Tytan, 10 szt. zestawów Liwiec, 12 wyrzutni Homar, 16 szt. armato-

haubic Krab, 130 wyrzutni Spike czy modernizację 43 szt. BM-21. Dostawa 

kolejnych trzech samolotów C-130 Hercules wraz ze zwiększeniem liczby 

samolotów An-28 Bryza poprawi nieco możliwości transportu taktycznego, choć 

nie przyniesie radykalnego rozwiązania problemu transportu strategicznego. 

Wymieniony sprzęt nie obejmuje wszystkich poczynań modernizacyjnych. 

Rozpoczętych i kontynuowanych zakupów jest znacznie więcej, mają one jednak 

wymiar ograniczony i znaczenie dla poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. 

W kilku obszarach jednak realizacja Programu doprowadzi do 

całościowego rozwiązania braków sprzętowych sił zbrojnych. Ocenia się, 

iż nastąpi to w odniesieniu do kołowych transporterów opancerzonych (kołowych 

wozów bojowych piechoty), przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike, 

samolotów bojowych F-16 i szkolno-bojowych LIFT oraz w znaczącym zakresie 

w systemach C4ISR. 

 

*                                          * 

* 

 

Można zatem stwierdzić, że realizacja Programu 2009-2018, 

pod warunkiem jego pełnego wykonania sprawi, iż  Siły Zbrojne RP będą lepiej 

uzbrojone i wyposażone. W połączeniu z wykonaniem zaplanowanych 

przedsięwzięć organizacyjnych i dyslokacyjnych powinno to przynieść poprawę 

ich zdolności i potencjału bojowego. Poprawy można oczekiwać w: 

- budowie systemu rozpoznania obrazowego na terenie kraju oraz zabezpieczeniu 

działania polskich kontyngentów wojskowych tak, aby uzyskały one zdolność 

do zdobywania danych rozpoznawczych na potrzeby dowodzenia i rażenia 

ogniowego na całej głębokości ugrupowania przeciwnika; 

- osiąganiu zdolności sieciocentrycznych i informatycznych w budowanych 

systemach dowodzenia i łączności oraz strategii informatyzacji resortu ON; 

- wzroście możliwości ogniowych i manewrowych jednostek sił wysokiej gotowości 

oraz zapewnieniu skutecznego prowadzenia operacji obronnych; 

- poprawie możliwości transportowych, usprawnienia podejmowania i transportu 

zapasów; 

- wzroście zdolności do wykrywania i likwidacji skażeń; 

- zabezpieczeniu funkcjonowania misji poza granicami kraju. 
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Po 2018 największej troski i uwagi będą wymagały następujące obszary: 

 funkcjonowanie jednostek o niepełnych strukturach. Już roczne doświadczenia 

z funkcjonowania armii profesjonalnej dowodzą, że w takich jednostkach 

utrudnione jest prowadzenie szkolenia w pełnym wymiarze; 

 niepełne wyposażenie jednostek w uzbrojenie i sprzęt wojskowy - istnieje wciąż 

luka pomiędzy ilością sprzętu wprowadzanego do uzbrojenia a uzbrojeniem, 

które musi zostać wycofane; 

 nierównomierność poziomu wyposażenia i wyszkolenia jednostek. 

 utrzymanie tendencji rozwojowych armii przy jednoczesnym udziale w coraz 

trudniejszych misjach zagranicznych; 

 transport strategiczny; 

 rozpoznanie strategiczne; 

 rozwój zdolności do rażenia na dalekich dystansach; 

 

 

*                                          * 

* 

 

Realizowana modernizacja niesie za sobą zarówno wzrost zdolności 

do obrony Kraju, jak i do udziału w misjach poza granicami Polski. 

Koniecznym jest jednak odnotowanie, że proces ten jest rozłożony na lata. 

Stan ten determinuje więc potrzebę maksymalnego zwiększenia efektywności jego 

realizacji. Na obecnym etapie zasadniczym problemem jest więc nie tyle globalne 

zwiększenie nakładów na obronność (a trzeba brać pod uwagę nawet możliwość 

ich czasowego ograniczania), a wprowadzenie rozwiązań zwiększających 

efektywność wykorzystywania dostępnego finansowania. 

Przyjmując, że naszym celem powinien być rozwój jakościowy Sił 

Zbrojnych RP – koniecznym jest określenie przede wszystkim priorytetów 

i sposobów osiągania celu. Dla realizacji tego zadania (i uczynienia tego 

maksymalnie ekspercko i obiektywnie) sięgnięto do strategicznej kalkulacji 

bazującej na analizie strategicznej, wykorzystując stosowane w nowoczesnym 

zarządzaniu organizacjami metody (PESTEM, TOWS/SWOT). 
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Jak założenia nowoczesnego państwa determinują rozwój 
Sił Zbrojnych RP? 

Po okresie transformacji ustrojowej i społecznej w Polsce coraz częściej 

zwraca się uwagę na świadome kształtowanie środowiska, w którym żyjemy, 

wykorzystywanie szans rozwojowych, zapobieganie zagrożeniom. W dokumentach 

strategicznych państwa wskazuje się na konieczność podjęcia wysiłku 

modernizacyjnego po to, aby stworzyć warunki dla „awansu cywilizacyjnego”. 

Podkreśla się przede wszystkim wagę spojrzenia na rozwój państwa w dłuższej 

perspektywie oraz wykorzystywania narzędzi zarządzania strategicznego. 

To pierwsze warunkuje perspektywa co najmniej jednego pokolenia Polaków, 

to drugie chęć uporządkowanego, transparentnego, logicznego podejścia 

do podejmowania decyzji o ich losie.  

Takie samo podejście musi cechować myślenie o przyszłości Sił 

Zbrojnych RP. Skoro nowoczesne państwo to państwo prawa, przejrzyste 

w funkcjonowaniu, odpowiedzialne wobec swoich obywateli, rządzone efektywnie 

i dające obywatelom poczucie bezpieczeństwa, nowoczesne Siły Zbrojne RP  

– ważny instrument realizacji polityki obronnej państwa - muszą wspierać 

realizację tej wizji.  

Zwrócenie się ku przyszłości Sił Zbrojnych RP wymaga przeanalizowania 

przemian, jakie będą dokonywać się w kolejnych latach w ich otoczeniu i jakie 

będą wobec nich wymagania państwa. A to przede wszystkim oznacza 

konieczność zrozumienia wprowadzanej cały czas w państwie filozofii zarządzania 

jego przyszłością i przyjęcia jej w planowaniu rozwoju Sił Zbrojnych RP. 

Początkowym etapem zarządzania strategicznego jest analiza strategiczna. 

W Ministerstwie Obrony Narodowej rolę tę wypełnia Strategiczny Przegląd 

Obronny. Celem Przeglądu było wskazanie kierunków transformacji Sił 

Zbrojnych RP.  Zadanie realizowano poprzez:  

 identyfikację czynników mających znaczenie dla obronności państwa, 

a w tym wyzwań rodzących szanse lub zagrożenia, ambicji militarnych 

państwa; 

 odczytanie przyszłych wymagań wobec Sił Zbrojnych RP – przyszłych 

uwarunkowań ich użycia, determinantów ich rozwoju, misji i zadań; 

 określenie kierunku rozwoju Sił Zbrojnych RP – wskazanie pożądanych 

zdolności operacyjnych, priorytetowych i możliwych wariantów 

strategicznego działania, ryzyk związanych z ich realizacją. 

Pozwoliło to na odczytanie misji Sił Zbrojnych RP, rozumianej jako 

wypadkowa ich zadań, zasobów, kompetencji, wyznawanych wartości, ale też 

aspiracji i dążeń. Wybrany kierunek będzie podstawą do opracowania  

Wizji Sił Zbrojnych RP 2035 roku1.  

                                                           
1 Zgodnie z § 17 decyzji 324/MON z 15 września 2009 r. w sprawie Strategicznego Przeglądu 
Obronnego. 
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Skupienie wysiłku prac realizowanych w ramach Strategicznego Przeglądu 

Obronnego na Siłach Zbrojnych RP nie stoi w sprzeczności z koncepcją 

zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa państwa. Wzmacnia wręcz to 

podejście poprzez wzbogacenie planowania rozwoju Sił Zbrojnych RP i odniesienie 

się do ich relacji z otoczeniem, prowadząc do lepszego współdziałania z innymi 

instrumentami sprawnego i nowoczesnego państwa. 

Ważnym przesłaniem Raportu jest myśl, że podejmowane dziś decyzje będą 

skutkowały w przyszłości, dlatego powinny odpowiadać potrzebom jutra. 

Perspektywa dalekiej przyszłości Przeglądu jest wyrazem odpowiedzialności za 

przyszłość Sił Zbrojnych RP. Pozwala na wyprzedzające podejście do planowania 

ich rozwoju zgodnie z przewidywanymi zadaniami. Ma to szczególne znaczenie 

w planowaniu obronnym ze względu na czas i koszty identyfikowania, 

planowania i pozyskiwania nowych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP.   

Misja Sił Zbrojnych RP 

Wierne wartościom państwa demokratycznego 

nowoczesne Siły Zbrojne RP służą Rzeczypospolitej Polskiej  

i są skutecznym instrumentem realizacji jej polityki. 

Konsekwentnie dążą do rozwoju swoich zdolności  

i profesjonalizmu działania. 

Podstawowymi wymogami stawianymi administracji publicznej 

w perspektywie 2030 roku są: podniesienie jakości planowania, efektywności 

operacyjnej i skuteczności działania2. W konsekwencji wymogi te powinny mieć 

również zastosowanie w planowaniu rozwoju Sił Zbrojnych RP. Przyjęta w 2010 

roku Koncepcja Strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego także zawiera 

deklarację konsekwentnego wdrażania w siłach zbrojnych państw członkowskich 

zmian zmierzających do poprawy ich skuteczności i efektywności działania. 

Siły Zbrojne RP muszą zatem być sprawne, nowoczesne, skuteczne 

i rozwijać się wraz z całym państwem. Oznacza to umiejętność budowy nowych 

koncepcji, wdrażania innowacji, ciągłego uczenia się, wykorzystywania szans, 

także tych, które niesie ze sobą obecność w strukturach sojuszniczych i działania 

w warunkach międzynarodowych3. Mają to być siły zbrojne posiadające takie 

zdolności operacyjne, które pozwolą w działaniu sprostać wyzwaniom otoczenia. 

Określeniu uwarunkowań oddziałujących na bezpieczeństwo państwa, 

                                                           
2 Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady 
Ministrów, KPRM, lipiec 2009. 
3 Podejście zgodne z definicją transformacji zawartą w AAP-6, NATO Glossary of terms and 
definition, 2007: transformation – a continuous and proactive process of developing and integrating 
innovative concepts, doctrines and capabilities In order to improve the effectiveness and 
interoperability of military forces, AAP-6, NATO Glossary of terms and definition, 2007. 
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a pośrednio na funkcjonowanie i użycie Sił Zbrojnych RP służy w Rozdziale I 

identyfikacja czynników politycznych, ekonomiczno-gospodarczych, społeczno-

kulturowych i demograficznych, techniczno-technologicznych, środowiska 

naturalnego i militarnych. 

Organizacja i przebieg prac w ramach Strategicznego 
Przeglądu Obronnego 

 
Raport Strategicznego Przeglądu Obronnego jest wynikiem rocznej pracy 

blisko pół tysiąca ekspertów i specjalistów, zarówno z resortu obrony narodowej, 

jak i innych instytucji rządowych, pozarządowych i naukowych. Ich prace 

realizowane były w siedmiu Grupach Roboczych4:  

I. Środowisko bezpieczeństwa a polityczne i strategiczne uwarunkowania 

użycia Sił Zbrojnych RP 

II. Zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP 

III. Organizacja i funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP 

IV. Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP i polityka kadrowa 

V. Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP 

VI. Przygotowania obronne w strukturach pozamilitarnych 

VII. System planowania obronnego 

Prace Grup Roboczych przebiegały w kilku fazach, w tym: 

 prognostycznej – dążącej do określania przyszłych wymagań danego 

obszaru problemowego; 

 diagnostycznej – służącej określeniu punktu wyjścia w odniesieniu do 

zidentyfikowanych uprzednio wymagań; 

 rekomendacyjnej – polegającej na „zderzeniu” wyników fazy 

prognostycznej i diagnostycznej dla wskazania kierunków zmian. 

Szczegółowa metodyka pracy nad  
Raportem Strategicznego Przeglądu Obronnego 

Przedsięwzięcie, w które zaangażowana była duża część resortu obrony 

narodowej i wielu ekspertów zewnętrznych wymagało przedstawienia wniosków  

z niego płynących w sposób uporządkowany i zdekonfliktowany. Z tego powodu 

prace nad niniejszym Raportem5 zdecydowano się prowadzić według wskazanych 

poniżej metod. Przyjęcie ich wynikało z chęci obiektywnej i analitycznej pracy nad 

materiałami źródłowymi, której rezultaty mają dać odpowiedź na dylematy 

transformacyjne Sił Zbrojnych RP6.   

W Rozdziale 1 przedstawiono wyniki analizy otoczenia Sił Zbrojnych RP 

przeprowadzonej z wykorzystaniem metody PESTEM, planowania 

scenariuszowego oraz analizy ryzyka. Rozdział ten zakończono zestawieniem 

                                                           
4 Wykaz osób funkcyjnych SPO ujęto w Załączniku 1. 
5
 Raport z Analizy strategicznej Sił Zbrojnych RP przygotował Zespół Projektowy powołany decyzją 

Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. SPO. Skład Zespołu przedstawiono w Załączniku 3. 
6 Model pracy nad Raportem Strategicznego Przeglądu Obronnego zawarto w Załączniku 2. 
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szans i zagrożeń dla rozwoju SZ RP płynących z otoczenia. Na podstawie 

otrzymanych wyników opracowano katalog zadań Sił Zbrojnych RP 

w perspektywie 2035 roku i zestaw adekwatnych do tego katalogu wymagań 

rozwojowych wobec Sił Zbrojnych RP (przedstawiono w rozdziale 2). Wymagania 

te zostały zdefiniowane z wykorzystaniem podejścia procesowego tak, aby 

uwzględnić wszystkie obszary działania Sił Zbrojnych RP z podziałem na obszary 

wewnętrzne oraz obszar zewnętrzny. Obszar wewnętrzny obejmuje kluczowe 

wymagania związane z funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP, natomiast obszar 

zewnętrzny odnosi się do relacji Sił Zbrojnych RP z otoczeniem.  

Wśród obszarów wewnętrznych zidentyfikowano: 

1) Zarządzanie strategiczne Siłami Zbrojnymi RP, które obejmuje swym 

zakresem aspekty dotyczące definiowania i osiągania celów (planowania 

obronnego), procedury zarządcze, obowiązujące strategie działania oraz 

jakość przywództwa; 

2) Zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP, w szczególności sposób ich 

pozyskiwania z punktu widzenia uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz 

zarządzania zasobami ludzkimi; 

3) Funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP, uwzględniające bieżącą strukturę 

organizacyjną Sił Zbrojnych RP, stopień ukompletowania, nasycenie 

nowoczesnym uzbrojeniem i sprzętem wojskowym, posiadane doktryny 

działania oraz poziom gotowości do działania; 

W obszarze zewnętrznym zidentyfikowano: 

4) Relacje Sił Zbrojnych RP z otoczeniem, obszar obejmujący m.in. aspekty 

współpracy z przemysłem obronnym oraz relacje z pozamilitarnym 

systemem przygotowań obronnych. 

 

Ponadto, przedstawiono katalog wymaganych zdolności operacyjnych Sił 

Zbrojnych RP.  

Rozdział 3 zawiera omówienie analizy TOWS/SWOT Sił Zbrojnych RP7. 

W pierwszym kroku zidentyfikowano czynniki wewnętrzne, które mogą zostać 

zaklasyfikowane jako silne lub słabe strony Sił Zbrojnych RP. Następnie, 

dokonano wyboru układu odniesienia dla oceny silnych i słabych stron Sił 

Zbrojnych RP (bez układu odniesienia nie jest możliwe określenie czy dany 

czynnik stanowi silną czy słabą stronę). Dla potrzeb przeprowadzenia analizy 

TOWS/SWOT za układ odniesienia przyjęto katalog wymagań rozwojowych wobec 

Sił Zbrojnych RP przedstawiony w Rozdziale 2. Każdy z rozpatrywanych 

czynników został poddany procedurze wyznaczenia wartości ważonej, jako iloczyn 

wagi oraz znaczenia czynnika dla funkcjonowania Sił Zbrojnych RP.  

Wagi zostały przydzielone w następujący sposób: 

 waga 1: niska -  dotyczy/wpływa na mniejszą liczbę elementów SZ RP, 

 waga 2: średnia - wpływa/dotyczy większości elementów SZ RP, 

 waga 3: wysoka - wpływa/dotyczy całości SZ RP. 

                                                           
7 Wyniki analizy TOWS/SWOT przedstawiono w Załączniku nr 10. 
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Natomiast znaczenie czynnika dla funkcjonowania Sił Zbrojnych RP 

określono w następującej skali: 

 1-2: bardzo małe, 

 3-4: małe, 

 5-6: średnie, 

 7-8: duże, 

 9-10: bardzo duże. 

W kolejnym kroku, poszczególnym szansom i zagrożeniom oraz silnym 

i słabym stronom przypisane zostały wagi określające ich ważność z punktu 

widzenia ich wpływu na dalszy rozwój Sił Zbrojnych RP. Zostało to 

przeprowadzone metodą sędziów kompetentnych. Wagi zostały przypisane w taki 

sposób by ich suma w poszczególnych kategoriach była równa 1. 

Perspektywa strategiczna niniejszego dokumentu wymagała dokonania 

agregacji i pogrupowania silnych i słabych stron Sił Zbrojnych RP, analogicznie 

jak dokonano tego w odniesieniu do zbioru szans i zagrożeń8, zawartego 

w Rozdziale 1. W dalszej kolejności przeprowadzono proces ich priorytetyzacji 

dzięki czemu otrzymano odpowiednio zestaw atutów oraz zestaw ograniczeń 

rozwojowych. Przy czym pamiętać musimy, że ograniczenia te w przeważającej 

mierze mogą być wynikiem nieoczekiwanej zmienności otoczenia zewnętrznego, 

spowodowane obiektywnymi trudnościami organizacyjnymi lub utrudnieniami we 

właściwej alokacji zasobów.  

Następnie, przeprowadzono analizę TOWS/SWOT tj. zbadano relacje 

zachodzące pomiędzy atutami i ograniczeniami rozwojowymi a szansami 

i zagrożeniami. Po zdefiniowaniu relacji zachodzących między poszczególnymi 

elementami, dokonano sumowania liczby interakcji w poszczególnych wierszach i 

kolumnach, a otrzymany wynik został przemnożony przez wagę określającą 

ważność każdego z czynników. Na podstawie uzyskanych iloczynów każdemu 

z czynników przypisano rangę określającą, które z nich ma relatywnie największą 

siłę oddziaływania oraz które z czynników są najbardziej podatne na ich 

ewentualny wpływ. 

Istnieją cztery możliwe kombinacje silnych i słabych stron oraz szans 

i zagrożeń. Każda z tych kombinacji umożliwia wyznaczenie jednego z wariantów 

strategicznego kierunku transformacji: 

 atuty – szanse: dynamiczny rozwój SZ RP tj. maksymalne 

wykorzystanie efektu synergii pomiędzy atutami Sił Zbrojnych RP 

a szansami generowanymi przez otoczenie, 

 atuty – zagrożenia: aktywny rozwój SZ RP tj. minimalizowanie 

negatywnego wpływu otoczenia przez maksymalne (aktywne) 

wykorzystanie atutów Sił Zbrojnych RP, 

 ograniczenia rozwojowe – szanse: zintegrowany rozwój SZ RP tj. 

eliminowanie ograniczeń rozwojowych Sił Zbrojnych RP oraz 

wzmacnianiu ich atutów poprzez maksymalne wykorzystanie 

istniejących szans sprzyjających ich rozwojowi, 

                                                           
8 W zidentyfikowanym zbiorze wyróżniono szanse i zagrożenia kluczowe – tj. te, które przyniosą największe 

spodziewane korzyści lub obarczone są największym ryzykiem. 
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 ograniczenia rozwojowe – zagrożenia: selektywny rozwój SZ RP 

tj. minimalizowanie wpływu ograniczeń rozwojowych występujących 

wewnątrz Sił Zbrojnych RP oraz zagrożeń płynących z otoczenia. 

Kombinacja czynników, dla których uzyskana w zestawieniu zbiorczym 

suma iloczynów jest największa, wskazuje najkorzystniejszy w danych 

uwarunkowaniach wariant strategicznego kierunku transformacji.  

W Rozdziale 4 przedstawiono dwa warianty strategicznych kierunków 

rozwoju. Każdy z wariantów zawiera zbiór działań umożliwiających osiągnięcie 

określonych wcześniej wymagań. Zaproponowane działania odnoszą się do 

zdefiniowanych uprzednio obszarów działania Sił Zbrojnych RP.  

Działania w każdym z wariantów podzielono na trzy zasadnicze grupy: 

 ukierunkowanie i intensyfikacja dotychczasowych działań, procesów 

realizowanych w Siłach Zbrojnych RP; 

 zmiany w dotychczasowych strukturach, systemach, działaniach lub 

procesach; 

 propozycje działań w nowych obszarach. 

 

Warianty zawierają działania strategiczne, z natury nie mogą zawierać 

działań szczegółowych. Są one przewidziane do zidentyfikowania i opisania 

podczas opracowywania strategii i programu rozwoju. 

Każdy z wariantów został poddany analizie ryzyka nieprzeciwdziałania 

zagrożeniom lub niewykorzystywania szans. Ponadto, zidentyfikowano kluczowe 

czynniki sukcesu oraz kluczowe czynniki ryzyka wdrożenia każdego z wariantów. 

Rozdział 4 kończy się rekomendacją wyboru jednego z rozpatrywanych wariantów 

strategicznego kierunku transformacji Sił Zbrojnych RP.   

Analiza strategiczna służy za punkt wyjścia do budowania strategii 

rozwoju. 
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Rozdział 1 

OTOCZENIE 
SIŁ ZBROJNYCH RP  
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W analizie otoczenia przyjęto koncepcję scenariuszową i w jej ramach 

zastosowano metody: prognozy trendów, opinii eksperckich i scenariuszy stanów 

wzbogaconą o elementy scenariuszy procesów otoczenia. 

Algorytm przeprowadzenia analizy otoczenia Sił Zbrojnych RP 

Analizy otoczenia Sił Zbrojnych RP w perspektywie średnio- 

i długoterminowej dokonano na podstawie wyników wcześniejszych prac 

Strategicznego Przeglądu Obronnego. Analiza ta została przeprowadzona 

w następujących krokach: 

1. Identyfikacja czynników i trendów mających znaczenie dla obronności 

państwa i dla rozwoju SZ RP. Każdy czynnik/trend był badany pod 

kątem: 

a) kierunku rozwoju (nastąpi jego wzrost, stabilizacja, czy spadek), 

b) wpływu na SZ RP (negatywny - pozytywny) i skali jego oddziaływania 

(-5 do +5), 

c) prawdopodobieństwa wystąpienia (0 – 1). 

2. Opracowanie scenariuszy rozwoju czynników/trendów w środowisku 

otaczającym SZ RP. 

3. Analiza: 

a) czynników o negatywnym i pozytywnym wpływie na funkcjonowanie 

i rozwój SZ RP,  

b) burzliwości i jednorodności otoczenia SZ RP, 

c) procesów wiodących w otoczeniu. 

4. Identyfikacja w poszczególnych obszarach problemowych szans 

i zagrożeń dla rozwoju SZ RP. 

W dalszych etapach analizy strategicznej zostały zbadane relacje pomiędzy 

szansami i zagrożeniami dla rozwoju SZ RP a atutami i ograniczeniami 

rozwojowymi SZ RP (analiza TOWS/SWOT). 
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ANALIZA OTOCZENIA SIŁ ZBROJNYCH RP 

W PERSPEKTYWIE ŚREDNIO- I DŁUGOOKRESOWEJ 

Zidentyfikowane czynniki /trendy w otoczeniu Sił Zbrojnych RP, mające 

decydujący wpływ na funkcjonowania i rozwój SZ RP w perspektywie średnio- 

i długoterminowej, zostały przedstawione w układzie PESTEM9: uwarunkowania 

polityczne, ekonomiczno-gospodarcze, społeczno-kulturowe i demograficzne, 

techniczno-technologiczne, środowiska naturalnego i militarne.  

W perspektywie średnio- i długoterminowej przewidywana jest 

dynamizacja procesów globalizacyjnych, związanych z ograniczeniem barier 

w zakresie przemieszczania się osób, dóbr, kapitału, technologii, informacji i idei. 

Przewiduje się także wzrost tempa ich oddziaływania w skali regionalnej. Z jednej 

strony postępować będzie dalsze podnoszenie poziomu rozwoju cywilizacyjnego 

w skali globalnej, któremu towarzyszyć będą procesy pogłębiających się 

współzależności, działania integracyjne, dążenia do pogłębiania współpracy. 

Z drugiej strony natomiast  będzie można obserwować pogłębianie różnic 

rozwojowych pomiędzy państwami oraz wewnątrz społeczeństw. Różnice te mogą 

być przyczyną narastania tendencji izolacjonistycznych, dezintegracyjnych oraz 

działań zmierzających do konfrontacji przy niejednorodności zachowań 

uczestników stosunków międzynarodowych w znaczącym stopniu zmniejszającej 

przewidywalność ich zachowań. 

Ocenia się, że w perspektywie długoterminowej poważnym źródłem napięć, 

zarówno pomiędzy państwami, jak i wewnątrz państw, będzie przeciwstawność 

dwóch narastających tendencji związanych z granicami rozwoju gospodarczego 

oraz z uwarunkowaniami politycznymi, społeczno-ekonomicznymi 

i klimatycznymi. Linie podziału w stosunkach międzynarodowych występować 

będą na linii Północ-Południe, państwa Zachodu – państwa muzułmańskie, 

państwa demokratyczne – państwa autorytarne.  

Relatywnie wzrasta rola podmiotów pozapaństwowych w stosunkach 

międzynarodowych. Wiele z nich dysponuje obecnie możliwościami tradycyjnie 

zastrzeżonymi dla państw, w tym dużymi zasobami finansowymi oraz środkami 

technicznymi pozwalającymi stosować przemoc na dużą skalę. Mimo tego, 

w perspektywie długoterminowej ich możliwości wpływu na globalny układ sił 

pozostaną z dużym prawdopodobieństwem ograniczone.  

Z dużym prawdopodobieństwem szacuje się, iż nie zmniejszy się udział 

podmiotów pozapaństwowych – w różnym charakterze – w procesach 

generujących konflikty społeczne, w samych konfliktach zbrojnych oraz 

działaniach stabilizacyjnych podejmowanych po zakończeniu konfliktu zbrojnego. 

Będziemy mieć do czynienia ze zróżnicowanym regionalnie wzrostem znaczenia 

politycznego i wpływu ekonomicznego podmiotów pozapaństwowych 

dysponujących możliwością prowadzenia ograniczonego konfliktu zbrojnego, 

ugrupowań terrorystycznych oraz zorganizowanych międzynarodowych grup 

                                                           
9 Zestawienie czynników/trendów mających znaczenie dla rozwoju SZ RP – Tabela 1.3. 
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przestępczych. Największą swobodę działania będą one miały w państwach 

słabych i upadających, przede wszystkim w Afryce i Azji Południowo-Zachodniej.  

Jednocześnie przewidywany jest wzrost roli korporacji międzynarodowych, 

które mogą realizować globalną lub ponadregionalną strategię działania dzięki 

kontroli nad siecią zależnych od siebie podmiotów gospodarczych utworzonych 

bądź przejętych poza krajem swojej siedziby. Dysponują one dużymi 

możliwościami oddziaływania, zarówno pozytywnego jak i negatywnego, na 

decyzje podejmowane przez rządy państw, w których funkcjonują.  

Globalny system bezpieczeństwa staje się stopniowo niewydolny, bowiem 

nie odzwierciedla obecnego układu sił. Przewiduje się z dużym 

prawdopodobieństwem, że znaczna część aktualnych problemów bezpieczeństwa 

międzynarodowego, w tym szczególnie konflikty na Bliskim i Środkowym 

Wschodzie oraz destabilizacja Afganistanu i Pakistanu, nie zostanie w pełni 

rozwiązana tak w perspektywie średnio-, jak i długoterminowej. 

Na pozycję mocarstwową państw składają się jego siła militarna oraz 

dynamiczny rozwój gospodarki osadzony w globalnych stosunkach 

ekonomicznych. W znacznym stopniu redukuje to ryzyko wystąpienia konfliktu 

zbrojnego między państwami tej kategorii. 

 

 

 

Szczególnego znaczenia nabiorą czynniki/trendy dotyczące jakości 

zarządzania obronnością, w tym możliwości decydentów i zdolności ich zespołów 

planistycznych do planowania strategicznego, ciągłości i konsekwencji 

w realizacji długookresowych planów i programów rozwoju SZ RP oraz znaczenia 

nadawanego problematyce bezpieczeństwa i obronności w świetle przyjętych 

celów i priorytetów polityki rozwojowej kraju. 

W ramach realizacji polityki rozwoju kraju będą w Polsce prowadzone 

działania na rzecz przyspieszenia tempa wzrostu i sprostania wyzwaniom 

rozwojowym kraju nakreślonym w perspektywie długoterminowej10.  Podstawowe 

uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, 

gospodarczym, regionalnym i przestrzennym określać będzie długookresowa 

strategia rozwoju kraju.  

                                                           
10

 Raport Polska 2030, op.cit. 

Uwarunkowania polityczne 
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Obecnie i w przyszłości będziemy mieć do czynienia z paletą zagrożeń, 

z których istotniejsze dla bezpieczeństwa państwa i obywateli oraz bardziej 

prawdopodobne będą zagrożenia niemilitarne.  

Kwestie bezpieczeństwa dostaw i dywersyfikacji źródeł pozyskiwania 

surowców energetycznych, pozostaną jednym z istotnych zagadnień w kontekście 

bezpieczeństwa energetycznego Polski i obszaru euroatlantyckiego.  

Szczególnego znaczenia nabiera bezpieczeństwo informatyczne. Działania 

w cyberprzestrzeni mogą już być dziś formą destrukcyjnego oddziaływania, nawet 

gdy możliwości działań kinetycznych będą zablokowane. Coraz rozleglejsza sieć 

wzajemnych powiązań teleinformatycznych, w skali europejskiej i globalnej, 

łącząca wszystkie istotne sektory infrastruktury krytycznej, instytucje państwowe 

i międzynarodowe, w powiązaniu ze wzrostem aktywności aktorów państwowych 

i pozapaństwowych w cyberprzestrzeni, zwiększa w perspektywie  

średnio- i długoterminowej podatność na zagrożenia związane z atakami 

cybernetycznymi i innymi działaniami zaburzającymi funkcjonowanie 

w cyberprzestrzeni. Na największe ryzyko w perspektywie średnioterminowej 

narażone są krajowe systemy informatyczne i przesyłu danych trzech sektorów: 

energetyki, telekomunikacji i finansów, a także administracji państwowej i Sił 

Zbrojnych RP.  

Terroryzm pozostanie dla państw obszaru euroatlantyckiego poważnym 

zagrożeniem, ale o zróżnicowanym stopniu dla poszczególnych państw. Może 

bowiem być permanentnie stosowaną taktyką działania dostępną także dla 

społeczności biednych. W perspektywie średnioterminowej terroryzm (zwłaszcza 

islamski) będzie stanowił przede wszystkim problem na Bliskim i Środkowym 

Wschodzie oraz w Afryce Północnej.  

Dla bezpieczeństwa Polski utrzymywać się będzie średnie i niskie 

zagrożenie terroryzmem i będzie ono  zależne od: kreowanego przez ekstremistów 

w mediach muzułmańskich negatywnego wizerunku Polski, planowanych 

wydarzeń w RP, mogących pozostawać w zainteresowaniu terrorystów, 

indoktrynacji religijnej obywateli RP, przedostawania się do RP i legalizowania 

w naszym kraju pobytu osób pochodzących z państw podwyższonego ryzyka 

(np. z Afganistanu i Pakistanu), a także działań ekstremistów w państwach 

sąsiadujących z Polską. Utrzymywać się będzie wysokie zagrożenie terroryzmem 

dla polskich kontyngentów wojskowych oraz obywateli RP w rejonach o wysokim 

ryzyku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, głównie 

przebywających na Bliskim i Środkowym Wschodzie, w Afryce Północnej oraz Azji 

Południowej i Południowo-Wschodniej. 

Duże znaczenie dla obszaru euroatlantyckiego będzie miała także 

proliferacja broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia. Wraz 

z utrzymującym się niskim prawdopodobieństwem wystąpienia konfliktów 

Spektrum i znaczenie zagrożeń niemilitarnych dla 

bezpieczeństwa państwa 
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zbrojnych pomiędzy głównymi aktorami oraz niskim stopniem zaufania pomiędzy 

nimi – działania na rzecz nieproliferacji, kontroli zbrojeń i rozbrojenia będą miały 

w perspektywie średnioterminowej  ograniczony wymiar i zasięg terytorialny. 

Bezpieczeństwo ekologiczne obejmuje całe spektrum zjawisk związanych ze 

środowiskiem naturalnym. Obejmują one zarówno zjawiska zachodzące w sposób 

naturalny, jak i te wywołane działalnością człowieka. 

Zwiększa się zagrożenie pandemiami chorób zakaźnych, które 

w przyszłości mogą także objąć terytorium Polski.  

Prognozowany rozwój środowiska bezpieczeństwa może zostać zaburzony 

przez wystąpienie zdarzeń nieoczekiwanych. Odporność państw na skutki 

wystąpienia takich zdarzeń może zwiększyć wysoki stopień współpracy z innymi 

państwami i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych. 

Wzrost znaczenia zagrożeń niemilitarnych może mieć bardzo negatywny 

wpływ (-5) na funkcjonowanie i rozwój SZ RP. Jednocześnie prawdopodobieństwo 

dalszego nasilania się tendencji wzrostowej tego trendu zostało ocenione jako 

średnie (0,5).   

 

 

Zagrożenia militarne są stałym elementem kształtującym bezpieczeństwo 

państwa. Percepcja zagrożenia dla bezpieczeństwa militarnego RP jest związana 

z nagromadzeniem w pobliżu polskich granic znacznych potencjałów militarnych 

oraz możliwością ich wykorzystania dla osiągnięcia celów politycznych.  

Jednak bezpośrednie zagrożenie o charakterze militarnym w perspektywie 

krótko- średnio – oraz długoterminowej jest w ocenie ekspertów bardzo mało 

prawdopodobne. Dotyczy to także ryzyka wojny konwencjonalnej na dużą skalę.  

Dla Polski korzystne jest  natomiast podejmowanie działań utrzymujących 

poziom zagrożeń militarnych bezpieczeństwa na jak najniższym poziomie. 

Korzystna ocena poziomu bezpieczeństwa militarnego, przy jednoczesnej 

ocenie zmiany znaczenia innych wymiarów bezpieczeństwa narodowego 

prowadziła do rozpatrywania tego czynnika pod  kątem możliwego wpływu na 

funkcjonowanie i rozwój SZ RP. Z jednej strony analizowano możliwy  impuls do 

transformacji SZ RP, a z drugiej strony - możliwy  wpływ na zmianę znaczenia sił 

zbrojnych w polityce. 

Trend do transformacji Sił Zbrojnych RP 

Przewidywany korzystny poziom bezpieczeństwa militarnego Polski stwarza 

szansę na względnie stabilny rozwój społeczno-ekonomiczny kraju, w tym 

również korzystne warunki do przeprowadzenia transformacji Sił Zbrojnych RP. 

Jako bardzo wysokie oceniono prawdopodobieństwo dalszego udziału 

Polski w operacjach międzynarodowych prowadzonych poza granicami kraju. 

Zaangażowanie to w połączeniu z wymogami interoperacyjności będzie poważnym  

Poziom bezpieczeństwa militarnego Polski 
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pozytywnym czynnikiem (o sile wpływu +5) oddziałującym na funkcjonowanie 

i rozwój SZ RP.  

Trend do redukowania znaczenia Sił Zbrojnych RP 

Korzystna ocena poziomu bezpieczeństwa militarnego Polski, 

przeprowadzona w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, może stać 

się przyczynkiem do redukowania znaczenia i roli SZ RP w polityce państwa. 

Wzrostowa (lub tylko ustabilizowana) tendencja tego trendu będzie miała 

negatywny wpływ na funkcjonowanie i rozwój SZ RP.  

 

 

 

Przynależność Polski do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii 

Europejskiej oraz kontakty dwustronne z państwami  członkowskimi tych 

organizacji (zwłaszcza Stanami Zjednoczonymi Ameryki) stanowią filary jej 

bezpieczeństwa.  

Dodatkowo gwarancje bezpieczeństwa Polski zostały wzmocnione w nowej 

(2010 r.) koncepcji strategicznej NATO, która spełniła nasze narodowe 

oczekiwania w zakresie wzmocnienia woli obrony kolektywnej i polityki 

odstraszania.  

Posiadanie wyraźnych zewnętrznych gwarancji bezpieczeństwa Polski może 

mieć dwojaki wpływ na funkcjonowanie i rozwój SZ RP w perspektywie 

długoterminowej: może to być silny impuls do ich transformacji lub sygnał do 

redukowania ich znaczenia, jako instrumentu polityki państwa. 

Trend do transformacji Sił Zbrojnych RP 

Postrzeganie gwarancji bezpieczeństwa Polski, jako impulsu 

prorozwojowego może mieć dla SZ RP zdecydowanie pozytywne znaczenie (+5). 

Jednak bardziej prawdopodobne jest utrzymanie się tej tendencji na obecnym 

poziomie (prawdopodobieństwo 0,5), co wyraźnie osłabia pozytywne 

oddziaływanie rozwojowe (+1). 

Trend do redukowania znaczenia Sił Zbrojnych RP 

Jeśli świadomość silnych, wiarygodnych, zewnętrznych gwarancji 
bezpieczeństwa prowadziłaby do redukowania ich znaczenia 
(prawdopodobieństwo 0,45) – miałoby to negatywny (-3) wpływ dla rozwoju Sił 
Zbrojnych RP.  

Zewnętrzne gwarancje bezpieczeństwa Polski 
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Rola Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w przyszłym systemie 

międzynarodowym jest obecnie trudna do określenia. Z jednej strony możliwa jest 

stabilizacja na dotychczasowym poziomie (prawdopodobieństwo 0,45) lub 

postępująca w szybszym tempie integracja wewnętrzna Unii i prowadzenie 

Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (0,3), co wiązać się będzie ze wzrostem 

jej znaczenia w systemie międzynarodowym. 

Z drugiej strony  możliwy, choć mało prawdopodobny  (0,25) jest relatywny 

spadek jej znaczenia jako organizacji o oddziaływaniu globalnym w wyniku 

niekorzystnych trendów demograficznych, braku jasno określonej wizji 

rozwojowej.  

Dla funkcjonowania SZ RP tendencja stabilizacji lub wzrostu integracji 
w ramach Unii Europejskiej będzie miała znaczenie pozytywne. 

 
 
 
 
 

 

Realizacja polityki rozwoju kraju będzie nakierowana z jednej strony na 

przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego, a z drugiej strony na sprostanie 

wyzwaniom rozwojowo-cywilizacyjnym.  

Za najbardziej prawdopodobną uznano wzrostową tendencję tego 

czynnika/trendu (0,8), przy jednoczesnym bardzo silnym (+5) pozytywnym 

wpływie na rozwój SZ RP w perspektywie długoterminowej. 

 

 

 

 

 

Na sposób funkcjonowania i możliwości rozwoju SZ RP wpłynie wdrożenie 

zasad budżetu zadaniowego do finansowania rozwoju społeczno-ekonomicznego 

kraju. 

Za najbardziej prawdopodobną uznano wzrostową tendencję tego 

czynnika/trendu (0,75), przy jednoczesnym bardzo silnym (+5) pozytywnym 

wpływie na rozwój SZ RP w perspektywie długoterminowej.  

Procesy integracyjne w ramach Unii Europejskiej 

w obszarze bezpieczeństwa 

 

Działania państwa na rzecz przyspieszenia tempa 

rozwoju kraju i wzrostu gospodarczego 

w perspektywie długoterminowej 

 

Wdrożenie i funkcjonowanie budżetu zadaniowego, 

opracowanego na podstawie zdefiniowanych celów, 

zadań i mierników ich osiągania 
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Biorąc pod uwagę przyszłe oczekiwania i potrzeby, stan wyjściowy, 

uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz możliwości finansowe państwa, 

należy przyjąć, że nie będzie możliwe usatysfakcjonowanie wszystkich 

potencjalnych beneficjentów polityki rozwojowej państwa.  

W ocenie ekspertów bardziej prawdopodobne jest nadawanie priorytetu 

innym niż kwestie bezpieczeństwa i obrony obszarom funkcjonowania państwa 

i należy liczyć się z silnym negatywnym wpływem tego trendu na funkcjonowanie 

i rozwój SZ RP w perspektywie średnioterminowej. Co więcej, mamy do czynienia 

z przesłankami redukcji znaczenia obronności (obrony militarnej) w ramach 

bezpieczeństwa, na rzecz jego innych wymiarów. W perspektywie dłuższej, jeśli 

czas ten zostanie wykorzystany do przemian wewnętrznych w Siłach Zbrojnych 

RP, może to mieć korzystny wpływ. 

 

 

 

 

 

Poziom ambicji wojskowych państwa powinien uwzględniać: 

 konstytucyjną odpowiedzialność za zapewnienie obrony państwa, 

 faktyczne możliwości, wynikające głównie z posiadanych zasobów, w tym: 

rzeczowych, finansowych, ludzkich i organizacyjnych 

 rolę SZ RP, jako instrumentu polityki państwa w jej zewnętrznym wymiarze 

oraz czynnika budowy i wzrostu międzynarodowego znaczenia i prestiżu 

Polski. 

Skala zaangażowania w operacje międzynarodowe buduje pozycję państwa 

w organizacjach międzynarodowych oraz możliwość wpływania na decyzje tych 

organizacji, nie tylko w kwestiach związanych bezpośrednio z prowadzonymi 

operacjami. Zatem w perspektywie długoterminowej poziom ambicji wojskowych 

państwa powinien być pochodną potencjału militarnego Rzeczpospolitej Polskiej 

i podjętych zobowiązań. Powinien też uwzględniać rosnące oczekiwania 

sojuszników, co do wkładu wnoszonego przez Polskę w utrwalanie regionalnej 

i globalnej stabilności. 

Wymaga to utrzymywania potencjału SZ RP na poziomie jakościowym 

i ilościowym niezbędnym do skutecznego odstraszania i gwarantowania Polsce 

wiarygodności obronnej na arenie międzynarodowej, w tym w gronie sojuszników 

i koalicjantów. 

Nadawanie priorytetu kwestiom bezpieczeństwa 

i obrony w odniesieniu do innych obszarów 

funkcjonowania państwa  

 

Poziom ambicji wojskowych Rzeczypospolitej 

Polskiej 
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W perspektywie średnioterminowej Siły Zbrojne RP będą nadal 

utrzymywać potencjał zapewniający uczestnictwo:  

 w jednej operacji reagowania kryzysowego lub wspierania pokoju, 

prowadzonej siłami do brygadowego zgrupowania zadaniowego z właściwymi 

elementami wsparcia i zabezpieczenia oraz odpowiednim do potrzeb 

komponentem lotniczym i morskim, z możliwością rotowania co pół roku, 

lub:  

 w czterech operacjach reagowania kryzysowego lub wspierania pokoju, każdej 

prowadzonej siłami do batalionowej grupy zadaniowej, w tym dwoma 

operacjami z właściwymi elementami wsparcia i zabezpieczenia oraz 

odpowiednim do potrzeb komponentem lotniczym i morskim, z możliwością 

rotowania co pół roku,  

 ponadto, Siły Zbrojne RP powinny utrzymywać potencjał do brygadowego 

zgrupowania zadaniowego z właściwymi elementami wsparcia 

i zabezpieczenia oraz odpowiednim do potrzeb komponentem lotniczym 

i morskim do udziału w operacji krótkotrwałej (do sześciu miesięcy, bez 

możliwości rotacji) w ramach art. 5. Traktatu Waszyngtońskiego. 

Wzrost (lub tylko ustabilizowanie) poziomu ambicji państwa w zakresie 

zaangażowani w operacje międzynarodowe prowadzone poza granicami kraju 

będzie miał pozytywny wpływ na funkcjonowanie i rozwój SZ RP.  

 
 

 

 

Finansowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju zostanie 

podporządkowane polityce gospodarczej kraju. Wdrożenie zasad budżetu 

zadaniowego, nastawionego na osiąganie wyznaczonych celów rozwojowych, 

wpłynie na zwiekszenie efektywności planowania wydatków ponoszonych na 

osiąganie określonych wyników. 

 Zmiany w polityce gospodarczej państwa oraz w szerszym układzie 

powiązań ekonomiczno-gospodarczych nie pozostaną bez wpływu na sytuację na 

rynku pracy oraz na rynku towarów i usług. Kwestie te będą mieć również istotny 

wpływ na przyszłość funkcjonowania i rozwój SZ RP. 

W tej sytuacji Siły Zbrojne RP muszą zachować wysoką konkurencyjność 

na rynku pracy – jako potencjalny pracodawca oraz na rynku towarów i usług  

- jako potencjalny klient. 

 

 

 

 

Niezależnie od mogących pojawiać się kryzysów ekonomicznych i ich 

negatywnych implikacji, jest spodziewana realizacja polityki rozwojowej państwa, 

ukierunkowanej na zapewnienie stabilności gospodarki i jej szybkiego wzrostu. 

Uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze 

 

Skutki kryzysów ekonomicznych 

 



 

S t r o n a 39 

STRATEGICZNY PRZEGLĄD OBRONNY 2010-2011 

Nasilanie się skutków możliwych kryzysów ekonomicznych może mieć dla 

rozwoju SZ RP bardzo duży wpływ negatywny (-5). 

 

 

 

Możliwość pojawiania się nierównego tempa rozwoju gospodarczego  

państw obszaru euroatlantyckiego i dysproporcji na tym tle (prawdopodobieństwo 

takiego zjawiska oceniono na 0,5) będzie miała negatywny, spowalniający wpływ 

na tempo procesów integracyjnych. 

Tym samym będzie miała negatywny wpływ na funkcjonowanie i rozwój 

SZ RP. 

 

 

 

Jako prawdopodobną oceniono wzrostową tendencję pogłębiania integracji 

Polski w obszarze ekonomicznym ze strukturami europejskimi (0,6). Wejście 

Polski do strefy euro oraz zacieśnienie powiązań gospodarczych i przepływów 

kapitałowych dodatkowo wzmocni polskie gwarancje bezpieczeństwa. Będzie to 

miało pozytywny wpływ na rozwój SZ RP (+2).   

 
 

 

W polityce rozwoju kraju uwaga koncentrować się będzie na postępie 

cywilizacyjnym kraju. Dla obronności, jako jednego z obszarów funkcjonowania 

państwa oznacza to konieczność konkurowania z innymi obszarami o  fundusze 

publiczne na funkcjonowanie i rozwój. Skutki takiej konkurencji w perspektywie 

średnio- i długoterminowej w opinii ekspertów będą się różnić. 

W perspektywie średnioterminowej 

Uznano, że utrzymywać się będzie stabilizacja tempa prowadzonych reform 

wewnętrznych państwa  (prawdopodobieństwo 0,4) lub nastąpi wzrost tempa 

reform (prawdopodobieństwo także (0,4). Dla Sił Zbrojnych RP oznaczać to będzie 

możliwe ograniczenie nakładów na obronność i w związku z tym negatywne 

oddziaływanie na ich rozwój (siła oddziaływania do -4). 

W perspektywie długoterminowej 

Utrzymujące się lub wzrastające tempo prowadzonych w Polsce reform 

wewnętrznych (prawdopodobieństwo 0,6) będzie miało już wpływ pozytywny na 

rozwój SZ RP (+3) ze względu na możliwe wykorzystanie tego okresu także do 

reform w SZ RP, zwłaszcza w odniesieniu do efektywności i skuteczności 

wykorzystania posiadanych środków. 

Dysproporcje w rozwoju gospodarczym obszaru 

euroatlantyckiego 

 

Stopień integracji Polski w obszarze 

ekonomicznym ze strukturami europejskimi 

 

Tempo i zakres przeprowadzenia istotnych reform 

wewnętrznych 
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Dążenie do rozwoju cywilizacyjnego wskazuje rosnącą rolę wiedzy 

i innowacji w procesie trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, 

społecznego i terytorialnego kraju oraz zagrożeń związanych z poziomem kapitału 

ludzkiego w decydujących o przyszłości kraju obszarach, w tym przede wszystkim 

w nauce, szkolnictwie wyższym, administracji publicznej, w sferze społeczeństwa 

informacyjnego i obywatelskiego. 

Realizacja działań na rzecz tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, w tym 

poprzez wspieranie przez państwo działalności naukowo-badawczej, stworzy 

szansę na zwiększenie w omawianej perspektywie potencjału i innowacyjności 

polskiej gospodarki.  Dla SZ RP wzrost intensywności działań państwa w tym 

zakresie może mieć duże znaczenie pozytywne (+4). Najbardziej prawdopodobne 

jest jednak utrzymanie tego trendu na dotychczasowym poziomie (0,5),  

co w opinii ekspertów będzie dla rozwoju SZ RP miało znaczenie słabe 

i negatywne (-2). 

 

 

 

 

 

 

Wzrost znaczenia nadawanego w polityce państwa np. systemowi edukacji 

(w tym poprzez wzrost nakładów na ten cel), czy też podejmowanie koniecznych 

działań na rzecz np. usprawnienia systemu ochrony zdrowia oraz poprawy 

jakości i dostępności usług medycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

zdrowotnego obywateli , będzie miało zasadniczy wpływ na rozwój cywilizacyjny 

kraju. W tej sytuacji, jako najbardziej prawdopodobny (0,7) oceniono postępujący 

wzrost nakładów ponoszonych na inne niż obronność obszary funkcjonowania 

państwa. Może to mieć bardzo negatywny wpływ (-5) na funkcjonowania i rozwój 

SZ RP. 

 

 

 

Czynnik ten był rozpatrywany w dwóch aspektach. Z jednej strony 

analizowano przewidywany poziom nakładów na obronność. Z drugiej strony 

brano pod uwagę kwestię efektywności wykorzystywania posiadanych środków 

finansowych. 

Stworzenie gospodarki opartej na wiedzy (GOW) 

 

Konkurencyjność nakładów na inne obszary 

funkcjonowania państwa w odniesieniu do 

nakładów na bezpieczeństwo i obronność 

 

Nakłady na obronność 
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Poziom nakładów (jako %PKB) 

Dostępne prognozy wskazują, że poziom nakładów na obronność 

pozostanie z dużym prawdopodobieństwem na niezmienionym poziomie (0,5) lub 

nawet będzie spadał (0,4). Dla SZ RP oznacza to negatywny wpływ (do -3). Wzrost 

nakładów na obronność, choć odczytywany jako czynnik pozytywny, został 

jednoznacznie oceniony jako bardzo mało prawdopodobny (0,1). 

Efektywność wykorzystania 

W sytuacji przewidywanej niezmienności, a nawet spadku poziomu 

nakładów ponoszonych przez państwo na obronność szczególnego znaczenia 

nabiera sprawa poprawy efektywności wykorzystywania posiadanych środków.  

Wiąże się to także z potrzebą reorganizacji struktury wydatków obronnych 

pod kątem zapewnienia optymalnej liczebności, wysokiego poziomu wyszkolenia 

i głębokiej modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w świetle zadań 

przewidywanych do realizacji. Utrzymywanie dotychczasowej struktury wydatków 

może wpływać negatywnie na zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP. Wzrost 

efektywności wykorzystania nakładów na obronność będzie miał bardzo 

pozytywny (+5) wpływ na funkcjonowanie i rozwój Sił Zbrojnych RP. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia tego korzystnego trendu oszacowano na 

poziomie 0,4. 

 

 

 

 

 

Kluczowymi czynnikami dla zapewnienia w perspektywie średnio- 

i długoterminowej zrównoważonego rozwoju Polski będą: przeprowadzenie 

istotnych reform wewnętrznych, stworzenie gospodarki opartej na wiedzy (GOW), 

osiągnięcie wysokiego stopnia integracji międzynarodowej oraz uzyskanie 

akceptacji społecznej dla wszystkich tych procesów, przy uzyskaniu efektu 

synergii wszystkich tych czynników. Z dużym prawdopodobieństwem (0,7) 

przewiduje się, że może to mieć słaby negatywny (-2) wpływ na rozwój Sił 

Zbrojnych RP. 

 

 

 

 

 

 

Negatywnymi następstwami tych procesów dla Sił Zbrojnych RP mogą być: 

problemy związane z pozyskiwaniem kandydatów do służby wojskowej 

w perspektywie 25 lat, malejące poparcie społeczeństwa dla udziału SZ RP 

w operacjach międzynarodowych oraz zwiększanie budżetu polityki społecznej 

kosztem budżetu obronnego. 

Prowadzenie działań inwestycyjnych państwa 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 

 

Uwarunkowania społeczno-kulturowe 

i demograficzne 
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Z drugiej strony – rosnący i poziom wykształcenia i poziom zdrowotności 

stwarzać może większe szanse dla SZ RP na pozyskiwanie dobrze wykształconych 

i zdrowych kandydatów do służby wojskowej.  

 

 

 

Wśród czynników wpływających na funkcjonowanie SZ RP znajduje się 

także szeroko rozumiana percepcja obronności. Brak (czy niedoskonałość) 

dialogu społecznego na temat obronności będzie wpływać negatywnie na 

postrzeganie przez społeczeństwo zadań sektora obronnego. W szczególności 

ważne jest w tym zakresie społeczne zrozumienie powodów udziału Polski 

w operacjach międzynarodowych oraz ich traktowanie, jako wysiłku 

ogólnonarodowego, integrującego działania o charakterze wojskowym i cywilnym.  

W tym zakresie oceniono jako najbardziej prawdopodobne (0,6) 

utrzymywanie się poparcia społecznego dla udziału SZ RP w operacjach 

międzynarodowych poza granicami kraju przy jednoczesnym wskazaniu na słabo 

negatywny (-1/0) pływ tego czynnika na funkcjonowanie i rozwój SZ RP. 

 

 

 

W perspektywie średnio- i długoterminowej nasilać się będą ze średnim 

prawdopodobieństwem (0,5) zjawiska migracji, proces starzenia się 

społeczeństwa polskiego oraz niskiego przyrostu naturalnego. Polska będzie 

w coraz większym stopniu państwem tranzytowym i docelowym, w szczególności 

dla emigrantów z państw głównie azjatyckich, w tym również z krajów 

podwyższonego ryzyka.   

Dla funkcjonowania i rozwoju SZ RP może to mieć bardzo negatywne 

skutki (-5) związane z trudnością pozyskiwania odpowiednich kandydatów do 

służby.  

 

 

 

 

 

Przewidywane zmiany struktury demograficznej wraz z postępującymi 

procesami integracji europejskiej i wzrostu zamożności społeczeństwa będą mieć 

istotny wpływ na zmiany kulturowe w Polsce. Ich przejawem może być relatywny 

spadek identyfikacji społeczeństwa polskiego z państwem oraz obywatelstwem 

przy jednoczesnym utrzymaniu względnej jednolitości kulturowej kraju. Spadek 

poczucia patriotyzmu oraz upowszechnianie się postaw pacyfistycznych może 

zwiększać społeczny sprzeciw wobec udziału Polski w wojskowych operacjach 

międzynarodowych.  

Poparcie społeczne dla udziału Sił Zbrojnych RP 

w operacjach międzynarodowych 

 

Czynniki demograficzne i społeczne 

 

Identyfikacja społeczeństwa polskiego z państwem, 

postawy obywatelskie, poziom patriotyzmu 
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Przewidywane zmiany demograficzne będą miały swoje liczne 

konsekwencje społeczne. Jedną z nich będą przemiany w zakresie społecznego 

podziału ról, które mogą prowadzić do wzrostu roli kobiet w SZ RP. Ze średnim 

prawdopodobieństwem (0,6) będzie to miało słaby pozytywny wpływ (+2) na 

przyszłość SZ RP. 

 
 

 

 

 

Budowa gospodarki opartej na wiedzy (GOW) może  mieć również 

pozytywny wpływ na zmniejszenie luki technologicznej pomiędzy SZ RP a siłami 

zbrojnymi innych państw, jeśli zapewnione zostaną warunki finansowe 

i organizacyjne umożliwiające dostarczanie nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu 

wojskowego w oparciu o badania naukowe prowadzone w Polsce, w tym 

w ramach współpracy dwustronnej i wielostronnej (np. w ramach Europejskiej 

Agencji Obrony).  

 

 

 

 

 

 

Z dużym prawdopodobieństwem (0,65) oszacowano rozwój badań oraz 

wykorzystywanie technologii umożliwiających selektywne oddziaływanie na 

planetę w skali makro. Negatywny wpływ (-3) tego procesu upatruje się w fakcie 

rozszerzania arsenału dostępnych środków walki o oddziaływaniu globalnym. 

Charakter oddziaływania tego rodzaju metod zbliżony jest do kataklizmów 

i katastrof naturalnych przez co powstaje zagrożenie skrytego użycia tej 

technologii. Wobec takiego wykorzystywania nowych technologii konieczne będzie 

stosowanie blokad dotyczących ich ewentualnego użycia, jak to ma miejsce dziś 

w odniesieniu do broni masowego rażenia. 

 

 

 

Gwałtowny rozwój technologii i jej dyfuzja w dobie globalizacji, szczególnie 

w takich dziedzinach jak mechanika kwantowa, informatyka i biofizyka skutkuje 

rewolucyjnymi odkryciami i nowymi zastosowaniami zdobyczy nauki. Z dużym 

prawdopodobieństwem (0,7) można założyć, że tendencja ta będzie miała 

charakter rosnący i pozytywnie wpłynie na rozwój sił zbrojnych poprzez 

możliwość wykorzystania najnowszych technologii w procesie ich rozwoju. 

Zmiana ról społecznych - rola kobiet w Siłach 

Zbrojnych 

 

Uwarunkowania techniczno-technologiczne 

 

Rozwój badań oraz wykorzystywanie technologii 

umożliwiających selektywne oddziaływanie na 

planetę w skali makro 

 

Dyfuzja technologii, rewolucja w mechanice 

kwantowej/rewolucja informatyczna/rewolucja 

bimolekularna 
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Pozwoli to na utrzymanie potencjału bojowego sił zbrojnych na poziomie 

państw wysoko rozwiniętych oraz państw o rosnącym potencjale. Dyfuzja 

technologii może skutkować także szybkim wzrostem znaczenia poszczególnych 

aktorów stosunków międzynarodowych. 

 
 

 

 

Rozwój technologii na potrzeby eksploracji nowych środowisk takich jak 

cyberprzestrzeń, dna mórz i oceanów, przestrzeń kosmiczna (do tej pory 

niedostępne z uwagi na brak technologii eksploatacji), jest pozytywnym trendem 

rosnącym (+5) o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia (0,7). Daje to m.in. 

możliwość pozyskiwania tych technologii i uczestniczenia sił zbrojnych 

w międzynarodowych programach i inicjatywach w dziedzinie opracowywania, 

produkcji i pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego. 

 

 

 

Oszacowano, że luka technologiczna pomiędzy SZ RP a siłami zbrojnymi 

innych państw jako negatywny trend ze średnim prawdopodobieństwem 

wystąpienia (0,6) będzie miał duży (-5) wpływ na SZ RP. Może zwiększyć dystans 

do państw wysoko rozwiniętych oraz państw o rosnącym potencjale.  

 

 

 

 

Pozyskiwanie sprzętu i technologii wojskowych we współpracy 

z partnerami zagranicznymi w najbardziej prawdopodobnym (0,5) wariancie 

stabilizacji, z uwagi na dotychczasowy niesatysfakcjonujący poziom, może mieć 

negatywny wpływ na rozwój SZ. Taki rozwój sytuacji idzie w sprzeczności 

z globalnym trendem rozwijania technologii w oparciu o współpracę 

międzynarodową, która prowadzi do redukcji kosztów i umożliwia dostęp do 

nowych technologii. 

Pozyskiwanie nowych technologii na potrzeby 

eksploracji nowych środowisk 

 

Luka technologiczna pomiędzy SZ RP a siłami 

zbrojnymi innych państw 

 

Poziom pozyskiwania sprzętu i technologii 

wojskowych we współpracy z partnerami 

zagranicznymi 
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Ważna dla przyszłości i rozwoju SZ RP kwestia nakładów na prace 

rozwojowe i wdrożeniowe w sektorze obronnym rozpatrywana była w dwóch 

aspektach: poziomu nakładów na badania i efektywności wykorzystywania tych 

środków. 

Poziom wydatków 

Prawdopodobieństwo utrzymanie na dotychczasowym poziomie nakładów 

na badania i rozwój oraz wdrożenia, szczególnie w sektorze technologii 

wojskowych, zostało oszacowane jako średnie (0,5) a spadku poziomu tych 

nakładów – jako małe (0,2). Obie te tendencje będą jednak miały negatywny 

wpływ na rozwój SZ RP w przyszłości.  

Efektywność wykorzystania nakładów 

Bardzo duże pozytywne znaczenie dla rozwoju SZ RP (+5) mieć będzie 

jednak nie sama wysokość nakładów na prace rozwojowe i wdrożeniowe 

w sektorze obronnym, a poprawa efektywności ich wykorzystania. Tendencja 

wzrostu efektywności  w tym zakresie spodziewana jest ze średnim 

prawdopodobieństwem (0,5). 

 

 

 

 

Przeważającym i najbardziej prawdopodobnym (0,6) rodzajem konfliktów, 

w tym konfliktów zbrojnych, będą konflikty wewnętrzne powstałe w krajach 

o niejednorodnej strukturze ludności. Ich wybuch będą poprzedzać działania 

prowadzące do utrwalania różnic tożsamościowych wynikających z rasy, religii, 

języka, etniczności, kultury, przynależności plemiennej oraz klasowej 

i pielęgnowanie uprzedzeń opartych na kryterium odmienności.  

Mimo zróżnicowanego poziomu intensywności, konflikty wewnętrzne będą 

z dużym prawdopodobieństwem umiędzynarodawiane, co prowadzić będzie do 

wzrostu oczekiwań społeczności międzynarodowej co do czynnego udziału 

organizacji międzynarodowych w ich rozwiązywaniu. 

Ocenia się, że dla rozwoju SZ RP będzie to miało znaczenie pozytywne (+3), 

bowiem będą one angażowane w operacje międzynarodowe mające na celu 

ustabilizowanie sytuacji lub rozwiązanie otwartych konfliktów.

Wydatki na prace rozwojowe i wdrożeniowe 

w sektorze obronnym 

 

Uwarunkowania militarne 
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Do napięć międzynarodowych nadal będą prowadzić sprzeczności 

interesów państw wynikające z różnic demograficznych, ekonomicznych 

i cywilizacyjnych. Wśród przyczyn konfliktów zbrojnych między państwami mogą 

znajdować się: spory terytorialne; mniejszości narodowe; kwestie religijne; 

wspieranie terroryzmu; dążenie do posiadania broni masowego rażenia i środków 

jej przenoszenia; sprzeczności interesów państw na tle realizacji interwencji 

humanitarnych; uwarunkowania ekonomiczne; dostęp do zasobów naturalnych, 

szczególnie surowców energetycznych i wody pitnej; budowa elektrowni 

jądrowych w pobliżu granic oraz problem zanieczyszczeń transgranicznych. 

Wystąpienie konfliktu zbrojnego między państwami będzie najbardziej 

prawdopodobne w przypadku kumulacji kilku z tych czynników. 

Zbrojne konflikty międzypaństwowe będą wybuchać rzadziej niż zbrojne 

konflikty wewnętrzne. Konflikty międzypaństwowe będą powstawały częściej 

między państwami słabymi czy na osiach państwa średnie-słabe, niż na osi 

mocarsta-państwa średnie.  Niemniej ich wpływ na bezpieczeństwo globalne 

i regionalne będzie wzrastał. Najczęściej będzie je charakteryzować gwałtowny 

przebieg, krótkotrwała aktywna faza militarna i wysoka intensywność działań 

bojowych.  

Oceniono, ze wzrost nasilenia tego czynnika (prawdopodobieństwo 0,6) 

będzi miał średni pozytywny wpływ (+3) na rozwój SZ RP . 

 

 

 

Wielokierunkowy i wieloaspektowy rozwój technologiczny prowadzić będzie 

do wzrostu znaczenia zupełnie nowych środowisk, jako środowisk 

funkcjonowania, oddziaływania i walki.  Dla sił zbrojnych, także SZ RP może to 

mieć znaczenie prorozwojowe. Spadek zainteresowania działaniami w nowych 

środowiskach, czy choćby utrzymywanie go na dotychczasowym poziomie będzie 

miało natomiast znaczenie negatywne (do -4), hamujące procesy rozwoju. 

 

 

 
 

 

Dokumenty strategiczne i wykonawcze NATO i UE wskazują 

na przeniesienie ciężaru operacyjnego tych organizacji w inne rejony świata. 

Związane jest to z przesunięciem punktów zapalnych w stosunkach 

międzynarodowych w inne, pozaeuropejskie obszary. Należy zatem brać pod 

uwagę wzrost prawdopodobieństwa prowadzenia przez te organizacje działań 

ekspedycyjnych, a co za tym idzie wzrost prawdopodobieństwa zaangażowania 

Polski w takie operacje.  

Znaczenie społeczno-kulturowych źródeł 

powstawania konfliktów 

 

Działania w nowych środowiskach 

 

Ekspedycyjny charakter działań NATO i UE  

(poza art. 5) 
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Oceniono, że potrzeba zaangażowania w operacje ekspedycyjne tych 

organizacji będzie miała korzystny wpływ na rozwój SZ RP. 

 
 

 

 

 

W związku ze zmianami zachodzącymi w środowisku bezpieczeństwa, 

w państwie i w samych Siłach Zbrojnych RP można przewidywać zmiany zakresu 

zadań stawianych do realizacji polskiemu wojsku. 

Średnie prawdopodobieństwo (0,5) poszerzenia spektrum zadań 

realizowanych przez SZ RP zostało ocenione, jako negatywny czynnik rozwojowy 

(-3), ze względu na zwiększony, ale rozproszony wysiłek pozyskiwania zdolności 

operacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Regulacje krajowe oraz zobowiązania wynikające z członkostwa w Unii 

Europejskiej i podpisanych umów międzynarodowych będą miały coraz większy 

wpływ na rozwój i wdrażanie nowoczesnych typów uzbrojenia i sprzętu 

wojskowego oraz budowę nowej infrastruktury wojskowej. Będzie się to wiązać 

m.in. z przeprowadzeniem ocen oddziaływania na środowisko naturalne, 

koniecznością zachowywania wymogów dotyczących ochrony środowiska przed 

zanieczyszczeniami oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.  

Z dużym prawdopodobieństwem (0,7) oczekiwany jest słaby negatywny (-2) 

wpływ tego czynnika na rozwój SZ RP w związku z nasilaniem się wymagań 

ochrony środowiska. 

 

 

 

 

Konieczność prowadzenia działań inwestycyjnych zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju oraz nowe okoliczności i wymogi w sferze ochrony 

środowiska będą wymagać od SZ RP większej niż dotychczas dbałości o ochronę 

środowiska. Czynnik ten z dużym prawdopodobieństwem (0,75) będzie miał słabe 

negatywne oddziaływanie (-2) na rozwój SZ RP. 

Spektrum zadań Sił Zbrojnych RP 

 

Uwarunkowania środowiska naturalnego 

 

Wpływ wymagań środowiskowych na proces 

budowy i eksploatacji infrastruktury wojskowej 

 

Zaostrzenie regulacji dotyczących ochrony 

środowiska 
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Pomimo niepewności związanych z prognozowaniem przyszłego stanu 

klimatu należy założyć nierównomiernie postępujące zmiany klimatu. Będą one 

zwiększać częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych 

a liczba katastrof naturalnych, powiązanych z czynnikami klimatycznymi, 

utrzyma tendencję rosnącą. Istnieje duże prawdopodobieństwo częstszego 

występowania katastrofalnych cyklonów, wichur pozatropikalnych, ulewnych 

deszczy, powodzi i suszy, przy czym część tych zjawisk może występować także 

w Polsce.  

Bardzo duże prawdopodobieństwo wzrostu intensywności zmian (0,8) 

będzie miało negatywny (-3) wpływ na rozwój SZ RP, które zmuszone będą do 

podejmowania działań zmierzających do likwidacji skutków klęsk i katastrof. 

 

Zmiany klimatyczne, gwałtowność zjawisk 

przyrodniczych 
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SCENARIUSZE PROCESÓW OTOCZENIA 

 

Wyniki przedstawionej wyżej analizy posłużyły do budowy czterech 

scenariuszy procesów środowiska otaczającego SZ RP. W scenariuszu 

optymistycznym11 zostały uwzględnione wszystkie czynniki/trendy 

w poszczególnych sferach o największym pozytywnym wpływie na rozwój SZ RP. 

Scenariusz pesymistyczny12 zbudowały wszystkie czynniki/trendy, które 

wywierają największy negatywny wpływ na rozwój SZ RP. Na scenariusz 

najbardziej prawdopodobny13 złożyły się czynniki/trendy o najwyższym 

prawdopodobieństwie wystąpienia, i o najwyższej (niezależnie od tego czy 

pozytywnej, czy negatywnej) sile wpływu na rozwój SZ RP. Scenariusz najmniej 

prawdopodobny (niespodziankowy)14 składa się ze wszystkich 

czynników/trendów o najmniejszym prawdopodobieństwie, także niezależnie od 

określenia ich potencjalnie pozytywnej czy negatywnej siły wpływu.  

Analiza rozpiętości siły i kierunku wpływu zidentyfikowanych czynników 

prowadzi do spostrzeżenia, że największy korzystny wpływ na rozwój SZ RP 

będzie miała grupa uwarunkowań technologicznych i ekonomiczno-

gospodarczych. 

-1 1-5 -4 -3 -2 5432

Uwarunkowania
polityczne

Uwarunkowania
ekonomiczno-gospodarcze

Uwarunkowania
społeczno-kulturowe i demograficzne

Uwarunkowania
techniczno-technologiczne

Uwarunkowania
militarne

Uwarunkowania
środowiskowe

Scenariusz pesymistyczny Scenariusz najbardziej prawdopodobny Scenariusz optymistyczny

 

Rys.2. Siła i kierunek wpływu czynników/trendów w otoczeniu na rozwój 

Sił Zbrojnych RP. 

Ciekawym jest, że uwarunkowania te w wariancie najbardziej 

prawdopodobnym wykraczają poza granice nakreślone w scenariuszu 

                                                           
11 Tabela 1.4 – scenariusz optymistyczny 
12 Tabela 1.5 – scenariusz pesymistyczny 
13 Tabela 1.6 – scenariusz najbardziej prawdopodobny 
14 Tabela 1.7 – scenariusz najmniej prawdopodobny 
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optymistycznym, a z drugiej strony – najbardziej prawdopodobny scenariusz 

w zakresie uwarunkowań militarnych wykracza poza barierę scenariusza 

pesymistycznego. Oznacza to konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz 

w następnych krokach postępowania, bowiem sytuacja ta może skutkować 

tendencją do nakreślania zbyt ostrożnych, zachowawczych, mało ambitnych 

celów rozwojowych. 

W kolejnym kroku dokonano oceny burzliwości otoczenia względem 

scenariusza optymistycznego i pesymistycznego oraz jego jednorodności (tzn. 

stopnia uzależnienia SZ RP od zmian w nim zachodzących) względem scenariusza 

najbardziej prawdopodobnego.  

Aby dokonać pomiaru burzliwości otoczenia należało ustalić rozpiętość 

pomiędzy maksymalnymi wartościami siły wpływu czynników/trendów 

w otoczeniu na rozwój SZ RP, ze scenariusza optymistycznego i pesymistycznego. 

Tabela 1.1 przedstawia wartości siły wpływu na Siły Zbrojne RP dla każdej grupy 

uwarunkowań w tych dwóch scenariuszach. Im większa ta rozpiętość, tym 

większa burzliwość otoczenia, co oznacza  dużo możliwych zmian i ich duży 

wpływ na funkcjonowanie i rozwój SZ RP.  

Tabela 1.1. Analiza burzliwości otoczenia. 

 

Scenariusz 
optymistyczny: 

siła wpływu 
na SZ RP 

Scenariusz 
pesymistyczny: 

siła wpływu na 
SZ RP 

Rozpiętość 

Uwarunkowania polityczne 4,1 -4,1 8,2 

Uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze 2,3 -3,7 6,0 

Uwarunkowania społeczno-kulturowe i 
demograficzne 

3,0 -2,5 5,5 

Uwarunkowania techniczno-technologiczne 3,3 -3,9 7,2 

Uwarunkowania militarne 2,8 -1,6 4,4 

Uwarunkowania środowiskowe 1,3 -2,3 3,7 

 

Siły Zbrojne RP, jako instrument polityki państwa działają i będą działać 

w środowisku politycznym cechującym się występowaniem częstych zmian 

o silnym wpływie na ich funkcjonowanie (rozpiętość 8,2). Inaczej mówiąc – SZ RP 

są i będą wysoce uzależnione od zmian w sferze politycznej. Silny wpływ na 

funkcjonowanie i rozwój Sił Zbrojnych RP mają także uwarunkowania sfery 

techniczno-technologicznej (rozpiętość 7,2) oraz sfery ekonomiczno-gospodarczej 

(rozpiętość 6,0).  

Wymaga to prowadzenia stałego monitorowania i analizowania zmian 

zachodzących w tych sferach otoczenia. 

 
Badaniu poddano jednorodność w poszczególnych sferach otoczenia 

w scenariuszu najbardziej prawdopodobnym (tabela 1.2). Im większa rozpiętość 

średniej siły wpływu czynników negatywnego i pozytywnego oddziaływania 

w danej sferze, tym bardziej niejednorodne i słabiej ustrukturyzowane otoczenie.  
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Tabela 1.2. Analiza jednorodności otoczenia w scenariuszu najbardziej prawdopodobnym. 

 

Średnia 

negatywna 
siła wpływu 

Średnia 

pozytywna 
siła wpływu 

Rozpiętość 

Uwarunkowania polityczne -3,3 2,5 5,8 

Uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze -3,3 3,3 6,6 

Uwarunkowania społeczno-kulturowe i 
demograficzne 

-2,3 2,0 4,3 

Uwarunkowania techniczno-technologiczne -2,8 4,3 7,1 

Uwarunkowania militarne -2,0 2,3 4,3 

Uwarunkowania środowiskowe -2,3 0,0 2,3 

 

W odniesieniu do scenariusza najbardziej prawdopodobnego, największy 

wpływ na funkcjonowanie SZ RP będą miały zmiany zachodzące w sferze 

techniczno-technologicznej (rozpiętość 7,1). Duży wpływ na rozwój SZ RP będą 

wywierać także uwarunkowania sfery ekonomiczno-gospodarczej (rozpiętość 6,6) 

oraz czynniki/trendy polityczne (rozpiętość 5,8). Wymaga to prowadzenia stałego 

monitorowania i analizowania zmian zachodzących w tych sferach otoczenia 

SZ RP. 

Zwraca uwagę stosunkowo niska rozpiętość średniej siły wpływu  

uwarunkowań militarnych (4,3). 

Określono sfery dominacji szans i zagrożeń w scenariuszu najbardziej 

prawdopodobnym. W scenariuszu tym mamy do czynienia z przewagą 

uwarunkowań o negatywnym oddziaływaniu na rozwój SZ RP (23) nad 

uwarunkowaniami o działaniu pozytywnymi (16). Największą grupę 

o oddziaływaniu negatywnym stanowią uwarunkowania sfery ekonomiczno-

gospodarczych (7), techniczno-technologicznej (4) i politycznej (4). Najwięcej 

czynników/trendów o pozytywnym wpływie na rozwój SZ RP zidentyfikowano 

w sferze  uwarunkowań politycznych (6). W sferach dominacji zagrożeń – należy 

podjąć działania mające na celu ich  neutralizację. W sferach dominacji szans 

należy prowadzić działania pozwalające je wykorzystywać. 

W scenariuszu najbardziej prawdopodobnym wyróżniono procesy 

wiodące/kluczowe w otoczeniu. Są to procesy, które w poszczególnych sferach 

mają  silny wpływ na rozwój SZ RP (niezależnie pozytywny czy negatywny) i duże 

prawdopodobieństwo zaistnienia. I tak wskazano: 

1. W sferze uwarunkowań politycznych: 

a) procesy o pozytywnej sile oddziaływania: 

 intensyfikacja działania państwa na rzecz przyspieszenia tempa 

rozwoju kraju i wzrostu gospodarczego w perspektywie 

długoterminowej (Raport Polska 2030), 

 wdrożenie i funkcjonowanie budżetu zadaniowego, opracowanego 

na podstawie zdefiniowanych celów, zadań i mierników ich 

osiągania, 

b) procesy o negatywnej sile oddziaływania: 
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 wzrost spektrum i znaczenia zagrożeń niemilitarnych dla 

bezpieczeństwa państwa, 

 brak priorytetu kwestii bezpieczeństwa i obrony w odniesieniu do 

innych obszarów funkcjonowania państwa (edukacja, polityka 

zdrowotna, polityka społeczna). 

2. W sferze uwarunkowań ekonomiczno-gospodarczych: 

a) procesy o pozytywnej sile oddziaływania: 

 nie wyróżniono, 

b) procesy o negatywnej sile oddziaływania: 

 wzrost konkurencyjności nakładów na inne obszary 

funkcjonowania państwa (edukacja, polityka zdrowotna, 

polityka społeczna) w odniesieniu do nakładów na 

bezpieczeństwo i obronność, 

 wzrost dysproporcji w rozwoju gospodarczym obszaru 

euroatlantyckiego. 

3. W sferze uwarunkowań społeczno-kulturowych i demograficznych: 

a) procesy o pozytywnej sile oddziaływania: 

 nie wyróżniono, 

b) procesy o negatywnej sile oddziaływania: 

 wzrost znaczenia czynników demograficznych i społecznych 

(m.in. starzenie społeczeństwa, emigracja zarobkowa, imigracja 

z państw odmiennych kulturowo lub państw podwyższonego 

ryzyka). 

4. W sferze uwarunkowań techniczno-technologicznych: 

a) procesy o pozytywnej sile oddziaływania: 

 pozyskiwanie nowych technologii na potrzeby eksploracji nowych 

środowisk, 

 wzrost efektywności wydatków na prace rozwojowe i wdrożeniowe 

w sektorze obronnym, 

b) procesy o negatywnej sile oddziaływania: 

 powiększająca się luka technologiczna pomiędzy SZ RP a siłami 

zbrojnymi innych państw. 

5. W sferze uwarunkowań środowiska naturalnego: 

a) procesy o pozytywnej sile oddziaływania: 

 nie wyróżniono, 

b) procesy o negatywnej sile oddziaływania: 

 nie wyróżniono. 

6. W sferze uwarunkowań militarnych: 

a) procesy o pozytywnej sile oddziaływania: 

 nie wyróżniono, 

b) procesy o negatywnej sile oddziaływania: 

 nie wyróżniono. 
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Dokonano także analizy scenariusza najmniej prawdopodobnego w celu  

wyróżnienia czynników/trendów o największej sile wpływu na rozwój SZ RP 

(niezależnie pozytywny czy negatywny) i duże prawdopodobieństwo zaistnienia. 

I tak wskazano: 

1. W sferze uwarunkowań politycznych: 

a) procesy o pozytywnej sile oddziaływania: 

 priorytet kwestii bezpieczeństwa i obrony w odniesieniu do 

innych obszarów funkcjonowania państwa (edukacja, polityka 

zdrowotna, polityka społeczna), 

 wzrost poziomu ambicji wojskowych RP (LoA), 

b) procesy o negatywnej sile oddziaływania: 

 odejście od funkcjonowania budżetu zadaniowego, opracowanego 

na podstawie zdefiniowanych celów, zadań i mierników ich 

osiągania, 

 poziom bezpieczeństwa militarnego Polski: malejący trend do 

transformacji Sił Zbrojnych, 

 zewnętrzne gwarancji bezpieczeństwa Polski: malejący trend do 

transformacji Sił Zbrojnych, 

 spowolnione tempo działania państwa na rzecz rozwoju kraju 

i wzrostu gospodarczego w perspektywie długoterminowej 

(Raport Polska 2030). 

2. W sferze uwarunkowań ekonomiczno-gospodarczych: 

a) procesy o pozytywnej sile oddziaływania: 

 nie wyróżniono, 

b) procesy o negatywnej sile oddziaływania: 

 znaczne skutki kryzysów ekonomicznych, 

 spadek efektywności wykorzystania nakładów na obronność. 

3. W sferze uwarunkowań społeczno-kulturowych i demograficznych: 

a) procesy o pozytywnej sile oddziaływania: 

 wzrost poziomu poparcia społecznego dla udziału Sił Zbrojnych w 

operacjach międzynarodowych, 

b) procesy o negatywnej sile oddziaływania: 

 nie wyróżniono. 

4. W sferze uwarunkowań techniczno-techologicznych: 

a) procesy o pozytywnej sile oddziaływania: 

 pozyskiwanie sprzętu i technologii wojskowych we współpracy 

z partnerami zagranicznymi, 

 wzrost efektywności wydatków na prace rozwojowe i wdrożeniowe 

w sektorze obronnym, 
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b) procesy o negatywnej sile oddziaływania: 

 spadek efektywności wydatków na prace rozwojowe 

i wdrożeniowe w sektorze obronnym, 

 brak pozyskiwania nowych technologii na potrzeby eksploracji 

nowych środowisk, 

 pozyskiwanie sprzętu i technologii wojskowych we współpracy 

z partnerami zagranicznymi. 

5. W sferze uwarunkowań środowiska naturalnego: 

a) procesy o pozytywnej sile oddziaływania: 

 nie wyróżniono, 

b) procesy o negatywnej sile oddziaływania: 

 nie wyróżniono. 

6. W sferze uwarunkowań militarnych: 

a) procesy o pozytywnej sile oddziaływania: 

 nie wyróżniono, 

b) procesy o negatywnej sile oddziaływania: 

 dalszy brak możliwości prowadzenia działań w nowych 

środowiskach. 
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SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU SIŁ ZBROJNYCH RP 

Do wyróżnionych procesów wiodących scenariusza najbardziej 

prawdopodobnego zidentyfikowano w poszczególnych obszarach problemowych 

szanse i zagrożenia dla rozwoju SZ RP (tabela 1.8). Ze zidentyfikowanego zbioru  

wyróżniono szanse i zagrożenia kluczowe – tj. te, które przyniosą największe 

spodziewane korzyści lub obarczone są największym ryzykiem. Podstawą tego 

wyróżnienia było:  

  w pierwszym kroku – przeanalizowanie całego zbioru szans i zagrożeń pod 
kątem ich możliwego wpływu na rozwój SZ RP (w skali od 1do10) oraz 
prawdopodobieństwa zaistnienia (w skali 0-1), 

 w drugim kroku - wyliczenia wartości oczekiwanej powyżej, tj. iloczynu 
wskaźnika siły oddziaływania przez prawdopodobieństwo zdarzenia, 

 w trzecim kroku – wyróżnienie jako kluczowych szans i zagrożeń o wartości 
oczekiwanej większej lub równej 5. 

 

 

 

 

 Wykorzystanie nowych technologii na potrzeby systemu kierowania obroną 
państwa. 

 Udział w międzynarodowych programach i inicjatywach w dziedzinie 
opracowywania, produkcji i pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego. 

 Stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania resortowymi systemami 
dowodzenia, zarządzania zasobami osobowymi, finansowymi oraz 
logistycznymi. 

 Wykształcenie nowej, proaktywnej i innowacyjnej generacji personelu. 

 Współpraca z odpowiednimi komórkami NATO i UE w zakresie 
przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym. 

 Wdrożenie systemu planowania obronnego opartego na rozwoju zdolności. 

 Właściwe określenie priorytetów w zakresie pozyskania zdolności 
operacyjnych. 

 Promowanie nowych technologii („skok technologiczny”). 

 Stworzenie przedsiębiorcom korzystnych warunków funkcjonowania i rozwoju 
skutkujące m.in. zapewnieniem ciągłości wytwarzania oraz dostaw dla SZ 
RP, uzbrojenia, sprzętu, środków bojowych oraz innych produktów i usług. 

 Definiowanie celów i zakresów prac B&R nakierowanych na pozyskanie 
wymaganych zdolności operacyjnych. 

 Specjalizacja w wybranych obszarach naukowo-badawczych (optoelektronika, 
technologie radiolokacyjne, systemy łączności itp.). 

Kluczowe szanse 
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 Definiowanie celów i zakresów przygotowań pozamilitarnych i przydzielenie 
środków na ich realizację. 

 Rosnące znaczenie współdziałania ze strukturami cywilnymi 
(ang. Comprehensive Approach). 

 Możliwość opracowania strategii rozwoju Sił Zbrojnych definiującej ich cele 
i zadania wobec wyzwań przyszłości, pozwalającej konkurować z innymi 
obszarami funkcjonowania państwa. 

 Realizacja planowania obronnego w kontekście rozwoju kraju, zgodnie 
z narodowymi dokumentami strategicznymi. 

 Wdrożenie procedur planowania wieloletniego, budżetu zadaniowego oraz 
kontroli zarządczej do resortu ON. 

 Właściwe określenie priorytetów w zakresie pozyskania zdolności 
operacyjnych. 

 Budowa wizerunku Sił Zbrojnych RP jako atrakcyjnego, wiarygodnego 
i pożądanego odbiorcy systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. 

 

 

 

 

 Brak konsolidacji elementów systemu obronnego państwa. 

 Okresowe wahania wielkości budżetu MON powodujące zakłócenia 
w stabilnym rozwoju SZ RP. 

 Pomijanie aspektów bezpieczeństwa militarnego w polityce rozwoju państwa. 

 Kurczenie się i fluktuacja zasobów osobowych na potrzeby obronności 
państwa. 

 Duże koszty i ryzyko pozyskania nowych technologii obronnych. 

 Definiowanie celów badań w oderwaniu od zidentyfikowanych potrzeb 
zdolności operacyjnych. 

 Ograniczenia w wielkości dostaw względem zdefiniowanych potrzeb (przewaga 
popytu nad podażą). 

Kluczowe szanse i zagrożenia, po zestawieniu z przyjętymi wymaganiami 

wobec SZ RP oraz szansami i silnymi i słabymi stronami SZ RP, będą elementem 

analizy TOWS/SWOT. 

Kluczowe zagrożenia 
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Rozdział 2 

SIŁY ZBROJNE RP 2035: 
ZADANIA, WYMAGANIA, 
ZDOLNOŚCI OPERACYJNE 
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W pracach nad analizą otoczenia przyjęto 7 scenariuszy możliwego rozwoju 

sytuacji konfliktowych, w których możliwe będzie w przyszłości znaczne 

zaangażowanie Sił Zbrojnych RP15. W ocenie ekspertów nie wszystkie one niosą 

bezpośrednie, a nawet pośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, czy 

państw sojuszniczych. Wszystkie natomiast mogą wymagać zaangażowania 

wybranych instrumentów państwa (dyplomacji, SZ, innych) w ramach działania 

społeczności międzynarodowej, w celu rozwiązania konfliktu lub likwidowania 

jego skutków. 

Na podstawie przyjętych scenariuszy opracowano klasy użycia SZ RP 

w operacjach w perspektywie średnio- i długoterminowej. Katalog ten obejmuje: 

 Wojnę obronną w skali od ograniczonej do powszechnej, prowadzona 

w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego na mocy art. 5. Traktatu 

Waszyngtońskiego. 

 Operację z mandatu ONZ/UE/OBWE o charakterze stabilizacyjnym poza 

terytorium traktatowym sojuszu. 

 Operację z mandatu ONZ/UE/OBWE o charakterze stabilizacyjnym na 

terytorium traktatowym sojuszu. 

 Operację sojuszniczą/koalicyjną o charakterze stabilizacyjnym poza 

terytorium traktatowym sojuszu. 

 Operacje wynikające z zagrożeń terrorystycznych. 

 

                                                           
15 Scenariusze możliwego rozwoju sytuacji konfliktowych zawiera Załącznik 4 niejawnego Zbioru 
załączników do Raportu SPO. 
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KATALOG MOŻLIWYCH ZADAŃ SIŁ ZBROJNYCH RP 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny rozwoju środowiska 

bezpieczeństwa i najbardziej prawdopodobnych wyzwań, w tym zagrożeń dla 

bezpieczeństwa militarnego Polski, a także biorąc pod uwagę cele polityki 

obronnej uznano, że w perspektywie średnioterminowej utrzymany zostanie 

dotychczasowy katalog grup zadań (nazywanych dotychczas misjami SZ RP) oraz 

zadań SZ RP.  

Natomiast w perspektywie długoterminowej przyjęto inny podział. 

Utworzony katalog grup zadań obejmuje działania prowadzone na obszarze kraju, 

na obszarze traktatowym NATO i poza obszarem traktatowym NATO.  

 

 

 

 

Zapewnienie zdolności do obrony oraz utrzymywanie gotowości 

do przeciwstawienia się agresji w ramach zobowiązań sojuszniczych 

 W ramach tej grupy SZ RP utrzymują zdolność do realizacji następujących 

zadań:  

1. Monitorowanie i ochrona przestrzeni powietrznej oraz wsparcie ochrony 

granicy lądowej i morskiej. 

2. Prowadzenie działalności rozpoznawczej. 

3. Utrzymanie zdolności do obrony i zachowania integralności terytorialnej 

RP. 

4. Przeciwdziałanie zagrożeniom asymetrycznym w kraju. 

5. Udział w operacji obronnej poza obszarem kraju odpowiednio do 

zobowiązań sojuszniczych w ramach art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego. 

6. Prowadzenie strategicznej operacji obronnej na terytorium RP. 

Udział w stabilizowaniu sytuacji międzynarodowej  

W ramach tej grupy SZ RP utrzymują zdolność do realizacji następujących 

zadań:  

1. Udział w operacjach międzynarodowych prowadzonych przez NATO, UE, 

ONZ oraz innych wynikających z porozumień międzynarodowych; 

2. Współpraca wojskowa w zakresie rozwoju i stosowania środków budowy 

zaufania i bezpieczeństwa. 

Wspieranie pozostałych organów państwa w zapewnieniu 

bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i udzielanie niezbędnej pomocy 

wojskowej  

W ramach tej grupy SZ RP utrzymują zdolność do realizacji następujących 

zadań:  

1. Monitorowanie skażeń promieniotwórczych, chemicznych 

i biologicznych na terytorium kraju. 

Zadania w perspektywie średnioterminowej 
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2. Oczyszczanie terenu z materiałów wybuchowych i przedmiotów 

niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. 

3. Prowadzenie działań poszukiwawczo – ratowniczych. 

4. Pomoc władzom państwowym, administracji publicznej oraz 

społeczeństwu w reagowaniu na zagrożenia. 

 

 

 

 

Perspektywa długookresowa determinuje inne podejście do kategoryzacji 

oraz poszerzenie katalogu możliwych zadań, o takie, których dziś jeszcze SZ RP 

nie realizują.  

Zadania realizowane na obszarze kraju 

1. Sojusznicza, strategiczna operacja obronna (NATO) prowadzona w celu 

odparcia agresji zbrojnej. 

2. Koalicyjna, strategiczna operacja obronna (w operacji obronnej bierze 

udział tylko część państw NATO i/lub UE) prowadzona w celu odparcia 

agresji zbrojnej. 

3. Samodzielna, strategiczna operacja obronna prowadzona w celu: 

a) odparcia agresji zbrojnej o charakterze klasycznym, 

b) odparcia uderzeń rakietowo-lotniczych, 

c) odparcia agresji z użyciem BMR. 

4. Wsparcie bezpieczeństwa wewnętrznego w celu:  

a) ochrony nienaruszalności granic; 

 nadzór i obrona przestrzeni powietrznej, 

 wsparcie ochrony granicy lądowej i morskiej, 

b) monitorowania skażeń promieniotwórczych, chemicznych 

i biologicznych na terytorium kraju, 

c) oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i przedmiotów 

niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, 

d) prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych, 

e) udzielania pomocy władzom państwowym, administracji publicznej 

oraz społeczeństwu w reagowaniu na klęski naturalne 

i katastrofy przemysłowe i techniczne, 

f) wspierania działań antyterrorystycznych, 

g) wspierania zapewnienia porządku publicznego. 

5. Działania w cyberprzestrzeni: 

a) ochrona i obrona systemów informatycznych i przesyłania danych 

MON i SZ RP, 

b) prowadzenie działań dezinformacyjnych, zakłócających 

i paraliżujących systemy informatyczne. 

6. Działania w przestrzeni kosmicznej: 

a) przeciwdziałanie zagrożeniom dla narodowych zasobów w przestrzeni 

kosmicznej, 

Zadania w perspektywie długoterminowej 
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b) ochrona i obrona narodowych zasobów w przestrzeni kosmicznej. 

Zadania realizowane na obszarze traktatowym NATO 

1. Sojusznicza operacja obronna: 

a) udzielenie wsparcia sojusznikowi zgodnie z wymogami Traktatu, 

b) zapewnienie zdolności do obrony terytorium RP. 

2. Koalicyjna operacja obronna: 

a) udzielenie wsparcia koalicjantowi zgodnie z zobowiązaniami 

międzynarodowymi, 

b) zapewnienie zdolności do obrony terytorium RP. 

3. Ochrona nienaruszalności przestrzeni powietrznej państw Sojuszu. 

4. Udział w działaniach stabilizacyjnych (NATO i UE): 

a) w przypadku konfliktu między państwami członkowskimi NATO/ UE 

udział w działaniach rozjemczych. 

5. Działania w cyberprzestrzeni: 

a) ochrona i obrona systemów informatycznych i przesyłania danych 

Sojuszu, 

b) prowadzenie działań dezinformacyjnych, zakłócających 

i paraliżujących systemy informatyczne Sojuszu. 

6. Działania w przestrzeni kosmicznej: 

a) przeciwdziałanie zagrożeniom dla sojuszniczych i unijnych zasobów 

w przestrzeni kosmicznej, 

b) ochrona i obrona sojuszniczych i unijnych zasobów w przestrzeni 

kosmicznej. 

Zadania realizowane poza obszarem traktatowym NATO 

Przewiduje się długotrwałe (rotacyjne) lub krótkotrwałe (bez rotacji) 

zaangażowanie wojskowe w operacjach reagowania kryzysowego 

i antyterrorystycznych, zwłaszcza na obszarze Europy, Azji i Afryki. 

1. Udział w operacjach reagowania kryzysowego (NATO, UE, OBWE, ONZ 

i koalicyjnych) lub ich odpowiednikach: 

a) utrzymania pokoju (Peace Keeping – PK), 

b) wymuszania pokoju (Peace Enforcement – PE), 

c) zapobiegania konfliktom (Conflict Prevention – CP), 

d) tworzenia pokoju (Peace Making – PM), 

e) budowania pokoju (Peace Building – PB), 

f) humanitarnych (Humanitarian Relief – HR), 

g) wspierających operacje humanitarne (Support to Humanitarian 

Operations – HO), 

h) wspierających operacje niesienia pomocy ofiarom katastrof (Support 

to Disaster Relief – DR), 

i) poszukiwawczo – ratowniczych (Search and Rescue – SAR), 

j) wsparcia ewakuacji ludności cywilnej (Support to Non-combatant 

Evacuation Operations – NEO), 

k) uwalniania zakładników – (Extraction Operations – EOP), 
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l) pomocy wojskowej władzom cywilnym – (Military Aid/Support to 

Civil Authorities – SCA), 

m) egzekwowania sankcji i embargo – (Enforcement of Sanctions and 

Embargoes – ESE). 

2. Udział w operacjach w ramach walki z terroryzmem (NATO, UE, OBWE, 

ONZ i koalicyjnych): 

a) antyterrorystycznych - prewencyjnych (Anti Terrorism – AT), 

b) likwidacji skutków ataków terrorystycznych (Consequence 

Management – CM), 

c) przeciwterrorystycznych – czynnego zwalczania (Counter Terrorism – 

CT). 

Katalog możliwych zadań dla SZ RP został przeanalizowany 

w perspektywie średnio- i długoterminowej także pod względem 

prawdopodobieństwa wystąpienia (realizacji) oraz siły wpływu na rozwój Sił 

Zbrojnych RP. 

 

WYMAGANIA ROZWOJOWE W ODNIESIENIU DO OBSZARÓW 

FUNKCJONOWANIA SIŁ ZBROJNYCH RP 

 

W fazie prognostycznej Przeglądu każda z grup roboczych  zidentyfikowała 

wymagania16 rozwojowe wobec SZ RP w perspektywie długoterminowej. 

Wymagania te dotyczą SZ RP jako organizacji i charakteryzują istotne cechy 

pożądanego ich stanu. Są odpowiedzią na przyszłe uwarunkowania 

funkcjonowania i rozwoju SZ RP. Wynikają z analizy prognozowanych trendów, 

czynników i parametrów otoczenia oraz przyszłych zadań SZ RP. 

W drodze przeprowadzonej priorytetyzacji wśród wymagań wskazano te, 

które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania SZ RP 

w każdym z obszarów. Następnie pogrupowano je na obszary: zarządzanie 

strategiczne SZ RP, zdolności operacyjne SZ RP, funkcjonowanie SZ RP oraz 

relacje SZ RP z otoczeniem. 

W kolejnych etapach analizy strategicznej dokonano sprawdzenia 

adekwatności wymagań wobec zidentyfikowanych szans i zagrożeń płynących 

z otoczenia dla rozwoju SZ RP. Ponadto, wymagania te stanowiły układ 

odniesienia przy identyfikacji słabych i mocnych stron SZ RP  

(analizy TOWS/SWOT). 

Wymagania zostały sformułowane w formie zdań twierdzących, które 

oznaczają pożądany stan docelowy a nie stan obecny. 

                                                           
16 Zbiór warunków, norm, oczekiwań, żądań wynikających z oceny przyszłego otoczenia SZ RP, 
reakcja na istotne cechy otoczenia SZ RP, w którym będą one funkcjonować i wpływających na ich 
kształt. 
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1. System planowania obronnego jest powiązany z narodowym systemem 

planowania rozwoju. 

2. System planowania obronnego jest oparty na zasadach planowania, 

programowania, budżetowania, monitorowania i ewaluacji. 

3. Funkcjonuje mechanizm planowania obronnego oparty na rozwoju zdolności. 

4. Siły Zbrojne RP posiadają system zarządzania zdolnościami operacyjnymi. 

5. Funkcjonalne obszary profesjonalnych SZ RP regulowane są przez spójne 

i skonsolidowane przepisy prawne.  

6. Kluczowym zasobem Sił Zbrojnych RP są ludzie, w szczególności ci, którzy 

posiadają kompetencje przywódcze w zakresie wytyczania kierunków 

działania, inspirowania do działania, wpływania na zachowania innych dla 

osiągnięcia wytyczonych celów, komunikowania, inicjowania zmian oraz 

wykorzystywania szans i  przezwyciężania trudności. 

7. Procesy realizowane w Siłach Zbrojnych RP wspierane są przez nowoczesne 

technologie informacyjne zwiększające efektywność podejmowania decyzji, 

zarządzania zasobami i komunikowania się. 

 

 

 

1. Siły Zbrojne RP są organizacją, która w sposób systemowy, proaktywnie 

(wyprzedzająco) dostosowuje zdolności operacyjne do zmian zachodzących 

w otoczeniu. Odbywa się to poprzez ustawiczne poszukiwanie 

i wprowadzanie innowacyjnych zmian oraz wykorzystanie nabywanej 

wiedzy i doświadczeń.  

2. Pakiet zdolności jest stosowny do zadań i poziomu ambicji państwa. 

3. Siły Zbrojne RP posiadają mechanizmy i procedury identyfikowania zdolności 

oraz ich rozwijania. 

4. Zdolności operacyjne zapewniają działanie Siłom Zbrojnym RP na lądzie,   

w powietrzu (w tym stratosfera i przestrzeń kosmiczna), morzu (na i pod), 

przestrzeni elektromagnetycznej, cyberprzestrzeni oraz działania 

sieciocentryczne. 

5. Potrzeby osobowe Sił Zbrojnych RP są zaspokajane z uwzględnieniem 

kryteriów liczbowych i jakościowych  wynikających z docelowego modelu 

strukturalno-organizacyjnego SZ RP. 

6. Struktura Sił Zbrojnych RP jest adekwatna  do skali i charakteru 

przewidywanych zadań. Pozwala na ich realizację w wielowymiarowej 

Wymagania w obszarze zarządzania strategicznego 

 

Wymagania w obszarze zdolności operacyjnych 
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przestrzeni walki, uwzględniając działania asymetryczne oraz 

prawdopodobieństwo wystąpienia nieznanych dotąd form i rodzajów 

zagrożeń środowiska bezpieczeństwa. 

7. System pozyskiwania uzbrojenia jest  skonsolidowany i pozostaje pod jednym 

zarządem. Jego podstawowymi cechami są transparentność, efektywność 

i sprawność. Negocjowanie kontraktów na pozyskanie UiSW powinno być 

realizowane przez wyspecjalizowane firmy prawnicze. 

8. Priorytety modernizacji technicznej są zgodne z najnowszymi tendencjami 

prezentowanymi wśród czołowych armii świata. Współpraca w ramach 

Sojuszu i Unii Europejskiej jest realizowana przy zachowaniu racjonalnych 

podstaw opłacalności i korzyści, również w odniesieniu do polskiego 

przemysłu zbrojeniowego. Prawa do własności intelektualnej oraz prawa 

do integracji i modernizacji wyrobów produkowanych w oparciu 

o rozwiązania zagraniczne są zapewniane. 

9. Na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP nie ma  UiSW pochodzącego z przełomu lat 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.   

10. Zasadą systemu pozyskiwania UiSW jest kompleksowa realizacja programów 

uzbrojenia adekwatnych do pożądanych zdolności operacyjnych. Działania 

te ukierunkowane są na eliminację zjawiska pozyskiwania pojedynczych 

egzemplarzy UiSW lub niewielkich jego partii oraz przedłużania się czasu 

realizacji programu poza okres prognostyczny (10 lat). 

11. Wdrożone zostały programy nowoczesnych uniwersalnych załogowych 

i bezzałogowych platform uzbrojenia dla sił lądowych, powietrznych 

i morskich, o różnej konfiguracji i przeznaczeniu. 

 

 

 

1. Jednostki Sił Zbrojnych RP dzielą się na walczące i wspierające posiadają 

modułową strukturę umożliwiającą tworzenie wielowariantowych 

zgrupowań zadaniowych działających na jednolitych platformach 

sprzętowych. 

2. W celu realizacji zadań w układzie narodowym i wielonarodowym na obszarze 

kraju i poza jego granicami zapewniona jest interoperacyjność systemu 

dowodzenia i kompatybilność UiSW. 

3. Siły Zbrojne RP w ramach Systemu Zarządzania Kryzysowego są zdolne do 

niezwłocznego udzielenia pomocy i wsparcia działań w sytuacjach 

kryzysowych. 

4. Siły Zbrojne RP zapewniają wsparcie ochrony infrastruktury krytycznej. 

5. Szkolnictwo wojskowe reaguje na zmieniające się potrzeby obronne państwa, 

a w szczególności Sił Zbrojnych RP w ramach prowadzenia działalności 

naukowej, dydaktycznej i eksperckiej. 

Wymagania w obszarze funkcjonowania SZ RP 
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1. System dowodzenia Sił Zbrojnych RP stanowi element zintegrowanego 

systemu kierowania obroną państwa. Zapewnia sprawne i ciągłe 

dowodzenie Siłami Zbrojnymi RP, w różnych stanach gotowości obronnej 

państwa, w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa. 

2. Siły Zbrojne RP identyfikują potrzeby w zakresie perspektywicznych zdolności 

operacyjnych tak aby umożliwić definiowanie celów badań naukowych  

i prac rozwojowych w obszarze obronności. 

3. Siły Zbrojne RP kształtują relacje ze społeczeństwem prowadzące do poprawy 

ich społecznego postrzegania, w tym zwiększenia społecznej akceptacji dla 

ich działań poza granicami państwa. 

4. Siły Zbrojne RP kształtują swój wizerunek jako atrakcyjnego pracodawcy, 

dla poprawy konkurencyjności zawodu żołnierza na rynku pracy. 

5. Siły Zbrojne RP współdziałają z podsystemem pozamilitarnym w odniesieniu 

do potrzeb własnych i wojsk sojuszniczych, w zakresie: 

a) wsparcia państwa – gospodarza, 

b) świadczeń osobowych, 

c) świadczeń rzeczowych, 

d) zabezpieczenia medycznego poziomu III i IV, 

e) utrzymania rezerw państwowych umożliwiających działania 

w określonym czasie. 

 

Wymagania w obszarze relacji SZ RP z otoczeniem 
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ZDOLNOŚCI OPERACYJNE SIŁ ZBROJNYCH RP 

 

Podczas prac Strategicznego Przeglądu Obronnego wyszczególniono 

przyszłe priorytetowe zdolności Sił Zbrojnych RP, które będą miały istotny wpływ 

na ich przyszły kształt i rozwój. Są to następujące zdolności oraz podzdolności17:  

 
 

 

 

1.1. Rozwój i utrzymanie sił i środków dowodzenia. 

1.2. Rozwój i utrzymanie systemów infrastruktury teleinformatycznej. 

1.3. Rozwój i utrzymanie systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

1.4. Rozwoju i utrzymanie systemów identyfikacji bojowej i monitorowania 

położenia wojsk. 

1.5. Rozwój i utrzymanie systemów usług teleinformatycznych. 

1.6. Rozwój i utrzymanie systemów wsparcia dowodzenia. 

1.7. Rozwój i utrzymanie funkcjonalnych systemów informatycznych. 

1.8. Integracja systemów rozpoznania z systemami dowodzenia. 

1.9. Rozwój i utrzymanie systemów wsparcia gestora teleinformatycznego. 

 

 

 

 

 

2.1. Obserwacja przestrzeni lądowej. 

2.2. Obserwacja przestrzeni powietrznej. 

2.3. Obserwacja przestrzeni morskiej. 

2.4. Monitorowanie zmian, analizowanie i gromadzenie danych rozpoznawczych. 

 

 

 

 

3.1. Rażenie ogniowe. 

3.2. Rażenie elektroniczne. 

3.3. Rażenie minowe. 

                                                           
17 Szczegółowy wykaz zdolności operacyjnych oraz podzdolności przedstawiono w Załączniku 6 
niejawnego Zbioru załączników do Raportu SPO. 

1. Zdolność do dowodzenia 

 

2. Zdolność do rozpoznania 

 

3. Zdolność do rażenia 
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4.1. Utrzymanie odpowiedniej sprawności uzbrojenia i sprzętu wojskowego 

(UiSW) oraz uzupełnienia strat UiSW (zabezpieczenia technicznego UiSW). 

4.2. Terminowe odtwarzanie zapasów oraz zaopatrywanie wojsk w środki 

zaopatrzenia niezbędne do prowadzenia działań w różnych strefach 

klimatycznych, a także w znacznym oddaleniu od terytorium własnego 

państwa. 

4.3. Uzupełnianie strat osobowych oraz zapewnienie odpowiedniego 

zabezpieczenia medycznego i rotacji stanów osobowych. 

4.4. Ewakuacja medyczna. 

 
 

 

 

5.1. Zdolność do zapewnienia środków transportu strategicznego i na teatrze. 

5.2. Utworzenie systemów zarządzania i kierowania transportem i ruchem 

wojsk. 

5.3. Utrzymanie sprawności technicznej infrastruktury transportowej (sieć 

transportowa i środki transportu). 

5.4. Zabezpieczenie procesu przyjęcia, postoju/przeformowania i dalszego 

ruchu (RSOM) siłami własnymi lub Państwa-Gospodarza. 

5.5. Posiadanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego zapewniającego jego 

mobilność oraz przystosowanego do przewozu różnymi rodzajami 

transportu. 

 

 

 

 

6.1. Przetrwanie. 

6.2. Bezpieczeństwo wojsk. 

6.3. Wsparcie inżynieryjne zdolności przetrwania. 

6.4. Obrona przeciwlotnicza. 

6.5. Stosowne do potrzeb i odpowiadające określonym standardom 

zabezpieczenie medyczne w tym profilaktyka zdrowotna oraz środki 

ochrony indywidualnej i działania edukacyjne. 

6.6. Zdolność reagowania na incydenty. 

6.7. Ochrona przed bronią masowego rażenia. 

4. Zdolność do wsparcia działań 

 

5. Zdolność do przerzutu i mobilność 

 

6. Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk 

 



 

S t r o n a 94 

STRATEGICZNY PRZEGLĄD OBRONNY 2010-2011 

 
 

 

 

 

 

7.1. Zdolność do prowadzenia rozpoznania. 

7.2. Zdolność do dowodzenia i kierowania wydzielonymi siłami do wsparcia 

układu pozamilitarnego. 

7.3. Zdolność do zbierania, monitorowania, analizowania, oceny i dystrybucji 

informacji o zagrożeniach. 

7.4. Zdolność do ewakuacji ludzi, sprzętu i mienia. 

7.5. Zdolność do ochrony mienia i obiektów. 

7.6. Zdolność do izolowania rejonu prowadzenia działań. 

7.7. Zdolność do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych. 

7.8. Zdolność do detekcji zdalnej oraz teledetekcji skażeń chemicznych, 

promieniotwórczych i biologicznych. 

7.9. Zdolność do identyfikacji punktowej środków chemicznych, 

promieniotwórczych i biologicznych. 

7.10. Zdolność do zobrazowania sytuacji skażeń w czasie rzeczywistym lub 

zbliżonym do rzeczywistego w zintegrowanym systemie dowodzenia. 

7.11. Zdolność do likwidacji skażeń. 

7.12. Zdolność do ochrony przed skażeniami. 

7.13. Zdolność do zapobiegania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. 

7.14. Zdolność do oczyszczania terenu z przedmiotów  wybuchowych i 

niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. 

7.15. Zdolność do odbudowy infrastruktury technicznej. 

7.16. Zdolność do usuwania zatorów lodowych. 

7.17. Zdolność do oczyszczania i wydobywania wody. 

7.18. Zdolność do zwalczania zagrożeń terrorystycznych. 

7.19. Zdolność do przeciwdziałania zagrożeniom typu RENEGADE. 

7.20. Zdolność do prowadzenia działań abordażowych przeciw jednostkom 

pływającym typu m-RENEGADE. 

7.21. Zdolność do rozpoznania i zwalczania organizacji przestępczych 

rozmieszczonych na terytorium RP. 

7.22. Zdolność do transportu i kierowania ruchem wojsk. 

7.23. Zdolność do zakwaterowania i wydzielania sprzętu kwaterunkowego. 

7.25. Zdolność do zabezpieczenia medycznego. 

 

7. Zdolność do wsparcia układu pozamilitarnego 

w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych 

(wsparcie bezpieczeństwa wewnętrznego RP). 
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W procesie formułowania rekomendacji dotyczących przyszłych zdolności 

operacyjnych Sił Zbrojnych RP, odstąpiono od kryteriów operacyjnych na rzecz 

określenia zdolności priorytetowych. Analizie poddano wskazane powyżej 

zdolności stosując dla wszystkich wypracowaną w toku SPO metodologię. 

W końcowym efekcie pozwoliło to na wyciągnięcie wniosków i wskazanie 

rekomendacji w zakresie dalszego kierunku ich identyfikowania, pozyskiwania 

i rozwijania. 

Za kluczowe w tym zakresie uznano: 

1. Wprowadzenie w Siłach Zbrojnych RP systemowych rozwiązań w zakresie 

identyfikowania i pozyskiwania zdolności operacyjnych, tak aby umożliwić 

zarządzanie zdolnościami operacyjnymi.  

2. Opracowanie metodyki identyfikowania zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych 

RP w toku analizy strategicznej (SPO) oraz ich pozyskiwania i rozwijania w 

toku programowania rozwoju.  

3. Określenie, w przyjmowanych rozwiązaniach: 

a) Kto jest odpowiedzialny za daną zdolność lub jest jej gestorem? 

b) Jak, w jaki sposób dana zdolność jest osiągania i rozwijana? 

c) Kiedy dana zdolność ma zostać osiągnięta? 

4. Identyfikowanie i pozyskiwanie poszczególnych zdolności operacyjnych 
w odniesieniu do trendów i tempa oraz zgodności z procesami innych 
państw NATO oraz UE, gwarantując tym samym kompatybilność środków 
i interoperacyjność działań. 
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Rozdział 3 
SIŁY ZBROJNE RP 2011: 

ANALIZA TOWS/SWOT 



 

S t r o n a 98 

STRATEGICZNY PRZEGLĄD OBRONNY 2010-2011 

W celu określenia całościowego obrazu Sił Zbrojnych RP w procesie analizy 

strategicznej oraz określenia możliwości i determinantów zmian zastosowano 

metodę TOWS/SWOT. Jest to rozbudowana odmiana analizy SWOT. Jej nazwa 

jest akronimem angielskich słów Strenghts (silne strony, atuty), Weaknesses 

(słabe strony, ograniczenia), Opportunities (szanse, okazje) oraz Threats 

(zagrożenia, wyzwania). Metoda polega na identyfikowaniu relacji pomiędzy 

czynnikami wewnętrznymi (S-W) dotyczącymi organizacji a czynnikami 

zewnętrznymi (O-T), opisującymi otoczenie organizacji.  

Zastosowanie analizy TOWS/SWOT miało na celu:  

a) określenie punktu wyjścia dla Sił Zbrojnych RP w odniesieniu do wymagań 

rozwojowych w perspektywie długoterminowej; 

b) wskazanie w  usystematyzowany sposób możliwych wariantów strategicznego 

kierunku rozwoju Sił Zbrojnych RP; 

c) uzyskanie danych niezbędnych do podjęcia decyzji o wyborze wariantu 

strategicznego kierunku rozwoju Sił Zbrojnych RP. 

Analiza TOWS/SWOT nie służyła dokonywaniu oceny bieżącego 

funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, lecz zidentyfikowaniu uwarunkowań otoczenia 

Sił Zbrojnych RP. Otrzymane wyniki umożliwiły określenie kierunków i dziedzin, 

w których Siły Zbrojne RP powinny się rozwijać i specjalizować. Ich 

uszczegółowienie i wykorzystanie powinno nastąpić w procesie planowania 

i programowania rozwoju SZ RP.   

W metodzie TOWS/SWOT silną stroną Sił Zbrojnych RP określano taką 

cechę lub właściwość, która umożliwi im na spełnienie wymagań rozwojowych, a 

tym samym pozwoli na budowę silnej organizacji. To atuty Sił Zbrojnych RP, 

które stanowią podstawę rozwoju tzw. kluczowych kompetencji, czyli ich wiedzy 

i umiejętności w kluczowych obszarach działalności.  

Słabe strony to te właściwości, które mogą ograniczać działalność Sił 

Zbrojnych RP w odniesieniu do wymagań rozwojowych. Mogą być one związane 

z trudnością całościowego spojrzenia na organizację, być wynikiem braku 

możliwości przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym. Te kwestie wymagają 

podjęcia działań naprawczych. 

Szanse to korzystne trendy, siły, wydarzenia i koncepcje płynące 

z otoczenia, które powinny zostać uwzględnione i wykorzystane w procesie 

planowania obronnego. 

Zagrożenia to obecne i możliwe wydarzenia lub siły, które oddziaływują 

niekorzystnie na Siły Zbrojne RP i wymagają od nich przygotowania się 

i stworzenia planów zapobiegawczych.  

Perspektywa strategiczna niniejszego dokumentu wymagała dokonania 

agregacji i pogrupowania silnych i słabych stron Sił Zbrojnych RP, analogicznie 

jak dokonano tego w odniesieniu do zbioru szans i zagrożeń18, zawartego 

                                                           
18 W zidentyfikowanym zbiorze wyróżniono szanse i zagrożenia kluczowe – tj. te, które przyniosą największe 

spodziewane korzyści lub obarczone są największym ryzykiem. 
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w Rozdziale 1. W dalszej kolejności przeprowadzono proces ich priorytetyzacji 

dzięki czemu otrzymano odpowiednio zestaw atutów oraz zestaw ograniczeń 

rozwojowych. Przy czym pamiętać musimy, że ograniczenia te w przeważającej 

mierze mogą być wynikiem nieoczekiwanej zmienności otoczenia zewnętrznego, 

spowodowane obiektywnymi trudnościami organizacyjnymi lub utrudnieniami we 

właściwej alokacji zasobów.  

W przeprowadzonej analizie uwzględniono także fakt, że niektóre atuty 

i ograniczenia rozwojowe mają wymierny charakter, zaś niektóre z nich mają 

aspekt subiektywny. Stąd też, aby zobiektywizować wyniki analizy TOWS/SWOT, 

uwzględniono różne punkty widzenia uczestników Strategicznego Przeglądu 

Obronnego (Grup Roboczych, ekspertów zewnętrznych) reprezentujących różne 

poziomy organizacyjne i pełniących różne role zawodowe. Takie działanie było 

nastawione na wykorzystanie ”mądrości zbiorowej organizacji”, minimalizując 

jednocześnie partykularyzm organizacyjny i subiektywność postrzegania. 

W konsekwencji, zastosowana w procesie analizy strategicznej metoda 

TOWS/SWOT doprowadziła do wyłonienia tzw. kluczowych czynników sukcesu, 

kluczowych kompetencji oraz kluczowych czynników ryzyka. Te elementy 

stanowiły podstawę do opracowania wariantów strategicznych kierunków rozwoju 

Sił Zbrojnych RP, a w konsekwencji powinny być podstawą do budowy strategii. 

Algorytm przeprowadzenia analizy TOWS/SWOT Sił Zbrojnych RP oraz 

uzyskane wyniki zawarto w Załączniku nr 10. Poniżej przedstawiono ogólny opis 

silnych i słabych stron Sił Zbrojnych RP w przyjętych uprzednio obszarach 

działania. 

Atutami w obszarze działania Zarządzanie strategiczne Siłami 

Zbrojnymi RP jest wdrażanie strategii informatyzacji resortu ON na lata 2008-

2012 oraz ustawiczne rozszerzanie zasięgu niejawnej sieci teleinformatycznej. 

Natomiast kluczowe ograniczenia rozwojowe to przede wszystkim nieumiejętność 

priorytetyzacji potrzeb Sił Zbrojnych RP, niejednoznaczność zakresu 

odpowiedzialności w systemie planowania obronnego oraz brak systemu 

informatycznego zarządzania zasobami resortu ON w czasie pokoju, kryzysu 

i wojny. 

Atutami w obszarze działania Zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP są 

przede wszystkim relatywnie wysoki poziom uposażeń żołnierzy w stosunku do 

przeciętnego wynagrodzenia w państwie oraz zapewnienie warunków 

zakwaterowania kadry w miejscu pełnienia służby. Natomiast kluczowym 

ograniczeniem rozwojowym jest to, że planowanie obronne nie jest oparte na 

zdolnościach operacyjnych. W Siłach Zbrojnych RP dominuje „sprzętowe” 

postrzeganie zdolności operacyjnych zamiast koncepcji DOTMLPFI (Doktryny, 

Organizacja, Szkolenie, UiSW, Personel, Przywództwo, Infrastruktura, 

Interoperacyjność). W aspekcie pozyskania profesjonalnej kadry, kluczowymi 

ograniczeniami rozwojowymi jest niepełne dostosowanie pod względem 

programowym szkół podoficerskich i centrów szkolenia do kierunku rozwoju Sił 

Zbrojnych oraz system naboru do zawodowej służby wojskowej i NSR.  
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Obszar działania Funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP cechuje się 

relatywnie korzystnym stosunkiem atutów do ograniczeń rozwojowych. 

Kluczowymi atutami są nabywanie przez personel SZ RP nowych doświadczeń 

i umiejętności dzięki zaangażowaniu Polski w operacje międzynarodowe, 

ustawiczne wykorzystywanie udziału w operacjach międzynarodowych do 

weryfikacji i modernizacji UiSW oraz zapewnianie nowoczesnego UiSW dla 

jednostek wojskowych wydzielanych do działań w ramach operacji poza 

granicami kraju. Natomiast kluczowymi ograniczeniami rozwojowymi są niski 

stan ukompletowania jednostek wojskowych, niedostosowanie systemu 

dowodzenia SZ w odniesieniu do zmieniających się warunków ich 

funkcjonowania i potrzeb oraz niski poziom sprawności UiSW spowodowany 

wieloletnimi zaległościami remontowymi. 

W obszarze Relacje Sił Zbrojnych RP z otoczeniem nie wyróżniono 

atutów. Istotnym ograniczeniem rozwojowym mogą być natomiast częste zmiany 

koncepcji rozwoju Sił Zbrojnych, a w konsekwencji zmiany wymagań wobec 

planowanego do pozyskania UiSW, powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu 

narodowego przemysłu obronnego. 
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WNIOSKI DO OKREŚLENIA WARIANTÓW STRATEGICZNEGO 

KIERUNKU TRANSFORMACJI SIŁ ZBROJNYCH RP 

Tabela 3.1 prezentuje zestawienie zbiorcze wyników analizy TOWS/SWOT 

Sił Zbrojnych RP dla czterech możliwych konfiguracji czynników wewnętrznych 

i zewnętrznych. Każda z tych konfiguracji umożliwia wyznaczenie jednego 

z wariantów strategicznego kierunku rozwoju19: 

 dynamiczny rozwój SZ RP; 

 aktywny rozwój SZ RP; 

 zintegrowany rozwój SZ RP; 

 selektywny rozwój SZ RP. 

Do wyboru rekomendowanego wariantu strategicznego kierunku rozwoju 

SZ RP zastosowano kryterium największej sumy iloczynów występujących 

interakcji pomiędzy czynnikami wewnętrznymi a zewnętrznymi. Kryterium to 

pozwala na identyfikację najbardziej sprzyjającej dla rozwoju Sił Zbrojnych RP 

konfiguracji czynników wewnętrznych i zewnętrznych, a tym samym dobór 

optymalnego zestawu działań służących spełnieniu wymagań rozwojowych. 

Różnice pomiędzy sumami iloczynów poszczególnych wariantów 

spowodowały, że dalszej analizie poddane zostały dwa warianty. W analizie TOWS 

największą sumę iloczynów interakcji pomiędzy czynnikami zewnętrznymi 

a wewnętrznymi uzyskał wariant rozwoju zintegrowanego. Natomiast w analizie 

SWOT największą sumę iloczynów interakcji pomiędzy czynnikami wewnętrznymi 

a zewnętrznymi uzyskał wariant rozwoju selektywnego.  

Tabela nr 3.1 Zestawienie zbiorcze wyników analizy TOWS/SWOT Sił Zbrojnych RP 

 

Szczegółowy przebieg i wyniki analizy TOWS/SWOT zostały przedstawione 

w załączniku nr 10. 

 

                                                           
19

 Szczegółowy opis wariantów został przedstawiony w Załączniku nr 10. 

Wariant 
strategicznego 
rozwoju SZ RP 

Wyniki analizy TOWS Wyniki analizy SWOT 
Zestawienie zbiorcze 

TOWS/SWOT 

suma 
interakcji 

suma 
iloczynów 

suma 
interakcji 

suma 
iloczynów 

suma 
interakcji 

suma 
iloczynów 

Zintegrowany rozwój  538 24,372 564 23,859 1102 48,231 

Selektywny rozwój  216 16,990 424 29,399 640 46,389 

Dynamiczny rozwój  150 12,890 208 18,805 358 31,695 

Aktywny rozwój  96 11,039 66 8,158 162 19,197 
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Rozdział 4  

WARIANTY STRATEGICZNYCH 
KIERUNKÓW TRANSFORMACJI 
SIŁ ZBROJNYCH RP 
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ZAŁOŻENIA OPRACOWANIA WARIANTÓW 

STRATEGICZNYCH KIERUNKÓW TRANSFORMACJI SIŁ 

ZBROJNYCH RP 

 

Wyniki analizy TOWS/SWOT pozwoliły na wskazanie w odniesieniu do 

jakich relacji budować należy warianty strategicznych kierunków transformacji 

Sił Zbrojnych RP. Opracowując warianty strategicznych kierunków transformacji 

przyjęto, że: 

1. Wszystkie warianty: 

a) będą spełniały zdefiniowane wcześniej wymagania wobec Sił Zbrojnych 

RP w perspektywie długoterminowej; 

b) odnosić się będą do odczytanej misji Sił Zbrojnych RP. 

2. Warianty zawierały będą zbiór działań strategicznych (kluczowych) 

umożliwiających osiągnięcie zdefiniowanych wcześniej wymagań. 

3. Warianty będą odnosiły się do: 

a) zdefiniowanych szans i zagrożeń płynących z otoczenia; 

b) atutów i ograniczeń rozwojowych sił zbrojnych; 

c) relacji pomiędzy tymi elementami. 

4. Warianty zawierać będą działania akceptowalne, odpowiednie i wykonalne. 

5. Zaproponowane w wariantach działania powinny pozwalać na likwidację 

ograniczeń rozwojowych przez pryzmat otoczenia, tak aby: 

a) wykorzystać pojawiające się szanse, 

b) unikać zagrożeń, tak aby nie przynosiły one strat. 

6. Zaproponowane działania strategiczne odnosić się będą do wskazanych we 

wcześniejszych rozdziałach obszarów, którymi są: 

a) zarządzanie strategiczne SZ RP; 

b) zdolności operacyjne SZ RP; 

c) funkcjonowanie SZ RP; 

d) relacje SZ RP z otoczeniem. 

7. Warianty koncentrować się będą na tych zagadnieniach (problemach), które 

mają kluczowe znaczenie dla rozwoju sił zbrojnych oraz ich efektywnego 

funkcjonowania. 

8. Warianty pozwolą zdefiniować kluczowe czynniki sukcesu oraz kluczowe 

czynniki ryzyka. 

9. Warianty będą się charakteryzować: 

a) spójnością wewnętrzną; 

b) zgodnością z otoczeniem; 

c) dobrze skalkulowanym ryzykiem; 

d) realnością wykonania zaproponowanych działań. 

Spełnienie powyższych założeń osiągnięto poprzez realizację następujących 

czynności: 

1. Wybór rodzaju i charakteru wariantu poprzez przyjęcie wniosków z analizy 

TOWS/SWOT oraz określeniu: jaki rodzaj wariantu należy opracować 

w odniesieniu do relacji otoczenia z czynnikami wewnętrznymi Sił 

Zbrojnych RP.  
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2. Analizę zdefiniowanych wymagań, misji oraz zadań Sił Zbrojnych RP 

w odniesieniu do rodzaju i charakteru wariantu. 

3. Określeniu celu i istoty wariantu. 

4. Zidentyfikowanie kierunku transformacji Sił Zbrojnych RP, jako zbiorów 

działań, które: 

a) ukierunkują i zintensyfikują dotychczasowe działania, procesy 

realizowane w Siłach Zbrojnych RP; 

b) dotyczyć będą zmian w dotychczasowych strukturach, systemach, 

działaniach lub procesach; 

c) wskazywać będą konieczność podejmowania działań w nowych 

obszarach. 

5. Analizę ryzyka podejmowania działań w odniesieniu do szans i zagrożeń oraz 

słabych stron sił zbrojnych. 

6. Określenie działań związanych z ryzykiem oraz pojawiającymi się szansami. 

7. Porównaniu wariantów w odniesieniu do poziomu akceptacji ryzyka. 
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STRATEGICZNY KIERUNEK TRANSFORMACJI SIŁ 

ZBROJNYCH RP – WARIANT 1 

 

 

 

 

 

 
 

 
ISTOTA WARIANTU:  
Wykorzystywanie pojawiających się szans 

rozwojowych  

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:  
Dostosowanie Sił Zbrojnych RP do wyzwań 

współczesnego świata przy proaktywnym 

wykorzystaniu szans 

WARIANT 1 
ZINTEGROWANY ROZWÓJ 
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Propozycje działań w tym wariancie odnoszą się do niwelowania ograniczeń 

rozwojowych oraz proaktywnego wykorzystywania szans. Są one odpowiedzią na 

ograniczenia rozwojowe Sił Zbrojnych RP oraz szanse płynące z ich otoczenia 

zidentyfikowane podczas dokonanej wcześniej analizy. Były one identyfikowane 

w odniesieniu do wskazanych we wcześniejszych rozdziałach Raportu obszarów 

działania Sił Zbrojnych i dotyczą trzech rodzajów poczynań:  

1. Ukierunkowujących i intensyfikujących dotychczasowe procesy  

i działania realizowane w Siłach Zbrojnych RP; 

2. Wskazujących konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowych 

strukturach, systemach, działaniach lub procesach; 

3. Określających konieczność podejmowania działań w nowych obszarach. 

Działania ukierunkowujące i intensyfikujące dotychczasowe 

przedsięwzięcia to te, które są obecnie realizowane w Siłach Zbrojnych RP  

i koniecznie powinny być kontynuowane. Należy jedynie dokonać ich oceny oraz 

w niezbędnym zakresie doprecyzować w odniesieniu do przyjętych celów 

strategicznych. Wskazać także należy te działania, które w odniesieniu do zmian 

otoczenia wymagają bezwzględnego zintensyfikowania oraz przyspieszenia 

realizacji. 

Druga grupa przedsięwzięć dotyczy obecnie realizowanych działań,  

w których z uwagi na procesy i trendy w otoczeniu oraz obecny stan Sił 

Zbrojnych RP dokonać należy zmian. Zmiany te powinny odpowiadać 

zidentyfikowanym potrzebom, a jednocześnie umożliwiać osiągnięcie 

nakreślonych celów strategicznych. 

Trzecia grupa dotyczy działań nowych. W przedstawionych propozycjach 

wskazano te, które wynikają z prowadzonych analiz oraz są niezbędne do 

osiągnięcia przedstawionych względem Sił Zbrojnych RP wymagań  

w perspektywie 2035 roku. 

Przedstawione propozycje działań nie stanowią zbioru zamkniętego. Są 

jednak kluczowe dla spełnienia przedstawionych wymagań względem Sił 

Zbrojnych RP (patrz rozdział 2), a ich realizacja jest warunkiem koniecznym dla 

osiągnięcia zakładanych celów strategicznych.  

Mogą one stanowić punkt wyjścia do określenia kolejnych działań, 

nakierowanych na osiągnięcie celów głównych i pośrednich (cząstkowych) 

wynikających z wizji Sił Zbrojnych RP i strategii osiągania przyjętego kierunku 

transformacji.    

Propozycje działań w WARIANCIE 1 
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Przedstawione w niniejszym wariancie działania, które są „odpowiedzią” na 

ograniczenia rozwojowe Sił Zbrojnych RP poprzedzono oznaczeniem [Sł.] oraz 

podkreślono kolorem niebieskim. Jednocześnie działania proponowane jako 

wykorzystanie szans poprzedzono oznaczeniem [S] oraz podkreślono kolorem 

żółtym.  

Kolejność zapisu działań, w odniesieniu do obszaru i ich charakteru, 

wynika z rangi, jaką dane ograniczenie rozwojowe lub szansa otrzymały w wyniku 

analizy TOWS/SWOT. Stąd przy poszczególnych działaniach umieszczono zapis 

np. ranga 4, co określa jego miejsce w odniesieniu do relacji ograniczenie 

rozwojowe – szansa. Wskazuje to jednocześnie na znaczenie oraz rolę danego 

działania w odniesieniu do innych działań, a przez to pozwala identyfikować 

poczynania najważniejsze. 

Zaproponowane działania przedstawiono także zbiorczo w tabeli 4.1. Układ 

ten kompleksowo wskazuje działania przyporządkowane do poszczególnych 

obszarów działania sił zbrojnych (umieszczonych w kolejnych wierszach) oraz 

charakteru działań, które dotyczą: 

1. W kolumnie 2: kontynuacji dotychczasowych poczynań. 

2. W kolumnie 3: zmian koniecznych w dotychczasowych działaniach. 

3. W kolumnie 4: propozycji podejmowania działań w nowych zakresach.   
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Zarządzanie 

strategiczne SZ RP 

Ukierunkowanie i zintensyfikowanie dotychczasowych działań 

[Sł 4] Precyzyjnie określić zakres odpowiedzialności 

poszczególnych podmiotów biorących udział w 

procesie planowania obronnego (ranga 5) 

[Sł 11] Rozwijać kompetencje w zakresie umiejętności 

projektowania zmian systemowych na szczeblu 

strategicznym (ranga 11) 

[Sł 13] Systematyczne i planowe prowadzenie działań 

restrukturyzacyjnych (ranga 13) 

 [S4] Przyspieszyć wdrażanie procedur planowania 

wieloletniego, budżetu zadaniowego oraz kontroli 

zarządczej w resorcie ON (ranga 4) 

[S10] Wdrożyć zintegrowany resortowy system 

zarządzania zasobami osobowymi, finansowymi oraz 

logistycznymi (ranga 7)  

[S6] Precyzyjnie określać cele i zakresy przygotowań 

pozamilitarnych oraz przydzielać środki na ich 

realizację (ranga 10) 

Zdolności 

operacyjne SZ RP 

[Sł 2] Zintensyfikować przygotowanie systemu 

łączności i sieci informatycznych na ataki o 

charakterze cyberterrorystycznym oraz ataki 

wykorzystujące wysokoenergetyczne impulsy 

elektromagnetyczne (ranga 2) 

[S11] Zwiększyć udział w międzynarodowych 

programach i inicjatywach w dziedzinie 
opracowywania, produkcji i pozyskiwania uzbrojenia  

i sprzętu wojskowego (ranga 8) 

[S14] Wykorzystać specjalizację w wybranych 

obszarach naukowo-badawczych (optoelektronika, 

technologie radiolokacyjne, systemy łączności ,itp.) do 

zwiększenia efektywności pozyskiwania zdolności 

operacyjnych SZ RP (ranga 17) 
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Funkcjonowanie 

SZ RP 

[Sł 18] Zwiększyć stopień nasycenia SZ RP 

nowoczesnym UiSW (ranga 18) 
 

 [Sł 19] Podnieść poziom ukompletowania jednostek 

wojskowych (ranga 19) 

[S4] Przyspieszyć wdrażanie procedur planowania 

wieloletniego, budżetu zadaniowego oraz kontroli 

zarządczej w resorcie ON (ranga 4) 

 

Relacje SZ RP  

z otoczeniem 

[Sł 3] Kształtować relacje umożliwiające zwiększenie 

zdolności pozamilitarnego systemu obronnego 

państwa do sprawnego przyjęcia na terytorium 

państwa wojsk sojuszniczych (ranga 3) 

[S6] Precyzyjnie określać cele i zakresy przygotowań 

pozamilitarnych oraz przydzielać środki na ich 
realizację  

(ranga 10) 

Zmiany w dotychczasowych 

strukturach/systemach/działaniach 

Zarządzanie 

strategiczne SZ RP 

[Sł 1] W planowaniu obronnym rozwijać procedury 

priorytetyzacji potrzeb Sił Zbrojnych (ranga 1) 

[Sł 4] W planowaniu obronnym uwzględniać 

długoterminową perspektywę rozwoju SZ RP (ranga 4)  

[Sł 5] W planowaniu obronnym definiować cele 

konkretne, mierzalne i określone w czasie oraz 

wskazywać sposób pomiaru ich osiągania (ranga 6) 

[Sł] W planowaniu obronnym wdrożyć rozwiązania 
umożliwiające określanie kierunków rozwoju SZ RP 

przy braku jednoznacznie zidentyfikowanego 

przeciwnika oraz skali zagrożeń (ranga 9) 

 [S8] Opracować dla SZ RP strategię rozwoju 

definiującą ich cele i zadania wobec wyzwań 

przyszłości, pozwalającą konkurować z innymi 

obszarami funkcjonowania państwa (ranga 1)  

[S1]Skorelować planowanie obronne z procesem 

narodowego planowania rozwoju (ranga 6) 

[S5] Cele i zakresy prac B+R definiować w ścisłym 

powiązaniu z potrzebą pozyskania wymaganych 

zdolności operacyjnych (ranga 11) 
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Funkcjonowanie 

SZ RP 

[Sł 16] Dostosować system dowodzenia SZ RP do 

potrzeb i zmieniających się warunków ich 

funkcjonowania (ranga 16) 

Relacje SZ RP  

z otoczeniem 

[Sł 17] Poprawić jakość planowania obronnego poprzez 

stabilizację założeń i  treści dokumentów 

planistycznych (ranga 17) 

[S5] Cele i zakresy prac B+R definiować w ścisłym 

powiązaniu z potrzebą pozyskania wymaganych 

zdolności operacyjnych (ranga 11) 

[S16] Kształtować wizerunek Sił Zbrojnych RP jako 
atrakcyjnego, wiarygodnego i pożądanego odbiorcy 

systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (ranga 12) 

[S3] Planować i komunikować potrzeby SZ RP 

przedsiębiorcom tak aby umożliwić ciągłość dostaw 

dla SZ, uzbrojenia, sprzętu, środków bojowych oraz 

innych produktów i usług (ranga 13) 

 [S13] Rozszerzyć współpracę z odpowiednimi 

komórkami NATO i UE w zakresie przeciwdziałania 

zagrożeniom cybernetycznym (ranga 16) 

Zdolności 

operacyjne SZ RP 

[Sł 6] Pozyskiwanie UiSW realizować w odniesieniu do 

przyjętej wizji i strategii rozwoju SZ RP (ranga 6) 

[Sł 11] Unowocześnić system naboru do zawodowej 

służby wojskowej i NSR w odniesieniu do potrzeb 

profesjonalnych SZ (ranga 11)  

[Sł 19] Odejść od „sprzętowego” postrzegania zdolności 

operacyjnych na rzecz wdrożenia koncepcji DOTMLPFI 

(Doktryny, Organizacja, Szkolenie, UiSW, 

Przywództwo, Personel, Infrastruktura, 

Interoperacyjność) (ranga 19)  

 [S15] Uzupełnić kształtowanie kompetencji personelu 

o elementy pozwalające na proaktywne i innowacyjne 

działania (ranga 9) 

[S17] Wdrażać UiSW w sposób umożliwiający 

dokonanie „skoku technologicznego” (ranga 15) 
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Podejmowanie działań w nowych zakresach 

Zarządzanie 

strategiczne SZ RP 

[Sł 7] W planowaniu obronnym wykorzystywać 

narzędzia i metody planowania, programowania,  

budżetowania oraz monitorowania i ewaluacji  

(ranga 8 i 9) 

[S2] Planowanie obronne realizować z wykorzystaniem 

koncepcji rozwoju zdolności operacyjnych (ranga 2) 

Zdolności 

operacyjne SZ RP 

[Sł 14] Planowanie obronne realizować z 

wykorzystaniem koncepcji  rozwoju zdolności  

(ranga 14) 

[S2] Planowanie obronne realizować z wykorzystaniem 

koncepcji rozwoju zdolności operacyjnych (ranga 2) 

 [S9] Określać priorytet w zakresie pozyskania 

zdolności operacyjnych (ranga 3) 

[S11] Inicjować powstanie nowych międzynarodowych 

programów w dziedzinie opracowywania, produkcji i 
pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego  

(ranga 8) 

[S15] Uzupełnić kształtowanie kompetencji personelu 

o elementy pozwalające na proaktywne i innowacyjne 

działania (ranga 9)  

[S12] Identyfikować możliwości wykorzystania nowych 

technologii na potrzeby systemu kierowania obroną 

państwa (np. w dziedzinie jawnej i szyfrowanej 

łączności elektronicznej) (ranga 14) 

Relacje SZ RP  

z otoczeniem 

[S7] Opracować i wdrożyć koncepcję współdziałania ze 
strukturami cywilnymi w ramach zintegrowanego 

podejścia do bezpieczeństwa (ranga 5) 
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Tabela 4.1. STRATEGICZNY KIERUNEK TRANSFORMACJI: WARIANT 1 

Istota wariantu: Wykorzystywanie pojawiających się szans 

Sposób postępowania: Dostosowanie Sił Zbrojnych RP do wyzwań współczesnego świata przy proaktywnym wykorzystaniu szans 

 Ukierunkowanie i zintensyfikowanie 

dotychczasowych działań 

Zmiany w dotychczasowych  

strukturach/systemach/działaniach 
Podejmowanie działań w nowych zakresach 

O
B

S
Z
A

R
Y

 

Zarządzanie 

strategiczne SZ RP 

[Sł 4] Precyzyjnie określić zakres odpowiedzialności 

poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie 

planowania obronnego (ranga 5) 

 [Sł 11] Rozwijać kompetencje w zakresie umiejętności 

projektowania zmian systemowych na szczeblu 

strategicznym (ranga 11) 

 [Sł 13] Systematyczne i planowe prowadzenie działań 

restrukturyzacyjnych (ranga 13) 

[Sł 1] W planowaniu obronnym rozwijać procedury 

priorytetyzacji potrzeb Sił Zbrojnych (ranga 1) 

[Sł 4] W planowaniu obronnym uwzględniać długoterminową 

perspektywę rozwoju SZ RP (ranga 4)  

[Sł 5] W planowaniu obronnym definiować cele konkretne, 

mierzalne i określone w czasie oraz wskazywać sposób 

pomiaru ich osiągania (ranga 6) 

[Sł] W planowaniu obronnym wdrożyć rozwiązania 

umożliwiające określanie kierunków rozwoju SZ RP przy 

braku jednoznacznie zidentyfikowanego przeciwnika oraz 

skali zagrożeń (ranga 9) 

 

[Sł 7] W planowaniu obronnym wykorzystywać narzędzia i 

metody planowania, programowania,  budżetowania oraz 

monitorowania i ewaluacji (ranga 8 i 9) 

[S4] Przyspieszyć wdrażanie procedur planowania 

wieloletniego, budżetu zadaniowego oraz kontroli 

zarządczej w resorcie ON (ranga 4) 

[S10] Wdrożyć zintegrowany resortowy system 
zarządzania zasobami osobowymi, finansowymi oraz 

logistycznymi (ranga 7)  

[S6] Precyzyjnie określać cele i zakresy przygotowań 

pozamilitarnych oraz przydzielać środki na ich 

realizację (ranga 10) 

[S8] Opracować dla SZ RP strategię rozwoju definiującą ich 

cele i zadania wobec wyzwań przyszłości, pozwalającą 
konkurować z innymi obszarami funkcjonowania państwa 

(ranga 1)  

[S1]Skorelować planowanie obronne z procesem narodowego 

planowania rozwoju (ranga 6) 

 [S5] Cele i zakresy prac B+R definiować w ścisłym 

powiązaniu z potrzebą pozyskania wymaganych zdolności 

operacyjnych (ranga 11) 

[S2] Planowanie obronne realizować z wykorzystaniem 

koncepcji rozwoju zdolności operacyjnych (ranga 2) 

Zdolności operacyjne 

SZ RP 

[Sł 2] Zintensyfikować przygotowanie systemu łączności 

i sieci informatycznych na ataki o charakterze 

cyberterrorystycznym oraz ataki wykorzystujące 
wysokoenergetyczne impulsy elektromagnetyczne 

(ranga 2) 

[Sł 6] Pozyskiwanie UiSW realizować w odniesieniu do 

przyjętej wizji i strategii rozwoju SZ RP (ranga 6) 

[Sł 11] Unowocześnić system naboru do zawodowej służby 

wojskowej i NSR w odniesieniu do potrzeb profesjonalnych 

SZ (ranga 11)  

[Sł 19] Odejść od „sprzętowego” postrzegania zdolności 

operacyjnych na rzecz wdrożenia koncepcji DOTMLPFI 

(Doktryny, Organizacja, Szkolenie, UiSW, Przywództwo, 

Personel, Infrastruktura, Interoperacyjność) (ranga 19)  

 

[Sł 14] Planowanie obronne realizować z wykorzystaniem 

koncepcji  rozwoju zdolności (ranga 14) 
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[S11] Zwiększyć udział w międzynarodowych 

programach i inicjatywach w dziedzinie opracowywania, 

produkcji i pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu 

wojskowego (ranga 8) 

[S14] Wykorzystać specjalizację w wybranych obszarach 

naukowo-badawczych (optoelektronika, technologie 
radiolokacyjne, systemy łączności ,itp.) do zwiększenia 

efektywności pozyskiwania zdolności operacyjnych SZ 

RP (ranga 17) 

[S15] Uzupełnić kształtowanie kompetencji personelu o 

elementy pozwalające na proaktywne i innowacyjne działania 

(ranga 9) 

[S17] Wdrażać UiSW w sposób umożliwiający dokonanie 

„skoku technologicznego” (ranga 15) 

[S2] Planowanie obronne realizować z wykorzystaniem 

koncepcji rozwoju zdolności operacyjnych (ranga 2) 

 [S9] Określać priorytet w zakresie pozyskania zdolności 

operacyjnych (ranga 3) 

[S11] Inicjować powstanie nowych międzynarodowych 
programów w dziedzinie opracowywania, produkcji i 

pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego (ranga 8) 

[S15] Uzupełnić kształtowanie kompetencji personelu o 

elementy pozwalające na proaktywne i innowacyjne 

działania (ranga 9)  

[S12] Identyfikować możliwości wykorzystania nowych 

technologii na potrzeby systemu kierowania obroną 

państwa (np. w dziedzinie jawnej i szyfrowanej łączności 

elektronicznej) (ranga 14) 

Funkcjonowanie SZ 

RP 

[Sł 18]Zwiększyć stopień nasycenia SZ RP nowoczesnym 

UiSW (ranga 18) 

 
 [Sł 19] Podnieść poziom ukompletowania jednostek 

wojskowych (ranga 19) 

 

 

[Sł 16] Dostosować system dowodzenia SZ RP do potrzeb 
i zmieniających się warunków ich funkcjonowania (ranga 

16) 

 

[S4] Przyspieszyć wdrażanie procedur planowania 

wieloletniego, budżetu zadaniowego oraz kontroli 

zarządczej w resorcie ON (ranga 4) 

  

Relacje SZ z 

otoczeniem 

 

[Sł 3] Kształtować relacje umożliwiające zwiększenie 

zdolności pozamilitarnego systemu obronnego państwa 

do sprawnego przyjęcia na terytorium państwa wojsk 

sojuszniczych (ranga 3) 

[Sł 17] Poprawić jakość planowania obronnego poprzez 

stabilizację założeń i  treści dokumentów planistycznych 

(ranga 17) 

 

[S6] Precyzyjnie określać cele i zakresy przygotowań 
pozamilitarnych oraz przydzielać środki na ich 

realizację  

(ranga 10) 

[S5] Cele i zakresy prac B+R definiować w ścisłym 

powiązaniu z potrzebą pozyskania wymaganych zdolności 

operacyjnych (ranga 11) 

[S16] Kształtować wizerunek Sił Zbrojnych RP jako 
atrakcyjnego, wiarygodnego i pożądanego odbiorcy systemów 

uzbrojenia i sprzętu wojskowego (ranga 12) 

[S3] Planować i komunikować potrzeby SZ RP 

przedsiębiorcom tak aby umożliwić ciągłość dostaw dla SZ, 

uzbrojenia, sprzętu, środków bojowych oraz innych 

produktów i usług (ranga 13) 

 [S13] Rozszerzyć współpracę z odpowiednimi komórkami 

NATO i UE w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom 

cybernetycznym ranga 16 

[S7] Opracować i wdrożyć koncepcję współdziałania ze 

strukturami cywilnymi w ramach zintegrowanego 

podejścia do bezpieczeństwa (ranga 5) 

 
Tabela 4.1 
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Ocena szans 

Ocenę szans dla Sił Zbrojnych RP przeprowadzono z wykorzystaniem 

macierzy klasyfikacji szans. Ich klasyfikacja została określona poprzez 

uwzględnienie dwóch zmiennych tj. prawdopodobieństwa wystąpienia i wielkości 

korzyści. Iloczyn tych zmiennych pozwala na sklasyfikowanie szans na poziomie 

wysokim – kolor czerwony, umiarkowanym – kolor pomarańczowy lub niskim – 

kolor zielony. W zaproponowanym rozwiązaniu na przecięciu się tych zmiennych 

zapisano ilość i rangę zidentyfikowanych szans w Siłach Zbrojnych RP, np. 2X 

oznacza wystąpienie dwóch szans z określonym prawdopodobieństwem 

i wielkością korzyści.  

 

P
R

A
W

D
O

P
O

D
O

B
IE

O
ST

W
O

W
Y

ST
Ą

P
IE

N
IA

WYSOKIE

1.0

0.9 2X

0.8 1X 1X 3X 1X

ŚREDNIE
0.7 1X 1X 5X 1X 1X

0.6 2X 2X 3X 1X 3X 2X

NISKIE

0.5 1X 1X 1X 1X 4X

0.4 1X

0.3 1X

POMIJALNE
0.2

0.1

KLASYFIKACJA SZANS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WYSOKIE

POMIJALNA NISKA ŚREDNIA WYSOKA
UMIARKOWANE

KORZYŚDNISKIE

MACIERZ KLASYFIKACJI SZANS DLA SIŁ ZBROJNYCH RP

 
Wyniki zawarte w macierzy szans wskazują, że w wariancie 1 mamy do 

czynienia w przeważającej mierze z wysokimi lub umiarkowanymi szansami. 

Wskaźnik ilościowy wysokich do umiarkowanych szans wynosi 2,71. W związku 

z czym, najczęściej będziemy mieli do czynienia z dominacją szans wysokich nad 

umiarkowanymi. Wynika to z faktu, że w wariancie tym najliczniej 

Analiza niewykorzystania szans WARIANTU 1 
 



 

S t r o n a 118 

STRATEGICZNY PRZEGLĄD OBRONNY 2010-2011 

reprezentowane są wysokie lub średnie korzyści w powiązaniu ze średnim lub 

wysokim prawdopodobieństwem ich wystąpienia.  

W tym przypadku można wyprowadzić wniosek, że istnieją uzasadnione 

przesłanki aby niwelować ograniczenia rozwojowe dążąc do wykorzystania szans 

identyfikowanych w otoczeniu Sił Zbrojnych RP.  

Natomiast wskaźnik jakościowy wysokich do umiarkowanych szans 

wynosi 6,25. Zatem mamy do czynienia z jeszcze większą dominacją szans 

wysokich nad umiarkowanymi. Innymi słowy, najprawdopodobniej w otoczeniu 

pojawią się wyzwania w postaci szans. Jednak odmienną kwestią pozostaje ich 

wykorzystanie. W związku z czym, kluczowego znaczenia dla odniesienia sukcesu 

nabiera proaktywny (wyprzedzający) charakter działań w obszarze wykorzystania 

pojawiających się szans.  

W kontekście niwelowania słabych stron Sił Zbrojnych RP do kluczowych 

szans zaliczono: 

a) wdrażanie przez NATO i UE systemu planowania obronnego opartego na 

rozwoju zdolności; 

b) opracowanie strategii rozwoju Sił Zbrojnych RP, jako strategii 

zintegrowanej ze strategią rozwoju kraju, pozwalającą Siłom Zbrojnym 

RP konkurować z innymi obszarami funkcjonowania państwa; 

c) konieczność określania priorytetów w zakresie pozyskania zdolności 

operacyjnych. 

Ocena działań w kontekście niewykorzystania szans 

Ocenę działań w kontekście niewykorzystania szans dla Sił Zbrojnych RP 

przeprowadzono z wykorzystaniem macierzy klasyfikacji działań. 

W proponowanym rozwiązaniu klasyfikacja działań została określona poprzez 

uwzględnienie dwóch zmiennych tj. niwelowanie słabych stron oraz 

wykorzystanie pojawiających się szans. Iloczyn tych zmiennych pozwala na 

sklasyfikowanie działań na poziomie kluczowym – kolor czerwony, koniecznym – 

kolor pomarańczowy oraz pożądanym – kolor zielony. W zaproponowanym 

rozwiązaniu na przecięciu się tych zmiennych zapisano iloczyn zmiennych 

klasyfikacji działań. Zapisana tam liczba jest najbardziej pomocna w przypadku, 

gdy mamy do czynienia z porównaniem działań znajdujących się w tym samej 

grupie, np.: kluczowe, konieczne, pożądane. Przy czym, im większy iloczyn 

(liczba), tym znaczenie działań jest większe. Kolor niebieski oznacza średni 

poziom działań wyliczony w analizowanym przypadku oceny działań niwelowania 

słabych stron, tak aby wykorzystać pojawiające się szanse dla Sił Zbrojnych RP. 

Ryzyko niewykorzystania pojawiających się szans, czyli negatywne skutki 

niepodjęcia działań rośnie wraz ze wzrostem rangi szansy w powiązaniu ze 

słabymi stronami. 



 

S t r o n a 119 

STRATEGICZNY PRZEGLĄD OBRONNY 2010-2011 

MACIERZ KLASYFIKACJI DZIAŁAO 
(SZANSE A OGRANICZENIA ROZWOJOWE SIŁ ZBROJNYCH RP)
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Wyniki klasyfikacji działań wskazują, że najczęściej będziemy mieli do 

czynienia z działaniami na poziomie konieczności w procesie niwelowania słabych 

stron Sił Zbrojnych RP. Jednak zauważalne jest nieznaczne przesuniecie tego 

wyniku w kierunku ograniczeń rozwojowych, czyli zaznacza się mała dominacja 

ograniczeń rozwojowych nad wielkością szans. Najprawdopodobniej świadczy to o 

tym, że aby wykorzystać pojawiające się szanse należy najpierw zniwelować 

ograniczenia rozwojowe, a dopiero później posiadając odpowiednie zdolności 

wykorzystać pojawiające się szanse. Choć postulat ten nie budzi zastrzeżeń 

prakseologicznych, to ze względów na niepewność stanu otoczenia oraz 

ograniczenia rozwojowe może być trudny lub wręcz niemożliwy do zrealizowania 

w praktyce funkcjonowania SZ RP. Zasadniczego znaczenia nabiera wtedy 

szybkie zidentyfikowanie oraz natychmiastowe wykorzystanie pojawiających się 

szans. W związku z tym, najprawdopodobniej pojawi się trudność 

z wykorzystywaniem pojawiających się szans w otoczeniu Sił Zbrojnych RP. 
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Działania służące do zniwelowania ograniczeń rozwojowych, tak aby 

wykorzystywać pojawiające się szanse w otoczeniu Sił Zbrojnych RP powinny 

zmierzać do: 

1. Ukierunkowania i zintensyfikowania dotychczasowych działań przede 

wszystkim poprzez: 

a) precyzyjne określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych 

podmiotów biorących udział w procesie planowania obronnego, 

b) zintensyfikowanie przygotowania systemu łączności i sieci 

informatycznych na ataki o charakterze cyberterrorystycznym oraz ataki 

wykorzystujące wysokoenergetyczne impulsy elektromagnetyczne, 

c) zwiększenie stopnia nasycenia Sił Zbrojnych RP nowoczesnym 

uzbrojeniem i sprzętem wojskowym. 

2. Zmiany w dotychczasowych strukturach/systemach/działaniach przede 

wszystkim poprzez: 

a) uwzględnianie w planowaniu obronnym długoterminowej perspektywy 

rozwoju wojska, 

b) wdrożenie w planowaniu obronnym procedury priorytetyzacji potrzeb Sił 

Zbrojnych RP, 

c) zdefiniowanie w planowaniu obronnym celów konkretnych, mierzalnych 

i określonych w czasie oraz wskazywanie sposób pomiaru ich osiągania, 

d) odejście od „sprzętowego” postrzegania zdolności operacyjnych na rzecz 

wdrożenia koncepcji DOTMLPFI (Doktryny, Organizacja, Szkolenie, 

Uzbrojenie i Sprzęt Wojskowy, Przywództwo, Personel, Infrastruktura, 

Interoperacyjność), 

e) unowocześnienie systemu naboru do zawodowej służby wojskowej 

i Narodowych Sił Rezerwy. 

3. Podejmowania działań w nowych zakresach przede wszystkim poprzez: 

a) realizowanie planowania obronnego z wykorzystaniem koncepcji 

rozwoju zdolności, 

b) wykorzystywanie w planowaniu obronnym narzędzi i metod planowania, 

programowania, budżetowania oraz monitorowania i ewaluacji. 

Jednocześnie w wariancie tym wskazane jest skoncentrowanie na 

niwelowaniu następujących kluczowych słabych stron Sił Zbrojnych RP:  

1. Słabość podejścia transformacyjnego – niedostrzeganie długoterminowej 

perspektywy rozwoju wojska, koncentracja na działalności bieżącej. 

2. Nieumiejętność priorytetyzacji potrzeb wojska. 

3. Niezadowalający stan realizowanych prac mających na celu 

wypracowanie w strukturach pozamilitarnego systemu obronnego państwa 

zdolności do sprawnego przyjęcia na terytorium państwa wojsk 

sojuszniczych. 

4. Słabość systemu łączności i sieci informatycznych na ataki o charakterze 

cyberterrorystycznym oraz ataki wykorzystujące wysokoenergetyczne 

impulsy elektromagnetyczne. 
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Akceptacja ryzyka niewykorzystania szans 

Analiza akceptacji ryzyka niewykorzystania pojawiających się szans dla Sił 

Zbrojnych RP zastała przeprowadzona z wykorzystaniem macierzy poziomu 

akceptacji. Klasyfikacja poziomu akceptacji została określona poprzez 

uwzględnienie dwóch zmiennych tj. ryzyka niewykorzystania szansy oraz zysku 

z podjęcia działań niwelowania słabych stron Sił Zbrojnych RP. Iloczyn tych 

zmiennych pozwala na określenie akceptacji ryzyka niewykorzystania szans na 

poziomie wysokim – kolor zielony, umiarkowanym – kolor pomarańczowy oraz 

niskim – kolor czerwony. Przy czym, ryzyko niewykorzystania szansy jest różnicą 

między wartością 1, a wielkością szansy. W zaproponowanym rozwiązaniu na 

przecięciu się tych zmiennych zapisano iloczyn zmiennych poziomu akceptacji 

ryzyka niewykorzystania szansy. Kolor niebieski przedstawia wynik 

prowadzonych badań w obszarze poziomu akceptacji ryzyka niewykorzystania 

szans w Siłach Zbrojnych RP.  
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Wyniki zwarte w macierzy poziomu akceptacji ryzyka niewykorzystania 

szans w wariancie 1 wskazują, że jest on akceptowalny. Znajduje się on jednak 

w części oznaczonej jako „umiarkowany poziom akceptacji”, co wskazuje, że 

z punktu widzenia Sił Zbrojnych RP należy przy podejmowaniu decyzji o jego 

wyborze brać pod uwagę wszystkie uwarunkowania mogące zagrozić jego 

realizacji. Przy czym, w tym rozwiązaniu odniesienie korzyści jest możliwe przede 
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wszystkim poprzez niwelowanie słabych stron, tak aby wykorzystywać 

pojawiające się szanse w obszarze obronności państwa.  
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STRATEGICZNY KIERUNEK TRANSFORMACJI SIŁ 

ZBROJNYCH RP – WARIANT 2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ISTOTA WARIANTU:  
Przeciwdziałanie pojawiającym się zagrożeniom 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:  
Poprawa sposobu funkcjonowania Sił Zbrojnych RP 

przy reaktywnym unikaniu zagrożeń  

WARIANT 2 
SELEKTYWNY ROZWÓJ 
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Propozycję działań stanowiących istotę drugiego wariantu strategicznego 

kierunku transformacji Sił Zbrojnych RP przedstawiono w poniższych 

zestawieniach oraz zbiorczo w tabeli 4.2.  

Prezentacji działań zaproponowanych w tym wariancie dokonano tak samo 

jak w Wariancie 1. Jedyna różnica występuje w oznaczeniu oraz kolorze 

podkreślenia działań będących odpowiedzią na zagrożenia. Działania te 

oznaczono symbolem [Z] oraz podkreślono kolorem szarym.  

 

Propozycje działań w WARIANCIE 2 

Zarządzanie 

strategiczne SZ RP 

Ukierunkowanie i zintensyfikowanie dotychczasowych działań 

[Z3] Priorytetyzować cele rozwoju Sił Zbrojnych RP aby 
zapobiec skutkom ewentualnych wahań wielkości 

budżetu MON powodujących zakłócenia w stabilnym 

rozwoju SZ (ranga 1) 

 [Sł 1] W planowaniu obronnym wdrożyć procedury 

priorytetyzacji potrzeb Sił Zbrojnych (ranga 1)  

[Sł 5] W planowaniu obronnym wykorzystywać 

narzędzia i metody planowania, programowania,  
budżetowania oraz monitorowania i ewaluacji  

(ranga 5) 

[Sł 10] W planowaniu obronnym wdrożyć rozwiązania 

umożliwiające określanie kierunków rozwoju SZ RP 

przy braku jednoznacznie zidentyfikowanego 

przeciwnika oraz skali zagrożeń (ranga 10) 

[Sł 10] Rozwijać kompetencje przywódcze kadry 

kierowniczej i dowódczej w zakresie wdrażania zmian  

ranga 10 

[Sł 12] W planowaniu obronnym definiować cele 

konkretne, mierzalne i określone w czasie oraz 

wskazywać sposób pomiaru ich osiągania (ranga 12) 

[Sł 13] Konsekwentnie egzekwować osiąganie celów  

w zakresie reorganizacji sił zbrojnych (ranga 13) 

[Sł 17] Rozwijać kompetencje w zakresie umiejętności 
projektowania zmian systemowych na szczeblu 

strategicznym (ranga 17) 
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Zdolności 

operacyjne SZ RP 

Funkcjonowanie 

SZ RP 

[Sł 9] Dostosować system dowodzenia SZ RP do 
potrzeb i zmieniających się warunków ich 

funkcjonowania (ranga 9) 

[Sł 18] Zintensyfikować działania prowadzące do 

zbycia zbędnej infrastruktury wojskowej oraz 

obniżenia kosztów utrzymania i poprawy stanu 

infrastruktury pozostającej w zasobach Sił Zbrojnych  

(ranga 18) 

Relacje SZ RP  

z otoczeniem 

[Sł 3] Poprawa jakości planowania obronnego poprzez 

stabilizację założeń i treści dokumentów 

planistycznych (ranga 3) 

[Z6] Cele i zakresy prac B+R definiować w ścisłym 

powiązaniu z potrzebą pozyskania wymaganych 

zdolności operacyjnych  

(ranga 7) 
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Zmiany w dotychczasowych 

strukturach/systemach/działaniach 

Zarządzanie 

strategiczne SZ RP 

[Z2+Z1] Podjąć działania zmierzające do konsolidacji 

systemu obronnego państwa, tak aby zapewnić 

uwzględnienie aspektów bezpieczeństwa w polityce 

rozwoju państwa (ranga 2+3) 

[Sł 2] Precyzyjnie określić zakres odpowiedzialności 

poszczególnych podmiotów biorących udział w 

procesie planowania obronnego (ranga 2) 

[Sł 5] Systematyczne i planowe prowadzenie działań 

restrukturyzacyjnych (ranga 5) 

[Sł 7] Poprawa jakości planowania obronnego w celu 

ograniczenia częstotliwości zmian założeń i  treści 

dokumentów planistycznych (ranga 7) 

 [Sł 14] Zdefiniowanie i wdrożenie jednolitego pakietu 
zdolności operacyjnych dla sił ekspedycyjnych  

i pozostających w kraju (ranga 14) 

 [Sł 16] Skorelować planowanie obronne z procesem 

narodowego planowania rozwoju (ranga 16) 

[Z5] W planowaniu obronnym wdrożyć procedury 

optymalizacji kosztów i minimalizowania ryzyka 

pozyskania nowych technologii obronnych (ranga 4) 

[Z7] Odejść od „sprzętowego” postrzegania zdolności 

operacyjnych na rzecz podejścia „zdolnościowego” 

(ranga 5) 

[Z8] Planować i komunikować potrzeby SZ RP 

przedsiębiorcom, tak aby umożliwić ciągłość dostaw 

dla SZ, uzbrojenia, sprzętu, środków bojowych oraz 

innych produktów i usług (ranga 6)  

 [Sł 7] Planowanie obronne realizować  
z wykorzystaniem koncepcji  rozwoju zdolności  

(ranga 7) 

 

[Sł 17] Budować program rozwoju SZ RP zgodnie  

z wymogami regulacji dotyczących planowania 
rozwoju kraju oraz potrzebami pozyskania i rozwijania 

zdolności operacyjnych (ranga 17) 

 

Zdolności 

operacyjne SZ RP 
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Podejmowanie działań w nowych zakresach 

Zarządzanie 

strategiczne SZ RP 

[Sł 3] W planowaniu obronnym uwzględniać 
długoterminową perspektywę rozwoju sił zbrojnych 

(ranga 3) 

[Sł 5] W planowaniu obronnym wykorzystywać 

narzędzia i metody planowania, programowania,  

budżetowania oraz monitorowania i ewaluacji  

(ranga 5) 

 

[Z4] Budowanie wizerunku SZ RP jako atrakcyjnego  
i wiarygodnego pracodawcy (ranga 8) 

Relacje SZ RP  

z otoczeniem 
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Tabela 4.2. STRATEGICZNY KIERUNEK TRANSFORMACJI: WARIANT 2 

Istota wariantu: Przeciwdziałanie pojawiającym się zagrożeniom 

Sposób postępowania: Poprawa sposobu funkcjonowania Sił Zbrojnych RP przy reaktywnym unikaniu zagrożeń 

 
Ukierunkowanie i zintensyfikowanie dotychczasowych 

działań 

Zmiany w dotychczasowych  

strukturach/systemach/działaniach 

Podejmowanie działań w nowych zakresach 

O
B

S
Z
A

R
Y

 

Zarządzanie 

strategiczne SZ RP 

[Z3] Priorytetyzować cele rozwoju Sił Zbrojnych RP aby 
zapobiec skutkom ewentualnych wahań wielkości budżetu 

MON powodujących zakłócenia w stabilnym rozwoju SZ 

(ranga 1) 

[Sł 1] W planowaniu obronnym wdrożyć procedury 

priorytetyzacji potrzeb Sił Zbrojnych (ranga 1)  

[Sł 5] W planowaniu obronnym wykorzystywać narzędzia i 

metody planowania, programowania,  budżetowania oraz 

monitorowania i ewaluacji (ranga 5) 

[Sł 10] W planowaniu obronnym wdrożyć rozwiązania 

umożliwiające określanie kierunków rozwoju SZ RP przy 

braku jednoznacznie zidentyfikowanego przeciwnika oraz 

skali zagrożeń (ranga 10) 

[Sł 10] Rozwijać kompetencje przywódcze kadry 
kierowniczej i dowódczej w zakresie wdrażania zmian  

ranga 10 

[Sł 12] W planowaniu obronnym definiować cele 

konkretne, mierzalne i określone w czasie oraz wskazywać 

sposób pomiaru ich osiągania (ranga 12) 

[Sł 13] Konsekwentnie egzekwować osiąganie celów w 

zakresie reorganizacji sił zbrojnych (ranga 13) 

[Sł 17] Rozwijać kompetencje w zakresie umiejętności 

projektowania zmian systemowych na szczeblu 

strategicznym (ranga 17) 

 

[Z2+Z1] Podjąć działania zmierzające do konsolidacji 
systemu obronnego państwa, tak aby zapewnić 

uwzględnienie aspektów bezpieczeństwa w polityce rozwoju 

państwa (ranga 2+3) 

[Sł 2] Precyzyjnie określić zakres odpowiedzialności 

poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie 

planowania obronnego (ranga 2) 

[Sł 5] Systematyczne i planowe prowadzenie działań 

restrukturyzacyjnych (ranga 5) 

[Sł 7] Poprawa jakości planowania obronnego w celu 

ograniczenia częstotliwości zmian założeń i  treści 

dokumentów planistycznych (ranga 7) 

 [Sł 14] Zdefiniowanie i wdrożenie jednolitego pakietu 

zdolności operacyjnych dla sił ekspedycyjnych i 

pozostających w kraju (ranga 14) 

 [Sł 16] Skorelować planowanie obronne z procesem 

narodowego planowania rozwoju (ranga 16) 

 

[Sł 5] W planowaniu obronnym wykorzystywać narzędzia i 
metody planowania, programowania,  budżetowania oraz 

monitorowania i ewaluacji. ranga 5 

[Sł 3] W planowaniu obronnym uwzględniać 

długoterminową perspektywę rozwoju sił zbrojnych. ranga 

3 
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Zdolności operacyjne 

SZ RP 

[Z6] Cele i zakresy prac B+R definiować w ścisłym 

powiązaniu z potrzebą pozyskania wymaganych zdolności 

operacyjnych  
(ranga 7) 

 

[Z5] W planowaniu obronnym wdrożyć procedury 

optymalizacji kosztów i minimalizowania ryzyka 

pozyskania nowych technologii obronnych (ranga 4) 

[Z7] Odejść od „sprzętowego” postrzegania zdolności 
operacyjnych na rzecz podejścia „zdolnościowego” (ranga 

5) 

[Z8] Planować i komunikować potrzeby SZ RP 

przedsiębiorcom, tak aby umożliwić ciągłość dostaw dla 

SZ, uzbrojenia, sprzętu, środków bojowych oraz innych 

produktów i usług. ranga 6  

[Sł 7] Planowanie obronne realizować z wykorzystaniem 

koncepcji  rozwoju zdolności (ranga 7) 

[ Sł 17] Budować program rozwoju SZ RP zgodnie z 

wymogami regulacji dotyczących planowania rozwoju 

kraju oraz potrzebami pozyskania i rozwijania zdolności 

operacyjnych (ranga 17) 

 

 

Funkcjonowanie SZ 

RP 

[Sł 9] Dostosować system dowodzenia SZ RP do potrzeb i 

zmieniających się warunków ich funkcjonowania (ranga 

9) 

[Sł 18] Zintensyfikować działania prowadzące do zbycia 
zbędnej infrastruktury wojskowej oraz obniżenia kosztów 

utrzymania i poprawy stanu infrastruktury pozostającej w 

zasobach Sił Zbrojnych  (ranga 18) 

  

Relacje SZ z 

otoczeniem 

[Sł 3] Poprawa jakości planowania obronnego poprzez 

stabilizację założeń i treści dokumentów planistycznych 

(ranga 3) 

 [Z4] Budowanie wizerunku SZ RP jako atrakcyjnego i 

wiarygodnego pracodawcy (ranga 8) 

 

Tabela 4.2. 
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Ocena ryzyka 
Ocenę ryzyka dla Sił Zbrojnych RP przeprowadzono z wykorzystaniem 

macierzy ryzyka. Klasyfikacja ryzyka została określona poprzez uwzględnienie 

dwóch zmiennych tj. prawdopodobieństwa wystąpienia i wielkości zagrożenia. 

Iloczyn tych zmiennych pozwala na sklasyfikowanie ryzyka jako:  

1) Ryzyko wysokie (oznaczone kolorem czerwonym) – przewidywane 

konsekwencje oddziaływania powstałej niezgodności powodują krytyczne 

(fundamentalne) zagrożenia dla sprawnego funkcjonowania systemu lub procesu, 

w tym przede wszystkim stwarzające bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 

zdrowia lub życia ludzi. W następstwie tych uwarunkowań wykonawca nie spełni 

stawianych przed nim wymagań. 

2) Ryzyko umiarkowane (oznaczone kolorem pomarańczowym) –

przewidywane konsekwencje oddziaływania powstałej niezgodności powodują 

istotne zagrożenia dla sprawnego funkcjonowania systemu lub procesu, a w tym 

takie, które może bezpośrednio spowodować niebezpieczeństwo utraty zdrowia 

lub życia ludzi. W następstwie tych uwarunkowań wykonawca może nie spełnić 

części stawianych przed nim wymagań. 

3) Ryzyko niskie (oznaczone kolorem zielonym) – przewidywane 

konsekwencje oddziaływania powstałej niezgodności nie powinny powodować 

istotnego zagrożenia dla sprawnego funkcjonowania systemu lub procesu i nie 

przekładają się w sposób bezpośredni na utratę zdrowia lub życia ludzi. 

W następstwie tych uwarunkowań wykonawca powinien spełnić wszystkie 

stawiane przed nimi wymagania.  

W zaproponowanym rozwiązaniu na przecięciu się tych zmiennych 

zapisano ilość zdarzeń, np. 2X oznacza wystąpienie dwóch zdarzeń z określonym 

prawdopodobieństwem i wielkością zagrożenia.  

Wyniki zawarte w macierzy klasyfikacji ryzyka wskazują, że w wariancie 2 

mamy do czynienia w przeważającej mierze z umiarkowanym lub wysokim 

ryzykiem. Wskaźnik ilościowy ryzyka wysokiego do umiarkowanego wynosi 0,87. 

W związku z tym, najprawdopodobniej częściej będzie występować ryzyko 

umiarkowane niż wysokie. Jednak ze względu na wpływ wielkości ryzyka na 

funkcjonowanie SZ RP istnieją uzasadnione przesłanki do wyprowadzenia 

wniosku, że niwelowanie słabych stron Sił Zbrojnych RP w dużej mierze będzie 

zdeterminowane poprzez przeciwdziałanie wysokiemu ryzyku. W tym przypadku 

spowodowanie, aby dany czynnik ryzyka został usunięty lub ograniczony 

wymagać może kosztownych i długotrwałych działań. 

 

Analiza ryzyka WARIANTU 2 
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WYSOKIE

1.0

0.9

0.8 2X 4X 2X

ŚREDNIE
0.7 1X 2X 3X

0.6 1X 1X 1X

NISKIE

0.5 5X 1X 2X 2X

0.4

0.3 1X 1X

POMIJALNE
0.2

0.1

KLASYFIKACJA RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WYSOKIE

POMIJALNE NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE
UMIARKOWANE

ZAGROŻENIENISKIE

MACIERZ KLASYFIKACJI RYZYKA DLA SIŁ ZBROJNYCH RP  

 

Natomiast wskaźnik jakościowy ryzyka wysokiego do umiarkowanego 

wynosi 1,80. Zatem występuje następująca prawidłowość: chociaż ilościowo 

dominują sytuacje umiarkowanego ryzyka, to w sensie jakościowym, tj. pod 

względem znaczenia, dominują (mniej liczne) sytuacje wysokiego ryzyka. Mają 

więc one większą wagę. Najprawdopodobniej w otoczeniu pojawią się jakościowe 

wyzwania w postaci niwelowania ograniczeń rozwojowych Sił Zbrojnych RP 

poprzez przeciwdziałanie relatywnie małej liczbie zagrożeń, ale o dużym 

znaczeniu.  

W kontekście niwelowania słabych stron Sił Zbrojnych RP do kluczowych 

czynników ryzyka zaliczono: 

1) Pomijanie aspektów bezpieczeństwa w polityce rozwoju państwa. 

2) Okresowe wahania wielkości budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej 

powodujące zakłócenia w stabilnym rozwoju Sił Zbrojnych RP. 

3) Duże koszty i ryzyko pozyskania nowych technologii obronnych. 

4) Promowanie podejścia nastawionego na pozyskanie konkretnego 

sprzętu lub uzbrojenia, bez uwzględnienia potrzeb zdolności 

operacyjnych. 
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Klasyfikacja działań w kontekście ryzyka nieprzeciwdziałania 

zagrożeniom 

Ocenę działań w kontekście ryzyka dla Sił Zbrojnych RP przeprowadzono 

z wykorzystaniem macierzy klasyfikacji działań. W proponowanym rozwiązaniu 

klasyfikacja działań została określona poprzez uwzględnienie dwóch zmiennych 

tj. niwelowanie ograniczeń rozwojowych oraz przeciwdziałanie ryzyku. Iloczyn 

tych zmiennych pozwala na sklasyfikowanie działań na poziomie kluczowym – 

kolor czerwony, koniecznym – kolor pomarańczowy oraz pożądanym – kolor 

zielony. W zaproponowanym rozwiązaniu na przecięciu się tych zmiennych 

zapisano iloczyn zmiennych klasyfikacji działań. Zapisana tam liczba jest 

pomocna w przypadku, gdy mamy do czynienia z porównaniem działań 

znajdujących się w tej samej grupie, np.: kluczowe, konieczne, pożądane. Przy 

czym, im większy iloczyn (liczba), tym znaczenie działań jest większe. Otrzymany 

wynik (zaznaczony kolorem niebieskim) oznacza, że najczęściej konieczne będzie 

niwelowanie słabych stron Sił Zbrojnych RP w celu przeciwdziałania 

zagrożeniom. 

MACIERZ  KLASYFIKACJI DZIAŁAO
(RYZYKO A SŁABE STRONY SIŁ ZBROJNYCH RP)
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KLASYFIKACJA DZIAŁAO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KLUCZOWE

POMIJALNE NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE
KONIECZNE

RYZYKO (średnia: 3,61)
POŻĄDANE

SKLASYFIKOWANY 
POZIOM DZIAŁAO

 

Wyniki zawarte w powyższej macierz wskazują na większe przesunięcie 

klasyfikacji działań w kierunku ograniczeń rozwojowych. Innymi słowy, 

występuje dominacja ograniczeń rozwojowych nad wielkością ryzyka. W związku 

z tym, Siły Zbrojne RP ze względu na posiadanie dużej ilości ograniczeń 

rozwojowych i wysokiego ich znaczenia, z trudnością będą przeciwdziałać nawet 
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niskiemu ryzyku. Uzasadniony jest postulat skoncentrowania się na działaniach 

związanych z kluczowym ryzykiem, a podejmowane działania mogą odnosić do 

unikania, przeniesienia, minimalizacji lub akceptacji ryzyka. 

Działania służące zniwelowaniu ograniczeń rozwojowych, tak aby 

przeciwdziałać ryzyku w otoczeniu Sił Zbrojnych RP powinny zmierzać do: 

1. Ukierunkowania i zintensyfikowania dotychczasowych działań przede 

wszystkim poprzez: 

a) wykorzystywanie narzędzi i metod planowania, programowania, 

budżetowania oraz monitorowania i ewaluacji w planowaniu obronnym,  

b) zdefiniowanie celów konkretnych, mierzalnych i określonych w czasie 

oraz wskazywanie sposobu pomiaru ich osiągania. 

c) wdrożenie procedur priorytetyzacji potrzeb Sił Zbrojnych RP, 

d) rozwijanie kompetencji przywódczych kadry kierowniczej i dowódczej 

w zakresie wdrażania zmian, 

e) zdefiniowanie celów i zakresów prac badawczo - rozwojowych w ścisłym 

powiązaniu z potrzebą pozyskania wymaganych zdolności operacyjnych. 

2. Zmiany w dotychczasowych strukturach/systemach/działaniach przede 

wszystkim poprzez: 

a) precyzyjne określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych 

podmiotów biorących udział w procesie planowania obronnego, 

b) zniwelowanie przypadkowości i doraźnego charakteru działań 

restrukturyzacyjnych, 

c) zdefiniowanie i wdrożenie jednolitego pakietu zdolności operacyjnych 

dla sił ekspedycyjnych i pozostających w kraju,  

d) poprawę jakości planowania obronnego w celu ograniczenia 

częstotliwości zmian założeń i treści dokumentów planistycznych, 

e) skorelowanie planowania obronnego z procesem narodowego 

planowania rozwoju, 

f) wykorzystanie koncepcji rozwoju zdolności w planowaniu obronnym, 

g) budowanie programu rozwoju Sił Zbrojnych RP zgodnie z wymogami 

regulacji dotyczących planowania rozwoju kraju oraz potrzebami 

pozyskania i rozwijania zdolności operacyjnych.  
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3. Podejmowanie działań w nowych zakresach przede wszystkim poprzez: 

h) wykorzystywanie nowych narzędzi i metod planowania, programowania, 

budżetowania oraz monitorowania i ewaluacji w planowaniu obronnym, 

i) uwzględnianie długoterminowej perspektywy rozwoju sił zbrojnych 

w procesie planowania obronnego. 

Jednocześnie w wariancie tym uzasadnione jest skoncentrowanie się na 

niwelowaniu następujących kluczowych ograniczeń rozwojowych Sił Zbrojnych 

RP:  

1. Przypadkowości i doraźnemu charakterowi działań restrukturyzacyjnych. 

2. Permanentnej i przeciągającej się reorganizacja sił zbrojnych. 

3. Słabość systemu łączności i sieci informatycznych na ataki o charakterze 

cyberterrorystycznym oraz ataki wykorzystujące wysokoenergetyczne 

impulsy elektromagnetyczne. 

 
Akceptacja ryzyka nieprzeciwdziałania zagrożeniom 

 

Analiza akceptacji ryzyka w Siłach Zbrojnych RP zastała przeprowadzona 

z wykorzystaniem macierzy akceptacji ryzyka. Klasyfikacja poziomu ryzyka 

została określona poprzez uwzględnienie dwóch zmiennych tj. wielkości ryzyka 

oraz zysku z podjęcia działań niwelowania ograniczeń rozwojowych Sił Zbrojnych 

RP. Iloczyn tych zmiennych pozwala na określenie akceptacji ryzyka na poziomie 

wysokim – kolor zielony, umiarkowanym – kolor pomarańczowy oraz niskim – 

kolor czerwony. Na przecięciu się tych zmiennych zapisano iloczyn poziomu 

akceptacji działań. Zapisana tam liczba jest pomocna w przypadku, gdy 

porównujemy opracowane warianty działań znajdujące się na tym samym 

poziomie akceptacji, np.: wysokim, umiarkowanym, niskim. W zaproponowanym 

rozwiązaniu kolor niebieski przedstawia wynik prowadzonych badań w obszarze 

poziomu akceptacji działań w Siłach Zbrojnych RP. Zakłada się, że w miarę 

wzrostu poziomu ryzyka i spadku zysku20 poziom akceptacji ryzyka maleje. 

Natomiast wraz ze spadkiem poziomu ryzyka i wzrostem zysku poziom akceptacji 

ryzyka wzrasta. 

                                                           
20

 Zysk rozumiany jest jako spełnienie wymagań wobec Sił Zbrojnych RP. 
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Wyniki zawarte w macierzy poziomu akceptacji ryzyka wariantu 2 

wskazują, że jest on umiarkowanie akceptowalny. Przy czym, w obszarze 

odniesienia korzyści kluczowego znaczenia nabiera niwelowanie słabych stron, 

tak aby aktywnie przeciwdziałać pojawiającym się zagrożeniom.  

 

 

 

 

Wyniki prowadzonych badań pozwalają wyprowadzić wniosek, że nadal 

w Siłach Zbrojnych RP rzeczywistość jest postrzegana przez pryzmat 

przeciwdziałania ryzyku, a nie wykorzystywania pojawiających się szans. 

W związku z czym, takie minimalistyczne (zachowawcze) podejście może 

spowodować utratę lub ograniczenie odniesienia korzyści z pojawiających się 

szans.  

Potwierdzają to informacje zawarte w scenariuszach otoczenia, gdzie 

w obszarze uwarunkowań ekonomiczno-gospodarczych oraz techniczno-

technologicznych istnieje duże ryzyko niewykorzystania szans. Zatem, 

najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z sytuacją, gdzie ze względu na 

Wnioski z analizy ryzyka 
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pesymizm nie zostaną dostrzeżone w nich pojawiające się wysoce prawdopodobne 

korzyści. Z kolei odwrotna sytuacja jest w obszarze uwarunkowań militarnych, 

gdzie istnieje ryzyko nieprzeciwdziałania wysoce prawdopodobnym zagrożeniom. 

W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której istnieje optymizm co do 

zagrożeń militarnych.  

Takie postrzeganie rzeczywistości powoduje duże ryzyko, że Siły Zbrojne 

RP z jednej strony nie wykorzystają szans w obszarze ekonomiczno-

gospodarczym oraz techniczno-technologicznym, z drugiej w zasadniczym  

obszarze ich działalności, czyli uwarunkowań militarnych będą pomijane 

prawdopodobne zagrożenia. Taka sytuacja jest sama w sobie ryzykogenna  

z punktu widzenia efektywnego wypełniania misji Sił Zbrojnych RP. 
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W1 – wariant 1
W2 – wariant 2

MACIERZ  POZIOMU AKCEPTACJI RYZYKA WARIANTU 1 i 2   

 

Z punktu widzenia zysku z podjętych działań dla niwelowania ograniczeń 

rozwojowych, a przeciwdziałania ryzyku lub wykorzystania szans bardziej 

akceptowalny jest wariant 2. Jednak jest on wariantem minimalistycznym  

i statycznym, nastawionym na przeciwdziałanie zagrożeniom, a nie na aktywne 

wykorzystywanie pojawiających się szans w otoczeniu Sił Zbrojnych RP. Tym 

samym, może to negatywnie wpłynąć na odniesienie sukcesu przez SZ RP, które 

zamiast strategii rozwojowej przyjmują strategię trwania.  
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Natomiast wariant 1 posiada nieco niższy ale nadal akceptowalny poziom 

ryzyka. Cechuje go jednak prorozwojowy charakter oraz zintegrowane 

rozwiązywanie problemów funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. Sprawne 

wykorzystywanie pojawiających się szans może przyśpieszyć ich modernizację. 

Wariant ten jest optymalny dla strategii rozwojowej. 

Biorąc pod uwagę wyniki badań związanych z ryzykiem w kontekście 

scenariuszów otoczenia, niwelowania słabych stron oraz systemowego 

postrzegania Sił Zbrojnych RP korzystniejszy jest wybór wariantu 1. 

 

KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU – POWODZENIA PROCESU 

TRANSFORMACJI SIŁ ZBROJNYCH RP 

Wnioski przeprowadzonej analizy oraz opracowanie wariantów 

strategicznych kierunków transformacji Sił Zbrojnych RP pozwoliło na 

zidentyfikowanie kluczowych czynników sukcesu.  

Przyjęto, że spośród wielu czynników, które odnosiły się do silnych 

i słabych stron, pojawiających się szans oraz zagrożeń oraz relacji pomiędzy tymi 

elementami, istnieje tylko kilka, które są najważniejsze i decydują o osiągnięciu 

sukcesu wdrożenia zaproponowanych wariantów. Jednocześnie warunkują one 

spełnienie zidentyfikowanych wymagań wobec Sił Zbrojnych w nakreślonej 

perspektywie 25 lat.  

Zdefiniowano, iż kluczowe czynniki sukcesu to: warunki, których 

spełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celów w drodze realizacji działań 

zawartych w danym wariancie. 
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I. W obszarze zarządzania strategicznego SZ RP 

 

 

 

 

II. W obszarze zdolności operacyjnych SZ RP21 

 

 

 

 

 

III. W obszarze funkcjonowania SZ RP 

 

 

 

 

 

IV. W obszarze relacji SZ RP z otoczeniem 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Komponenty funkcjonalne zdolności operacyjnych rozumiane jako system zarządzania 
zdolnościami w zakresie: regulacji prawnych i normatywnych, struktur, personelu, szkolenia, 
przygotowania liderów, UiSW, infrastruktury oraz interoperacyjności. 

KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU 

Wdrożenie zasad zarządzania strategicznego 

w resorcie obrony narodowej 

Zmiana podejścia do zdolności operacyjnych,  

od postrzegania ich tylko przez pryzmat UiSW 

na rzecz całościowego rozwoju ich komponentów 

funkcjonalnych 

Dopasowanie struktur Sił Zbrojnych RP oraz poziomu 

ukompletowania jednostek wojskowych adekwatnie  

do zadań 

Stworzenie warunków do partnerskiej współpracy 

z otoczeniem w zakresie osiągania celów 
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PORÓWNANIE WARIANTÓW 

STRATEGICZNYCH KIERUNKÓW 

TRANSFORMACJI SIŁ 

ZBROJNYCH RP 
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Tabela 4.3. PORÓWNANIE WARIANTÓW STRATEGICZNYCH KIERUNKÓW TRANSFORMACJI SIŁ ZBROJNYCH RP 

 
 WARIANT I WARIANT II 

Nazwa Zintegrowany rozwój Selektywny rozwój 

Istota wariantu Wykorzystywanie pojawiających się szans Przeciwdziałanie pojawiającym się zagrożeniom 

Sposób postępowania w wariancie Działania pro aktywne Działania reaktywne 

Cechy wariantu 

1. Innowacyjnośd 

2. Kreatywnośd 

3. Dynamika 

4. Zarządzanie ryzykiem 

5. Zarządzanie przyszłością 

6. Otwartośd na otoczenie 

7. Podejmowanie wyzwao 

1. Inercja 

2. Dostosowanie 

3. Ostrożnośd 

4. Unikanie ryzyka 

5. Skupienie na ograniczeniach 

6. Dryf rozwojowy 

7. Stabilizacja 

Kluczowe działania w wariancie 

1. Wprowadzenie nowoczesnych zasad zarządzania strategicznego Siłami 
Zbrojnymi RP; 

2. Nowe podejście do definiowania i sposobów pozyskiwania zdolności 
operacyjnych Sił Zbrojnych RP; 

3. Poprawa efektywności funkcjonowania Sił Zbrojnych RP; 

4. Kształtowanie nowych jakościowo relacji Sił Zbrojnych RP z otoczeniem, 
poprzez wykorzystanie koncepcji zintegrowanego podejścia do bezpieczeostwa.     

1. Poprawa jakości procesu planowania obronnego poprzez ustalenie 
mechanizmów priorytetyzacji celów rozwoju Sił Zbrojnych RP; 

2. Optymalizacja kosztów i minimalizacja ryzyka pozyskiwania zdolności 
operacyjnych Sił Zbrojnych RP; 

3. Reorganizacja systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP; 

4. Budowanie wizerunku Sił Zbrojnych RP jako atrakcyjnego i wiarygodnego 
pracodawcy. 

Suma iloczynów interakcji 
czynników zewnętrznych i 
wewnętrznych SZ RP 

48,231 46,389 

Suma interakcji czynników 
zewnętrznych i wewnętrznych SZ RP 1102 640 

Wyzwania determinujące realizację 
wariantu 

1. Odejście od koncentracji uwagi kadry kierowniczej i dowódczej na bieżących 
aspektach funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. 

2. Zdefiniowanie i przyjęcie długoterminowych celów rozwoju Sił Zbrojnych RP. 

3. Unikanie tendencji do podejmowania działao doraźnych dotyczących rozwoju 
Sił Zbrojnych RP. 

1. Wdrożenie procedur priorytetyzacji potrzeb Sił Zbrojnych RP, z wykorzystaniem 
odpowiednich narzędzi i metod planowania. 

2. Precyzyjne określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych podmiotów 
biorących udział w procesie planowania obronnego. 

Szanse determinujące realizację 
wariantu 

1. Uwzględnienie spraw obronności i bezpieczeostwa paostwa w narodowych 
dokumentach strategicznych; 

2. Zmiana postrzegania spraw obronności i bezpieczeostwa paostwa poprzez 
wdrożenie koncepcji zintegrowanego podejścia do bezpieczeostwa. 

 

1. Zapobieganie skutkom wahao wielkości budżetu MON dla procesu rozwoju Sił 
Zbrojnych RP; 

2. Konsolidacja systemu obronnego paostwa. 
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Akceptowalnośd 
(możliwe korzyści dokonania 
wyboru danego wariantu) 

Polityka obronna:  

 poprawa relacji z partnerami w NATO i UE 

 poprawa funkcjonowania systemu obronnego paostwa 

 poprawa komunikacji z otoczeniem 

Modernizacja techniczna:  

 zwiększenie stopnia nasycenia SZ RP nowoczesnym UiSW 

 zmniejszenie nawisu remontowego 

 lepsze relacje z przemysłem obronnym 

 szybsza absorpcja nowych technologii 

Szkolnictwo wojskowe: 

 przygotowanie szkolnictwa zawodowego na potrzeby realizacji zadao przez 
Siły Zbrojne 

 kreowanie postaw nastawionych na innowacyjnośd  

Finansowanie SZ RP:  

 zwiększenie pozycji konkurencyjnej wobec innych działów administracji 
rządowej 

Działalnośd kadrowa:  

 doskonalenie kadr SZ RP 

 poprawa efektywności naboru do NSR i służby wojskowej 

 zwiększenie stopnia ukompletowania jednostek wojskowych 

Transformacja SZ RP:  

 zwiększenie poziomu zdolności operacyjnych SZ RP 

 zwiększenie stopnia użyteczności prac B+R na rzecz pozyskania pożądanych 
zdolności operacyjnych SZ RP 

 zwiększenie stopnia interoperacyjności SZ RP 

 zwiększenie poziomu sieciocentryczności 

Polityka obronna:  

 powolna ewolucja systemu obronnego paostwa 

 identyfikowanie i reagowanie na pojawiające się ograniczenia 

Modernizacja techniczna:  

 zahamowanie tempa starzenia UiSW 

 minimalizacja ryzyka podjęcia błędnych decyzji 

 inwestowanie w dojrzałe technologie (już wdrożone i sprawdzone) 

Szkolnictwo wojskowe: 

 zachowanie stanu wyższego szkolnictwa wojskowego 

Finansowanie SZ RP:  

 dążenie do utrzymania stabilności finansowania 

 reaktywne reagowanie na zmiany poziomu finansowania 

Działalnośd kadrowa:  

 kontynuacja procesu doskonalenia kadr SZ RP w obecnym tempie 

Transformacja SZ RP:  

 osiągnięcie celów transformacji w długiej perspektywie 

Adekwatnośd 
(stopieo dopasowania danego 
wariantu do warunków w jakich 
będzie odbywało się jego 
wdrażanie) 

Przewidywany poziom wykorzystania szans kreowanych przez otoczenie:  wysoki 

Przewidywany poziom minimalizowania zagrożeo: średni/wysoki 

Przewidywany poziom wykorzystania szans kreowanych przez otoczenie: niski 

Przewidywany poziom minimalizowania zagrożeo: wysoki 

Wykonalnośd 
(możliwośd realizacji wariantu w 
praktyce) 

Przewidywany stopieo osiągnięcia wymagao rozwojowych: wysoki 

Realnośd:  wysoka 

Postrzeganie Sił Zbrojnych RP poprzez pryzmat realizacji wariantu: 

pozytywne 

Przewidywany stopieo osiągnięcia wymagao rozwojowych: średni 

Realnośd: wysoka 

Postrzeganie Sił Zbrojnych RP poprzez pryzmat realizacji wariantu: 

neutralne/negatywne 

 

Tabela 4.3. 
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PROFIL WARIANTÓW STRATEGICZNYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SZ RP 

 
PUNKT DOCELOWY 

Siły Zbrojne RP 2035 
Kryteria 
                             Skala 

bardzo 
duże 

duże średnie małe 
bardzo 
małe 

Tempo zmiany      
Podejmowanie ryzyka      

Innowacyjnośd      
Dynamika działao      

Otwartośd na otoczenie      
Podejmowanie wyzwao      

Ostrożnośd 
działao/podejmowania 

decyzji 

     

Proaktywnośd      
Reaktywnośd, inercja      

Skupienie na ograniczeniach      
Wykorzystywanie szans      

 
PUNKT WYJŚCIA 

Siły Zbrojne RP 2011 
 

Legenda  
 Wariant zintegrowanego rozwoju 

 Wariant selektywnego rozwoju 
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WNIOSKI Z OCENY I PORÓWNANIA WARIANTÓW 

Na te relacje należy spojrzeć z punktu widzenia spełnienia wymagań 

rozwojowych Sił Zbrojnych RP. Istotę działań realizowanych w ramach wariantu 

„rozwój zintegrowany” można określić w następujący sposób: 

8. Wprowadzenie nowoczesnych zasad zarządzania strategicznego Siłami 

Zbrojnymi RP; 

9. Nowe podejście do definiowania i sposobów pozyskiwania zdolności 

operacyjnych Sił Zbrojnych RP; 

10. Poprawa efektywności funkcjonowania Sił Zbrojnych RP; 

11. Kształtowanie nowych jakościowo relacji Sił Zbrojnych RP z otoczeniem, 

poprzez wykorzystanie koncepcji zintegrowanego podejścia do 

bezpieczeństwa.     

Natomiast istotę działań realizowanych w ramach wariantu „rozwój 

selektywny” można streścić następująco: 

1. Poprawa jakości procesu planowania obronnego poprzez ustalenie 

mechanizmów priorytetyzacji celów rozwoju Sił Zbrojnych RP; 

2. Optymalizacja kosztów i minimalizacja ryzyka pozyskiwania zdolności 

operacyjnych Sił Zbrojnych RP; 

3. Reorganizacja systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP; 

4. Budowanie wizerunku Sił Zbrojnych RP jako atrakcyjnego i wiarygodnego 

pracodawcy. 

Czynnikami wewnętrznymi determinującymi realizację wariantu „rozwój 

zintegrowany” są przede wszystkim: 

a) odejście od koncentracji uwagi kadry kierowniczej i dowódczej na 

bieżących aspektach funkcjonowania Sił Zbrojnych RP; 

b) zdefiniowanie i przyjęcie długoterminowych celów rozwoju Sił Zbrojnych 

RP; 

c) unikanie tendencji do podejmowania działań doraźnych dotyczących 

rozwoju Sił Zbrojnych RP; 

Czynnikami zewnętrznymi determinującymi realizację wariantu „rozwój 

zintegrowany” są przede wszystkim: 

a) uwzględnienie spraw obronności i bezpieczeństwa państwa 

w narodowych dokumentach strategicznych; 

b) zmiana postrzegania spraw obronności i bezpieczeństwa państwa 

poprzez wdrożenie koncepcji zintegrowanego podejścia do 

bezpieczeństwa. 

Czynnikami wewnętrznymi determinującymi realizację wariantu „rozwój 

selektywny” są przede wszystkim: 

a) wdrożenie procedur priorytetyzacji potrzeb Sił Zbrojnych RP, 

z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i metod planowania; 

b) precyzyjne określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych 

podmiotów biorących udział w procesie planowania obronnego. 

Czynnikami zewnętrznymi determinującymi realizację wariantu „rozwój 

selektywny” są przede wszystkim: 

a) zapobieganie skutkom wahań wielkości budżetu MON dla procesu 

rozwoju Sił Zbrojnych RP; 
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b) konsolidacja systemu obronnego państwa. 

 

Wyniki porównania wariantów strategicznych kierunków transformacji Sił 

Zbrojnych RP wskazują, iż: 

1. Oba warianty cechuje akceptowalny poziom ryzyka. 

2. Wariant I zawiera większą liczbę i większy zakres proponowanych działań, 

przez co: 

a) jest bardziej prorozwojowy;  

b) umożliwia szersze podejście do poszczególnych obszarów działania 

SZ RP; 

c) pozwala na kompleksowe i systemowe rozwiązanie kluczowych 

problemów; 

d) pozwala zintegrować działania w poszczególnych obszarach 

funkcjonowania SZ RP; 

e) stanowić może większe wyzwanie dla transformacji Sił Zbrojnych RP; 

f) jednocześnie jednak może być trudniejszy w realizacji; 

g) jest obarczony nieco większym ryzykiem (nadal akceptowalnym), co 

wynika ze skali oraz zakresu konieczności podejmowanych działań. 

3. Wariant II jest wariantem bardziej statycznym i minimalistycznym. Wynika 

to między innymi z: 

a) mniejszej liczby i mniejszego zakresu proponowanych działań; 

b) selektywnego podejścia i koncentracji na niwelowaniu słabych stron; 

 

Po dokonaniu zestawienia wszystkich elementów decydujących o istocie 

poszczególnych wariantów stwierdzono, że:  

1. Wariant I pozwala w większym stopniu realizować Misję SZ RP, wpisuje się 

w działania rozwojowe państwa, w większym stopniu pozwala na 

dokonanie postępu. 

2. Wariant II jest bardziej statyczny, nastawiony na wnętrze SZ RP, przy 

nieco mniejszym poziomie ryzyka pozwala przetrwać w dynamicznym 

i zmiennym otoczeniu.  

 

W toku prac nad SPO stwierdzono, że w Siłach Zbrojnych RP rzeczywistość 

najczęściej jest postrzegana w kontekście unikania ryzyka oraz doraźnego 

niwelowania słabych stron. Wskazuje to, że Siły Zbrojne RP są w zdecydowanie 

większym stopniu nastawione na swoje wnętrze, niż na otoczenie. Prowadzić to 

może do sytuacji, w których nie wykorzystuje się szans pojawiających się w 

otoczeniu.  

Przedstawione powyżej wnioski wskazują także na tendencję 

przedkładania strategii trwania (przetrwania) obarczonej mniejszym ryzykiem, 

nad strategię dynamiczną, jednak z większym (ale nadal akceptowalnym) 

poziomem ryzyka. Takie minimalistyczne podejście może spowodować utratę lub 

ograniczenie korzyści z pojawiających się szans. Tym samym może to negatywnie 

wpłynąć na odniesienie sukcesu.  
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Odwrotnie, skupienie działań organizacji na maksymalnym wykorzystaniu 

szans przy minimalizowaniu negatywnego wpływu ograniczeń rozwojowych, 

rekomendowane jako kierunek transformacji Sił Zbrojnych RP w Raporcie jest 

podejściem optymalnym. W opisanych uwarunkowaniach byłoby to wyważonym 

rozwiązaniem biorącym pod uwagą charakter Sił Zbrojnych RP jako organizacji 

oraz akceptowalny poziom zmian. 

Z uwagi na powyższe, rekomenduje się wybór 

wariantu I strategicznego kierunku transformacji Sił 

Zbrojnych RP, którym jest zintegrowany rozwój.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


