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POLITYKA I GOSPODARKA MORSKA 
Kmdr por. mgr inŜ. Maciej NAŁĘCZ 
Dowódca CO JW 3868 
 
 

MORZE BAŁTYCKIE OKNEM EKSPORTOWYM 
ROSYJSKIEGO PRZEMYSŁU OKR ĘTOWEGO  

 
 
 Stocznie Morza Bałtyckiego, od czasu załoŜenia przez Piotra Wielkiego St. 

Petersburga, są istotnym elementem rosyjskiego przemysłu okrętowego. Przy udziale licznych 

w tym rejonie biur projektowych oraz stoczni, opracowanych i zbudowanych zostało wiele 

konstrukcji dla odbiorców cywilnych i wojskowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 

 W czasach sowieckich przemysł stoczniowy działał pod auspicjami Ministerstwa 

Przemysłu Okrętowego (MPO) i był jednym z najpotęŜniejszych sektorów kompleksu 

zbrojeniowego ZSRR. Obroty ministerstwa liczone były w miliardach ówczesnych rubli. 

Tylko w latach 1981-1985 zbudowano około 400 okrętów i pomocniczych jednostek 

pływających róŜnych klas i typów oraz ponad 1500 morskich i śródlądowych jednostek 

handlowych. Stocznie podległe ministerstwu budowały okręty wszystkich klas dla sił morskich 

ZSRR, krajów sprzymierzonych oraz innych importerów. W sferze produkcji statków 

cywilnych produkowano bardzo złoŜone konstrukcje: lodołamacze o napędzie nuklearnym, 

statki kontroli i kierowania satelitami, jednostki przeznaczone do słuŜby w rejonach 

arktycznych czy pływające przetwórnie rybackie. 

 W 1992 r. wszelkie finansowanie budowy okrętów zostało wstrzymane. Oprócz tego 

wiele stoczni, zakładów produkujących turbiny i silniki napędowe oraz sprzęt elektroniczny 

znalazło się na Ukrainie. W ciągu kilku tygodni w ruinie legła sieć współpracy i wzajemnych 

powiązań, część z wytwórców zwróciła się w stronę cywilnych dziedzin działalności 

przynoszących wpływy budŜetowe, ograniczając i czasami bezpowrotnie niszcząc potencjał 

intelektualny. W tym samym czasie przemysł obronny został zmuszony do przeprowadzenia 

szeregu fundamentalnych zmian dotyczących systemu zarządzania, co zaowocowało 

likwidacją MPO, ustanowieniem nowego Ministerstwa Przemysłu Obronnego, następnie 

przeniesieniem przedsiębiorstw zbrojeniowych pod Ministerstwo Gospodarki i stworzeniem 

szeregu „mini-ministerstw”, czyli agencji odpowiedzialnych za róŜne gałęzie przemysłu 

obronnego. W 2004 r. przeprowadzono kolejną reformę, która zlikwidowała wprowadzone 

niedawno agencje, w tym równieŜ Rosyjską Agencję Budownictwa Okrętowego. Zamiast tego 

ustanowiono dwupoziomowe zarządzanie środkami, na które składają się Ministerstwo 



 4 

Przemysłu i Energetyki oraz Federalna Agencja Budownictwa Okrętowego. Prowadzone 

restrukturyzacje zbiegły się w czasie z pospieszną prywatyzacją wielu przedsiębiorstw, w 

związku z czym system stoczniowy, który stanowił w miarę jednolity organizm, przeobraził 

się w zawiły konglomerat przedsiębiorstw o róŜnych formach własności1. 

 Mimo tego, nawet znajdując się w równie złoŜonych warunkach, rosyjskie 

budownictwo okrętowe wciąŜ charakteryzuje się bardzo duŜym potencjałem wytwórczym i 

intelektualnym, a w jego skład wchodzi około 170 przedsiębiorstw działających w 

następujących dziedzinach: 

• budowa okrętów, statków oraz remonty: ponad 60 przedsiębiorstw; 

• urządzenia morskie i wyposaŜenie elektryczne: około 40 przedsiębiorstw; 

• elektronika morska, sensory: ponad 50 przedsiębiorstw; 

• inne rodzaje działalności: do 10 przedsiębiorstw. 

 Rosyjskie stocznie bałtyckie zajmujące się obecnie produkcją jednostek nawodnych i 

podwodnych to: 

• Stocznie Admiralicji (Admiralteyskiye Verfi, poprzednio stocznie nr 194 i 196) w St. 

Petersburgu połoŜone obok siebie przy nabrzeŜach dawnej stolicy Rosji. Przez lata 

działalności odpowiedzialne za budowę okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym i 

spalinowo-elektrycznym róŜnych klas i typów, m.in. „Victor II/III”, „Alfa”, „Kilo” 

oraz wielu jednostek eksperymentalnych. Ostatnio budowane tu były okręty t. „Kilo”  

(pr. „636” – zmodernizowane w stosunku do pierwszych jednostek „Kilo” pr. „877”) 

przeznaczone dla sił morskich Chińskiej Republiki Ludowej; 

• Stocznia Północna (Severnaya Verf, poprzednio stocznia nr 190) w St. Petersburgu 

przez lata określana równieŜ jako „im. śdanowa”, odpowiedzialna za konstrukcję 

niszczycieli rakietowych (wg rosyjskiej klasyfikacji – duŜych okrętów zwalczania 

okrętów podwodnych) t. „Udaloy” i „Udaloy II” oraz t. „Sovremenny”; 

• Stocznia Bałtycka (Baltiisky Zavod, poprzednio stocznia nr 189) w St. Petersburgu 

zajmująca się głównie budową nawodnych jednostek o napędzie nuklearnym (równieŜ 

lodołamaczy cywilnych), w tym krąŜowników rakietowych t. „Kirov”. Tu budowane 

były równieŜ okręty podwodne t. „Whiskey”, sprzedawane do początku lat 70. do 

wielu marynarek na całym świecie. W ponad stuletniej historii stoczni zbudowano 

około 520 jednostek róŜnych typów i klas2; 

                                                 
1 P. Mikhailov, Russian Ship-Building Industry, Naval Forces, 2005, Vol. 26, Iss. 3, s. 106. 
2 O. Shulyakovsky, Export Frigates Are Built at Baltiysky Shipyard, Military Parade, 2000 nr 5. 
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• Stocznia Almaz w St. Petersburgu zajmująca się produkcją jednostek nawodnych, w 

tym dla odbiorców cywilnych i wojskowych. Dotychczas opracowano i 

wyprodukowano ponad 1000 okrętów, kutrów i łodzi, wśród nich kutry i okręty 

torpedowe i rakietowe („Tarantul”) oraz poduszkowce desantowe („Murena”); 

• Stocznia Jantar (poprzednio stocznia nr 820) w Kaliningradzie odpowiedzialna za 

budowę fregat t. „Krivak”, niszczycieli „Udaloy”, okrętów desantowych t. „Ivan 

Rogov” i „Alligator” oraz ostatnio budowanych fregat t. „Neustrashimy”. 

Jednym z najwaŜniejszych w Rosji, szczycącym się ponad stuletnią historią i 

doświadczeniem, jest połoŜone w St. Petersburgu Centralne Biuro Projektowe InŜynierii 

Morskiej Rubin. ZałoŜone w 1901 r. opracowało ponad 20 projektów okrętów podwodnych, na 

podstawie których zbudowano w róŜnych stoczniach Rosji około 950 jednostek, w tym 138 o 

napędzie nuklearnym. W obecnej sytuacji cięć budŜetowych oraz zmniejszonej budowy 

okrętów o napędzie atomowym, Rubin skupił się przede wszystkim na eksporcie okrętów 

spalinowo-elektrycznych czwartej generacji pr. „667” („Amur”) i „Kilo”. Okr ęty o napędzie 

konwencjonalnym zaprojektowane przez biuro są w składzie sił morskich 14 państw. 

 Przez całe dziesięciolecia po zakończeniu II wojny światowej państwa zaleŜne od 

ZSRR zamawiały okręty nawodne i podwodne w stoczniach Leningradu, a następnie szkoliły 

swój personel w ośrodkach szkoleniowych połoŜonych nad Morzem Bałtyckim. 

Oczywiście flota wojenna ZSRR pozyskiwała jednostki wojenne u niektórych 

sojuszników – w Polsce produkowano m.in. okręty desantowe, jednostki rozpoznawcze, 

hydrograficzne i pomocnicze; w NRD m.in. korwety zwalczania okrętów podwodnych t. 

„Parchim II”. Źródłem pozyskiwania nowych technologii, szczególnie w dziedzinie napędu 

jednostek specjalistycznych, były stocznie i zakłady produkcyjne Finlandii. 

Przez lata „bratniej komunistycznej współpracy”, uzaleŜnione politycznie i 

gospodarczo państwa prawie połowy Europy oraz przyjazne kraje Afryki i Azji, były 

uŜytkownikami broni radzieckiej. Trzeba przyznać, Ŝe ceniono ją za prostotę obsługi, wysoką 

niezawodność działania w ekstremalnych warunkach oraz stosunkowo niską cenę. Broń była 

sprzedawana, eksportowano technologię jej produkcji, dokonywano dzierŜawy okrętów. 

RównieŜ Polska dzierŜawiła od ZSRR okręty podwodne t. „Foxtrot” oraz niszczyciel 

rakietowy – okręt flagowy naszej marynarki. Po okresie dzierŜawy jednostki zostały zakupione 

na zasadzie pierwokupu i przez wiele lat słuŜyły do szkolenia polskich marynarzy. Inne 

państwa kupowały jednostki nowe lub uŜywane przez flotę ZSRR. 

W tych czasach obowiązywała podstawowa prawidłowość. W ZSRR moŜna było kupić 

sprzęt i uzbrojenie teoretycznie tego samego typu co produkowane na rynek wewnętrzny. 
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Zawsze występowało ono w wersji eksportowej (dodawano literą E). To oznaczało, Ŝe w 

przypadku okrętu nawodnego czy podwodnego miał on gorsze charakterystyki, przede 

wszystkim systemów kierowania walką, niŜ analogiczna jednostka kierowana do flot ZSRR. 

Było to swego rodzaju zabezpieczenie przed gwałtownym i niepoŜądanym zakończeniem 

„braterskiej przyjaźni” przez któreś z chwiejnych państwowości Azji lub Afryki, a w związku 

z tym moŜliwy przeciek technologii do Amerykanów, czy innych państw Zachodu3. 

 

Fot. 1 Przebój eksportowy bałtyckich stoczni rosyjskich, okręt t. „Kilo” 4 

 
Z pochylni stoczni bałtyckich w latach ZSRR schodziło bardzo duŜo okrętów 

podwodnych, wiele z nich na eksport, którego szczyt przypada na lata 1960-1980 (tabela 1). W 

tym czasie sprzedano około 90 okrętów róŜnych typów do wielu państw na całym świecie. 

Największym hitem były OP pr. „613” („Whiskey”), sprzedano łącznie 61 okrętów tego typu 

do 8 krajów. Na początku lat 70. ubiegłego wieku ZSRR wyeksportował duŜą ilość jednostek 

pr. „633” („Romeo”), które stały się między innymi trzonem chińskiej floty podwodnej. W 

połowie lat 70. ZSRR rozpoczął eksport okrętów podwodnych pr. „641” („Foxtrot”), aby na 

początku lat 80. zacząć eksportować swój najnowszy hit w tej dziedzinie  – okręty pr. „877” 
                                                 
3 W USA kontrolę nad eksportem broni sprawuje prezydent. Departament Stanu wraz z Departamentem Obrony 
odpowiedzialne są za przygotowanie list sprzętu przeznaczonego na sprzedaŜ. W pracach uczestniczą inne 
instytucje amerykańskie: CIA, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, Departament Handlu oraz Departament 
Skarbu. Zgodę na reeksport zakupionego uzbrojenia równieŜ muszą wydać USA. A.V. Piskunov,  Russian 
Weapons on the Foreign Market, Military Thought,  nr 51994. 
4 Źródło: www.aeronautics.ru, stan z  12.12.2005 r. 
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(„Kilo”), określane przez niektórych jako „czarne dziury oceanu”, ze względu na niski poziom 

szumów własnych oraz specjalne dźwiękochłonne pokrycie kadłuba. 

 

Tabela 1 
Eksport okrętów podwodnych po II wojnie światowej 

 
Państwo Projekt/typ Lata Ilo ść Uwagi 

Albania 613/„Whiskey” 1960-1961 4 ze składu floty ZSRR 

633/„Romeo” 1982-1983 2 wydzierŜawione na 5 lat Algieria 

877/„Kilo” 1985 2 pierwszy okręt – remont 1993-1995, kolejny 1993-1996 

613/„Whiskey” 1958 2 ze składu floty ZSRR 

633/„Romeo” 1972-1986 4 ze składu floty ZSRR 

Bułgaria 

633/„Romeo” 1986 2 zbudowane w 1961 r., ze składu floty ZSRR 

613/„Whiskey” 1956-1964 21 pierwsze 5 zbudowano w ZSRR, kolejne w ChRL 

633/„Romeo” 1962-1986 30 pierwsze 2 wydzierŜawione, kolejne zbudowane w ChRL 

629/„Golf” 1966 1 dość wierna kopia AOP „Golf” 

877/636/„Kilo” 1993 4 pierwsze 2 pr. „877”, kolejne pr. „636” 

Chiny 

636/„Kilo” 2002-2007 8 5 w Stoczniach Admiralicji, 2 w Siewierodwińsku, 
1 w NiŜnym Nowgorodzie 

613/„Whiskey” 1957-1962 8 ze składu floty ZSRR Egipt 

633/„Romeo” 1966-1969 8 ze składu floty ZSRR, równieŜ ChRL 

641/„Foxtrot” 1968-1975 8 ze składu floty ZSRR 

877/„Kilo” 1983 8 początkowo zamówiono 6, potem 10, następnie 
zredukowano do 8 sztuk 

Indie 

„Charlie II” 1988 1 wydzierŜawiony na 2 lata 

Indonezja 613/„Whiskey” 1960-1965 14 dwie kolejne jednostki zamówiono na części zamienne 

Iran 877/„Kilo’ 1992-1996 3  

Korea 
Północna 

613/„Whiskey” 1960 4 ze składu floty ZSRR 

641/„Foxtrot” 1977-1984 3 ze składu floty ZSRR Kuba 

613/Whiskey” 1979 1 ze składu floty ZSRR 

Libia 641/„Foxtrot” 1976-1983 6 ze składu floty ZSRR 

613/„Whiskey” 1960-1970 6 ze składu floty ZSRR 

877/„Kilo” 1986 1  

Polska 

641/„Foxtrot” 1987 2 ze składu floty ZSRR, początkowo dzierŜawa, 
później zakup 

Rumunia 877/„Kilo” 1986 1  

Syria 633/„Romeo” 1985 3 ze składu floty ZSRR 

 613/„Whiskey” 1985 1 ze składu floty ZSRR 

 

Źródło: www.nti.org/db/russia/submarines, stan z 28.03.2006 r. 
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Dotychczas ani ZSRR, ani Rosja nie sprzedawały okrętów podwodnych o napędzie 

nuklearnym do innych państw. JednakŜe transfer napędowej technologii nuklearnej do Chin 

wydatnie pomógł w budowie w 1966 r. pierwszego okrętu podwodnego marynarki państwa 

środka z napędem nuklearnym, który w rzeczywistości był dość wierną kopią sowieckiego 

okrętu pr. „629” (wg oznaczenia NATO – „Golf”). 

 

Eksport okr ętów nawodnych 

 

 Po II wojnie światowej, ZSRR zwiększając swoje wpływy w krajach satelickich, 

zwiększał równieŜ eksport okrętów nawodnych. Dotyczył on głównie jednostek klasy kuter 

torpedowy, rakietowy, mały okręt rakietowy oraz jednostek desantowych. Generalną 

prawidłowością było sprzedawanie jednostek niewielkich, co nie zawsze jednak oznaczało, Ŝe 

zacofanych technologicznie. Szczególnie zaufani sojusznicy mogli zakupić bardzo 

nowoczesne i efektywne na owe czasy kutry rakietowe t. „Osa”, które udowodniły swoją 

wartość bojową w wielu konfliktach. 

 Przeglądając roczniki flot pod kątem właśnie sowieckiego eksportu okrętów 

nawodnych, rzuca się w oczy mnogość klas, typów i ilości sprzętu uŜywanego przez tak wiele 

państw z róŜnych rejonów globu. Część z nich juŜ dawno wyszła ze strefy wpływów 

sowieckich. Co ciekawe, po upadku ZSRR niektóre marynarki, znając wartość i niezawodność 

oraz prostotę obsługi, wracają na rosyjski rynek uzbrojenia. Część z państw prowadzi szeroką 

modernizację swoich okrętów, wprowadzając na wyposaŜenie zakupionych w ubiegłym wieku 

jednostek, najnowsze uzbrojenia, nie zapominając o systemach kierowania i napędowych. 

 W wyniku zmian powstałych po zakończeniu zimnej wojny i bipolarnego podziału 

świata, doszło w pierwszej połowie ostatniej dekady XX w. wręcz do upadku rosyjskiego 

eksportu morskiego. Pod koniec lat 80. sowiecki udział w światowym eksporcie okrętów 

wynosił około 22%. W 1992 r. spadł do 12%, a w 1994 r. nawet do 6%. Biorąc pod uwagę 

ekonomiczną i polityczną sytuację Rosji, wielu analityków przewidywało jeszcze mniejsze 

udziały na światowym rynku. Ich analizy były jednak błędne. Od 1995 r. wskaźniki 

zwiększyły się do 15%, a na rynku państw rozwijających się przekroczyły 20%5. 

 Redukcje w wydatkach obronnych i jednocześnie dąŜenie wielu państw do utrzymania 

potencjału morskiego, spowodowały radykalne zmiany w strukturze importu okrętowego. Tak 

jak na początku lat 80. uŜywane okręty stanowiły niewiele ponad 15% importu, tak w połowie 

                                                 
5 I. Zakharov, A. Vauchsky, Prospects for Increasing Russia’s Naval Shipbuilding Export Potential, Military 
Parade, 2001 nr 1, s. 90-92. 
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lat 90. ubiegłego wieku osiągnęły 60%. W latach 1981-1995 ZSRR, a następnie Rosja były 

liderem wśród eksporterów okrętów sprzedając około 220 jednostek podwodnych i 

nawodnych. Drugie na liście były Niemcy z 206 okrętami, około 50% niemieckiego przemysłu 

okrętowego nastawione było i jest na eksport. W tym samym okresie Stany Zjednoczone 

sprzedały lub podarowały innym państwom 144 jednostki wojenne6. 

 

Eksport XXI w. 

 

 Rosyjskie przedsiębiorstwa przemysłu stoczniowego oraz produkujące przede 

wszystkim dla tego sektora, po niezbędnych oraz nieplanowanych reorganizacjach i cięciach, 

wciąŜ dają zatrudnienie dla ponad 200 000 pracowników. Instytuty badawcze i konstrukcyjne 

zatrudniają 30 000 dobrze przygotowanych i doświadczonych specjalistów róŜnych szczebli. 

 Rosyjski eksport uzbrojenia, przede wszystkim na rynki państw rozwijających się, 

ruszył z kopyta właściwie wraz z początkiem nowego wieku. W 2004 r. Rosja zajęła 

znakomite drugie miejsce na liście światowych eksporterów uzbrojenia do państw 

rozwijających się, a wartość sprzedaŜy osiągnęła 5,9 mld USD, co stanowi wzrost o 1,6 mld w 

stosunku do 2003 r. Tylko USA mogą cieszyć się większą sprzedaŜą do tych krajów, 

wynoszącą w 2004 r. 6,9 mld USD i obejmującą 31,6% rynku, choć w stosunku do 2003 r. 

nastąpiło zmniejszenie udziału o 11,5%. Rosja pozostaje głównym dostawcą uzbrojenia dla 

Chin i Indii. Ogólnie, Azja jest największym importerem sprzętu naszego sąsiada i najbardziej 

rozwijającym się w tej mierze rynkiem. 

 W kolejnym 2005 r. Rosja wyeksportowała uzbrojenie o łącznej wartości 6,126 mld 

USD, uzyskując ponad 1 mld USD więcej niŜ to uprzednio planowano. Obecny portfel 

zamówień na najbliŜsze lata, zgodnie z oficjalnym oświadczeniem SłuŜby Wojskowo-

Technicznej Federacji Rosyjskiej, sięgnął 23 mld USD. Dyrektor SW-T Michaił Dmitriew 

oświadczył, Ŝe 2006 r. będzie kolejnym, w którym odnotowany zostanie wzrost eksportu. W 

kolejnym przekroczona ma zostać bariera 7 mld USD. 

 Państwowa firma handlu uzbrojeniem Rosoboronoexport jest odpowiedzialna za 85% 

eksportu uzbrojenia w 2005 r., czyli 5,207 mld USD. Największy udział w tej kwocie miała 

produkcja dla sił morskich – 42,5%, sprzęt lotniczy to 38,3%. Znaczącym i coraz większym 

segmentem eksportu obronnego jest sprzedaŜ części zamiennych i usług, głównie napraw i 

modernizacji. Rosja buduje równieŜ centra serwisowe. W najbliŜszym czasie w Wietnamie 

                                                 
6 V. Pospielov, Russian Shipbuilding and Prospects for Military-Technical Cooperation, Military Parade, 2000 nr 
5, s. 10. 
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zostaną otwarte dwa takie ośrodki, a jeden równieŜ w Chinach. Federacja Rosyjska posiada juŜ 

podobne centrum w Etiopii, planowana jest budowa kolejnych na Środkowym Wschodzie, 

najprawdopodobniej w Jordanii, ale równieŜ w Afryce w Algierii7. 

 Od kilku juŜ lat w St. Petersburgu odbywa się międzynarodowa wystawa przemysłu 

okrętowego International Maritime Defence Show (IMDS). Wybór tego właśnie miasta nie jest 

przypadkowy, wszak wciąŜ jest i przez lata od powstania było ono największym centrum 

rosyjskiego przemysłu stoczniowego. Ponad 30% potencjału stoczniowego Rosji 

skoncentrowane jest w dawnej stolicy. 75% projektów budownictwa stoczniowego i gałęzi z 

nim pokrewnych realizowanych jest w St. Petersburgu. Ogólnie rzecz biorąc, cały północno-

zachodni Region Federalny, włączając stocznie Kaliningradu oraz półwyspu Kola, jest 

odpowiedzialny za 80% rosyjskiej morskiej produkcji eksportowej8. 

 Warto w tym miejscu podkreślić, Ŝe od 1998 r. w samym tylko St. Petersburgu zostało 

zbudowanych lub zmodernizowanych ponad 25 okrętów, włączając w to niszczyciele 

rakietowe i okręty podwodne dla Chin; fregaty rakietowe i okręty podwodne dla Indii; 

korwety, okręty patrolowe dla szeregu państw arabskich czy wreszcie poduszkowce 

desantowo-transportowe dla sił morskich Grecji9. 

 Jak się ocenia, okręty podwodne i nawodne produkcji rosyjskiej i sowieckiej są obecnie 

w uŜytkowaniu 26 marynarek na całym świecie. Tendencja zakupu sprzętu produkcji 

rosyjskiej jest rosnąca. Analizy przewidują, Ŝe w najbliŜszej dekadzie dojdzie do wycofywania 

ze słuŜby w krajach-importerach sprzętu morskiego wielu jednostek, głównie ze względu na 

ich starzenie się i niespełnianie wymogów taktycznych i operacyjnych. Zdolności rosyjskiej 

branŜy stoczniowej mogą przyczynić się więc do wzrostu eksportu w wielu jego 

płaszczyznach. Konkurencyjność rosyjskich przedsiębiorstw stoczniowych na rynku 

międzynarodowym moŜe być atrybutem szerokiego spektrum usług, a w szczególności: 

• modernizacji okrętów zbudowanych w stoczniach rosyjskich i zagranicznych; 

• opracowywania nowych projektów okrętów, równieŜ w ramach współpracy 

międzynarodowej; 

• budowy nowych jednostek, z zastrzeŜeniem uczestnictwa w ich remontach okresowych 

i modernizacjach; 

• sprzedaŜy jednostek wycofywanych ze składu floty rosyjskiej po ich uprzednim 

wyremontowaniu lub zmodernizowaniu; 
                                                 
7 N. Novichkov, Russian exports exceed targets, Jane’s Defence Weekly, 22 February 2006, s. 22. 
8 P. Malyshev, International Maritime Defence Show. Naval export potential of Russia's North-Western Federal 
Region, Military Parade, 2003-06-30 nr 3, s. 10-11. 
9 A. Dutov, Euronaval 2004. Russia’s Shipbuilding Potential, Military Parade, 2004 nr 5, s. 14-16. 
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• organizowania produkcji licencyjnej, dostarczania wyposaŜenia przemysłowego oraz 

szkolenia personelu technicznego; 

• tworzenia w innych krajach baz naprawy i obsługi sprzętu i wyposaŜenia, w tym 

równieŜ stoczni remontowych; 

• szkolenia personelu w zakresie obsługi i wykorzystania sprzętu bojowego i uzbrojenia. 

 

Chiny 

 

 28 grudnia 2005 r. przekazany został stronie chińskiej pierwszy z dwóch okrętów pr. 

„956EM” („Sovremenny”), zamówionych w ramach zawartego w 2002 r. kontraktu o wartości 

1,4 mld USD. Drugi z zakontraktowanych niszczycieli ma zostać przekazany w połowie 2006 

r. 

 

Tabela 2 
NiR t. „Sovremenny” zbudowane w stoczniach Morza Bałtyckiego dla SM ChRL 

 

Nazwa Nr burt. Stocznia PołoŜenie 
stępki 

Wodowanie W słuŜbie 

„Hangzhou                                  (ex – 
„Vazhny”, ex – „Yekaterinburg”) 

136 Severnaya Verf  
04.11.1988 

r. 
23.05.1994 r. 25.12.1999 r. 

„Fuzhou” (ex – „Alexander Nevsky”) 137 Severnaya Verf 
22.02.1989 

r. 
16.04.1999 r. 16.01.2001 r. 

„Taizhou” 138 Severnaya Verf 
27.06.2002 

r. 
27.04.2004 r. 28.12.2005 r. 

- 139 Severnaya Verf 2003 r. 23.07.2004 r. połowa 2006 r. 

 

Źródło: Jane’ Fighting Ships 2005-2006. 

 

 Poprzedni kontrakt na budowę równieŜ dwóch okrętów tego projektu, wcześniejszej 

wersji „956E”, podpisany został w marcu 1998 r. i opiewał na sumę 885 mln USD. Pierwszy z 

tych okrętów „Hangzhou” (niedokończony okręt dla floty rosyjskiej, mający pierwotnie nosić 

nazwę „Yekaterinburg”) wszedł do słuŜby w siłach morskich ChRL w grudniu 1999 r., kolejny 

„Fuzhou” (ex – „Alexander Nevsky”) wszedł do słuŜby w kwietniu kolejnego roku. Okręty 

pierwszego kontraktu ukończone były podczas jego podpisywania odpowiednio w 70 i 44%. 

 „Hangzhou” dotarł do portu macierzystego Dinghai 16 lutego 2000 r., kolejny rok 

później. Obie jednostki wchodzą w skład Floty Morza Wschodniego. 

 Severnaya Verf zbudowała dotychczas 14 okrętów t. „Sovremenny” dla floty ZSRR w 

latach 1981-1990, 3 dla floty rosyjskiej (1992-1994) i cztery okręty dla sił morskich ChRL. 
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 Ostatni „chiński” kontrakt wygrany został przez stocznię z St. Petersburga w lutym 

2001 r., po zaciętej rywalizacji ze Stocznią Baltiisky Zavod. W 2004 r. doszło do próby 

zerwania dostaw kotłów parowych będących częścią systemu napędowego, produkowanych 

właśnie przez przegranego kontrahenta. Problem został rozwiązany bardzo szybko. Korporacja 

przemysłowa z siedzibą w Moskwie, będąca w posiadaniu większości akcji stoczni Severnaya, 

wykupiła za kwotę 170 mln USD 88,2% akcji oponenta. Uniknięto w ten sposób powstawania 

problemów związanych z wypełnieniem planu sprzedaŜy okrętów. Nie był to jednak koniec 

kłopotów. 

 Pierwsza jednostka pr. „956EM” (wersja zmodernizowana w stosunku do poprzednich 

dwóch jednostek) zwodowana została w kwietniu 2004 r., kolejna w lipcu tego samego roku. 

W kwietniu kolejnego roku, podczas prowadzenia prac wyposaŜeniowych na drugim z 

wodowanych okrętów doszło do poŜaru, który strawił około 600 m2 wnętrza. Częściowo tylko 

ubezpieczona jednostka poniosła straty w wysokości 50 mln USD, przede wszystkim 

wyposaŜenia stanowiska dowodzenia, które częściowo będzie zastąpione nowym. PoŜar 

przyczynił się do opóźnienia daty przekazania okrętu, które ma według najnowszych planów 

nastąpić do końca 2006 r. 

 

Fot. 2. Pierwszy z NiR przekazanych ChRL podczas prób z wyrzutniami celów pozornych10 

 
 W stosunku do pierwszych dwóch niszczycieli, jednostki drugiego kontraktu zostały 

wyposaŜone w dwa artyleryjsko-rakietowe zestawy bezpośredniej obrony przeciwlotniczej 

                                                 
10 Źródło: www.sinodefence.com, stan z 28.03.2006 r. 
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„Kashtan”. RównieŜ podstawowe uzbrojenie rakietowe, pociski „Sunburn”, zostały 

zmodernizowane, a dzięki wprowadzonym zmianom konstrukcyjnym ich zasięg został 

zwiększony do 200 km (160 km na okrętach pr. „956E”). Część systemów elektronicznych jest 

produkcji chińskiej, niektóre z nich zostały wykonane na podstawie udzielonych przez Rosjan 

licencji. 

 

Rys. 1. NiR t. „Sovremenny” pr. „956EM”11 

 
 Rosjanom zaleŜy na utrzymywaniu dobrych stosunków z azjatyckim sąsiadem. Chiny 

planujące rozwój floty okrętów nawodnych są zainteresowane zakupem w Rosji kolejnych 

niszczycieli rakietowych o lepszych parametrach i prawdopodobnie w duŜej ilości. Wychodząc 

naprzeciw, nie sformułowanym do końca chińskim potrzebom, Północne Biuro 

Konstrukcyjno-InŜynieryjne rozpoczęło opracowywanie niszczyciela pr. „21956”, który 

wypierać będzie około 9000 ton. Bazujące równieŜ w St. Petersburgu biuro określa okręt tego 

projektu jako platformę kolejnej generacji. Jego główne uzbrojenie stanowić mają rakiety 

przeciwokrętowe „Moskit” („Sunburn”) o zasięgu zwiększonym do 300 km, armaty morskie 

130 mm oraz rakietowy system obrony przeciwlotniczej „Kashtan”12. 

                                                 
11 Źródło: www.fyjs.cn, stan z 30.03.2006 r. 
12 H. Ivanov, China receives third Sovremenny destroyer, Jane’s Defence Weekly, 11 January 2006, s. 14. 
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 Na początku marca 2006 r. ukazały się załoŜenia chińskiego budŜetu obronnego, 

zgodnie z którymi wyniesie on 35,1 mld USD, co stanowi wzrost o niebagatelne 14,7% w 

stosunku do roku poprzedniego. Oficjalne źródła amerykańskie podkreślają jednak, Ŝe nie są to 

wszystkie wydatki na obronność ChRL, a jeśli przyjąć światowe standardy, wydatki wyniosą 

122,9 mld USD. Chińczycy umieszczają wydatki na zakup sprzętu wojskowego, badania nad 

nowymi rodzajami uzbrojenia oraz inne fundusze, zwykle istniejące w budŜetach obronnych 

innych państw, w zaszeregowaniu do innych niŜ obronne „podziałek”. Tak wysokie środki, 

chociaŜby częściowo, zostaną ulokowane w zamówienia zagraniczne, w tym rosyjskie13. 

 Kolejnym, bardzo wartościowym dla obu stron jest kontrakt na budowę 8 okrętów 

podwodnych t. „Kilo” pr. „636”. Negocjacje rozpoczęto juŜ na początku 2002 r., kiedy to 

okazało się, Ŝe jego wartość wyniesie 1,6 mld USD. Zainteresowanie budową wyraziły 4 

stocznie rosyjskie: Stocznie Admiralicji, Stocznia w Komsomolsku nad Amurem, Stocznia 

Czerwone Sormowo14 z NiŜnego Nowgorodu i Sewmasz z Sewierodwińska15. Po zaciętej 

walce z kontraktu wykluczono zakłady z Dalekiego Wschodu. Podział zleceń był najbardziej 

korzystny dla stoczni z St. Petersburga – 5 jednostek, Sewmasz otrzymał 2 jednostki i 

Czerwone Sormowo 1. Początkowo plany zakładały zbudowanie jednostek do 2007 r., jednak 

siedem okrętów zakończyło próby morskie lub zostało przekazanych stronie chińskiej do 

końca grudnia 2005 r. Ostatni z okrętów kontraktu, z powodu nieznanych bliŜej problemów 

technicznych zostanie przekazany w połowie 2006 r. W październiku na pokładzie statku 

transportowego-doku przetransportowano okręty zbudowane w St. Petersburgu i NiŜnym 

Nowgorodzie16. W przypadku tej ostatniej jednostki, niejako przy okazji sprawdzono droŜność 

kanałów śródlądowych Rosji, w szczególności połączenia Bałtyku z Wołgą. „Kilo”  dla Chin 

uzbrojone zostały w system rakietowy „Klub-S”17. 

                                                 
13 R. Karniol, China announces 14,7 rise for defence budget, Jane’s Defence Weekly, 15 March 2006, s. 8. 
14 Zakłady powstały w 1849 r. W czasach ZSRR zbudowano w nich szereg okrętów podwodnych II i III 
generacji. 
15 J. Pomfret, China to Buy 8 More Russian Submarines, Washington Post, 25 June  2002. 
16 www.shipbuilding.ru/rus/news/russian/2005/12/09/sub, stan z 09.12.2005 r. 
17 www.sinodefence.com, stan z 28.03.2006 r. 
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Fot. 3. „Kilo” transportowane są równieŜ na pokładach statków transportowych-doków18 

 Podczas IMDS-2005 przedsiębiorstwo stoczniowe Almaz negocjowało ze stroną 

chińską budowę dwóch poduszkowców pr. „1232.2” t. „Zubr” („Pomornik”), uŜytkowanych 

dotychczas przez floty Rosji i Grecji19. Jeśli dojdzie do podpisania kontraktu, ma on być 

rozszerzony na kolejne jednostki tego typu, których cena jednostkowa kształtuje się na 

poziomie około 60 mln USD. 

 

Indie 

 

W latach 1988-1991 Indie dzierŜawiły atomowy okręt podwodny (AOP) „K-43” pr. 

„670” „Charlie I”, który na czas wypoŜyczenia (wraz z rosyjską obsługą reaktorów) nosił 

nazwę „Chakra”. 

Mając na względzie nabyte doświadczenia, marynarka Indii negocjuje moŜliwość 

wypoŜyczenia AOP pr. „971” („Akula II”), jednej z najnowocześniejszych jednostek 

przemierzających głębiny. Jednostka ta, to prawdopodobnie konstrukcja rozpoczęta w latach 

90. ubiegłego wieku w Komsomolsku nad Amurem (dawniej stocznia nr 199) na Dalekim 

Wschodzie, gdzie budowano równieŜ AOP t. „Victor III” i spalinowo-elektryczne „Kilo”, a 

przez lata oczekująca na decyzję o przyszłości. We wrześniu 2005 r. otwarty został ośrodek 

szkoleniowy w Sosnowym Borze w okręgu leningradzkim, w którym przebywać będzie do 

                                                 
18 śródło: www.naval-technology.com, stan z 19.04.2006 r. 
19 Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku Grecja, jako pierwszy w historii kraj NATO, zakupiła oprócz sprzętu dla 
wojsk lądowych poduszkowce desantowe, które słuŜą przede wszystkim do celów transportowych. Trzy 
jednostki zakupiono w Rosji, jedną na Ukrainie. 
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300 osób personelu sił morskich Indii. W ośrodku szkoleniowym floty rosyjskiej zbudowany 

został nowy budynek szkoleniowy, w którym umieszczono trenaŜery dla kadry zagranicznej. 

Jeśli ta bezprecedensowa dzierŜawa dojdzie do skutku, Indie wejdą w posiadanie podwodnej 

platformy, uzbrojonej w tym przypadku w pociski manewrujące „Klub-S” o zasięgu do 300 

km, które w wersji dla okrętów nawodnych „Klub-N” znajdują się na fregatach rakietowych t. 

„Talwar”. 

Obok okrętów podwodnych, na przełomie wieków realizowany był kontrakt o wartości 

około 1 mld USD na budowę dla Indii trzech fregat rakietowych t. „Talwar” („Miecz”). 

Początkowo okręty określane były jako t. „Krivak IV”, w nawiązaniu do jednostek 

uŜytkowanych we flocie rosyjskiej20. Szybko jednak zorientowano się, Ŝe nie mają z nimi nic 

wspólnego, poza kilkoma szczegółami konstrukcyjnymi i numerem projektu – „1135.6”. 

Podstawowym uzbrojeniem przeciwokrętowym tych jednostek są pociski rakietowe „Klub-N”, 

w ilości 8 sztuk. Do obrony powietrznej przeznaczone są 24 pociski o zasięgu 3-25 km, 

wchodzące w skład systemu „Sztil-1”21. Uzbrojenie uzupełnia 100 mm armata „A-190E”. Z 

pokładu jednostki operować moŜe śmigłowiec „Ka-28” w wersji zwalczania okrętów 

podwodnych (ZOP), „Ka-31” w wersji wczesnego ostrzegania lub śmigłowiec konstrukcji 

hinduskiej „Dhruv”. 

Okręty, nie bez powaŜnych problemów i zakłóceń planu, zbudowane zostały przez 

Stocznię Bałtycką w St. Petersburgu22. Kontrakt podpisany został 17 listopada 1997 r. W tabeli 

3 przedstawiono daty najwaŜniejsze dla jednostek tego typu. 

 

Tabela 3 
Fregaty rakietowe typu „Talwar” dostarczone Indiom w latach 2003-2004 

 
Nazwa Nr burt. PołoŜenie stępki Wodowanie Wejście do słuŜby 

„Talwar” F40 10.03.1999 r. 12.05.2000 r. 18.06.2003 r. 

„Trishul” F43 24.09.1999 r. 24.11.2000 r. 25.06.2003 r. 

„Tabar” F44 26.05.2000 r. 25.05.2001 r. 19.04.2004 r. 

Źródło: www.india-defence.com/specifications/frigates/57, stan z 23.03.2006 r. 

 

TuŜ po podpisaniu kontraktu Północne Biuro Konstrukcyjne przystąpiło do 

opracowania szczegółowego projektu, a Stocznia Bałtycka rozpoczęła przygotowania 

technologiczne. W budowę zaangaŜowanych zostało prawie 130 wykonawców z Rosji, Indii, 
                                                 
20 Okręty t. „Krivak I” i „II” wchodz ą w skład sił morskich Rosji. „Krivak II” wchodził w skład morskiego 
oddziału KGB, obecnie Federalna SłuŜba Graniczna FR. Jane’s Fighting Ships 2005-2006. 
21 www.globalsecurity.com, stan z 15.03.2006 r. 
22 www.pravda.ru, stan z 15.03.2006 r. 
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Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii, Białorusi, Ukrainy oraz innych państw, włączając ponad 30 

firm i przedsiębiorstw konstrukcyjnych z samego St. Petersburga. Zgodnie z planami, pierwsza 

jednostka miała być przekazana w maju 2002 r., kolejna w listopadzie tego samego roku, a 

ostatnia w maju 2003 r. 

„Talwar” rozpoczął próby siłowni w listopadzie 2001 r. i bardzo szybko okazało się, Ŝe 

powstało szereg problemów, nie tylko z napędem ale teŜ z kadłubem, integracją systemów 

okrętowych oraz systemem bojowym. Media rosyjskie i hinduskie zaczęły rozpisywać się o 

wynikłych problemach. Zgodnie z tym, jeszcze w grudniu kolejnego roku, system obrony 

przeciwlotniczej „Sztil-1” nie zaliczył Ŝadnego zestrzelenia celu podczas prowadzonych 

strzelań testowych. Problemy rodziły się w związku ze współdziałaniem okrętowego systemu 

bojowego z systemem kierowania strzelaniem rakiet. Opóźnienia doprowadziły do dość 

drastycznych posunięć ze strony hinduskiej. Załoga, która uczestniczyła w części prób 

okrętowych i zaznajamiała się z jego funkcjonowaniem i systemami, ze względu na bliŜej 

nieokreślony czas usunięcia usterek i ich nawarstwianie się, została wysłana z powrotem do 

Indii. Wszystko to opóźniło harmonogram przekazania jednostki z maja 2002 r. do połowy 

2003 r. Po pomyślnym rozwiązaniu wszystkich tych problemów, „Talwar” został ostatecznie 

przekazany nabywcy podczas uroczystej ceremonii w St. Petersburgu 18 czerwca 2003 r. Do 

bazy macierzystej w Bombaju okręt dotarł po szeregu wizytach w portach europejskich 12 

sierpnia. Kolejne jednostki zacumowały w porcie macierzystym 23 września 2003 r. 

(„Trishul”) i 31 lipca 2004 r. („Tabar”)23. 

Wymienione wyŜej problemy o mało co nie spowodowały zerwania bardzo 

lukratywnego kontraktu, a przede wszystkim nie podwaŜyły bardzo dobrej i owocnej rosyjsko-

hinduskiej współpracy militarnej. Kary umowne za opóźnienia wyniosły około 40 mln USD24. 

 

Iran 

 

 Na zakończonej 3 lipca 2005 r. w St. Petersburgu drugiej międzynarodowej wystawie 

sprzętu morskiego IMDS-2005 Rosoboronoexport prowadził negocjacje dotyczące remontu i 

modernizacji irańskich okrętów podwodnych. Iran jest w posiadaniu 3 okrętów pr. „877EKM” 

„Kilo”, które dostarczone zostały odbiorcy w latach: 

                                                 
23 www.india-defence.com, stan z 14.03.2006 r. 
24 Opóźnienia, szczególnie w przypadku nowych konstrukcji, nie są czymś niespotykanym czy wyjątkowym. 
Podczas budowy i testów dwóch pierwszych fregat t. „Fridtjof Nansen” dla SM Norwegii napotkano na podobne 
problemy do tych, które mieli Rosjanie. Plany przekazania jednostek zostały przesunięte o 6 miesięcy. Oczekuje 
się, Ŝe dopiero trzecia i ostatnia z fregat tego typu trafi do odbiorcy bez opóźnień. K. Glassborow, Sea trials put 
Norway’s new frigate through her paces, Jane’s Defence Weekly, 8 March 2006. 
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• „Tareq 901” (nazwa rosyjska „B219”) 1992 r.; 

• „Noor 902” („B224”) czerwiec 1993 r.; 

• „Yunes 903” („B175”) listopad 1996 r. 

Wstępnie przyjęto, Ŝe podzespoły okrętowe, którym skończył się okres eksploatacji lub 

uległy przyspieszonemu zuŜyciu zostaną zastąpione lub zmodernizowane. Negocjacjom 

podlegało równieŜ wyposaŜenie okrętów w pociski rakietowe systemu „Klub-S”, które oprócz 

zasięgu powyŜej 200 km, charakteryzują się moŜliwością zwalczania celów lądowych, co w 

obecnej napiętej sytuacji wokół tego państwa dotyczącej programu atomowego, ma 

niebagatelne znaczenie dla równowagi sił w regionie25. Prace modernizacyjne mają mieć 

wartość jednostkową 80-90 mln USD, a oprócz stoczni na północy Rosji, mają być 

zaangaŜowane Stocznie Admiralicji26. Fakt wyposaŜenia okrętów w rakiety potwierdzony 

został przez członków delegacji Stoczni Zwiezdoczka przebywających w Iranie w jednej z 

tamtejszych stoczni27. 

 

Indonezja 

 

 Pod koniec stycznia 2006 r. siły morskie Indonezji wyraziły zainteresowanie 

nabyciem do 2024 r. 12 okrętów podwodnych od Rosji. Jak stwierdzono, państwo 

zainteresowane jest zwiększeniem bezpieczeństwa na rozległych wodach terytorialnych, 

między innymi właśnie poprzez zakup 6 okrętów t. „Kilo” w ci ągu najbliŜszych 5 lat, za 

łączną kwotę 1,9 mld USD. Jeśli nie cała, to na pewno część produkcji trafi do stoczni 

bałtyckich. Kolejne jednostki budowane byłyby w kolejnych latach. Najprawdopodobniej 

byłyby to okręty eksportowej rodziny „Amur”28. Dotychczas nie podpisano jeszcze wiąŜącej 

obie strony umowy, zainteresowanie przystąpieniem do rozmów wyraziły między innymi 

Niemcy, Szwecja i Francja. 

 

Wietnam 

 

                                                 
25 Iran wzmacnia swoją flotę podwodną równieŜ poprzez budowę okrętów podwodnych w rodzimych stoczniach. 
Państwowa telewizja Iranu pokazała 7 marca 2006 r. krótki film ukazujący nową konstrukcję oraz wywiad z 
kontradmirałem Sajjad Kouchaki, który stwierdził, Ŝe okręt został specjalnie zaprojektowany do działania na 
wodach Zatoki Perskiej i ma być częścią mechanizmu odstraszania na strategicznym dla świata akwenie, 
www.defensenews.com, Iran Boosts Gulf Presence With Locally-Made Submarine, stan z 07.03.2006 r. 
26 www.kommersant.ru, stan z 30.03.2006 r. 
27 www.shipbuilding.ru/rus/news/russian/2006/04/25/iran, stan z 25.04.2006 r. 
28 www.mosnews.com, stan z 23.01.2006 r. 
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 Na przełomie wieków rozpoczęto negocjacje dotyczące budowy okrętów patrolowych 

t. „Svetlyak” pr. „1041.2”. Kontrakt na budowę 2 jednostek podpisany został ze Stocznią 

Almaz w listopadzie 2001 r., z opcją na konstrukcję kolejnych 10-12 jednostek. Pierwszy z 

zamówionych okrętów zwodowany został 17 lipca 2002 r., kolejny 13 dni później. Po 

przeprowadzonych morskich próbach zdawczo-odbiorczych jednostki przekazane zostały 

stronie wietnamskiej 17 października 2002 r. Obie jednostki opuściły St. Petersburg 14 

grudnia tego samego roku29. 

 Oprócz wymienionego wyŜej, w początkowej fazie negocjacji, znajdują się kolejne 

kontrakty na zakup okrętów o wyporności do 500 ton. Część z zamówień będzie 

prawdopodobnie realizowana w stoczniach bałtyckich. 

 

Algieria 

 

 Dotychczasowe kontakty wydawać by się mogły cokolwiek egzotyczne. Nic bardziej 

błędnego. Według roczników flot z 2001 r. w skład sił morskich wchodziło kilkanaście 

okrętów produkcji sowieckiej, w tym fregaty t. „Koni”, kutry rakietowe „Osa”, korwety 

„Nanuchka II” i przede wszystkim 2 okręty podwodne „Kilo” zakupione w latach 1986-

198730, które przeszły remonty w Stoczniach Admiralicji w połowie lat 90. ubiegłego wieku, 

zbudowane w Czerwonym Sormowie. Są to jednostki wczesnego pr. „877EKM”. W grudniu 

ubiegłego roku na Bałtyk trafił drugi z okrętów, oba mają przejść gruntowną modernizację. 

Pierwszy okręt przechodzi modernizację w oparciu o zakłady algierskie, przy wykorzystaniu 

rosyjskiej technologii i specjalistów. Dzięki przeprowadzonym pracom okres słuŜby jednostek 

zostanie wydatnie przedłuŜony, prawdopodobnie o kolejne 7-8 lat. Negocjacje w sprawie 

kontraktu prowadzone były juŜ od 2000 r. Zainteresowana nim była równieŜ Ukraina 

podejmująca kroki dyplomatyczne mające zachęcić Algierię do skierowania zamówienia do 

stoczni w Sewastopolu. 

 Modernizacja kaŜdego z okrętów potrwa około dwóch lat. Nieoficjalnie wiadomo, Ŝe 

okręty nie otrzymają nowego uzbrojenia, czyli tak chętnie sprzedawanych przez Rosjan 

pocisków „Klub-S”. Algieria nie widzi potrzeby posiadania tego typu pocisków, dzięki którym 

moŜna kontrolować znacznie przestrzenie. Modernizacji poddane zostaną systemy dowodzenia 

okrętów, zamontowane zostaną najnowsze urządzenia walki elektronicznej. 

                                                 
29 Jane’s Fighting Ships 2005-2006. 
30 W skład sił morskich Algierii wchodziły równieŜ jednostki budowane w polskich stoczniach, w tym średnie 
okręty desantowe „Polnocny B”. 
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Strona rosyjska podjęła kroki aby zainteresować Algierczyków najnowszą propozycją 

eksportową, czyli jednostkami rodziny „Amur”30. Stocznie Admiralicji, gdzie przeprowadzona 

zostanie modernizacja zbudowały juŜ pierwszy okręt nowej generacji, który w wersji na rynek 

wewnętrzny nazywany jest jako t. „Lada”. Okręt o nazwie „St. Petersburg” zakończył pod 

koniec grudnia 2005 r. pierwszy etap bardzo intensywnych prób morskich. Jeszcze do końca 

2006 r. jednostka ma wejść w skład Floty Bałtyckiej. Dla tej samej floty budowana jest 

równieŜ druga jednostka tego typu o nazwie „Kronshtadt”. W połowie ubiegłego roku stocznia 

oraz biuro Rubin wizytowane były przez nowego szefa sztabu armii algierskiej31. 

Według najnowszych doniesień prasowych, Algieria zdecydowała się jednak na zakup 

dwóch kolejnych okrętów t. „Kilo’, tym razem nowocześniejszych w stosunku do juŜ 

posiadanych, pr. „636”. Budowa pierwszej jednostki ma rozpocząć się w 2006 r., kolejnej w 

2007 r., a dyrektor generalny Stoczni Admiralicji Władymir Aleksandrow oświadczył agencji 

PRAJM-TASS, Ŝe istnieją duŜe szanse na podpisanie kontraktu na budowę jednostek t. 

„Amur” dla bliŜej nieokreślonego odbiorcy zagranicznego32. 

 Jeśli chodzi o jednostki nawodne, to w latach 1997-2000 została przeprowadzona w 

jednej z rosyjskich stoczni bałtyckich modernizacja okrętu rakietowego „Salah Rais” t. 

„Nanuchka II”, która objęła nie tylko system napędowy, ale przede wszystkim wymianę 

uzbrojenia oraz systemu kierowania uzbrojeniem. Ku zdumieniu wielu specjalistów na okręcie 

zostały zamontowane pociski przeciwokrętowe „Uran” („SS-N-25 Switchblade”) w liczbie 16 

sztuk, a Algieria stała się pierwszym obok Indii krajem-uŜytkownikiem pocisków tego typu. 

Planowano równieŜ przeprowadzenie modernizacji dwóch pozostałych okrętów tego typu oraz 

fregat t. „Koni”, jednak dotychczas plany te nie zostały zrealizowane. 

                                                 
31 www.shipbuilding.ru/rus/news/russian/2005/12/09/algir, stan z 09.12.2005 r. 
32 www.shipbuilding.ru/rus/news/russian/2006/04/21/sub/, stan z 21.04.2006 r. 
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Fot. 4. „Salah Rais” t. „Nanuchka II” po modernizacji33 

 
W pierwszej połowie marca 2006 r. z wizytą do Algierii udał się prezydent Federacji 

Rosyjskiej Władimir Putin. W wyniku podjętych przez obie strony decyzji, Rosja anuluje długi 

algierskie pochodzące jeszcze z czasów ZSRR, w wysokości 4,74 mld USD. W zamian za to, 

Algieria zakupi w Rosji sprzęt i uzbrojenie wojskowe o wartości 7,5 mld USD. Dotyczy to 

głównie samolotów i systemów obrony przeciwlotniczej. Strona algierska zobowiązała się do 

zapłaty za zakupiony sprzęt przed jego faktycznym przekazaniem34. W ciągu najbliŜszych 

czterech lat Rosja dostarczy 36 myśliwców wielozadaniowych „Mig-29SMT”, 28 „Su-

30MKA” oraz 16 odrzutowych samolotów treningowych „Yak-130” za sumę 3,5 mld USD. 

Kolejne zakupy to 8 batalionów rakiet przeciwlotniczych „S-300PMU-2” o wartości 1 mld 

USD i 24 zestawy artyleryjsko-rakietowe „2S6M Tunguska” (500 mln USD), przeznaczone 

równieŜ do obrony przeciwlotniczej. W ramach zawartych kontraktów Algieria otrzyma 

równieŜ 300 czołgów średnich „T-90”. Część zawartych kontraktów odnosi się równieŜ do 

strefy morskiej, jednak szczegóły nie zostały podane35. 

                                                 
33 Źródło: Deutsche Marine. 
34 N. Abdullaev, Russia Eyes Debt-for-Deals Strategy, Defence News, 20 March 2006, s. 1. 
35 G. Anderson, N. Novichkov, Algeria signs for Russian Arms, Jane’s Defence Weekly, 22 March 2006, s. 19. 
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Fot. 5.  Najnowszy produkt Stoczni Admiralicji – „St. Petersburg” podczas wystawy IMDS-

200536 

 

Kamerun 

 

 Jest to chyba najbardziej egzotyczne z dotychczas wymienionych państw i prawdziwa 

terra incognita dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Jeśli dojdzie do skutku 

negocjowany obecnie kontrakt, Kamerun otrzyma w krótkim czasie jednostki patrolowe pr. 

„12150”, których liczba jest wstępnie oceniana na 10 sztuk. 

 

Wenezuela 

 

 Pod koniec ubiegłego roku zainteresowanie zakupem rosyjskich spalinowo-

elektrycznych okrętów podwodnych t. „Amur” wyraziły siły morskie Wenezueli. Dowódca 

marynarki wiceadmirał Jose Laguna podczas wizyty w Rosji prowadził rozmowy w tej 

sprawie. Plany marynarki wojennej zakładają zakup 3 okrętów podwodnych, które zastąpią 
                                                 
36 Fot. ITAR-TASS. 
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okręty t. „209” wyprodukowane w Niemczech i dobiegające kresu słuŜby. Oprócz projektu 

rosyjskiego, pod uwagę brany jest niemiecki okręt t. „212/214” lub francuski „Scorpene”. 

Faktem dla Rosjan niesprzyjającym jest zainteresowanie Wenezueli jednostkami z napędem 

niezaleŜnym od powietrza AIP (Air Independent Propulsion), czyli takimi jak dwa typy 

przedstawione powyŜej. Niewątpliwym atutem propozycji rosyjskiej jest uzbrojenie, czyli 

pociski rakietowe „Klub-S”. Zgodnie ze słowami Laguny, wybrany zostanie okręt o 

najlepszych charakterystykach taktyczno-technicznych, a jednocześnie tani w eksploatacji i 

łatwy do wyszkolenia załogi. Jeśli wygrana przypadnie Rosjanom, będzie to pierwszy 

kontrakt na budowę okrętów podwodnych dla państwa z Ameryki Południowej37. 

 

Meksyk 

 

 Wiele wskazuje na to, Ŝe wkrótce równieŜ Meksyk stanie się nabywcą okrętów 

budowanych w stoczniach rosyjskich. RozwaŜany jest zakup dwóch lub więcej okrętów 

patrolowych pr. „14310 Mirazh”, przeznaczonych do patrolowania strefy przybrzeŜnej. 

Podpisanie kontraktu, negocjowanego podczas wystawy IMDS-2005, będzie początkiem 

nowego rozdziału w kontaktach zbrojeniowych obu państw38. 

 

Przyszłość 

 

Rywalizacja stoczni rosyjskich o kontrakt na budowę kolejnych trzech fregat 

rakietowych39 dla Indii o wartości około 652 mln USD moŜe zmusić władze do konsolidacji 

przemysłu stoczniowego, jednocześnie przejęcia państwowej kontroli (czyli faktycznej 

nacjonalizacji) nad zakładami przynoszącymi spore zyski40. Przyjęte rozwiązania mają być 

podobne do zastosowanych w przypadku przemysłu lotniczego i samochodowego, a ich 

głównym celem ma być przede wszystkim usprawnienie działalności. JuŜ na samym początku 

doszło do wzajemnych oskarŜeń i zarzutów. Przedstawiciele Koncernu Przemysłu 

Okrętowego Średniego i Małego TonaŜu (KPOSiMT) oskarŜyli Federalną Agencję Przemysłu 

o lobbowanie rządu w kwestii integracji przemysłu stoczniowego w oparciu o 

przedsiębiorstwa skupione wokół Zjednoczonej Korporacji Przemysłowej, w skład której 

                                                 
37 www.ria.ru, stan z 29.09.2005 r. 
38 www.kommersant.ru, stan z 30.03.2006 r. 
39 Tym razem okręty wyposaŜone zostaną w pociski „BrahMos”, opracowane i produkowane w kooperacji 
rosyjsko-indyjskiej, www.shipbuilding.ru/rus/overwiev/gov, stan z 26.04.2006 r. 
40 N. Abdullaev, Consolidation In Russia, Will Shipbuilding Be Next?, Defense News, 6 March 2006, s. 13. 
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wchodzą między innymi Stocznia Północna i Stocznia Bałtycka. Niebezpieczeństwem 

zauwaŜanym przez pierwszych z adwersarzy biznesowych jest monopolizacja rynku i 

niezauwaŜanie ponad 200 pozostałych, mniejszych wytwórców. Monopoliści mają dyktować 

warunki i przede wszystkim ceny, co doprowadzi bezpośrednio do stagnacji i braku rozwoju. 

Z kolei decydenci związani z Kremlem zapewniają, Ŝe dla dobra rozwoju tej dziedziny 

gospodarki potrzebne jest stworzenie holdingu przedsiębiorstw, który w warunkach 

ograniczonej ilości zamówień, pozwoli na równomierny i racjonalny rozkład wysiłku 

produkcyjnego. Istotnym niebezpieczeństwem koncentracji przemysłu stoczniowego moŜe 

być zamknięcie szeregu biur konstrukcyjnych lub ich reorganizacja, jak równieŜ upadek 

mniejszych stoczni. 

Jedyną drogą utrzymania przemysłu stoczniowego w odpowiedniej kondycji, jeśli 

dojdzie do powstania holdingu, będzie realizacja zamówień państwowych na duŜą skalę, które 

wymagać będą zaangaŜowania jak największej ilości biur konstrukcyjnych i stoczni. 

Zagwarantowane to moŜe być poprzez przystąpienie sił morskich Rosji do realizacji budowy 

w ciągu najbliŜszych 15 lat dwóch lotniskowców, co zostało określone w dokumentach 

związanych z rosyjską doktryną morską. 

Nowy kontrakt został zlecony w czerwcu 2005 r. przez Rosprom Stoczni Pólnocnej. 

W styczniu 2006 r. Federalna SłuŜba Współpracy Wojskowo-Techniczej stwierdziła, Ŝe 

zostanie on przekazany Stoczni Jantar. Zwycięzca tej przepychanki zostanie ogłoszony po 

ukończeniu przez Rosoboronoexport negocjacji z rządem Indii. W odpowiedzi na naciski z 

róŜnych stron, 17 lutego 2006 r. minister obrony Siergiej Iwanow powołał specjalną komisję, 

która miała ocenić czy Stocznia Jantar jest zdolna do realizacji kontraktu. 
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MIEJSCE MARYNARKI WOJENNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE J W 
SYSTEMIE OBRONNYM PA ŃSTWA 

 
Zakończenie „zimnej wojny” oraz rozpad wielu państw bloku wschodniego spowodował 

potrzebę stworzenia budowy nowego systemu bezpieczeństwa Europy. Jednym z głównych 

zadań polityki europejskiej oraz państw związanych ze starym kontynentem było w latach 

dziewięćdziesiątych stworzenie takiego systemu41. 

Cywilizacja światowa znajduje się obecnie w fazie głębokich przemian, które 

charakteryzują się burzeniem starych struktur Ŝycia społecznego. Tworzeniu się nowej 

„zinformatyzowanej” cywilizacji towarzyszą nowe wyzwania, które wymagają podjęcia 

określonych działań. Z pewnością przekształcą się one w szanse, ale i zagroŜenia dla 

bezpieczeństwa bytu i rozwoju wszelkich podmiotów zarówno w wymiarze globalnym, jak i 

regionalnym i państwowym. KaŜdy z pojawiających się trendów wyznacza określoną 

dynamikę działania, kształtując w najbliŜszej przyszłości nową sytuację geopolityczną i 

geostrategiczną Europy i świata42. 

Przedstawiając i opisując system obronny państwa naleŜałoby przytoczyć definicje 

systemu obronności państwa wg Słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. 

PoniewaŜ obronność państwa jest ściśle powiązana z  szeroko rozumianym bezpieczeństwem  

państwa naleŜy równieŜ odwołać się do pojęć, które definiują wspomniane zagadnienia: 

Bezpieczeństwo narodowe – jest nie tylko ochroną narodu i terytorium przed fizyczną 

napaścią lecz równieŜ ochroną  – za pomocą róŜnych środków – Ŝywotnych interesów 

ekonomicznych i politycznych, których utrata zagroziłaby Ŝywotności i podstawowym 

wartościom państwa. To stan świadomości społecznej, w którym istniejący poziom zagroŜeń, 

dzięki posiadanym zdolnościom obronnym, nie budzi obaw, lęku o zachowanie (osiągnięcie) 

uznanych wartości. 

Inaczej definiując to równieŜ stan uzyskany w wyniku odpowiednio zorganizowanej 

obrony i ochrony przed zagroŜeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi określany stosunkiem 

potencjału obronnego do skali zagroŜeń. 

                                                 
41 W. Multan, Wizje bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1997, s. 9. 
42 A. Dawidczyk, Nowe wyzwania, zagroŜenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u progu XXI wieku, AON, 

Warszawa 2001, s. 38. 
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Bezpieczeństwo państwa – taki rzeczywisty stan stabilności wewnętrznej  

i suwerenności państwa, który odzwierciedla brak lub występowanie jakichkolwiek zagroŜeń 

(w sensie zaspokajania podstawowych potrzeb egzystencjalnych i behawioralnych 

społeczeństwa oraz traktowania państwa jako suwerennego podmiotu w stosunkach 

międzynarodowych). 

Bezpieczeństwo militarne (wojskowe) – stan uzyskany w rezultacie utrzymania 

odpowiednio zorganizowanych i wyposaŜonych sił zbrojnych oraz zawartych sojuszów 

wojskowych, a takŜe posiadania koncepcji strategicznej wykorzystania będących w dyspozycji 

sił, stosownie do zaistniałej sytuacji. 

System obronności państwa – zbiór uporządkowanych wewnętrznie i wzajemnie 

powiązanych elementów, ludzi, organizacji, urządzeń działających na rzecz zachowania 

bezpieczeństwa wojskowego (militarnego) państwa. 

ZagroŜenie bezpieczeństwa państwa – splot zdarzeń wewnętrznych lub w stosunkach 

międzynarodowych, w którym z duŜym prawdopodobieństwem moŜe nastąpić ograniczenie lub 

utrata warunków do niezakłóconego bytu i rozwoju wewnętrznego bądź naruszenie lub utrata 

suwerenności państwa oraz jego partnerskiego traktowania w stosunkach międzynarodowych 

– w wyniku zastosowania przemocy politycznej, psychologicznej, ekonomicznej, militarnej itp. 

ZagroŜenie militarne państwa – splot zdarzeń w stosunkach międzynarodowych, w 

których z duŜym prawdopodobieństwem moŜe nastąpić ograniczenie lub utrata warunków do 

niezakłóconego bytu i rozwoju państwa, albo naruszenie bądź utrata jego suwerenności i 

integralności terytorialnej – w wyniku zastosowania wobec niego przemocy zbrojnej 

(militarnej)43. 

Bezpieczeństwo państwa obejmuje zarówno kwestie polityczne i militarne, jak równieŜ 

wszelkie aspekty Ŝycia gospodarczego, porusza kwestie społeczne, ekologiczne i etniczne. 

Wśród wielu  powiązanych ze sobą dziedzin moŜemy doszukać się źródeł wielu zagroŜeń, 

które mogą nas spotkać w niedalekiej przyszłości. Pomimo w miarę stabilnego rozwoju 

polityki międzynarodowej nie moŜna wykluczyć zaistnienia pośrednich bądź bezpośrednich 

form zagroŜenia bezpieczeństwa RP wynikającego ze sprzecznych interesów na świecie, w  

Europie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Polski. 

System bezpieczeństwa państwa ukierunkowany jest na przeciwdziałanie wszelkim  

zagroŜeniom zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. System ten jako element 

bezpieczeństwa narodowego ma na celu zachowanie bezpieczeństwa militarnego 

                                                 
43 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002, s. 15, 16, 144, 166 i 167. 
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(wojskowego). Ukierunkowany jest na przeciwdziałanie głównie zagroŜeniom militarnym, 

lecz nie tylko, poniewaŜ skala zagroŜeń w dniu dzisiejszym jest bardzo szeroka i nie do końca 

poznana. Obecnie dominują zagroŜenia o charakterze niemilitarnym, będące źródłem 

kryzysów, na które państwo powinno a niejednokrotnie jest zmuszone przeciwstawiać siły 

zbrojne44. 

Wykorzystanie potencjału militarnego i niemilitarnego do przeciwdziałania zewnętrznym 

zagroŜeniom Polski to istotne elementy bezpieczeństwa państwa. Aby sprostać temu zadaniu 

Polska realizuje szereg przedsięwzięć, a w szczególności:  

• siły zbrojne utrzymują w gotowości niezbędny potencjał sił niezbędny do 

usuwania skutków zagroŜeń wewnętrznych i zewnętrznych; 

• w koncepcji obronności (w polityczno-strategicznej dyrektywie obronności) 

określa się źródła i charakter zagroŜeń militarnych dla bezpieczeństwa państwa, 

formułuje się sposoby przeciwstawiania tym zagroŜeniom w czasie pokoju, 

kryzysu i wojny oraz ustala się siły i środki, jakie państwo moŜe wydzielić na 

realizację zadań obronnych. 

System obronności państwa powinien być stosownie do celów i zadań strategicznych na 

bieŜąco usprawniany. System powinien zapewnić strategiczną osłonę do operacyjnego i 

mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych, a w wypadku agresji przy wykorzystaniu 

sojuszniczych organów bezpieczeństwa zapewnić skuteczną obronę45. 

Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa militarnego wiąŜą  się głównie z ochroną 

suwerenności i niezawisłości RP oraz utrzymaniem nienaruszalności granic i integralności 

terytorialnej kraju. Dla Polski NATO jest obszarem współpracy wielostronnej zarówno w 

zakresie bezpieczeństwa, jak i obronności. Tworzenie NATO Response Force (NRF)46 będzie 

zwiększało europejskie bezpieczeństwo militarne w  które Polska będzie miała coraz większy 

wkład. Aktywność w koalicji antyterrorystycznej moŜe mieć podłoŜe w pojawieniu się 

ataków i akcji dywersyjnych ze strony ekstremistów oraz ugrupowań, którym społeczność 

międzynarodowa wydała walkę.  

                                                 
44 J. Wojnarowski, System obronności państwa, AON, Warszawa 2005, s. 5. 
45 Ibidem, s. 7. 
46 www.bbn.gov.pl, Deklaracja szczytu praskiego 21 listopad 2002 r. (ang. – Prague Summit Declaration) na 

posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej NATO (ang. – North Atlantic Counsil – NAC), m.in. w sprawie 
utworzenia  Sił Odpowiedzi NATO (ang. NRF – NATO Response Force), pkt. 4a. – stan z 30.11.2005 r. 
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Rys. 1. Istota obronności państwa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Wojnarowski, System obronności państwa, AON, Warszawa 

2005, s. 9. 

 

W celu przeciwdziałania zagroŜeniom polityczno-militarnym, a takŜe realizacji 

zewnętrznych i wewnętrznych zadań obronnych utrzymuje się w czasie pokoju  

i rozwija na czas zagroŜenia system obronności Rzeczypospolitej Polskiej, na który składają 

się następujące podsystemy47: 

• kierowania obronnością państwa; 

• siły zbrojne (podsystem militarny); 

• pozamilitarne ogniwa obronne (niemilitarne ogniwa obronności). 

 

Podsystem kierowania obronnością państwa 

 

Kierowanie obronnością stanowi integralną część systemu kierowania bezpieczeństwem 

państwa i jest realizowane przez te same organy władzy i administracji publicznej, róŜni się 

natomiast zakresem udziału tych organów w sprawowaniu funkcji kierowania obronnością. 

Rola podsystemu kierowania obronnością państwa polega na sprzęŜeniu wszystkich 

elementów i ogniw systemu obronnego państwa w jednolitą, sprawnie funkcjonującą całość, 

która umoŜliwia realizację wszystkich zadań obronnych nie tylko w okresie pokoju, ale takŜe 

w czasie zagroŜenia i wojny48. 

                                                 
47 J. Wojnarowski, op. cit., s. 6. 
48 J. W. Michniak, Dowodzenie w operacjach antykryzysowych i połączonych, AON, Warszawa 2005, s. 7. 
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Ogniwa podsystemu kierowania obronnością to: 

• naczelne organy władzy wykonawczej i administracji publicznej; 

• centralne organy administracji rządowej; 

• terenowe organy administracji rządowej; 

• organy samorządu terytorialnego. 

Prezydent RP oraz Rada Ministrów jako organy sprawujące władzę wykonawczą są 

naczelnymi organami kierowania obronnością i wykonują zadania w tym zakresie na 

podstawie Konstytucji RP, ustaw oraz rozporządzeń. Prezydent jest zwierzchnikiem Sił 

Zbrojnych RP, a jego organem doradczym w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i 

zewnętrznego jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. 

W okresie zagroŜenia i wojny prezes Rady Ministrów kieruje pracami rządu, ministrów 

i wojewodów oraz innych organów administracji państwowej, odpowiedzialnych za 

funkcjonowanie wszystkich struktur pozamilitarnych państwa. Szczególnym zadaniem 

prezesa Rady Ministrów oraz podległych mu resortów jest organizowanie wsparcia, 

zaopatrzenia i obsługi sił zbrojnych przez sektor cywilny oraz ochrona ludności przed 

skutkami działań wojennych. Wojewodowie będą upowaŜnieni do podejmowania decyzji w 

sprawach obronności, obowiązujących wszystkie jednostki administracyjne, gospodarcze i 

samorządowe działające w systemie obrony danego województwa. Natomiast minister obrony 

narodowej jest odpowiedzialny za przygotowanie załoŜeń obronnych państwa, w tym 

propozycji dotyczących rozwoju i struktury sił zbrojnych. W zakresie ustalonym przez Radę 

Ministrów sprawuje on ogólny nadzór nad realizacją zadań obronnych przez organy 

administracji rządowej, samorządy oraz podmioty gospodarcze. Minister obrony narodowej 

kieruje działalnością resortu bezpośrednio oraz przy pomocy szefa Sztabu Generalnego, 

sekretarzy i podsekretarzy stanu49. 

W czasie wojny siłami zbrojnymi dowodzi naczelny dowódca Sił Zbrojnych RP, 

mianowany przez prezydenta RP na wniosek prezesa Rady Ministrów. W celu 

bezawaryjnego, bezkonfliktowego rozwinięcia sił zbrojnych oraz kierowania nimi w czasie 

wojny zostaje utworzony Wojenny System Dowodzenia (WSyD). Jest on organizowany w 

czasie pokoju a rozwijany w chwili pojawienia się realnego zagroŜenia bezpieczeństwa 

państwa i wojny. System ten powinien zapewnić, dowodzenie wojskami własnymi, 

współdziałanie z wojskami sojuszniczymi oraz wdraŜanie decyzji władz państwowych w 

warunkach zagroŜenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 

                                                 
49 J. Wojnarowski, op. cit., s. 14. 
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Organy kierowania obronnością państwa podejmują decyzję w sprawach obronności w 

obszarach i zakresie określonym Konstytucją RP oraz stosownymi ustawami. Ponadto w razie 

wystąpienia zagroŜeń o charakterze niemilitarnym oraz pośrednich zagroŜeń militarnych 

bezpieczeństwa państwa (województwa, powiatu), organa mogą doraźnie tworzyć na 

poszczególnych szczeblach kierowania Zespoły lub Sztaby Kryzysowe. Tworzy się dla nich 

odpowiedni system powiązanych informacyjnie stanowisk kierowania, zapewniający 

właściwe funkcjonowanie w kaŜdych warunkach w okresie pokoju, kryzysu i wojny oraz 

wydziela odpowiednie siły i środki zabezpieczenia. Ich podstawowe zadanie to zbieranie 

informacji, monitoring, przygotowanie projektu decyzji dla organu (ministra, wojewody, 

wójta), przekazanie wykonawcom zadań wynikających z decyzji oraz kontrola ich 

wykonania50. 

Podsystem kierowania obronnością Polski przygotowuje się w celu zapewnienia 

ciągłości w podejmowaniu decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa i ma zapewnić: 

monitorowanie źródeł zagroŜeń i ich rodzajów, moŜliwości oraz  wielkości; zapobieganie 

powstawaniu zagroŜeń na terytorium Polski, poza jej granicami a takŜe ich usuwanie. 

Przygotowanie podsystemu kierowania obronnością państwa obejmuje planowanie, 

organizowanie  i realizowanie przedsięwzięć zapewniających organom wykonanie zadań 

związanych z kierowaniem obronnością (obroną) w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub 

zewnętrznego zagroŜenia państwa, w tym na wypadek wystąpienia działań terrorystycznych 

lub innych szczególnych nieprzewidzianych wydarzeń (zagroŜeń), a takŜe na wypadek 

wojny51. 

                                                 
50 J. W. Michniak, op. cit., s. 7. 
51 J. Wojnarowski, op. cit., s. 15. 
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Rys. 2. System obronny Rzeczypospolitej Polskiej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Wojnarowski, System obronności państwa, AON, Warszawa 

2005, s. 57. 

 

 Podsystem militarny – Siły Zbrojne RP 

 

We współczesnych państwach armia narodowa jest największą i najlepiej 

zorganizowaną fundamentalną częścią organizacji państwowej, której siła militarna i 

sprawność decyduje o trwałości, stabilności i sile państwa oraz zapewnieniu bezpieczeństwa 

narodowego i międzynarodowego dla stworzenia korzystnych warunków Ŝycia i rozwoju 

kolejnych pokoleń. Równocześnie armia narodowa jest obok szeroko rozumianej kultury 

narodowej głównym i niezastępowalnym atrybutem państwowości, suwerenności oraz 
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niepodległości. Tradycje wojskowe i kultura wojskowa naleŜą do podstawowych składników 

kultury narodowej i państwowej52. 

Siły Zbrojne RP są podstawowym elementem systemu obronności państwa, 

przeznaczonym do ochrony i obrony jego interesów i wykorzystywane są jako czynnik 

odstraszania, wymuszania oraz utrzymania pokoju lub w razie konieczności do prowadzenia 

walki zbrojnej. 

 Ze względu na charakter prowadzonych działań i strukturę organizacyjną siły zbrojne 

dzielą się na wojska operacyjne i obrony terytorialnej. Ze względu na środowisko w jakim 

prowadzone są działania na rodzaje sił zbrojnych: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne i 

Marynarkę Wojenną. W skład sił zbrojnych wchodzi Sztab Generalny jako organ planowania 

wykorzystania sił zbrojnych, a  w czasie wojny Naczelne Dowództwo wraz ze 

zmobilizowanymi jednostkami53. 

 Siły Zbrojne RP są zasadniczym instrumentem państwa, przeznaczonym do 

skutecznego wspierania jego polityki bezpieczeństwa. 

 Miejsce i rola Sił Zbrojnych RP w architekturze bezpieczeństwa państwa wynika z 

potrzeb obrony narodowej, zobowiązań sojuszniczych oraz uczestnictwa w działaniach na 

rzecz międzynarodowego pokoju i stabilności. 

 Siły zbrojne zapewniają54: 

• ochronę niepodległości i niepodzielności terytorium Polski; 

• bezpieczeństwo i nienaruszalność granic; 

• wsparcie polityki zagranicznej i Ŝywotnych interesów państwa na arenie 

międzynarodowej; 

• pomoc organom administracji publicznej w reagowaniu na zagroŜenia pozamilitarne; 

• wsparcie operacji antyterrorystycznych i ratowniczych. 

W tym celu SZ RP utrzymują w gotowości niezbędny potencjał środków wojskowych 

do przeciwdziałania lub usuwania przyczyn i skutków zewnętrznych oraz wewnętrznych 

zagroŜeń bezpieczeństwa państwa. Wydzielają równieŜ określony, przez odrębne 

porozumienia, potencjał do zintegrowanej struktury wojskowej NATO. Będą teŜ uczestniczyć 

w operacjach kryzysowych Unii Europejskiej (UE), zgodnie z deklaracjami politycznymi 

państwa. Komponenty SZ RP przewidywane do uŜycia w operacjach NATO mogą być 

                                                 
52 R. Jakubczak (red.), Obrona Narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP – Podręcznik dla Studentek  

  i  Studentów, Warszawa 2003, s. 175. 
53 J. Wojnarowski, op. cit., s. 21. 
54 J. Wojnarowski, J. Babula, Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej, AON, Warszawa 2003, s. 15. 
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równieŜ włączone do operacji wojskowych UE. KaŜdorazowo jednak akt tego rodzaju 

wymaga oddzielnej decyzji prezydenta RP. 

Wspólny wysiłek zbrojny państw sojuszniczych i UE jest podstawowym narzędziem 

kształtowania i stabilizowania międzynarodowego bezpieczeństwa europejskiego, 

euroatlantyckiego i globalnego. Wspiera on wysiłki dyplomatyczne społeczności 

międzynarodowej zmierzające do przeciwdziałania powstawaniu lokalnych i regionalnych 

konfliktów oraz ich pokojowego rozwiązywania. 

W przypadku wyczerpania moŜliwości i środków pokojowych w rozwiązywaniu 

zarzewia konfliktu, wydzielone komponenty SZ RP na podstawie odrębnych decyzji 

politycznych kierownictwa państwa, mogą uczestniczyć w interwencji zbrojnej poprzez 

podjęcie działań prewencyjnych, reagowania kryzysowego, obronnych lub stabilizacyjnych w 

ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacji Bezpieczeństwa i 

Współpracy w Europie (OBWE), NATO, UE bądź doraźnie organizowanych koalicji. 

Siły Zbrojne RP są przygotowywane do skutecznego przeciwdziałania określonym 

zagroŜeniom zewnętrznym i wewnętrznym godzącym w narodowy interes bezpieczeństwa 

państwa oraz do uczestniczenia w operacjach reagowania kryzysowego i wojennych55. 

 Punktem wyjścia mającym prowadzić do ustalenia modelu SZ RP (struktur 

organizacyjnych, systemu dowodzenia oraz uzbrojenia i wyposaŜenia) powinno być 

określenie dla nich zadań (teraźniejszych i przewidywanych), przede wszystkim w systemie 

obronnym państwa, ale takŜe w systemie sojuszniczym. 

 Ogólne zadania są określane przez czynniki polityczne, w związku z tym 

kierownictwo polityczne państwa (mając cały czas na względzie bezpieczny byt i rozwój 

państwa) winno je wygenerować na podstawie realizowanych interesów państwa, 

przewidywanych zagroŜeń, misji do wypełnienia oraz zobowiązań międzynarodowych, czyli 

uogólniając na podstawie uwarunkowań politycznych, społecznych i militarnych. Z 

prowadzonych analiz wynika, Ŝe spośród uwarunkowań politycznych, społecznych i 

militarnych podstawowe znaczenie dla określenia zadań będą miały: zagroŜenia, uczestnictwo 

w sojuszu, wola obrony wartości narodowych przez społeczeństwo. Następnie wojskowe 

dowództwa (strategiczne i operacyjne) na podstawie określonych zasadniczych zadań 

polityczno-wojskowych dla sił zbrojnych precyzują bardziej szczegółowe zadania 

i wymagania operacyjne dla podległych wojsk56. 

                                                 
55 Ibidem, s. 16. 
56 J. Wojnarowski, op. cit., s. 23. 
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 Analiza aktualnej (prognozowanej) sytuacji geopolitycznej i militarnej w Europie pozwala 

dostrzec wiele czynników wpływających pośrednio i bezpośrednio na zmianę charakteru 

zadań SZ RP, wobec czego przewiduje się gotowość Sił Zbrojnych RP do wykonania czterech 

rodzajów zadań strategicznych57: 

• zadań obronnych – odparcie agresji na terytorium Polski lub innego państwa 

sojuszniczego; 

• zadań reagowania kryzysowego (takŜe w ramach misji międzynarodowych poza obszarem 

RP); 

• zadań stabilizacyjnych i prewencyjnych (w czasie pokoju); 

• zadań związanych z występowaniem zagroŜeń pozamilitarnych (klęski Ŝywiołowe, 

katastrofy). 

Stabilizujący się okres względnego pokoju w Europie moŜe spowodować, Ŝe siły 

zbrojne będą spełniać głównie funkcje prewencji, interwencji i przywracania porządku58. 

Zadania dotyczące reagowania na zaistniały kryzys, takŜe w ramach misji 

organizowanych pod egidą międzynarodową mogą realizować siły odpowiednio 

przygotowane o charakterze policyjnym. Będą one izolowały rejony objęte konfliktem oraz 

wywierały militarną i pozamilitarną presję na zwaśnione strony konfliktu, a takŜe mogą 

udzielać pomocy organizacyjnej, humanitarnej i doradczej stronom zwaśnionym, a kiedy te 

działania zawiodą mogą bezpośrednio wymusić pokojowe rozwiązanie przez rozdzielenie 

stron i ich rozbrojenie. Wykonywanie zadań stabilizacyjnych i prewencyjnych w czasie pokoju 

będzie zaleŜało od utrzymania ciągłej gotowości sił do podjęcia działań poza granicami kraju, 

wspólnie z siłami zbrojnymi innych państw59. 

Siły zbrojne państw Europy, w tym takŜe Wojsko Polskie, znajdują się w sytuacji 

szczególnej. Z jednej strony wprowadza się do nich nowoczesne, precyzyjne i skuteczne 

środki walki oraz środki dowodzenia i zabezpieczenia logistycznego, a z drugiej strony 

poddawane są one radykalnym zmianom organizacyjnym. Podstawowym załoŜeniem 

wprowadzanych zmian jest znaczące obniŜenie stanu ukompletowania jednostek i instytucji 

wojskowych, a takŜe zmniejszenie ich ilości i przekazywanie ich jednostkom mobilizującym. 

One zaś przechodzą głębokie kadrowanie, co w znacznym stopniu zmniejsza koszty 

utrzymania. Na geopolitykę zadań mobilizacyjnych mają obecnie duŜy wpływ czynniki 

polityczne i społeczne. Działalność ta niesie za sobą wiele nowych i trudnych zjawisk, wśród  

                                                 
57 Ibidem. 
58 Ibidem, s. 25. 
59  Ibidem, s. 26. 
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których do najbardziej złoŜonych zalicza się radykalne redukowanie stanu liczebnego sił 

zbrojnych60. 

Gotowość bojowa 

  

Podstawowym pojęciem określającym funkcjonowanie sił zbrojnych oraz ich aktualne 

moŜliwości bojowe, stan organizacyjny i mobilizacyjny jest gotowość bojowa61. 

 Gotowość bojowa to stan określający aktualne przygotowanie sił zbrojnych 

obejmujący wydzielony potencjał wojskowy oraz całokształt warunków, funkcji i działań 

materialnych, zapewniający właściwe jego kształtowanie, sprawne rozwijanie i 

zorganizowane uŜycie w nakazanym czasie w celu realizacji zadań bojowych lub likwidacji 

zagroŜeń niemilitarnych przewidzianych na okres kryzysu i wojny. Pozwala to zapewnić 

optymalną gotowość wojsk do dalszego działania bojowego. Gotowość bojowa jednostki 

wojskowej to stan ilościowy i jakościowy jednostki oraz jej organizacyjne przygotowanie do 

realizacji zadań w określonym czasie i zgodnie z ich wojennym przeznaczeniem62. 

 Gotowość bojowa sił zbrojnych jest elementem funkcjonalnym, który określa 

praktyczne działania dowódców oraz stanowi zasadniczą część treści działań wojsk w czasie 

pokoju. W okresie narastania kryzysu militarnego jest ona warunkiem koniecznym do 

podjęcia działań bojowych przez osiąganie kolejnych stanów gotowości bojowej: 

  

 

Rys. 3. Stany gotowości bojowej 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Cele realizowane przez siły zbrojne w poszczególnych stanach gotowości bojowej to 

przede wszystkim przygotowanie wojsk do zdecydowanego odparcia agresji przeciwnika. 

Stan pełnej gotowości bojowej pozwala na uzyskanie maksymalnej zdolności sił i środków 

                                                 
60 Ibidem, s. 30. 
61 R. Jakubczak (red.), op. cit., s. 194. 
62 Ibidem, s. 195. 
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(utrzymuje się rozwinięte jednostki wojskowe w miejscach stałej dyslokacji – MSD) do 

podjęcia lub rozpoczęcia działań bojowych63. 

Na tworzenie sprawnie działającego systemu gotowości bojowej decydujący wpływ 

będą miały załoŜenia operacyjno-strategicznego uŜycia sił zbrojnych oraz sytuacja 

wynikająca z zaistniałego zagroŜenia militarnego państwa. Gotowość bojowa wojsk będzie 

osiągana w zaleŜności od stopnia, kierunku oraz prognozowanych sił przeciwnika, 

przygotowanych do uŜycia w przeprowadzeniu agresji na cały obszar kraju lub jego część. 

Osiąganie gotowości bojowej przez siły zbrojne będzie zaleŜeć od takich czynników jak: czas, 

miejsce, warunki i struktura rozwijania wojsk64. 

 

Podsystem niemilitarny – pozamilitarne ogniwa obronne 

 

Podsystem (układ) niemilitarny obejmuje następujące ogniwa: 

• gospodarczo-obronne; 

• ochrony struktur państwa i ludności; 

• informacyjne; 

• społeczno-obronne. 

Do podstawowych zadań tego podsystemu naleŜy: ochrona struktur państwa i ludności 

w warunkach kryzysu oraz wojny, zapewnienie materialnych i duchowych podstaw 

egzystencji ludności w warunkach zewnętrznego zagroŜenia bezpieczeństwa państwa i wojny, 

zasilanie zasobami osobowymi i materiałowymi  Sił Zbrojnych RP oraz pozamilitarne 

wsparcie wojsk własnych i sojuszniczych prowadzących operacje na terytorium Polski65. 

Ogniwa gospodarczo-obronne to głównie przemysł, komunikacja, transport, 

budownictwo i finanse oraz usługi, które tworzą zespół wzajemnie powiązanych elementów, 

mających na celu przygotowanie wybranych obszarów gospodarki do realizacji zadań w 

okresie kryzysów i wojny. Realizują zadania związane z zapewnieniem materialnych podstaw 

realizacji zadań obronnych oraz przetrwania ludności w warunkach kryzysów i wojny. 

System obronności państwa jest oparty na ścisłej współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC)66, 

                                                 
63 Ibidem, załącznik nr 15. 
64 Ibidem, s. 196. 
65 www.wp.mil.pl,  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, stan z 30.11.2005 r. 
66 Wg Słownika terminów..., op. cit.,  s. 159. 

CIMIC – Civil Military Cooperation – współpraca cywilno-wojskowa to koordynacja działań, mająca na celu 
wsparcie Sił Zbrojnych NATO jak i narodowych, a zachodząca pomiędzy dowódcami wojskowymi i 
podmiotami cywilnymi, łącznie z ludnością i władzami lokalnymi, a takŜe organizacjami i agencjami 
międzynarodowymi, krajowymi i pozarządowymi. Stanowi część stosunków cywilno-wojskowych 
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która funkcjonuje przy współudziale struktur cywilnych z wojskowymi, jak i sojuszniczymi 

działającymi na terytorium kraju. Podstawą działalności jest wykorzystanie świadczeń 

cywilnej pomocy w ramach wsparcia przez państwo gospodarza (HNS)67 dla sił sojuszniczych 

i organizacji NATO68.  

Ogniwa ochronne realizują zadania związane z zapewnieniem warunków 

bezpieczeństwa funkcjonowania struktur państwa oraz ochroną ludności i majątku 

narodowego przed skutkami zbrojnych i pozazbrojnych oddziaływań kryzysowych i 

wojennych. Ogniwa ochronne są przygotowane do ochrony granic, ochrony waŜnych osób i 

obiektów, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienia 

przestrzegania nadzwyczajnych rygorów prawa w warunkach wojny i kryzysu. W przypadku 

pozamilitarnych zagroŜeń kryzysowych Polska posiada system ochrony ludności i cywilnego 

reagowania kryzysowego w oparciu o struktury administracji publicznej oraz słuŜby i 

formacje pozamilitarne. 

Do ogniw ochrony struktur państwa naleŜą: 

• Policja (prewencja, kryminalna oraz piony wspomagające: kadry, szkolenie, finanse, 

łączność, logistyka); 

• StraŜ Graniczna (oddziały, straŜnice, placówki kontroli granicznej oraz dywizjony). 

• sądy i Prokuratura RP. 

Do ogniw ochrony ludności zalicza się: 

• Państwową StraŜ PoŜarną (tworzy krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który ma na celu 

ochronę zdrowia, Ŝycia oraz mienia w czasie walki z poŜarami i klęskami Ŝywiołowymi 

oraz wykonywanie zadań związanych z ratownictwem technicznym i chemiczno-

ekologicznym); 

• SłuŜbę Zdrowia; 

• oddziały Obrony Cywilnej (zabezpieczenie ochrony dla ludności przed zagroŜeniami, 

ratownictwo poszkodowanych i udzielanie im pomocy, powszechną samoobronę 

ludności, polegającą na ochronie budynków, mienia własnego, zabezpieczeniu źródeł 
                                                                                                                                                         

zapewniających jedność wysiłku sojuszniczego i działań narodowych. Jest teŜ wykorzystywana do ułatwienia 
realizacji wsparcia państwa – gospodarza. 

67Wg Słownika terminów...,  op. cit., s. 159. HNS – Host Nation Suport – to cywilna i wojskowa pomoc ze 
strony państwa goszczącego. Świadczona jest  w czasie pokoju, nadzwyczajnych zdarzeń losowych, kryzysu lub 
konfliktu sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom, które stacjonują na jego terytorium, działają na nim lub 
przemieszczają się tranzytem. Podstawą udzielania tego typu pomocy są porozumienia zawarte pomiędzy 
właściwymi organami państwa przyjmującego a państwami wysyłającymi (lub NATO). Stanowi część 
narodowych przygotowań obronnych i integralny element prowadzonych operacji. Zintegrowane z planowaniem 
logistyki obejmuje wsparcie nie tylko logistyczne. Dostarczane jest w formie sprzętu, materiałów, usług, 
infrastruktury, zapewnienia bezpieczeństwa i obsługi administracyjnej. 
68 J. Wojnarowski, op. cit., s. 32. 
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wody i środków spoŜywczych, a takŜe utrzymaniu posiadanego sprzętu i środków 

ochrony osobistej); 

• słuŜby ochrony środowiska naturalnego (StraŜ Parków Narodowych, StraŜ Leśna, 

Państwowa StraŜ Rybacka);69 

• inne: StraŜ Miejską. 

Ogniwa informacyjne i społeczno-obronne państwa realizują zadania związane z 

ochroną i propagowaniem polskich interesów na arenie międzynarodowej.  

Do słuŜb informacyjnych moŜemy zaliczyć: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

(ABW), Agencję Wywiadu (AW), Wojskowe SłuŜby Informacyjne (WSI), śandarmerię 

Wojskową (śW). SłuŜbami informacyjnymi kieruje Kolegium do spraw SłuŜb Specjalnych 

przy Radzie Ministrów, które równieŜ koordynuje działalność wyŜej wymienionych słuŜb 

zgodnie z kierunkami i planami ich działania oraz współpracę słuŜb specjalnych z Policją, 

StraŜą Graniczną, Biurem Ochrony Rządu oraz innymi słuŜbami RP w dziedzinie ochrony 

bezpieczeństwa państwa, i szeroko rozumianej ochrony informacji niejawnych dotyczących 

zagroŜeń o zasięgu ogólnokrajowym stanowiących tajemnicę państwową oraz  w wypadku jej 

ujawnienia70. 

WaŜne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa ma właściwe wykorzystanie mediów w 

realizacji zadań obronnych w czasie pokoju, kryzysu i wojny. W czasie pokoju media działają 

zgodnie z obowiązującym prawem prasowym, gwarantującym im szeroki zakres publikacji, 

wolności wypowiedzi oraz dostęp do informacji publicznej. W warunkach stanów 

nadzwyczajnych wolność mediów, tak jak i wolność obywateli RP moŜe zostać czasowo 

ograniczona. W razie zagroŜenia bezpieczeństwa państwa i wojny informacje przekazywane 

przez środki masowego przekazu nabierają istotnego znaczenia. Zasadne wobec tego jest 

posiadanie państwowego organu odpowiedzialnego za koordynację i kontrolę informacji 

przekazywanych w mediach71. 

 

Rola i zadania Marynarki Wojennej RP w podsystemie bezpieczeństwa militarnego 

 

Na charakter zadań Marynarki Wojennej w stopniu o wiele większym niŜ w innych 

rodzajach sił zbrojnych wpływa kształt sytuacji geopolitycznej, a stawiane przed siłami 

morskimi cele wynikają w duŜej mierze z kierunków polityki zagranicznej i wewnętrznej 

                                                 
69 Ibidem, s. 48. 
70 Ibidem, s. 49. 
71 Ibidem, s. 52. 
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państwa. Stąd teŜ w ciągu ostatnich lat siły morskie koncentrują się na realizacji zadań 

stabilizujących. Ich zakres w duŜej mierze wynika z niemoŜliwości ostatecznego rozwiązania 

istniejących konfliktów środkami dyplomatycznymi. Sytuacja ta zmusza do utrzymywania 

przez „strony zainteresowane” wydzielonych sił stabilizacyjnych w zapalnych rejonach, aby 

kontrolować istniejącą w regionie sytuację polityczną. Mobilność, niezaleŜność oraz  

autonomiczność jaką dysponują siły morskie, pozwala na szerokie wykorzystanie Marynarki 

Wojennej do realizacji tego typu działań72.  

Podstawowym wyróŜnikiem sił morskich państw nadbrzeŜnych jest znaczna przewaga 

liczby małych okrętów, co powoduje, Ŝe posiadają one zdolność do pływania i działania na 

wodach i w warunkach,  jakich przeciwnik działać nie moŜe lub nie jest do nich 

przygotowany. Z tego powodu obecnie następuje swoista wymiana sprzętu. Wobec braku 

moŜliwości stosowania okrętów podwodnych o napędzie atomowym państwa nadbrzeŜne 

wprowadzają okręty podwodne, których napęd będzie w mniejszym stopniu uzaleŜniony od 

powietrza atmosferycznego, co w konsekwencji znacznie wydłuŜy ich czas przebywania w 

zanurzeniu. Nowe zadania powodują, Ŝe znacznym komponentem sił morskich pozostaną 

jednostki patrolowe. Natomiast okręty uderzeniowe (korwety i fregaty) będą utrzymywane z 

myślą o przeciwstawieniu się zagroŜeniom morskim państwa oraz ewentualnym 

wykorzystaniu do realizacji operacji pokojowych w ramach sił wielonarodowych 

(sojuszniczych)73. 

W związku z modyfikacją charakteru zagroŜeń bezpieczeństwa państwa, którą moŜemy 

obserwować po dzień dzisiejszy, zmianie uległa rola Sił Zbrojnych RP, w tym takŜe 

Marynarki Wojennej RP w systemie bezpieczeństwa państwa. Przystąpienie Polski do 

Sojuszu Północnoatlantyckiego w 1999 r. spowodowało nałoŜenie na Marynarkę Wojenną RP 

nowych zadań. Zobowiązania sojusznicze wynikają w znacznej mierze z zapewnienia 

bezpieczeństwa portów, statków i okrętów w polskiej strefie obrony MW RP74.  

ZagroŜenia asymetryczne75 nie są jedynymi jakie naleŜy brać pod uwagę rozwaŜając 

zapewnienie bezpieczeństwa w strefie odpowiedzialności MW  RP. NaleŜy pamiętać o 

                                                 
72 P. Mickiewicz, Strategiczne znaczenie Morza Bałtyckiego po 1990 roku – Siły morskie państw bałtyckich  

i perspektywy ich rozwoju, Toruń 2003, s. 37. 
73 Ibidem, s. 39. 
74 Charakterystyka zagroŜeń terrorystycznych wybrzeŜa i obszarów morskich została przedstawiona w: 

K. Kubiak, ZagroŜenie Terrorystyczne wybrzeŜa i obszarów morskich – próba oceny, (w:) Polityczne i 
militarne aspekty bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego; J. Przybylski, B. Zalewski (red.), materiały z 
konferencji naukowej 21-22 listopad 2001, AMW, Gdynia 2002, s. 405-419. 

75 ZagroŜenia asymetryczne – terroryzm, proliferacja broni masowego raŜenia, nielegalna imigracja, walka 
informacyjna (medialna). Szersza analiza i próba podziału zagroŜeń asymetrycznych (wyodrębnienie 
obszarów w których zagroŜenia mogą wystąpić) zostały przedstawione w: K. Rokiciński, Charakterystyka i 
ocena zagroŜeń asymetrycznych na Morzu Bałtyckim, (w:) Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i 
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zagroŜeniach, które wywodzą się ze środowiska naturalnego jak: sztormy, powodzie, 

huragany, epidemie, trzęsienia  ziemi oraz inne anomalie pogodowe, a takŜe zagroŜenia 

związane z codzienną działalnością człowieka jak: poŜary czy skaŜenie środowiska 

materiałami ropopochodnymi bądź innymi toksynami przemysłowymi. 

Konsekwencją specyfiki polskich obszarów morskich oraz międzynarodowego statusu 

flot wojennych, jest zobligowanie MW RP do realizacji szeregu zadań podzielonych na trzy 

strefy działań76:  

• działalność operacyjną; 

• działania reagowania kryzysowego wydzielonych sił MW RP, prowadzone w kraju i na 

polskich obszarach morskich w ramach wsparcia instytucji cywilnych oraz innych słuŜb w 

przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych; 

• działania reagowania kryzysowego wydzielonych sił MW RP, mające na celu 

wykrywanie, powstrzymywanie i zwalczanie zagroŜeń bezpieczeństwa (szczególnie 

terrorystycznych), prowadzone poza obszarem operacyjnego zainteresowania MW RP. 

Głównymi zadaniami operacyjnymi MW w czasie działalności codziennej są77:  

• zapewnienie wczesnego wykrycia symptomów zagroŜenia bezpieczeństwa państwa od 

strony morza; 

• przygotowanie sił do realizacji zadań w czasie sytuacji kryzysowych; 

• utrzymywanie wysokiej gotowości bojowej i mobilizacyjnej do realizacji zadań osłony 

operacyjnej morskiej granicy państwa i polskich obszarów morskich; 

• utrzymywanie gotowości do udziału w misjach pokojowych organizacji 

międzynarodowych oraz uczestniczenia w programie „Partnerstwa dla Pokoju” i 

współpracy bilateralnej z siłami morskimi innych państw; 

• wsparcie StraŜy Granicznej w ochronie morskiej granicy państwowej i polskiej strefy 

ekonomicznej; 

• realizacja zadań wsparcia państwa gospodarza na rzecz sił sojuszniczych wykonujących 

zadania na terytorium RP; 

• udział w ratowaniu Ŝycia w polskiej strefie ratownictwa SAR78; 

• przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości; 

                                                                                                                                                         
podwodnego oraz lotów nad morzem; Z. Kitowski, W. Wilk, T. Szubrych, J. Prychla, M. Przyborski, (red.), 
materiały z konferencji naukowej 6 kwiecień 2005, AMW, Gdynia 2005, s. 139. 

76 R. Wereszko, Rola Marynarki Wojennej RP w utrzymaniu bezpieczeństwa portów i statków morskich  (w 
czasie pokoju i kryzysu), (w:) „Przegląd Morski”, 2005 nr 9, s. 6. 

77  R. Łukasik, Urodziny – Marynarka Wojenna RP. Wczoraj, dziś, jutro, (w:) „Przegląd Morski”, 2003 nr 9, s. 6. 
78 SAR (ang.) – Search and Rescue – poszukiwanie i ratowanie (załóg). 
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• zapewnienie bezpieczeństwa Ŝeglugi morskiej na polskich obszarach morskich; 

• udział w ochronie ekologicznej polskich obszarów morskich; 

• realizacja zadań polskiej morskiej racji stanu. 

Do działań reagowania kryzysowego prowadzonych w kraju i na polskich obszarach 

morskich w ramach wsparcia instytucji cywilnych w przypadku wystąpienia sytuacji 

kryzysowych mogących mieć potencjalnie związek z zapewnieniem bezpieczeństwa portów 

(terminali, baz morskich) wraz z przyległymi obiektami i infrastrukturą zaliczamy79: 

• obronę przed terroryzmem; 

• izolowanie terenów zagroŜonych działaniami terrorystycznymi; 

• zapobieganie i likwidacja skutków klęsk Ŝywiołowych; 

• udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych; 

• likwidację skutków katastrof technicznych i wypadków radiacyjnych; 

• oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych; 

• udział  w działaniach przeciwepidemicznych. 

W czasie pokoju naleŜy zapobiegać konfliktom i kryzysom, ale jest to takŜe czas 

prewencji i kreowania bezpieczeństwa na świecie. Podstawą wiarygodności odstraszania 

militarnego musi być posiadanie gotowego do uŜycia potencjału wojskowego. WiąŜe się to z 

koniecznością dostępu do najnowszych technologii oraz ze wzrostem znaczenia 

międzynarodowej współpracy sił morskich.  

Zmniejszenie moŜliwości wybuchu strategicznego konfliktu zbrojnego spowodowało 

powstanie nowego zagroŜenia jakim jest terroryzm. Wydarzenia ostatnich lat wskazują na 

wzrost znaczenia sił morskich w kształtowaniu biegu wydarzeń politycznych. W obecnym 

stanie bezpieczeństwa europejskiego dla NATO wyzwaniem są konflikty oraz napięcia 

powstające na jego obrzeŜach. Siły morskie w tym wypadku stanowią waŜny element 

wykrywania i ostrzegania zapewniając sojuszowi natychmiastową zdolność do podjęcia 

działań. Wysoka mobilność oraz duŜa autonomiczność sił morskich pozwala na szybkie 

przemieszczanie znacznego potencjału bojowego do rejonów zapalnych oraz likwidację 

zagroŜenia u źródeł. Skuteczność sił morskich uwarunkowana jest politycznymi i 

gospodarczymi priorytetami państw członkoskich oraz determinacją do podejmowania 

działań zapobiegawczych, które mają na celu utrzymywanie kryzysów pod kontrolą. 

Najlepszym sposobem ochrony integralności obszaru objętego traktatem, jest 

przeciwdziałanie konfliktom jak najdalej od jego granic. Warunek ten moŜna spełnić jeŜeli 

                                                 
79 R. Wereszko, op. cit., s. 7. 
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będzie on miał odzwierciedlenie w morskim potencjale obronnym państwa. Polska jako 

pełnoprawny członek NATO, kierując się koncepcjami strategicznymi sojuszu jest 

zobligowana do budowy systemu obrony morskiej, którego trzon stanowić będą okręty oraz 

lotnictwo Marynarki Wojennej o potencjale bojowym adekwatnym pod względem 

jakościowym i ilościowym do postawionych (wykonywanych) zadań.  

W dzisiejszych uwarunkowaniach rozwój sił Marynarki Wojennej zdolnych do 

zapewnienia bezpieczeństwa na polskich obszarach morskich oraz reagowania na powstałe 

zagroŜenia jest powaŜnym wyzwaniem (m.in. z powodu brakujących środków finansowych), 

a zarazem jest jedyną drogą do spełnienia zobowiązań sojuszniczych. Jako zasadę przyjęto 

realizację programu rozwoju sił bazując na krajowym potencjale produkcyjnym. Niezbędne 

jest jednak pozyskanie z importu części wyposaŜenia i uzbrojenia, którego produkcja ze 

względów technologicznych w kraju nie jest moŜliwa. Planowane działania w perspektywie 

najbliŜszych dwudziestu lat będą  sukcesywnie poddawane weryfikacji stosownie do zmian 

następujących w nowych uwarunkowaniach politycznych, a takŜe zaleŜnie od rozwoju 

morskiej techniki i taktyki operacyjnej80. 

 

Zadania związków taktycznych morskiego rodzaju sił zbrojnych 

 

Dowództwo Marynarki Wojennej mieści się w Gdyni. Składa się z szeregu komórek 

organizacyjnych podległych dowódcy Marynarki Wojennej. Centrum Operacji Morskich 

zapewnia dowodzenie podległymi siłami Marynarki Wojennej. Odpowiada za koordynację 

działań wszystkich jednostek MW wykonujących zadania na morzu, w powietrzu oraz na 

lądzie (m.in. 1 MPS, 6 OREL, 11 PŁ MW, jednostki zabezpieczenia inŜ.-sap.). Sztab 

Marynarki Wojennej jest główną instytucją planistyczno-organizacyjną pracującą na rzecz 

Dowództwa MW. Sztab odpowiada za bieŜącą działalność sił Marynarki Wojennej. Z kolei 

Pion Szkolenia Marynarki Wojennej odpowiada za szkolenie dowództw i jednostek MW. 

Szczególny nadzór sprawuje nad szkoleniem morskim. Logistyka Marynarki Wojennej 

zajmuje się wszelkimi zagadnieniami związanymi z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym 

jednostek. Główne siły Marynarki Wojennej zorganizowane są w cztery związki taktyczne 

(ZT) bezpośrednio podporządkowane dowódcy Marynarki Wojennej: 

• 3 Flotylla Okrętów w Gdyni (the 3rd Naval Flotilla); 

• 8 Flotylla Obrony WybrzeŜa w Świnoujściu (the 8th Coastal Defence Flotilla); 

                                                 
80 R. Łukasik, op. cit, s. 8. 
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• 9 Flotylla Obrony WybrzeŜa w Helu (the 9th Coastal Defence Flotilla); 

• Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni (the Naval Air Wing). 

Okręty uderzeniowe zgrupowane są w 3 Flotylli Okrętów (3 FO), a okręty i jednostki 

nadbrzeŜne obrony wybrzeŜa w 8 i 9 Flotylli Obrony WybrzeŜa (8 i 9 FOW). W składzie 

wszystkich trzech flotylli znajdują się jednostki bojowego zabezpieczenia działań oraz 

jednostki pomocnicze. Samoloty i śmigłowce wchodzą w skład Brygady Lotnictwa MW (BL 

MW).  

Podstawowe zadania polskiego lotnictwa morskiego to81: 

• poszukiwanie, rozpoznanie i zwalczanie okrętów podwodnych i nawodnych 

nieprzyjaciela, samodzielnie lub we współdziałaniu z siłami okrętowymi i jednostkami 

brzegowymi;  

• rozpoznanie i wskazanie celów dla okrętów nawodnych;  

• osłona lotnicza własnych zespołów okrętów;  

• ochrona i obrona baz morskich przed atakami z powietrza;  

• zabezpieczenie ratownicze działań Marynarki Wojennej oraz statków cywilnych  i kutrów 

rybackich (lotnictwo Marynarki Wojennej wchodzi w skład międzynarodowego systemu 

ratownictwa);  

• pełnienie całodobowych dyŜurów ratowniczych i bojowych;  

• monitoring ekologiczny akwenów morskich. 

Samoloty i śmigłowce polskiego lotnictwa morskiego uczestniczą rocznie w 

kilkudziesięciu międzynarodowych ćwiczeniach NATO i Partnerstwa dla Pokoju na Bałtyku, 

Morzu Północnym i w Cieśninach Bałtyckich. Wchodzą w skład Sił Szybkiego Reagowania 

NATO. W systemie międzynarodowego ratownictwa morskiego załogi śmigłowców 

ratowniczych Marynarki Wojennej przeprowadzają rocznie kilkadziesiąt akcji ratowniczych 

na morzu i w strefie brzegowej. 

Pozostałe zespoły okrętów oraz jednostki brzegowe (m.in. bojowe, szkolne) i logistyczne 

(składnice, bazy techniczne) i instytucje nadbrzeŜne (pomocnicze) Marynarki Wojennej 

zapewniają funkcjonowanie związków taktycznych. Szkoleniem kadr dla potrzeb Marynarki 

Wojennej zajmują się: Akademia Marynarki Wojennej, Centrum Szkolenia Specjalistów MW 

i Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP82. 

                                                 
81 Z. Chojnacki, Lotnictwo w obronie wybrzeŜa, (w:) „Przegląd Morski”, 2004 nr 11, s. 23. 
82R. Łukasik, op. cit., s. 6. 
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Rys.  4.  Dyslokacja waŜniejszych związków taktycznych i jednostek wojskowych Wojsk 

Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej w pasie nadmorskim 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  materiałów zamieszczonych w: W. 

Leszczyński, Wojsko Polskie 2004 na równi pochyłej, (w:) „Nowa Technika 

Wojskowa”, 2004 nr 5, s. 22 i 26; MW RP – Informator Ilustrowany, Wyd. 

Biuro Prasy i Informacji MON, Warszawa 1997, s. 14; A. Polak, Wybrane 

zagadnienia obrony wybrzeŜa w Polsce (1920-2002), AON Warszawa 2002, s. 

186; www.mw.mil.pl, stan z 30.11.2005 r. 



 47 

 

 

Rys.  5. Poglądowy schemat Flotylli Okrętów w Gdyni: 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: MW RP – Informator Ilustrowany oraz Jane’s 

Defence Equipment Library, nr 37 september 2005/ Publication /Jane’s Fighting Ships 

/VOLUME 2005-2006/Country/Poland, (wyd. CD-ROM). 

 

Rola Marynarki Wojennej RP w kształtowaniu bezpieczeństwa w basenie  

Morza Bałtyckiego 

 

Marynarka Wojenna RP  w ślad za zmieniającymi się zagroŜeniami zmienia takŜe 

swoje koncepcje prowadzenia działań a takŜe stopień zaangaŜowania swych sił w 

rozwiązywaniu konfliktów. Zwalczanie zagroŜeń asymetrycznych to nie tylko dostrzeganie 

zmieniającej się sytuacji, ale takŜe konieczność zaangaŜowania na morzu, w portach 

wydzielonych sił morskich do zadań z  którymi do tej pory Marynarka Wojenna nie była 

kojarzona np. proliferacja broni masowego raŜenia, przestępczość zorganizowana czy wojna 

informatyczna (cybernetyczna). Doświadczenia innych flot w tej dziedzinie, doświadczenia 
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koalicyjne z udziału w operacjach Iraqi Freedom, Enduring Freedom w zakresie ochrony sił i 

obiektów portowych są weryfikowane pod względem przydatności w warunkach 

prowadzonych ćwiczeń antyterrorystycznych w zakresie ochrony baz morskich (ATX 04) czy 

ćwiczeń reagowania kryzysowego (CMFX 05), a następnie wdraŜane do działalności bieŜącej 

i szkoleniowej. Ćwiczenia narodowe i międzynarodowe (np.: CMX, CME, BALTOPS) 

zaczynają odgrywać coraz większą rolę i mają na celu praktyczny udział sił w działaniach 

reagowania kryzysowego na morzu (np.: eskortowanie jednostek, kontrola, egzekwowanie 

sankcji i embarga na morzu)83. 

Udział sił MW w prowadzonych operacjach w ramach sił sojuszniczych NATO, ONZ, 

UE, OBWE ma charakter wspomagający. Wobec jej rolę na rzecz bezpieczeństwa moŜna 

określić jako wspierającą i pomocniczą. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w przypadku niektórych 

działań, MW RP zapewnia udział sił i środków bez których prowadzenie ich byłoby 

niemoŜliwe z uwagi na brak lub niewystarczającą ilość sił i środków innych instytucji oraz 

słuŜb zaangaŜowanych w organizację bezpieczeństwa portów i statków. Do takich działań 

moŜemy zaliczyć m.in.  rozpoznanie i likwidację skaŜeń czy oczyszczanie basenów 

portowych i torów wodnych z materiałów niebezpiecznych84. 

Będąc od pięciu lat członkiem NATO Siły Zbrojne RP nieustannie podlegają 

procesom zmian proceduralnych, strukturalnych oraz technologicznych. Z powodu braku 

moŜliwości sprecyzowania konkretnego przeciwnika, rozpoznawalne mogą dzisiaj być 

jedynie kierunki oraz charakter zagroŜeń, duŜy nacisk kładzie się na zbieranie oraz wymianę 

informacji w tym zakresie. Następuje to nie tylko między instytucjami oraz formacjami 

krajowymi, ale równieŜ na szczeblu międzynarodowym, w dobie zagroŜeń asymetrycznych 

jest to bardzo waŜne zagadnienie85. 

Współdziałanie Morskiego Oddziału StraŜy Granicznej z Marynarką Wojenną odbywa 

się zgodnie z porozumieniem Komendanta Głównego StraŜy Granicznej z dowódcą 

Marynarki Wojennej, w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu współdziałania w 

zakresie ochrony granicy państwowej na morzu oraz z planem współdziałania Morskiego 

Oddziału StraŜy Granicznej z Marynarką Wojenną w zakresie  ochrony granicy państwowej 

na morzu86. 

                                                 
83 R. Wereszko, op. cit., s. 11. 
84 Ibidem, s. 9. 
85 R. KrzyŜelewski, Doświadczenia Marynarki Wojennej RP wynikające z członkostwa Polski w NATO, (w:) 

„Przegląd Morski”, 2005 nr 1, s. 14. 
86 D. Krzywiec, Współdziałanie MOSG z innymi instytucjami w ochronie granicy w latach 1991-2004, (w:) 

„Przegląd Morski”, 2005 nr 5, s. 72. 
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Oprócz codziennej wymiany informacji pomiędzy słuŜbami dyŜurnymi operacyjnymi 

Komendy MOSG i Dowództwa MW oraz komend dywizjonów SG i flotylli OW, współpraca 

ta rozciąga się na wiele innych dziedzin, począwszy od udziału funkcjonariuszy MOSG w 

organizowanych ćwiczeniach dowódczo-sztabowych (na szczeblu dowództwa flotyll), 

poprzez udział  w róŜnego rodzaju seminariach, konferencjach i szkoleniach87. 

Wymiana informacji dotyczy głównie: 

• ćwiczeń w strefie obrony Marynarki Wojennej; 

• informacji o obcych okrętach operujących w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej; 

• działań okrętów Marynarki Wojennej; 

• sytuacji meteorologicznej i ostrzeŜeń nawigacyjnych. 

Przekazywane informacje przez MOSG Marynarce Wojennej dotyczą: 

• wykrytych obcych okrętów; 

• lotów patrolowych statku powietrznego MOSG – „M-20 Mewa”; 

• ćwiczeń w strefie obrony Marynarki Wojennej; 

• działań jednostek pływających SG, które przekazywane są codziennie. 

 

* * *  

Podsumowując poruszane w artykule problemy dotyczące systemu obronności państwa 

oraz roli i miejsca jaką odgrywa w nim morski rodzaj sił zbrojnych, moŜna wysunąć  

następujące wnioski : 

• posiadanie przez Marynarkę Wojenną znacznego potencjału militarnego nie jest 

narzędziem skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa i w uzasadnionych przypadkach 

moŜe prowadzić do zachwiania równowagi bezpieczeństwa w regionie;  

• Marynarka Wojenna RP powinna swój główny wysiłek obronny skupić na ochronie 

własnych baz morskich, portów i terminali; 

• polski morski rodzaj sił zbrojnych powinien zwiększyć swój udział w siłach oraz 

operacjach sojuszniczych, które mają na celu m.in. eliminowanie u źródeł  zagroŜeń 

asymetrycznych; 

• działania w zakresie ochrony morskiej granicy morskiej oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

militarnego i wewnętrznego państwa naleŜy prowadzić wspólnie z Morskim Odziałem 

StraŜy Granicznej; 

                                                 
87 A. Gałęziowski, Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich, (w:) „Przegląd 

Morski”, 2005 nr 5, s. 49-68. 
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• naleŜy zacieśnić współpracę w zakresie wypracowania wspólnych procedur postępowania 

na wypadek prowadzenia działań o charakterze niemilitarnym z instytucjami i słuŜbami 

układu pozamilitarnego; 

• system obronności RP powinien być tak skonstruowany, aby zapewnić jego sprawne 

funkcjonowanie we wszystkich podsystemach zarówno w czasie kryzysu, pokoju, jak i 

wojny; 

• rozwój informatyki oraz szybki postęp technologiczny powodują pojawienie się nowych 

zagroŜeń, które mają wpływ na politykę obronności oraz zachowanie bezpieczeństwa 

militarnego państwa; 

• tworząc system obronności państwa, naleŜy określić wyzwania jakie są lub mogą pojawić 

się w niedalekiej przyszłości  i na ich podstawie budować załoŜenia strategiczne i 

operacyjne dla podsystemu kierowania, militarnego  oraz ogniw pozamilitarnych.  

Czy Marynarka Wojenna RP spełnia podstawowe zadania i funkcje w systemie 

obronnym Rzeczypospolitej Polskiej? Twierdzę, Ŝe tak. Chciałbym  jednak posłuŜyć się 

kilkoma przykładami, mającymi na celu zobrazowanie sytuacji a zarazem będących 

potwierdzeniem przyjętej tezy: 

• udział niszczycieli min z 9 FOW w Stałym Zespole Sił Przeciwminowych NATO 

MCMFORNORTH; 

• planowany udział od 2006 r. polskich fregat w Stałym Zespole Sił Okrętowych NATO 

STANAVFORLANT; 

• budowa korwety wielozadaniowej typu 621 „Gawron”; 

• doświadczenia wyniesione z udziału polskiego kontyngentu w misji stabilizacyjnej w 

Iraku wskazują na potrzebę rozwiązania problemu strategicznego transportu morskiego; 

• istnieje konieczność dokonania głębokich zmian strukturalnych w MW RP;  

• utworzenie Centrum Operacji Morskich (COM), jako komórki ściśle współpracującej z 

organami administracji państwowej w wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych; 

• reorganizacja jednostek MW (polegająca m.in. na przeformowywaniu związków 

taktycznych oraz łączenie jednostek wykonujących zbieŜne zadania). 

PowyŜsze przykłady świadczą o rosnącej roli MW RP w systemie obronnym naszego 

kraju. Posiadane siły MW RP będą w pełni zdolne do realizacji zadań w ochronie polskiej 

granicy morskiej, zobowiązań sojuszniczych oraz do wykonania zadań poza rejonem Morza 

Bałtyckiego w ramach międzynarodowych sił koalicyjnych88. 

                                                 
88 R. KrzyŜelewski, op. cit., s. 13. 
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Te optymistyczne słowa dowódcy Marynarki Wojennej będą miały szansę na realizację 

– moim zdaniem – dopiero wtedy gdy zakończy się skomplikowany i wieloletni proces 

restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP w tym i Marynarki Wojennej.  
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TECHNIKA I UZBROJENIE 

Kmdr por. dypl. pil. Zenon CHOJNACKI 

Kpt. mgr inŜ. Karol DYMANOWSKI 

Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej 

 

SOJUSZNICZY SYSTEM OBSERWACJI Z POWIETRZA – AGS 

 

Praski Szczyt NATO pokazał jednoznacznie, Ŝe naleŜy zmienić oblicze sojuszu, 

rozszerzyć jego zdolności w zakresie czasu i miejsca reakcji. Aby tego dokonać potrzebne jest 

stworzenie wyspecjalizowanych sił szybkiego reagowania NRF – NATO Response Forces i 

sił odpowiedzi QRF – Quick Reaction Forces, zdolnych do szybkiego reagowania w 

dowolnym miejscu globu, w dowolnych warunkach terenowych i atmosferycznych, a takŜe 

zaleŜnych od charakteru operacji. Ponadto zmieniający się paradygmat współczesnych 

zagroŜeń narzuca siłom zbrojnym NATO konieczność ciągłego uaktualniania wiedzy o 

potencjalnym przeciwniku i „punktach zapalnych”, monitorowania duŜych obszarów 

lądowych i morskich w celu prognozowania i zapobiegania ewentualnym sytuacjom 

kryzysowym i ich eskalacji.  

Krokiem naprzód w tym zakresie będzie stworzenie sojuszniczego systemu obserwacji z 

powietrza sytuacji na lądzie i morzu AGS – Alliance Ground Surveillance. AGS ma być 

swoistym „systemem systemów”, składającym się z segmentów kilku komponentów sił 

sojuszniczych i kompatybilnych narodowych systemów rozpoznawczych.  

Tworząc tak zaawansowaną strukturę informacyjną, NATO uczyni waŜny krok w 

kierunku prowadzenia działań sieciocentrycznych NCW – Network Cenctric Warfare. 

Pozwoli to z kolei osiągnąć sojuszowi integrację większości środków rozpoznania (naleŜy to 

rozumieć jako środki wywiadu, monitorowania, przydzielania celów i rozpoznania, 

określanych w nomenklaturze NATO jako ISTAR – Intelligence Surveillance Target 

Acquisition and Reconnaissance). Będzie więc kluczowym elementem pozwalającym 

państwom sojuszu do uzyskania nowych zdolności wynikających ze stosowania struktur 

sieciowych tzw. NNEC –  NATO Network Enabled Capability.  

Protoplastą systemu AGS jest amerykański system Joint Surveillance Target Attack 

Radar System – JSTARS. Na jego podstawie równieŜ miał być budowany AGS w ramach 

amerykańskiego programu Cooperative Transatlantic AGS System – CTAS, jednak 

ostatecznie budowa systemu powierzona została Transatlantic Industrial Proposed Solution – 

TIPS, który jest konglomeratem firm europejskich i amerykańskich. Budowa kluczowego 
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sensora systemu – instalacji radarowej jest natomiast Transatlantic Cooperative AGS Radar – 

TCAR. Projekt realizowany przez TIPS/TCAR ma być realizowany w trzech fazach, a 

ostateczna gotowość operacyjna systemu AGS ma zostać osiągnięta w 2013 r.  

Nie moŜna jednak zapominać, Ŝe poszczególne kraje członkoskie pracują nad swoimi 

krajowymi projektami systemów rozpoznania z powietrza, które w efekcie wejdą w strukturę 

AGS – „systemu systemów”. Aktualnie prace trwają nad trzema projektami w krajach 

europejskich: CESCO – Włochy, HORIZON – Francja, ASTOR – Wielka Brytania89. 

Ponadto w USA prowadzi się prace nad modernizacją systemu JSTARS, oznaczone jako E-10 

MC2A (Multi-Sensor Command and Control Aircraft), który ma być zamontowany na nowej 

platformie „Boeing 767-200” i który będzie posiadał większe moŜliwości w zakresie 

prowadzenia rozpoznania90.  

W ramach systemu AGS składającego się z komponentu powietrznego i lądowego 

będzie funkcjonował równieŜ komponent morski, który będzie otrzymywał od platform 

powietrznych informację na temat sytuacji na morzu w danym obszarze zainteresowania.  

Na podstawie zebranych przez system informacji powstanie jednolite zobrazowanie 

sytuacji na powierzchni CSP – Common Surface Picture, którego częściami składowymi 

będą: jednolite zobrazowanie sytuacji lądowej RGP – Recognized Ground Picture i jednolite 

zobrazowanie sytuacji morskiej RMP – Recognized Maritime Picture.  

Będzie to idealne narzędzie dla jednostek morskich realizujących zadania w ramach 

NRF, pomagające dowódcy na uaktualnianie swojej świadomości sytuacyjnej na polu walki 

(SA – situational awarness). Dzięki systemowi AGS zapewniającemu dokładną informację 

rozpoznawczą w czasie rzeczywistym, dowódca zgrupowania OTC – officer in tactical 

command będzie mógł podjąć najbardziej optymalną decyzję minimalizując niepewność i 

ryzyko91. 

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia architektury systemu i opisu jego kluczowych 

elementów z uwzględnieniem rozwaŜań nad sposobem implementacji morskiego komponentu 

systemu AGS na jednostkach pływających. Biorąc pod uwagę fakt, iŜ prace nad systemem 

                                                 
89 J. M. Brzezina, Z. Dańko, AGS – sojuszniczy system obserwacji obiektów naziemnych z powietrza, (w:) 
„Przegląd Sił Powietrznych”, listopad 2002 oraz idem, Wybrana przez NATO koncepcja budowy systemu AGS, 
(w:) „Przegląd Sił Powietrznych”, listopad 2004.  
90 www.globalsecurity.com/intell/systems/e-10.htm, stan z lutego 2006 r. 
91 J. Kozioł, Ryzyko i gry decyzyjne w dowodzeniu siłami powietrznymi, (w:) „Przegląd Sił Powietrznych”, 
wrzesień 2004; idem, Zarządzanie ryzykiem w dowodzeniu siłami zbrojnymi, www.coniw.wp.mil.pl, stan ze 
stycznia 2006 r. 
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ciągle trwają92 oraz niejawny charakter części prac nie jest to więc opis pełny, ale pozwoli 

zrozumieć ideę stojącą za budową systemu i nowe moŜliwości jakie moŜe uzyskać NATO po 

jego wdroŜeniu.  

Architektura systemu AGS 

 

System AGS będzie kluczowym elementem NATO w zakresie wojny sieciocentrycznej 

NCW – Network Centric Warfare i umoŜliwi w zasadniczy sposób podwyŜszenie moŜliwości 

sojuszu w zakresie wywiadu, rozpoznania, śledzenia i wykrywania obiektów uderzeń ISTAR 

– Intelligence Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance. Topologia systemu AGS 

powinna zapewnić dostęp do danych systemu na wszystkich szczeblach dowodzenia NATO, 

we wszystkich państwach partycypujących w programie AGS93. Informacje będą dostarczane 

w czasie zbliŜonym do rzeczywistego, optymalizując tym samym działalność dowództw i 

sztabów, jak i sił realizujących określone zadanie bojowe.  

Do głównych segmentów systemu AGS naleŜy zaliczyć: segment powietrzny, segment 

naziemny i segment wsparcia. Przy czym naleŜy zaznaczyć, Ŝe w ramach segmentu 

naziemnego będzie równieŜ funkcjonować segment morski (tabela 1). Wspomniane trzy 

segmenty tworzyć będą część zasadniczą AGS, jądro systemu tzw. AGS NATO Core. Będą 

się wzajemnie uzupełniały i wspierały posiadając jednocześnie zdolność do samodzielnych 

operacji. KaŜdy z tych segmentów będzie w duŜej mierze oparty na sprzęcie i 

oprogramowaniu modułowym dostępnym i funkcjonującym na rynku komercyjnym, co 

powinno zapewnić tanią i nietrudną integrację z aktualnie funkcjonującymi systemami 

narodowymi państw członkoskich NATO. Poprzez taką integrację AGS NATO Core z 

pozostałymi systemami narodowymi stworzona zostanie hierarchiczna sieć rozległa, swoisty 

„system systemów”. Przesyłanie informacji pomiędzy poszczególnymi elementami zapewni 

na zasadzie efektu synergii pełniejszy i bardziej szczegółowy obraz sytuacji w danym rejonie, 

umoŜliwiając prowadzenie rozpoznania i monitorowania na duŜym obszarze WAS – Wide 

Area Surveillance. Zasadniczym celem systemu będzie stworzenie ujednoliconego 

zobrazowania sytuacji na powierzchni RSP – Recognized Surface Picture, analogicznego do 

istniejącego juŜ jednolitego zobrazowania przestrzeni powietrznej RAP – Recognized Air 

                                                 
92 Prace nad wdroŜeniem systemu AGS podzielone są na trzy fazy: I – faza definiowania systemu (do 2005-2006 
r.), II – faza projektowania i rozwoju systemu (do 2007-2008 r.), III – faza zakupu i wdraŜania systemu (do 2010 
r.). Gotowość operacyjna powinna zostać osiągnięta do 2013 r.  
93 W programie uczestniczy 18 państw. Całość systemu ma kosztować około 4 mld euro. Finansowy wkład RP w 
realizację postanowień związanych z naszym udziałem wynosi około 30 mln euro (w latach 2003- 2008), zob. G. 
Hołdanowicz, AGS rusza, (w:) „Raport”, 2003 nr 1. 
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Picture. AGS stanie się więc nieodzownym narzędziem dla planistów i dowódców 

zaangaŜowanych bezpośrednio w daną operację, w danym rejonie świata, niezaleŜnie od jej 

charakteru (pokojowa, kryzysowa czy teŜ wojenna). 

Oczywiście jednym z kluczowych zagadnień związanych z systemem AGS będzie 

kwestia przesyłania informacji wewnątrz AGS Core jak i korzystanie z zasobów baz danych 

AGS przez uŜytkowników, państw – uczestników programu z poziomu narodowych 

systemów satelickich. Mając na uwadze architekturę i przyszłe zadania stojące przed 

systemem, naleŜy wyróŜnić cztery niezbędne podsystemy łączności zapewniające wymianę 

informacji i komend pomiędzy segmentem powietrznym i segmentem naziemnym w ramach 

AGS Core, jak równieŜ systemy zapewniające komunikację AGS Core z: 

• interoperacyjnymi systemami narodowymi; 

• systemami dowodzenia, łączności i rozpoznania NATO (C3I); 

• potencjalnymi uŜytkownikami końcowymi (np. uzyskującymi autoryzację i dostęp do 

zasobów AGS tylko na czas konkretnej operacji/misji). 

Do komunikacji pomiędzy segmentami systemu wykorzystane zostaną między innymi 

takie relacje łączności jak:  

• łącza taktyczne typu „Link 16” i „Link 22”; 

• komunikacja satelitarna w zakresie częstotliwości UHF (Ultra High Frequencies), 

SHF (Super High Frequencies) oraz z wykorzystaniem systemu INMARSAT; 

• szerokopasmowe łącza danych WBDL (Wide Band Data Link); 

• łączność radiowa zakresu HF i UHF/VHF z protokołami HAVEQUICK i SATURN; 

• rozległa sieć teleinformatyczna WAN (Wide Area Network); 

• Meshed Network. 

W ramach tak zaprojektowanej struktury i za pomocą przedstawionych systemów 

łączności w systemie AGS będzie moŜliwa wymiana i dystrybucja wszelkiej informacji w 

czasie niemal rzeczywistym. W ramach AGS Core moŜliwe będzie stawianie komend 

(rozkazów) i otrzymywanie meldunków o ich wykonaniu wraz z aktualizacją o sytuacji w 

rejonie działania danej platformy. Platformy powietrzne będą przesyłać do platform 

naziemnych i nawodnych informację uzyskaną z rozpoznania w podczerwieni, 

elektronicznego i radiolokacyjnego. Pomiędzy elementami systemu moŜliwe będzie 

przesyłanie informacji tekstowych i plików danych, w tym danych graficznych. W celu 

skoordynowania działań platformy powietrznej systemu z planami operacji planowane jest 

połączenie systemu z systemem dowodzenia NATO (np. ICC – Integrated Command and 
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Control, a w przyszłości ACCS – Air Command and Control System) w celu dystrybucji 

dokumentów typu ATO (Air Task Order) czy ACO (Airspace Control Order). Warto 

wspomnieć o tym, Ŝe cały system łączności został zaprojektowany w ten sposób, aby nie 

utracić Ŝadnej z informacji. W tym celu, jeśli w danym łączu przesłanie informacji nie będzie 

moŜliwe (np. z powodu złych warunków propagacji lub zakłóceń) dokonywane będzie 

automatyczne przydzielenie innego pasma częstotliwości, ewentualnie informacja wysłana 

zostanie innym, alternatywnym rodzajem łączności. Takie dynamiczne przydzielanie 

częstotliwości i podsystemów łączności ma zapewnić większą skuteczność i niezawodność 

oraz odporność na zakłócenia zewnętrzne jak i własne.  

 

Segment powietrzny 

 

Zasadniczym elementem prowadzącym rozpoznanie będą platformy powietrzne: 

załogowe i bezzałogowe tworzące tzw. flotę mieszaną systemu AGS (mixed fleet). Jako 

platforma załogowa w ramach AGS NATO Core funkcjonować będzie samolot typu „Airbus 

A321”. Samolot ten jest obecnie w seryjnej produkcji w wersji cywilnej. Jest konstrukcją 

sprawdzoną w praktyce i wydaje się spełniać wymagania, jakie mogą być stawiane przed tymi 

samolotami, co najmniej na następne 20 lat. Dodatkowo, posiada moŜliwość szybkiej 

adaptacji do róŜnego rodzaju misji i związanych z nimi wariantów wyposaŜenia 

elektronicznego. DuŜą zaletą jest istniejąca juŜ rozwinięta sieć logistyczna i baza materiałowa 

dla tego typu samolotów, która umoŜliwi ekonomiczne utrzymanie samolotu w czasie jego 

wieloletniej eksploatacji. We wstępnej fazie projektowania systemu rozpatrywane były dwa 

warianty zamontowania systemu radarowego na platformie załogowej, zamontowanie radaru 

w specjalnej gondoli pod kadłubem lub montaŜ nad kadłubem w specjalnej obudowie. 

Obecnie wiadomo, Ŝe wybrana została koncepcja druga (fot. 1), która będzie tańsza i 

jednocześnie zapewni więcej miejsca w kadłubie. Pozwoli to między innymi na utworzenie 

miejsc wypoczynku dla załogi. Takie umiejscowienie radaru nie spowoduje pogorszenia 

aerodynamiki płatowca oraz nie wywoła Ŝadnych napręŜeń i przeciąŜeń w konstrukcji 

mogących być zagroŜeniem dla załogi. Ponadto odpowiednie rozłoŜenie wszystkich 

systemów elektronicznych oraz przydział częstotliwości powinny zapewnić kompatybilność 

magnetyczną.  

Komponent bezzałogowy stanowić będzie bezzałogowy statek powietrzny (BSP) typu 

„Global Hawk RQ-4B”, który naleŜy do platform bezzałogowych o duŜym pułapie i długim 

czasie przebywania w powietrzu – wykonywania misji (High Altitude Long Endurance 
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Unmanned Airborne Vehicle – HALE UAV). „RQ-4B” równieŜ jest obecnie w produkcji 

seryjnej, na razie tylko na potrzeby sił powietrznych USA. Ponadto był juŜ wykorzystywany 

do zadań rozpoznawczych jak i misji bojowych, w konfliktach w Afganistanie i Iraku. Warto 

wspomnieć, Ŝe Niemcy, na potrzeby systemy AGS, rozpoczęli program budowy własnego 

BSP – „Euro Hawk” , który będzie oparty na konstrukcji „Global Hawk”. Według wstępnej 

koncepcji będzie on przeznaczony do realizowania zadań z zakresu rozpoznania 

elektronicznego (SIGINT), w ramach niemieckiego komponentu systemu AGS. 

Takie wzajemne uzupełnienie się platform załogowych i bezzałogowych oraz stworzenie 

floty mieszanej pozwoli systemowi sprostać specyficznym zadaniom, jakie są przed nim 

stawiane. Oprócz tworzenia RSP segment powietrzny umoŜliwi równieŜ niemal 

natychmiastowe wykrycie, identyfikację i klasyfikację celu oraz poziom zagroŜenia, jaki ten 

cel sobą reprezentuje. Ponadto segment powietrzny będzie realizował zadania związane z 

przydziałem celów dla środków bojowych, oceną skutków uderzeń (BDA – Battle Damage 

Assessment), uaktualnianiem świadomości sytuacyjnej i ochroną sił i środków.  

Zasadniczym wyposaŜeniem obydwu platform segmentu powietrznego będą urządzenia 

elektroniczne umoŜliwiające prowadzenie rozpoznania, transmisję danych do stacji 

naziemnych oraz obronę elektroniczną przed potencjalnymi zagroŜeniami z powietrza, ziemi i 

morza. NaleŜy przewidywać, Ŝe platformy powietrzne będą posiadać następujące systemy 

elektroniczne: 

• podsystem środków obrony elektronicznej DAS (Defensive Aids Subsystem) – 

składający się z urządzenia ostrzegającego o opromieniowaniu RWR (Radar Warning 

Receiver), urządzenia ostrzegającego przed rakietami MSW (Missile Warning 

Receiver) oraz urządzenia przeciwdziałania elektronicznego w zakresie fal 

podczerwonych IRCM (Infra-Red Countermeasure); 

• podsystem rozpoznania elektronicznego ESM/SIGINT (Electronic Suport 

Measures/Signals Intelligence) – słuŜący do wykrycia, identyfikacji, lokalizacji 

źródeł promieniowania fal elektromagnetycznych (EM) oraz do oszacowania skali 

zagroŜenia na podstawie przechwyconej emisji EM; 

• podsystem identyfikacji swój/obcy IFF (Identification Friend-or-Foe); 

• podsystem zarządzania i zobrazowania stanu systemów elektronicznych AIS (Aircraft 

Interface Subsystem) – będący interfejsem pomiędzy operatorami platformy a 

wszystkimi systemami elektronicznymi znajdującymi się na platformie załogowej, 
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umoŜliwi on zarządzanie, monitoring, testowanie i obsługę poszczególnych urządzeń 

elektronicznych.  

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe platforma bezzałogowa będzie skromniej wyposaŜona w środki 

elektroniczne. Najprawdopodobniej podsystem DAS zostanie zredukowany tylko do RWR. 

Ograniczony równieŜ moŜe zostać podsystem AIS. Wszelkie dane o źródłach promieniowania 

elektronicznego i o potencjalnych zagroŜeniach będą uzyskane z bazy emiterów NATO 

(NEDB – NATO Emitter Data Base).  

Komponenty segmentu lotniczego będą zdolne do prowadzenia następujących rodzajów 
rozpoznania: 

• elektronicznego SIGINT/ESM; 

• obrazowego IMINT (Imagery Intelligence) – rozpoznanie fotograficzne, telewizyjne i 

elektrooptyczne w zakresie fal podczerwonych EO/IR (Electro-Optical Infra Red); 

• radiolokacyjnego – RADINT (Radar Intelligence). 

Przykład zobrazowania uzyskanego za pomocą przyrządów EO/IR  w dzień i w nocy 

przedstawiono na fot. 2. Urządzenia o podobnych parametrach będą zainstalowane na 

platformach systemu AGS. Rozpoznanie elektroniczne pozwoli na monitorowanie danego 

obszaru operacji w domenie elektromagnetycznej w zakresie fal od 1 kHz do 18 GHz.  

Jednym z zasadniczych elementów rozpoznania i podstawowym sposobem uzyskiwania 

zobrazowania sytuacji na powierzchni ziemi i morza będzie wykorzystanie danych 

uzyskanych z rozpoznania radiolokacyjnego. Radary wykorzystywane w systemie AGS będą 

pracowały w trybach pracy SAR (Synthetic Aperure Radar) i MTI (Moving Target Indicator). 

W połączeniu w innymi rodzajami rozpoznania (EO/IR, ESM/SIGINT i TV) pozwoli to na 

uzyskanie kompleksowego, multispektralnego zobrazowania sytuacji na powierzchni ziemi. 

W celu zrozumienia moŜliwości jakie mogą być uzyskane za pomocą radarów typu SAR i 

MTI, celowym wydaje się przybliŜenie zasady ich działania.  

Radar SAR jest radarem z syntetyczną apreturą anteny, czyli taką która odbierane 

sygnały przechowuje przez pewien czas, porównując je z kolejnymi uzyskiwanymi podczas 

lotu samolotu lub satelity, co daje efekt jakby sygnały odbierane były przez dłuŜszą antenę. 

Antena syntetyczna daje więc wraŜenie anteny wielokrotnie dłuŜszej niŜ antena fizyczna, co 

wpływa na poprawę przestrzennej zdolności rozdzielczej zdjęć radarowych94. Radar SAR jest 

idealnym narzędziem do prowadzenia rozpoznania i zobrazowania duŜego obszaru z wysoką 

rozdzielczością. Wysoka rozdzielczość jest uzyskiwana dzięki właściwościom 

propagacyjnym fal radiowych w zakresie pracy radaru oraz zastosowaniu nowoczesnych 

                                                 
94 Z. Sitek, Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, Kraków 1997. 
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technologii cyfrowych (procesory sygnałowe DSP – Digital Signal Processing). Typowy radar 

SAR daje zobrazowanie dwuwymiarowe95 (fot. 3): obliczana jest więc odległość, 

współrzędna prostopadła do osi samolotu lub platformy range lub tzw. cross track oraz 

współrzędna równoległa do osi platformy azimuth lub tzw. along track. W najprostszych 

rozwiązaniach konstrukcyjnych radarów SAR odległość prostopadła wyznaczana jest na 

podstawie pomiaru róŜnicy czasu pomiędzy wysłaniem impulsu, a czasem odebrania jego 

echa. Rozdzielczość podczas pomiaru odległości prostopadłej jest zaleŜna od szerokości 

impulsu radarowego i im jest ona mniejsza tym lepsza rozdzielczość pomiaru odległości. 

Rozdzielczość azymutu zaleŜy od szerokości wiązki anteny. Po to aby uzyskać bardzo wąską 

wiązkę (charakterystykę promieniowania) potrzebna jest antena o duŜej powierzchni 

(analogiczna zasada obowiązuje w optyce, chcąc otrzymać duŜą rozdzielczość naleŜy 

posiadać soczewki o duŜych apreturach). Biorąc pod uwagę częstotliwości pracy systemów 

radarowych, w celu otrzymania duŜej rozdzielczości konieczne byłoby posiadanie anten o 

bardzo duŜych gabarytach (nawet do kilkuset metrów). Jednak moŜna wykorzystać fakt, iŜ 

antena montowana jest na platformie poruszającej się. Dane zbierane są i przetwarzane 

podczas pokonywania pewnej odległości i odległość ta jest przeliczana w sposób 

elektroniczny i tworzy syntetyczną apreturę, która moŜe być uznana za ekwiwalent 

fizycznych rozmiarów anteny. Dzięki temu moŜemy uzyskać bardzo dobrą rozdzielczość 

wykorzystując antenę o małych gabarytach. Dla przykładu dla wysokości rozpoznania w 

obecnie stosowanych radarach SAR uzyskuje się rozdzielczość rzędu 5-7,5 cm96. MoŜna 

równieŜ zastosować drugie podejście do wytłumaczenia zasady pracy w radarach SAR 

wykorzystujące efekt Dopplera97. Oczywiście powyŜszy opis jest jedynie pokazaniem zasady 

pracy radarów SAR i naleŜy sobie zdać sprawę, Ŝe jest to opis uproszczony. Ponadto radary 

SAR równieŜ róŜnią się od siebie przeznaczeniem, a w związku z tym równieŜ rozwiązaniami 

konstrukcyjnymi. 

Radary z syntetyczną apreturą anteny SAR znajdują zastosowanie w licznych 

dziedzinach takich jak: 

• rozpoznanie i targeting; 

• interferometria (trójwymiarowe radary SAR); 

• rozpoznanie obiektów zamaskowanych i ukrytych; 

                                                 
95 http://www.sandia.gov/radar/whatis.html, stan z kwietnia 2006 r. 
96 J. Łazarczyk, Współczesna technika lotniczego rozpoznania powietrznego, praca magisterska, AON, 
Warszawa 2001, s. 53. 
97 http://www.sandia.gov/radar/whatis.html, stan z kwietnia 2006 r. 
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• nawigacja i naprowadzanie; 

• wykrywanie celów mobilnych; 

• monitorowanie procesów zachodzących w środowisku naturalnym (plony, gleby, 

bryły lodowcowe, wycinanie lasów, itp). 

Drugim z trybów zastosowanych w radarach systemu AGS będzie MTI, który pozwala na 

wykrywanie i śledzenie celów mobilnych (poruszających się). Owa technika pozwala na 

określenie celów poruszających się z prędkością nawet mniejszą od 10 km/h. Cele mobilne 

wykryte przez radar MTI zazwyczaj obrazowane są przez róŜnokolorowe punkty na tle 

zobrazowania danego terenu (rys. 1). Najnowsze systemy MTI posiadają równieŜ moŜliwość 

określenia kierunku i prędkości celu oraz, z pewnym prawdopodobieństwem, jego rodzaju 

(np. pojazd kołowy, gąsienicowy, śmigłowiec). 

Nie moŜna jednak zapominać o wadach radarów SAR i MTI98. Do najwaŜniejszych wad 

systemów SAR naleŜy zaliczyć brak moŜliwości klasyfikacji obiektów na wojskowe i cywilne 

oraz pojawiającą się w niektórych wypadkach niestabilność pracy (pojawianie się obiektów 

fałszywych lub zanikanie zidentyfikowanych obiektów). Natomiast wadą systemów MTI jest 

fakt, iŜ najlepsze wyniki rozpoznania uzyskuje się dla celów poruszających się w kierunku do 

anteny radaru lub w kierunku odwrotnym. 

Generalnie moŜna jednak stwierdzić, Ŝe moŜliwość prowadzenia rozpoznania niezaleŜnie 

od pory dnia i warunków pogodowych oraz detekcja i śledzenie celów poruszających czyni 

systemy SAR i MTI idealnymi narzędziami do zastosowania w systemie AGS. Mając na 

uwadze liczne zastosowania, radary tego typu mogą być wykorzystane przez wojsko w coraz 

bardziej zróŜnicowanych misjach jakie sojusz realizuje w ramach operacji pokojowych i 

kryzysowych.  

 

Segment naziemny i segment wsparcia 

 

W zakresie stawiania zadań, wymiany i dystrybucji informacji zasadniczą rolę odgrywać 

będzie część naziemna systemu AGS oparta o naziemne stacje dowodzenia, wymiany i 

analizy informacji GGS (General Ground Stadion), które będą wyposaŜone w standaryzowane 

środki komunikacji i przetwarzania danych. Tak jak przestawiono w tabeli 1, generalnie 

wyróŜnić moŜna dwa typy stacji naziemnych: mobilną i przewoźną/przenośną (w tym 

równieŜ morską). Stacja mobilna MGGS (Mobile General Ground Stadion) zaprojektowana 

                                                 
98 J. Łazarczyk, op. cit., s. 54-55.  



 62 

jest w ten sposób, aby wspierać wojska we współczesnych operacjach wymagających 

szybkiego przemieszczenia i dynamicznego procesu decyzyjnego. Montowana ma być w 

specjalnie zmodyfikowanych do tego celu kontenerach ISO 10’ lub ISO 20’99. Stacja 

przewoźna TGGS (Transportable General Ground Stadion) jest przeznaczona do montaŜu w 

róŜnych, nieprzystosowywanych specjalnie do wymogów AGS lokalizacjach i miejscach 

takich jak podziemne bunkry – stanowiska dowodzenia, pomieszczenia biurowe, statki 

powietrzne czy teŜ platformy morskie. Całość sprzętu jest umieszczona w specjalnych 

walizkach i kontenerach umoŜliwiających łatwe złoŜenie i transport. Generalnie stacje 

przenośne mają posiadać podobne moŜliwości, co stacje mobilne, z tym Ŝe przewidywana jest 

mniejsza ilość stanowisk roboczych oraz nieco uboŜsze wyposaŜenie w systemy łączności. 

Wchodząca równieŜ w skład komponentu naziemnego stacja oprogramowania SGGS 

(Software-Only General Ground Station) umoŜliwia dostęp i korzystanie z zasobów 

systemów AGS przez uŜytkowników zewnętrznych posiadających własne urządzenia – stacje 

robocze inne niŜ MGGS czy TGGS.  

Komponent realizacji misji jest drugą zasadniczą częścią segmentu naziemnego i składa 

się ze stacji podobnych do GGS, z tym Ŝe wyposaŜonych w dodatkowe moŜliwości związane 

z archiwizowaniem danych i wsparciem dowodzenia w trakcie realizacji misji. To właśnie w 

tym elemencie systemu będzie znajdował się jeden z najwaŜniejszych modułów AGS – 

podsystem sterowania platformami bezzałogowymi UCS (UAV Control Subsystem).  

Warto zaznaczyć, Ŝe stacje GGS przewidywane są dla wyŜszych szczebli dowodzenia 

NATO i perspektywicznie Unii Europejskiej, MGGS dla operacyjnych i taktycznych szczebli 

dowodzenia (korpus, dywizja i brygada), natomiast TGGS będzie przeznaczony dla jednostek 

szczebla taktycznego bezpośrednio zaangaŜowanego w daną misję. Z tego względu morska 

wersja TGGS będzie montowana na okrętach wchodzących w skład NTG (NATO Task 

Group) oraz jednostek okrętowych wydzielonych do NRF (NATO Response Force).  

Obok segmentu powietrznego i naziemnego architektury systemu dopełnieniem będzie 

segment wsparcia. Jego głównym zadaniem będzie zabezpieczenie funkcjonowania 

segmentów operacyjnych (naziemnego i powietrznego), jak równieŜ szkolenie obsługi 

poszczególnych elementów systemu. Z tego względu w jego skład wchodzić będzie szereg 

wyspecjalizowanych komórek (tabela 1) zajmujących się szkoleniem, wdraŜaniem, badaniem 

oprogramowania i sprzętu, jak równieŜ publikacją instrukcji i podręczników oraz 

                                                 
99 G. Hołdanowicz, AGS rusza, (w:) „Raport”, 2003 nr 1. 
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utrzymaniem i zabezpieczeniem materiałowym dla wszystkich części składowych 

funkcjonujących w ramach AGS Core. 

 

Komponent morski 

 

Jak juŜ wspomniano część morska systemu AGS będzie komponentem segmentu 

naziemnego. Zbudowana będzie w oparciu o przewoźną stację naziemną TGGS 

(Transportable General Ground Stadion) i oznaczona akronimem MaGGS – Maritime General 

Ground Station. Potrzeba montowania elementu systemu AGS na poziomie pojedynczej 

jednostki pływającej wynika z faktu, iŜ dowódca komponentu morskiego sił zadaniowych 

NATO lub nawet dowódca sił połączonych sił zadaniowych mogą mieć swoje stanowiska 

dowodzenia na okręcie.  

TGGS jest tak naprawdę opcją mobilnej stacji naziemnej, skonfigurowaną w taki sposób, 

aby łatwo ją było przetransportować w odpowiednio przystosowanych do tego kontenerach i 

walizkach. UŜytkownik TGGS powinien zapewnić odpowiedni transport, zasilanie i warunki 

do pracy stacji. Na obecnym etapie opracowywania systemu stacja TGGS/MaGGS100 

powinna posiadać: 

• jedno stanowisko robocze dla operatora; 

• moŜliwość podłączenia w sieci jednego stanowiska wysuniętego (zdalnie 

sterowanego); 

• urządzenia umoŜliwiające wpięcie się do systemu (plug-and-play) i uzyskanie 

moŜliwości analogicznych do stacji mobilnej;  

• minimalizację wpływu warunków atmosferycznych na warunki pracy stacji; 

• małą wagę i gabaryty umoŜliwiające łatwy transport; 

• odporność urządzeń na warunki typowe dla środowiska morskiego; 

• kompatybilność z pozostałymi systemami elektronicznymi okrętu.  

Warunkiem do rozmieszczenia MaGGS jest posiadanie odpowiedniego pomieszczenia 

wraz z niezbędnymi łączami do zapewnienia łączności wymaganej do prawidłowej pracy 

komponentu morskiego jako elementu systemu AGS. Powinna być zapewniona moŜliwości 

szeroko- i wąskopasmowej komunikacji satelitarnej SATCOM (SHF, EHF i UHF) i 

moŜliwość odbierania danych z radarów typu SAR i MTI, łącza do łączności radiowej HF i 

UHF/VHF oraz taktyczne łącza danych „Link 16” i „Link 22”. Oczywiście system moŜe 

                                                 
100 AGS3 Newsletter, kwiecień 2005. 
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wykorzystywać systemy łączności dostępne na pokładzie statku. Zakłada się, Ŝe MaGGS 

będzie montowane na okręcie klasy fregata lub lotniskowiec, który posiadając wymienione 

powyŜej systemy łączności powinien być zdolny do wymiany danych w ramach AGS, z 

interoperacyjnymi systemami narodowymi (np. NAEW – NATO Airborne Early Warning), 

samolotami i innymi jednostkami morskimi. Jak widać na rys. 2 MaGGS będzie róŜnić się 

nieco od TGGS, przede wszystkim brakiem anteny w zestawie, a wynika to z tego, iŜ stacja 

będzie korzystać z okrętowych systemów antenowych. Jednak integracja stacji z okrętem 

moŜe stwarzać wiele trudności. W róŜnych państwach NATO istnieją róŜne konstrukcje 

okrętów, róŜne systemy łączności, co wymusza określenie wymagań i warunków montaŜu 

stacji MaGGS dla kaŜdego okrętu osobno. Jedną z opcji dołączenia komponentu morskiego 

do systemu AGS jest wykorzystanie istniejącego systemu MCCIS (Maritime Command and 

Control Integrated System). Jest to bowiem system otwarty zabezpieczający działanie na 

kilku szczeblach dowodzenia jednocześnie, wykorzystywany do dystrybucji RMP. 

Problemem jednak moŜe być dostosowanie formatów wiadomości pochodzących z radarów 

SAR i MTI do formatów stosowanych w systemie MCCIS, jak na przykład konwersja 

protokołów MCCIS na protokoły systemu AGS (szczególnie jeśli chodzi o składanie 

zapotrzebowań na wykorzystanie poszczególnych rodzajów zobrazowań z róŜnych sensorów 

platform powietrznych). W tym celu naleŜy rozpatrywać zapewnienie interoperacyności 

pomiędzy MCCIS a AGS, dzięki zastosowaniu pakietu oprogramowania AGS Core – CSOP 

(Core Software-Only Pack), który umoŜliwi dowódcy komponentu morskiego lub OTC 

(officer in tactical command) dostęp do zasobów, składanie zapotrzebowań i wykorzystanie 

wszelkiego rodzaju zobrazowań sytuacji na powierzchni dostarczonych przez system AGS 

poprzez rozległą sieć teleinformatyczną WAN. Takie rozwiązanie jest moŜliwe do 

zrealizowania, poniewaŜ jest tańsze i zapewnia niemal pełne moŜliwości eksplorowania 

systemu AGS. Jest równieŜ rozsądne rozwiązanie w świetle koncepcji łączenia systemów 

dowodzenia komponentu morskiego MCCIS i powietrznego ACCS w jeden 

zautomatyzowany system informacji BI-SC AIS (Automated Information System). 

Reasumując, najbardziej optymalne byłoby zastosowanie w komponencie morskim stacji 

MaGGS, która pozwoliłaby na pełne wykorzystanie moŜliwości płynących z dostępu do 

systemu AGS. Podłączenie poprzez MCCIS lub z wykorzystaniem CSOP jest prostsze i 

tańsze, gdyŜ wykorzystywałoby juŜ istniejące systemy, jednak takie rozwiązania nie 

pozwalają na pełne korzystanie z systemu (np. brak moŜliwości w procesie planowania misji 

dla elementów/sensorów AGS). Prowadzone w komórkach NATO ds. AGS badania (np. Risk 
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Reduction Study), powinny dać jednoznaczne wnioski i wskazówki dotyczące optymalnych, 

pod względem operacyjnym i finansowym, rozwiązań dla wszystkich segmentów AGS, w 

tym równieŜ dla komponentu morskiego. 

 

* * * 

Przywołany na początku artykułu Praski Szczyt NATO zaowocował przyjęciem przez 

kraje członkoskie zobowiązań PCC (Prague Capability Commitment) związanych ze 

zwiększeniem moŜliwości sojuszu, które moŜna ująć w czterech zasadniczych punktach101: 

• obrona przed środkami masowego raŜenia; 

• dowodzenie, łączność, rozpoznanie i przewaga informacyjna; 

• interoperacyjność i gotowość bojowa; 

• szybka dyslokacja sił i środków oraz moŜliwość podtrzymania ich obecności w 

danym rejonie. 

Mając na uwadze powyŜsze zobowiązania oraz załoŜenia i wymagania stawiane przed 

systemem AGS jednoznacznie widać, Ŝe system będzie zasadniczym krokiem sojuszu w 

kierunku osiągnięcia wszystkich wymienionych zobowiązań. Jest to więc projekt o 

charakterze priorytetowym, któremu sojusz poświęca wiele uwagi, czasu i pieniędzy (sic!). 

Aktualnie realizowana jest druga faza projektu – projektowania i rozwoju, która wymaga 

szczegółowych analiz eksperckich jednoznacznie określających i definiujących wszystkie 

elementy składowe systemu. Bardzo waŜnym segmentem będzie komponent powietrzny, dla 

którego platformy zostały juŜ wybrane i określono juŜ wymagania. NaleŜy jednak zdawać 

sobie sprawę z tego, Ŝe nie jest to definitywne zakończenie projektowania systemu. Ostatnie 

problemy z wyborem platformy dla amerykańskiego systemu ACS – Aerial Common 

Sensor102 jednoznacznie dowodzą, Ŝe równieŜ w trakcie rozwoju systemu AGS moŜe powstać 

wiele, dotychczas nieprzewidzianych lub marginalizowanych problemów, które mogą 

opóźnić jego ostateczne wdroŜenie. Niemniejszym wyzwaniem jest segment naziemny, a 

szczególnie zapewnienie odpowiedniej współpracy pomiędzy poszczególnymi stanowiskami 

oraz interoperacyjności z narodowymi systemami dowodzenia i rozpoznania państw 

członkoskich NATO. 

Komponent morski jako integralna część systemu AGS będzie wymagał dodatkowych 

analiz pod kątem specyfiki działań na morzu, w tym warunków środowiskowych i integracji z 
                                                 
101 K. Naumann, Architektura dla AGS, (w:) „Raport”, 2003 nr 10. 
102 Search begins for new U.S. Army ACS platform, C4ISR – The Journal of Net-Centric Warfare, Vol. 5, No. 2, 
marzec 2006. 
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komponentem lądowym i powietrznym. Obecnie rozpatrywane są trzy koncepcje rozwiązania 

komponentu morskiego przedstawione w niniejszym artykule: stworzenie autonomicznej 

stacji morskiej MaGGS, podłączenie do systemu AGS poprzez MCCIS lub wykorzystanie 

pakietu oprogramowania CSOP. W celu pełnego wykorzystania moŜliwości systemu AGS 

najdogodniejsze będzie stworzenie niezaleŜnych terminali morskich MaGGS.  

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia idei i ogólnej struktury organizacyjnej 

systemu AGS. Pokazano, jaki system będzie miał wpływ na zwiększenie moŜliwości i 

elastyczności wykorzystania sił NATO w róŜnych środowiskach, na lądzie, na morzu i w 

powietrzu, w róŜnego rodzaju konfliktach. Ostateczny kształt AGS będzie 

najprawdopodobniej z biegiem czasu jeszcze ewoluował i zmieniał się. Prezentowane 

zagadnienia pozwalają zrozumieć istotę systemu AGS i koncepcje jego wdroŜenia równieŜ w 

Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.  
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SIŁY MORSKIE INNYCH PA ŃSTW 

Ciro PAOLETTI103 

NiezaleŜny badacz, Włochy 

 

DZIAŁANIA WŁOSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ U WYBRZE śY SOMALII   

W OKRESIE OD STYCZNIA 1991 R. DO MARCA 1995 R.  

PRÓBA SPRAWNOŚCI OPERACYJNEJ 

  

Włoska marynarka wojenna skierowana została do Somalii w 1991 r. w ramach 

operacji pokojowej Narodów Zjednoczonych (United Nations Mission in Somalia, 

UNOSOM). Zespół okrętów pozostawał na wodach somalijskich do 1994 r. Pod koniec tego 

okresu Stany Zjednoczone poprosiły Włochy o dalsze utrzymywanie sił na tym akwenie w 

ramach operacji „Zjednoczona Tarcza” („Union Shield”), której celem była osłona 

wycofywanych oddziałów ONZ z Somalii zimą 1995 r. Skuteczne prowadzenie działań na 

wodach afrykańskich było moŜliwe w rezultacie długiego procesu rozwoju mobilności 

operacyjnej włoskiej marynarki wojennej. Proces ten nie został oczywiście zakończony i jest 

nadal kontynuowany. Rozpoczął się po II wojnie światowej, kiedy to włoskie siły morskie w 

praktyce zniknęły z otwartych akwenów.  

 

Odbudowa i modernizacja floty 
 

                                                 
103 Ciro Paoletti urodził się w 1962 r., oficer rezerwy włoskich wojsk lądowych. Jest członkiem  włoskiego 
Towarzystwa Historii Wojskowości, dyrektorem Stowarzyszenia Wojskowych Studiów Historycznych, 
członkiem paryskiego Institut de Stratégie Comparée oraz amerykańskiego  Society for Military History. 
Współpracuje z biurami historycznymi włoskich wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych, 
Korpusu Karabinierów oraz StraŜy Celnej (Guardia di Finanza), jest przedstawicielem Włoch  w Comité 
International de Bibliographie Militaire. Opublikował około 150 artykułów oraz 16 ksiąŜek.  
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Traktat rzymski podpisany przez Włochy w 1947 r.104 ograniczył łączną wyporność 

okrętów sił morskich do 65 700 ton, a stan osobowy do 25 000 ludzi. Zakazano utrzymywania 

w składzie floty lotniskowców i okrętów podwodnych. Sytuacja uległa poprawie po 

przystąpieniu Włoch do NATO w 1949 r. Marynarka wojenna opracowała  wówczas studium 

zatytułowane: „Rozwój włoskiej marynarki wojennej w powiązaniu z Sojuszem 

Północnoatlantyckim”105, które przewidywało powstanie oceanicznych sił morskich 

dysponujących dwoma związkami operacyjnymi floty wspieranymi przez lotnictwo morskie. 

Był to oczywiście zbyt duŜy wysiłek finansowy dla biednego i zniszczonego wojną kraju, 

jakim były Włochy w 1949 r. Z powyŜszego względu plan ten nie został zatwierdzony,  

a marynarka musiała zadowolić się znacznie mniejszymi środkami.  

Dopiero w 1952 r. sztab marynarki wojennej rozpoczął organizowanie lotnictwa 

morskiego. W Stanach Zjednoczonych zakupiono 74 samoloty. JednakŜe silny sprzeciw sił 

powietrznych spowodował wstrzymanie dalszej realizacji programu. Nabyte juŜ maszyny 

zostały przekazane siłom powietrznym, a marynarka wojenna miała posiadać jedynie 

śmigłowce.  

Dalszy rozwój marynarki wojennej określił plan nazwany „Programem 1958”. W tym 

czasie marynarka wojenna zaczęła uczestniczyć w misjach zagranicznych – działaniach  na 

Wyspach Jońskich w 1953 r. (pomoc ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi – przyp. tłum.), 

w operacji Narodów Zjednoczonych  w Libanie (UNOGIL) w 1958 r.106 oraz w Maroku  

w 1960 r. (misja obserwacyjna ONZ – przyp. tłum.). 

 Koniec lat sześćdziesiątych przyniósł pierwszy punkt zwrotny. Francja porzuciła 

NATO (wystąpiła ze struktur wojskowych sojuszu – przyp. tłum.), marynarka brytyjska 

opuściła Maltę, a flota czarnomorska ZSRR rosła w siłę (wydzielając stałą eskadrę operującą 

na Morzu Śródziemnym). Dlatego NATO poprosiło Włochy o zwiększenie ich udziału  

w sojuszu. W 1970 r. siły morskie Włoch zajmowały piąte miejsce na świecie, po Stanach 

                                                 
104 Rzymskie traktaty pokojowe zawarte zostały między 21 państwami koalicji antyhitlerowskiej a pięcioma 
państwami, sojusznikami III Rzeszy, pokonanymi w II wojnie światowej: Włochami, Rumunią, Węgrami, 
Bułgarią i Finlandią. Regulowały one między innymi sprawy odszkodowań wojennych, karania zbrodniarzy 
wojennych, ustalały terminy wycofywania wojsk okupacyjnych, zobowiązywały państwa pokonane do 
częściowej demilitaryzacji. Postanowienia traktatowe wprowadzały takŜe zmiany terytorialne. Włochy utraciły 
Dodekanez na rzecz Grecji, Istrię i część Krainy Julijskiej na rzecz Jugosławii, niewielkie obszary przygraniczne 
na rzecz Francji. Na terytorium Włoch utworzono Wolne Terytorium Triestu pod egidą ONZ (powierzchnia 740 
km2, ludność około 350 tys., w 1954 r. zostało podzielone między Włochy i Jugosławię). Włochy musiały 
ponadto uznać niepodległość Albanii i Etiopii. Węgry zwróciły Rumunii północny Siedmiogród, a 
Czechosłowacji niewielkie terytoria południowej Słowacji, Czechosłowacja natomiast przekazała Ruś 
Zakarpacką Związkowi Radzieckiemu. Bułgaria utrzymała swój stan posiadania z 1941 r., zatrzymując jedynie 
południową DobrudŜę. Rumunia utraciła część terytoriów Besarabii i Bukowiny, które w 1940 r. zagarnął 
ZSRR. Finlandia oddała ZSRR górniczy okręg Petsamo i znaczną część Karelii (przyp. tłum.).  
105 Por. V. Spigai, Il problema navale italiano, Vito Bianco editore, Roma,1963. 
106 Grupa Obserwacyjna ONZ w Libanie. 
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Zjednoczonych, ZSRR, Wielkiej Brytanii i Francji. JednakŜe stan ilościowy nie  współgrał z 

jakością –  flota włoska nie była nowoczesna. 

Sztab marynarki wojennej przyjął wówczas nową koncepcję rozwoju. Jej 

fundamentem były poglądy zawarte w opublikowanej w 1963 r. pracy admirała Spigai107. 

Autor sprecyzował w niej jakie będą wymagania wobec marynarki wojennej w nadchodzącej 

przyszłości oraz jakie skutki spowoduje brak realizacji odpowiednich do tych wymagań 

przedsięwzięć. W 1970 r., siedem lat później, sytuacja nie uległa zmianie.  

BudŜet państwa na ten rok przewidywał dla marynarki wojennej 200 bilionów lirów, 

co stanowiło zaledwie 13,24% ogółu wydatków na obronę wynoszących 1510 bilionów lirów. 

Marynarka wojenna wielokrotnie artykułowała Ŝądanie zwiększenia otrzymywanych środków 

budŜetowych. Sytuacja zmieniła się w 1973 r., kiedy to na skutek zwiększenia obecności 

radzieckiej na Morzu Śródziemnym oraz wojny izraelsko-arabskiej dostrzeŜono konieczność 

unowocześnienia floty. Admirał De Giorgi, szef sztabu sił morskich, zaprezentował analizę 

sytuacji, w której twierdził między innymi, Ŝe bezpośredni konflikt między Związkiem 

Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami jest mało prawdopodobny. 

Przewidywał jednakŜe zwiększanie natęŜenia konfliktów we wszystkich tak zwanych 

„strefach ścierania się interesów”, do których zaliczył: Morze Śródziemne, Morze Marmara, 

Zatokę Perską, Morze Czerwone i Ocean Indyjski. Oznaczało to konieczność zwiększenia 

potencjału marynarki wojennej i posiadania okrętów o łącznej wyporności przynajmniej 160 

000 ton. W tym czasie marynarka wojenna posiadała jednostki o całkowitej wyporności 105 

000 ton. Ponadto istniało realne zagroŜenie zmniejszenia tego stanu do jedynie 41 000 ton do 

1984 r., jeśli budŜet nie zostałby zwiększony. Mimo tego w latach następnych, w 1973 r. i 

1974 r., flota została zmniejszona do 77 815 ton, uzyskując jedynie okręty o wyporności 13 

720 ton, co stanowiło 17% wyporności wycofanych ze słuŜby.  

Sztab marynarki wojennej opublikował wtedy tzw. Białą Księgę Sił Morskich. 

Stwierdzano w niej, Ŝe drogą morską sprowadza się do Włoch 250 milionów ton towarów, 

głównie ropy naftowej. W przypadku konfliktu zadaniem floty będzie więc ochrona Ŝywotnej 

z punktu widzenia państwa komunikacji morskiej, a ponadto eskortowanie konwojów 

sojuszniczych i grup bojowych okrętów amerykańskich na Morzu Śródziemnym. 

 

                                                 
107 V. Spigai, Prospettive ed orientamenti di massima della Marina Militare per il perodo 1974-1984, Stato 
Maggiore della Marina, Roma 1973. 



 71 

Ustawa morska 
 

Biała Księga i sytuacja światowa skłoniły rząd do opracowania ustawy morskiej, która 

22 marca 1975 r. została uchwalona przez Izbę Deputowanych Parlamentu. Akt ten 

przyznawał na rozwój floty kwotę 1000 bilionów lirów w okresie dziesięciu lat, do 1985 r.  

Dzięki temu marynarka wojenna mogła zaplanować wprowadzenie do słuŜby 32 

nowych okrętów i wzmocnienie lotnictwa morskiego. Zamierzano utworzyć zespół eskortowy 

składający się z lotniskowca108 wyposaŜonego w samoloty lub śmigłowce (nie sprecyzowano 

wówczas tego jednoznacznie), dwóch okrętów podwodnych, dwóch niszczycieli rakietowych, 

ośmiu fregat rakietowych, sześciu eskortowców, okrętu zaopatrzeniowego, kilku mniejszych 

jednostek oraz odpowiedniej liczby śmigłowców (w miarę moŜliwości takŜe samolotów). Do 

końca 1977 r. marynarka wojenna zaangaŜowała ponad trzy czwarte kwoty przewidzianej 

przez ustawę morską109. Tylko tak zwany „duŜy zespół”, zorganizowany wokół okrętu 

lotniczego, kosztował nie mniej niŜ 160 milionów lirów. 

W tym czasie marynarka wojenna brała udział w kilku większych operacjach 

pokojowych: w Tunezji w 1973 r., w Libanie (UNFIL) w 1978 r.110 oraz w akcji ratowania 

uchodźców z Demokratycznej Republiki Wietnamu (tak zwanych „boat people”) na Morzu 

Południowochińskim.  

Ostatni z wymienionych przykładów zaangaŜowania sił morskich poza wodami 

ojczystymi wymaga kilku słów komentarza. Pod koniec lat siedemdziesiątych nastąpił 

masowy exodus uchodźców z komunistycznego Wietnamu. Tysiące ludzi uchodząc przed 

represjami zdecydowało się na ucieczkę morzem. Często zdarzało się, Ŝe małe statki i łodzie 

wypełnione uciekinierami tonęły lub padały ofiarą piratów. Był to prawdziwy kryzys 

humanitarny. W zaistniałej sytuacji rząd Republiki Włoskiej zdecydował się na 

przeprowadzenie akcji pomocowej. 1 lipca 1979 r. 8 Grupa Operacyjna w składzie: dwa 

krąŜowniki i jednostka zaopatrzeniowa111 opuściła Włochy i udała się na wody azjatyckie na 

poszukiwanie i ratowanie uciekinierów z Wietnamu. Grupa składała się z dwóch 

krąŜowników i okrętu zaopatrzeniowego. Okręty wykonały swoje zadanie. Uratowano i 

przewieziono do Włoch 903 ludzi. Był to bez wątpienia powód do satysfakcji, gdyŜ pierwszy 

raz od zakończenia II wojny światowej jednostki włoskie operowały tak daleko od wód 

                                                 
108 Późniejszy lekki lotniskowiec „Giuseppe Garibaldi”. 
109 Ogólna wartość podpisanych kontraktów wyniosła do tego czasu 765 bilionów lirów. 
110 W ramach Tymczasowych Sił Zbrojnych ONZ w Libanie. 
111 KrąŜowniki rakietowe „Vittorio Veneto” i  „Andrea Doria”, zbiornikowiec floty „Stromboli”. Na pokładach 
okrętów znajdowało się 1200 ludzi i 13 śmigłowców. 
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ojczystych. Ocena operacyjna działań równieŜ była pozytywna. Okręty weszły do Singapuru 

dwa dni wcześniej niŜ planowano, nie zanotowano powaŜniejszych uszkodzeń i awarii. Akcja 

ta potwierdziła moŜliwości w zakresie wykorzystania większych zespołów w znacznym 

oddaleniu od kraju. Okazało się jednak, Ŝe okręty potrzebowały wsparcia lotniczego. W 

owym czasie nie było wiadomo jak przekonać rząd i pokonać sprzeciw sił powietrznych 

wynikający z ustawy  z 1929 r., umoŜliwiającej im kontrolę nad kaŜdym samolotem 

wojskowym. 

Kolejne działania ekspedycyjne 
 

Następnym etapem osiągania przez siły morskie szerokiego wachlarza zdolności do 

działań ekspedycyjnych było zaangaŜowanie na Bliskim Wschodzie i Półwyspie Arabskim. 

W 1982 r. marynarka wojenna pierwszy raz zdecydowała się wysłać trzy trałowce tworzące 

10 grupę taktyczną w rejon półwyspu Synaj w celu patrolowania Cieśniny Tiran i Zatoki 

Akaba. Okręty bazowały w Sharm el Sheik (pozostają tam dotychczas) w ramach operacji 

MFO112. W tym samym roku marynarka wojenna została włączona w realizację misji 

pokojowej w Libanie, która jak wiadomo zakończyła się niepowodzeniem. Siły lądowe 

Francji, Włoch i Stanów Zjednoczonych miały stałe wsparcie ze strony swych flot, ale w 

odniesieniu do kontyngentu włoskiego operacja ponownie wykazała potrzebę posiadania 

wsparcia lotniczego z morza. 

Pierwsza operacja w Zatoce Perskiej (zaangaŜowanie w ochronę Ŝeglugi podczas 

wojny iracko-irańskiej – przyp. tłum.), znana we Włoszech jako „Golfo 1”, polegała na  

eskortowaniu neutralnych statków i ochronie ich przed moŜliwymi atakami ze strony sił 

morskich Iraku na Zatoce Perskiej. Siły powietrzne proponowały wysłanie do Dahranu 

eskadry samolotów Tornado, jednakŜe rząd odrzucił ten pomysł ze względu na komplikacje 

polityczne. 18 grupa operacyjna opuściła więc Włochy pozbawiona wsparcia lotniczego.  

Pierwsza operacja w Zatoce Perskiej wykazała, Ŝe włoska marynarka wojenna jest 

mobilna i zdolna do długotrwałego działania na obcych wodach. Jednorazowo utrzymywano 

w rejonie działania do ośmiu okrętów. Grupa w składzie trzy fregaty rakietowe, trzy trałowce 

oraz dwa okręty wsparcia operowały na Zatoce Perskiej przez 16 miesięcy, od września 1987 

                                                 
112 Wielonarodowe Siły Zbrojne i obserwatorzy ONZ. 
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r. do 31 grudnia 1988 r. Łącznie w działania zaangaŜowano 20 okrętów113, a natęŜenie ich 

działań porównywalne było z aktywnością całej marynarki w czasie pokoju114.  

Z operacyjnego punktu widzenia moŜna ocenić, Ŝe prowadzona uprzednio polityka 

morska była właściwa. śywotność floty była dobra. Pozytywnie zaprezentowały się 

zwłaszcza okręty obrony przeciwminowej. Działania wykazały jednak potrzebę zapewnienia 

siłom okrętowym wsparcia lotniczego i konieczność wprowadzenia do słuŜby trzeciego 

zbiornikowca floty.  

Mimo rekomendacji wspartych doświadczeniem wyniesionym z działań rząd nadal 

niechętnie patrzył jednak na moŜliwość wyposaŜenia marynarki w samoloty, dąŜąc do 

ograniczenia kosztów. Jednocześnie siły powietrzne twierdziły, Ŝe moŜliwe jest wsparcie grup 

okrętowych przy wykorzystaniu samolotów bazujących na lądzie. JednakŜe juŜ w czasie 

drugiej operacji w Zatoce Perskiej (wojna o wyzwolenie Kuwejtu – przyp. tłum.) wystąpiły w 

tym zakresie powaŜne ograniczenia. W 1991 r. siły powietrzne przebazowały eskadrę 

samolotów Tornado do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. JednakŜe samoloty te okazały 

się mało uŜyteczne w realizacji wsparcia włoskich okrętów z powodu rosnącej odległości 

rejonu działań włoskiej grupy okrętowej od bazy lotniczej w Abu Dhabi.   

W marynarce wojennej wiedziano od lat, Ŝe flocie potrzebne są samoloty. Jednak 

zarówno kręgi rządowe, jak i opinia publiczna nie były świadome, Ŝe śmigłowce przydatne do 

prowadzenia rozpoznania, poszukiwaniu i zwalczania okrętów podwodnych oraz ratownictwa 

są mało skuteczne w realizacji wsparcia lotniczego zespołów okrętów. JuŜ doświadczenia 

pierwszej operacji w Zatoce Perskiej wykazały, Ŝe jeśli rząd będzie nadal angaŜował się w 

operacje ekspedycyjne (a z powodów wynikających z polityki międzynarodowej wydawało 

się to wysoce prawdopodobne), to siły okrętowe będą potrzebować bliskiego wsparcia 

lotniczego. Z kolei druga operacja w zatoce unaoczniła, Ŝe uŜycie lotnictwa bazującego na 

lądzie było bardzo kosztowne i mało efektywne.  

Zabiegi marynarki o wprowadzenie do słuŜby w marynarce samolotów przyniosły 

rezultat w 1989 r. (a więc jeszcze przed drugą włoską operacją w Zatoce Perskiej). Ustawa nr 

36 uchwalona 1 lutego 1989 r. dokonała zmiany ustawy z 1929 r., umoŜliwiając siłom 

morskim posiadanie statków powietrznych innych niŜ śmigłowce.   

 

                                                 
113 11 fregat rakietowych typu „Lupo” i   „Maestrale”, sześć trałowców typu „Lerici” i  „Castagno”, dwa 
zbiornikowce floty typu „Stromboli”, okręt ratowniczy „Anteo”. 
114 Okręty włoskie pokonały 360 000 mil morskich, zrealizowały 82 zadania eskortowe, w tym 37 u północnych, 
najbardziej zagroŜonych, wybrzeŜy Zatoki Perskiej. Trałowce wykonały 22 trałowania bojowe, lokalizując 218 
min. 363 razy przekazywano zapasy na morzu, śmigłowce przebywały w powietrzu 2600 godzin. 
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Działania w Somalii 
 

Operacja pokojowa w Somalii przeprowadzona została pod auspicjami ONZ. W skład 

sił zbrojnych Narodów Zjednoczonych (UNITAF) weszły kontyngenty wystawione przez 23 

kraje, liczące łącznie  45 000 Ŝołnierzy. Włochy skierowały do Somalii 3500 Ŝołnierzy, 20 

czołgów, 40 transporterów, 600 innych pojazdów oraz 20 śmigłowców (zgrupowanie Ibis). 

Marynarka wojenna rozpoczęła planowanie swojego udziału w operacji 29 listopada 

1992 r. 8 grudnia 1992 r. 24 grupa operacyjna była gotowa do wyjścia na morze. Składała się  

z: krąŜownika, duŜego okrętu desantowego, dwu okrętów wsparcia oraz 10 śmigłowców. Na 

okrętach było 290 Ŝołnierzy piechoty morskiej ze składu batalionu San Marco oraz sekcja z 

sił specjalnych marynarki wojennej. 11 grudnia siły te opuściły Włochy przewoŜąc Ŝołnierzy i 

materiały wojsk lądowych, które wyładowane zostały w Somalii 23 i 24 grudnia. 

Tym samym po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej włoska marynarka 

wojenna przemieściła swoje siły na tak znaczną odległość i długi czas. Grupa okrętowa 

zapewniła jednostkom na lądzie szybkie wsparcie logistyczne, osłonę z powietrza, 

rozpoznanie i wsparcie lotnicze (w tym ewakuację medyczną), a takŜe szybkie wsparcie 

operacyjne przy pomocy Ŝołnierzy piechoty morskiej i sił specjalnych. Wkrótce okazało się, 

Ŝe wsparcie lotnicze realizowane przy uŜyciu śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych 

jest nieefektywne. Maszyny ZOP typu AB-212 charakteryzowały się małymi moŜliwościami 

ogniowymi i duŜą wraŜliwością na uszkodzenia bojowe. Do zadań tych bardziej celowe było 

uŜycie śmigłowców „Mangusta”, które posiadały wojska lądowe. 

Pod względem logistycznym, wcześniejsze doświadczenia zdobyte w Zatoce Perskiej 

okazały się mało przydatne. W Somalii uzupełnianie paliwa i zaopatrywanie wojsk było 

bardzo trudne. Charakterystyczny dla zastanej sytuacji jest poniŜszy opis: (...) operacja w 

Somalii odbywała się w kraju, w którym wojna domowa zniszczyła całkowicie struktury 

społeczne, działalność handlową, usługi finansowe i publiczne, w tym banki, komunikacyjne 

systemy transportowe, sieci elektryczne i dystrybucji wody.  Nie było więc moŜliwości 

zakupów towarów i usług niezbędnych do zapewnienia autonomii operacyjnej sił. Jedynymi 

portami, które mogła wykorzystać grupa okrętowa były Mombasa i DŜibuti115. 

Dowództwo marynarki wojennej rozwiązało kilka pomniejszych problemów 

związanych z zaopatrzeniem w Ŝywność. Zorganizowano równieŜ, w oparciu o zbiornikowiec 

floty „Vesuvio”, zaopatrywanie w materiały pędne na morzu. Dzięki temu 24 grupa 

                                                 
115 S. Panigiani, Operazione Somalia 11 dicembre 1992-14 aprile 1993; aspetti sailenti,  AUSSUMM, Enti e 
Comandi contemporanei, Maristat, UAG, cartella 4, 1, s. 1. 
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operacyjna nie musiała zachodzić po paliwo do kenijskiej Mombasy. Podkreślić naleŜy, Ŝe 

„Vesuvio”, był jedynym zbiornikowcem na wodach wokół Mogadiszu, a paliwo uzupełniały z 

niego równieŜ okręty indyjskie i amerykańskie.  

Uogólniając, jak zauwaŜył cytowany juŜ komandor porucznik Painigiani:  

(...) doświadczenia somalijskie uczą, Ŝe zaprowadzanie i utrzymanie pokoju w realnie 

istniejącej, wysoce złoŜonej sytuacji, wymaga specjalnie przygotowanych „Ŝołnierzy pokoju”, 

przygotowanych do tak specyficznych zadań, jak i do walki w sytuacjach wojennych. 

Mówienie o wojskowej interwencji w czasie pokoju moŜe więc oznaczać wysyłanie Ŝołnierzy 

do walki, powaŜne straty w ludziach oraz wysokie nakłady finansowe. Uwagi te wynikają z 

narastającego stopniowo zaangaŜowania średniej wielkości państw europejskich, w tym 

Włoch, polegającego na wyznaczaniu jednostek wojskowych do udziału w operacjach 

pokojowych. JuŜ teraz powinno się dobrze przygotować te rodzaje wojsk, których uŜycie jest 

oczekiwane. Doświadczenia zdobyte w Somalii wskazują jednoznacznie na potrzebę 

doskonalenia szkolenia, wyposaŜenia  materiałowego i siły naszych wojsk desantowych116. 

W następstwie powaŜnych rozbieŜności między Rzymem a Waszyngtonem 

dotyczących sposobu prowadzenia operacji, w lutym 1994 r. podjęto decyzję o opuszczeniu 

przez siły włoskie Somalii. W celu przeprowadzenia i zabezpieczenia ewakuacji na wody 

afrykańskie skierowano 25 grupę operacyjną, zorganizowaną wokół lekkiego lotniskowca 

„Garibaldi”. Było to kolejne nowe i cenne doświadczenie zdobyte przez marynarkę wojenną, 

poniewaŜ dotychczas tylko raz włoskie oddziały ewakuowane były drogą morską. Miało to 

miejsce w Libanie, 12 lat wcześniej, w zupełnie odmiennych warunkach. Operacja przebiegła 

pomyślnie, a po jej zakończeniu sformułowano następujące wnioski: (…) siły morskie są 

waŜnym czynnikiem rozwiązywania kryzysu na morskim i lądowo-morskim teatrze działań. 

Konieczne jest posiadanie oddziałów desantowych wspieranych przez jednostki amfibijne i 

lotniskowce. Lotniskowce są bowiem jedynymi okrętami zdolnymi zapewnić adekwatne do 

potrzeb i zadań dowodzenie połączonymi siłami, a takŜe wsparcie lotnicze (przy pomocy 

śmigłowców i/lub samolotów). Niezbędne jest przygotowanie róŜnorodnych, lecz 

zintegrowanych kontyngentów wydzielonych przez rodzaje sił zbrojnych oraz wykorzystanie 

do maksimum potencjału pododdziałów specjalnych117. Reasumując, działania potwierdziły 

znaczenie mobilnych sił morskich, wspartych komponentem desantowym, zdolnych do 

przemieszczania się „na wezwanie” w nakazany rejon.  

                                                 
116 Ibidem.  
117 S. Pinigiani, Operazine Somalia 16 febbraio 1994-06 aprile 1994; aspetti salient, SM SM, Roma 1994, s. 4. 
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W trakcie operacji sprawdzono w warunkach zbliŜonych do bojowych moŜliwości 

działania stosunkowo niewielkich grup amfibijnych, składających się z duŜego okrętu 

desantowego i okrętów eskorty. Okręt desantowy pełnił takŜe funkcję zbiornikowca grupy, 

chociaŜ uzupełnianie paliwa trwało nieco dłuŜej niŜ w przypadku typowego zbiornikowca 

floty. 

W grudniu 1994 r., zatem juŜ po wycofaniu sił włoskich z Somalii, stało się oczywiste, 

Ŝe operacja Narodów Zjednoczonych zakończy się całkowitym niepowodzeniem. Pilną 

koniecznością stała się ewakuacja z Somalii 8000 Ŝołnierzy w błękitnych hełmach, 336 

kontenerów, ponad 550 wozów bojowych i innych pojazdów. Stany Zjednoczone 

odpowiedzialne za ten etap działań (operacja „Wspólna Tarcza”), zwróciły się wówczas o 

pomoc do Włoch. Bazy ojczyste opuściła wówczas 26 grupa operacyjna złoŜona z 

lotniskowca „Garibaldi”, duŜych okrętów desantowych „San Marco” i „San Giorgio”, 

zbiornikowca floty „Stromboli” i fregaty „Libeccio”. 

W tym okresie przebieg operacji przypominał bardziej działania wojenne niŜ misję  

pokojową. Jednostki amerykańskie i włoskie musiały osłaniać wycofywane siły ONZ w 

bezpośrednim kontakcie bojowym z bojówkami somalijskimi, które ustawicznie poszukiwały 

okazji i moŜliwości zdobycia czegokolwiek wartościowego. W związku z tym marynarka 

wojenna zdecydowała się na wprowadzenie do akcji samolotów i śmigłowców bojowych z 

lotniskowca „Garibaldi” oraz silnego pododdziału desantowego, wspieranego przez pluton 

czołgów. Siły te ochraniały rejon załadunku na brzegu118. 

Po przeprowadzeniu 5 lutego 1995 r. wspólnego amerykańsko-włoskiego ćwiczenia 

śmigłowcowego, 27 lutego w nocy amerykańska i włoska piechota morska wylądowały w 

pobliŜu Mogadiszu. W dniach od 28 lutego rano do 1 marca Ŝołnierze piechoty morskiej 

osłaniali  wycofywanie się sił ONZ. 2 marca wszyscy Ŝołnierze w błękitnych hełmach zostali 

zaokrętowani. 26 marca grupa operacyjna powróciła do Włoch. 

 

* * * 

 

W końcowym sprawozdaniu z misji dowódca grupy, kontradmirał Bolongaro, 

wyszczególnił zasadnicze korzyści uzyskane w wyniku zaangaŜowania na wodach 

afrykańskich, zaliczając do nich:  

                                                 
118 E. Bolongaro, Operazione Somalia III: 20 gennaio 1995-22 marzo 1995, Aspetti salienti, s. 7. 
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• wypracowanie procedur i praktycznych zasad współdziałania komponentu 

lądowego, morskiego i lotniczego podczas działań połączonych;  

• pełną integrację włoskiej grupy okrętowej, dzięki procedurom i zasadom 

NATO, z siłami amerykańskimi;  

• podniesienie poziomu wyszkolenia personelu wojskowego, zwłaszcza 

dowódczo-sztabowego; 

• moŜliwość przeprowadzenia praktycznego szkolenia sił desantowych;  

• sprawdzenie w działaniu lotniskowca;  

• przetestowanie systemów łączności satelitarnej. 

W podsumowaniu powyŜszego artykułu stwierdzić więc moŜna, Ŝe działania w 

Somalii wykazały wysoki poziom sprawności włoskich sił morskich. Tym samym 

potwierdziła się słuszność przyjętych kierunków rozwoju sił morskich oraz zweryfikowały 

plany na przyszłość. Za niezbędne uznano dalsze doskonalenie wsparcia lotniczego, rozwój 

moŜliwości sił desantowych oraz doskonalenie współdziałania sił lądowych, powietrznych i 

morskich w ramach operacji połączonej. Doświadczenia te wykorzystane zostały juŜ sześć lat 

później, kiedy w 2001 r. zgrupowanie włoskich sił morskich pod nazwą ComGrupNavIt, 

rozpoczęło wykonywanie zadań podczas operacji „Enduring Freedom” (działające w ramach 

grupy operacyjnej 620.01).  

 

 
                                                              Tłumaczenie i redakcja naukowa: 

                                                        Kmdr rez. mgr Jerzy Kubiak, 
                                             Kmdr por. rez. dr hab. Krzysztof Kubiak 
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HISTORIA MORSKA 

Kmdr ppor. rez. dr inŜ. Waldemar KUSIAK 

Były szef szkolenia nurkowego OSN i PWP 

 

ZARYS HISTORII SZKOLENIA NURKÓW MARYNARKI WOJENNEJ W 

LATACH 1919-2001 (1) 

 

Momentem przełomowym dla powstania Polskiej Marynarki Wojennej było odzyskanie przez 

Polskę niepodległości, stąd 28 listopada 1918 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał 

dekret powołujący do Ŝycia Marynarkę Polską. Dekret wydany został w 291 rocznicę 

zwycięskiej bitwy pod Oliwą.  

W początkowej fazie formowania Polskiej Marynarki napotykano na szereg problemów natury 

kadrowej i sprzętowej, co miało istotny wpływ na organizację i system funkcjonowania całej 

Marynarki Wojennej, w tym system szkolenia specjalistów morskich. Jako tymczasowy 

ośrodek dla tworzącej się Marynarki wyznaczono w 1918 r. twierdzę Modlin. Wraz z 

powołaniem w Modlinie Komendy Portu Wojennego, zaczęto tworzyć przyszłe struktury 

organizacyjne dla odrodzonej marynarki. Między innymi powstał Odział Zapasowy 

Marynarzy, którego zadaniem było szkolenie kadr podoficerskich i marynarskich dla potrzeb 

marynarki w zakresie szkolenia ogólnowojskowego, natomiast szkolenie specjalistyczne 

przejęła utworzona rozkazem Departamentu dla Spraw Morskich (nr 35) z 9 lipca Szkoła 

Marynarzy w Kazuniu koło Modlina. Wybuch wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. 

spowodował przerwę w przygotowywaniu specjalistów morskich, szkolenie wznowiono w 

1921 r. powołując w miejsce Szkoły Marynarzy – Szkołę Marynarzy Specjalistów w Świeciu, 

następnie Szkołę Specjalistów Morskich przeniesioną w 1927 r. do Gdyni. W 1935 r. nastąpiła 

istotna reforma szkolnictwa morskiego. W miejsce istniejących ośrodków szkolenia 

specjalistycznego powołano Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty (CWSF). W ramach 

CWSF prowadzono szkolenie ogólnowojskowe i specjalistyczne dla wszystkich specjalności 

wojskowych występujących w Marynarce Wojennej. Działalność szkoleniowa przerwana 

została na krótko wybuchem II wojny światowej i została przeniesiona do Wielkiej Brytanii.  

Jednym z istotnych zadań Polskiej Marynarki był udział w realizacji zadań związanych z 

budową i rozbudową portów morskich i śródlądowych, urządzeń hydrotechnicznych itp. w 

odrodzonej Polsce. Wymagało to utworzenia i przygotowania specjalistycznego oddziału 
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nurków. Przygotowanie i rozwój specjalności nurka był ściśle powiązany z obowiązującym 

systemem szkolenia specjalistów marynarki. 

 
Początki szkolenia nurkowego – dwudziestolecie międzywojenne 

 

Za początek słuŜby nurkowej w odrodzonej Polskiej Marynarce uznać moŜemy datę  1 luty 

1921 r., gdzie rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 8 z 13 stycznia 1921 r. polecono 

zorganizować i przeprowadzić szkolenie nurkowe dla potrzeb marynarki. Jako miejsce 

docelowe na Szkołę Nurków wybrano Puck. Jednak ze względu na warunki pogodowe 

(zamarznięta Zatoka Pucka), prace organizacyjno- przygotowawcze związane z naborem 

instruktorów i kandydatów do szkolenia nurkowego, przygotowaniem sprzętu, opracowaniem 

przepisów nurkowych realizowane były w Modlinie. Pierwsze kroki związane z 

zapoczątkowaniem słuŜby nurkowej poczyniono juŜ w 1919 r. wraz ze złoŜeniem wniosku do 

szefa DSM płk. Świrskiego o rozpoczęcie szkolenia nurkowego oraz wniosku o sprowadzenie 

kompletu sprzętu nurkowego. Inicjatorem, któremu powierzono organizację grupy nurkowej i 

przyszłe szkolenie nurkowe był kmdr por. Witold śelechowski.  

Był to oficer, który swoje doświadczenie nurkowe wyniósł ze Szkoły Nurków w 

Kronsztadzie, którą ukończył w 1904/1905 r. w ramach kursu oficerskiego oraz ze słuŜby w 

radzieckiej MW od 1912 r. na torpedowcu „Zorkij” w charakterze szefa słuŜby nurków. 

Podczas I wojny światowej kierował podnoszeniem zatopionych okrętów na Morzu 

Czarnym1. Doświadczenia wyniesione ze słuŜby w rosyjskiej MW miały bezpośredni wpływ 

na kształt szkolenia nurkowego i słuŜby nurków w odrodzonej MW. Szkoła nurków w 

Kronsztadzie corocznie szkoliła około 200 marynarzy i 6 oficerów na potrzeby rosyjskiej 

MW. W okresie jesiennym odbywało się szkolenie teoretyczne, a od stycznia przystępowano 

do szkolenia praktycznego trwającego do końca sierpnia. Początkowo zajęcia praktyczne 

odbywały się w basenie nurkowym (wykonanym z kotłów okrętowych) do głębokości 4 m, 

następnie ćwiczenia nurkowe realizowane były w oparciu o okręt szkolny w ramach rejsu 

trwającego do połowy sierpnia. Szkolenie kończyło się egzaminem. W szkoleniu stosowano 

się do metody wypracowanej przez Admiralicję Brytyjską pod przewodnictwem J. S. Haldena 

i znanej jako „metoda stopniowego podnoszenia na powierzchnię” 2. Jak wynika z relacji 

kmdr. śelechowskiego początki były bardzo trudne. Rozpoczęto ochotniczy nabór do 

                                                 
1 J. i M Czerwińscy, Noty biograficzne oficerów Polskiej Marynarki Wojennej, (w:) Kadry morskie 
Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. 1, Korpus oficerów 1918-1947, Gdynia 1996, s. 528. 
2Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni, W. śelechowski, Początki szkolenia nurków w naszej marynarce – 
wspomnienia, s. 5. 
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specjalności nurka zarówno wśród kadry, jak i marynarzy. Jedynym nurkiem zawodowym w 

marynarce okazał się były nurek armii austro-węgierskiej bosm. Ignacy Sieja z sześcioletnim 

staŜem nurkowym, który został pierwszym instruktorem nurkowania. Sprzęt jakim 

dysponowano był stary i niekompletny. Na początku lutego 1921 r. odebrano pierwszy 

komplet nurkowy (pompa nurkowa i dwa poniemieckie hełmy francuskiej firmy Benoit 

Rouqyayrol i Auguste Denayrouze).  

 
 

Fot. 1.   Trzybolcowy hełm nurkowy 
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Fot. 2. Trzycylindrowa pompa nurkowa  

Wykorzystanie sprzętu moŜliwe było po uprzednim remoncie. Jednocześnie opracowane 

zostały zbiory przepisów zdrowotnych dla nurków (sygn. San. 16). Na pierwszy kurs 

nurkowy zgłosiło się 23 kandydatów. Po badaniach zdrowotnych na kurs zakwalifikowało się 

14 marynarzy. Pobyt w Modlinie był okresem intensywnego szkolenia zarówno 

teoretycznego, jak i praktycznego. Kursanci w okresie półtoramiesięcznym zaliczyli 16 

wykładów z zasad eksploatacji i budowy aparatu nurkowego oraz w okresie od 6 kwietnia do 

29 kwietnia praktycznie wynurkowali po 15 godzin w basenie portowym do głębokości 3 m. 

Biorąc pod uwagę ilość i sprawność posiadanego sprzętu nurkowego był to wynik 

imponujący. Decyzją szefa DSM z początkiem maja 1921 r. dalsze szkolenie nurkowe 

przeniesiono do Pucka. Szkolenie było zintensyfikowane. W okresie od czerwca do sierpnia 

kaŜdy szkolony średnio wynurkował po 18 godzin. Nurkowania odbywały się początkowo w 

basenie portowym do głębokości 4 m, następnie poza molem rybackim. Wykorzystywano 

sprowadzony z Anglii jeden komplet sprzętu nurkowego Sibie – Gormana (fot. 3). 

 

Fot. 3. Nurek w sprzęcie Sibie – Gormana 
 
Pod koniec sierpnia odbył się egzamin końcowy (osiągnięto głębokość 30 m). Egzamin 

praktyczny odbył się w porcie helskim, gdzie zaliczyło go 8 marynarzy. Po zakończonym 

szkoleniu nurkowym rozpoczęto wykonywanie prac nurkowych. Prace nurkowe prowadzone 

były wszędzie tam, gdzie potrzebowano zawodowych nurków. Grupa nurkowa kilkukrotnie 
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prowadziła prace przy budowie mostu kolejowego nad Niemnem w Grodnie, Gdyni przy 

budowie portu oraz Modlinie i Osowcu. W okresie zimowym prowadzono szkolenie 

teoretyczne. Egzamin teoretyczny przeprowadzono dla 6 uczestników szkolenia 27 kwietnia 

1922 r. i z dniem 15 maja zaliczono ich do specjalności nurków MW. Tak powstał 

praktycznie pierwszy Oddział Nurków w MW. Formalnie dopiero w 1923 r. zatwierdzono 

statut organizacyjny słuŜby nurków wraz ze szkołą nurków, okrętem „Nurek”, warsztatem 

naprawczym i Centralnym Magazynem Sprzętu Nurkowego. Do końca 1924 r. zorganizowane 

zostały trzy turnusy szkolenia nurkowego. Zestawienie uczestników w poszczególnych 

turnusach przedstawia tabela 1.  

 
Tabela 1  

Zestawienie uczestników szkolenia nurkowego w latach 1921-1924 
 

Turnus szkolenia 
nurkowego 

Liczba kandydatów 
do szkolenia 
nurkowego 

Kandydaci 
zakwalifikowani do 
kursu nurkowego 

Liczba 
kończących kurs 

nurkowy 

I turnus 
1921/1922 

23 14 6 

II turnus 

1922/1923 

21 19 4 

III turnus 

1923/1924 

16 10 6 

Razem 
60 43 16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Archiwum Marynarki Wojennej, W. śelechowski, Początki szkolenia 
nurkowego w naszej marynarce - wspomnienia, Gdynia. 
 

 

Program kursu podzielony był na cześć teoretyczną trwającą około 6 miesięcy i część 

praktyczną trwającą 4 miesiące. Kilkakrotnie kursy nurkowe były przerywane lub 

przenoszone do miejsc wykonywania prac nurkowych ze względu na ograniczoną liczbę 

sprzętu nurkowego. Po odejściu kmdr. śelechowskiego w 1922 r. do Centralnych Składów 

Technicznych MW w Modlinie obowiązki kierownika Szkoły Nurków objął kpt. mar. 

Aleksander Iwaszkiewicz, równieŜ absolwent szkoły nurków w Kronsztadzie (1911 r.).  

Z dniem 15 października 1924 r. szkoła nurków przy Kierownictwie Robót wcielona została 

do Szkoły Specjalistów Morskich3. Ukończenie szkoły nurków zobowiązywało kaŜdego 

                                                 
3 Kalendarium dziejów polskiej Marynarki Wojennej 1918-1998, Gdynia 1998, s. 313. 
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uczestnika szkolenia do odsłuŜenia dodatkowo półtora roku na stanowisku nurka MW (poza 

normalną słuŜbą zasadniczą). Ustalono, Ŝe czas odsługiwania obowiązuje za cały czas pobytu 

w szkole, nawet, gdy zainteresowany jej nie ukończył4. NaleŜy wspomnieć, Ŝe Kierownictwo 

Robót Nurkowych znajdowało się w Pucku.  

 

Fot. 4. Szkolenie nurków na motorówce „Nurek” 

 

Właściwe wykonywanie zadań szkoleniowych i prowadzenie robót nurkowych wymagało 

doposaŜenia Kierownictwa Robót Nurkowych w jednostkę pływającą. Dotąd korzystano 

jedynie z doraźnie przydzielanego sprzętu pływającego. W związku z powyŜszym 12 maja 

1924 r. przydzielono po modernizacji i remoncie w Modlinie motorówkę, która otrzymała 

nazwę „Nurek” (fot. 4). Do 14 września 1924 r. kierownikiem był kpt. Iwaszkiewicz, później 

obowiązki kierownika Oddziału Nurków przejął por. mar. Stefan Jacynicz5, który był 

jednocześnie dowódcą motorówki „Nurek”, formalnie podporządkowanej Dowództwu Floty i 

gospodarczo przydzielonej  do dywizjonu ćwiczebnego.  

15 października 1924 r. Szkoła Nurków włączona została decyzją Kierownictwa Marynarki 

Wojennej w struktury Szkoły Specjalistów Morskich (SSM) w Świeciu i od tego momentu 

stanowiła jej integralną część6 (Rozkaz Dzienny Kier. Mar. Woj., 1924, Nr 80) i 

przekształcona została w klasę nurków. Szkolenie specjalistów nurkowania w Szkole 

Specjalistów Morskich było posunięciem dalekowzrocznym, gdyŜ znaczna część kadry 

pełniła słuŜbę zawodową jako podoficerowie MW na okrętach i jednostkach pomocniczych 

                                                 
4 Ibidem, s. 317. 
5 W 1928 r. por. Jacynicz ze względu na zły stan zdrowia przeniesiony został do rezerwy. 
6 Cz. Ciesielski, Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach II Rzeczpospolitej, Warszawa 1974, s. 220. 
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oraz w ekipach pogotowia technicznego w komendach portów7. Przeniesiono równieŜ do 

SSM magazyn nurkowy, który od połowy 1921 r. był w Pucku. 

Natomiast Kierownictwo Robót Nurkowych zlikwidowano ze względu na potrzeby związane 

z rozbudową portu gdyńskiego, gdzie tworzono ekipy nurkowe. Lokalizacja szkoły oraz jej 

warunki lokalowe, np. brak bezpośredniego kontaktu z morzem, nie sprzyjały optymalnemu 

procesowi przygotowania specjalistów marynarki. W związku z powyŜszym podjęta została 

decyzja o zakupie i przystosowaniu na potrzeby szkoleniowe okrętu. Zakupu dokonano we 

Francji. Był to stary krąŜownik, któremu ostatecznie nadano nazwę ORP „Bałtyk” (fot. 5). 

Wszedł do słuŜby jako okręt szkolny z miejscem pobytu – Gdynia. SłuŜył w PMW dwanaście 

lat, pełniąc rolę hulku i siedziby Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty W sierpniu 1927 r. 

SSM przeniesiona została do Gdyni z bezpośrednim podporządkowaniem dowódcy floty. 

Zorganizowana została na ORP „Bałtyk” w pobliŜu basenu portu wojennego. Taka 

lokalizacja miała istotne walory szkoleniowo-wychowawcze. W latach 1928-1929 okręt 

poddawano gruntownym remontom i modernizacji.  

 

 

Fot. 5. Hulk szkolny ORP „Bałtyk” 

Na początku lat trzydziestych miała miejsce reorganizacja jednostek wyszkolenia. Utworzony 

został Dywizjon Szkolny. Dowódcy dywizjonu podporządkowana została Szkoła 

Specjalistów Morskich przygotowująca specjalistów morskich, w tym specjalistów 

nurkowania8. W ramach działalności dywizjonu i SSM organizowane były kursy marynarzy i 

specjalne kursy podoficerskie dla nurków. Organizacja szkolenia oraz nadzór nad szkoleniem 

                                                 
7 J. K. Sawicki, Ratownictwo Morskie w Polsce, t. I (1920-1950), Gdynia 2001, s. 41. 
8 Cz. Ciesielski, op. cit., s. 228. 
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organizowanym w ramach dywizjonu był w gestii dowódcy Dywizjonu Szkolnego. 

Odpowiedzialnymi za realizację planu szkolenia byli dowódcy okrętów szkolnych. 

Uczestnicy kursów wchodzili w skład załóg okrętowych pełniąc normalną słuŜbę. Wszyscy 

uczestnicy kursów organizowanych przez SSM zaszeregowani byli do plutonów tworzących 

kompanię szkolną. Nurków przyporządkowano do plutonu pokładowego. Dowódcami 

plutonów byli oficerowie wykonujący zadania kierowników poszczególnych działów 

specjalistycznych. Nadzór nad wyszkoleniem sprawował dowódca kompanii szkolnej oraz 

komendant SSM. Taki system szkolenia istniał do 1935 r., gdzie w miejsce SSM powołano 

Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty (CWSF). Kursy nurkowe organizowane były w 

ramach grupy ogólnopokładowej. Wyszkoleniem kierował komendant grupy, który był 

jednocześnie dowódcą okrętu szkolnego. Na potrzeby grupy ogólnopokładowej przydzielono 

okręt ORP „Bałtyk”, natomiast nurkowie szkoleni byli w oparciu o okręt ORP „Nurek”. 

Komendantowi grupy bezpośrednio podlegali instruktorzy, którzy brali udział w szkoleniu 

praktycznym, zwłaszcza w szkoleniu z zakresu posługiwania się sprzętem będącym na 

wyposaŜeniu jednostek. Po zakończeniu szkolenia w CWSF kandydaci osiągający wynik, co 

najmniej dostateczny, kierowani byli do odbycia sześciomiesięcznej praktyki na okręcie. Po 

ukończeniu praktyki na okręcie kursanci kwalifikowani byli do nadania specjalności, 

następnie kierowano ich na stanowiska słuŜbowe w zaleŜności od posiadanej specjalności. 

Specjalność nadawał stosownym rozkazem komendant Uzupełnień Floty9. Nurkowie 

kierowani byli na okręty i jednostki pomocnicze MW (np. ORP „Nurek”) oraz do ekip 

pogotowia technicznego w komendach portów. Po pewnym czasie jednak wielu nurków 

odchodziło z wojska, głównie z powodów materialnych, zatrudniając się jako nurkowie 

cywilni w firmach państwowych i prywatnych. Zawód nurka w ówczesnym czasie był 

zawodem wysoce poszukiwanym, gdyŜ prowadzono na duŜą skalę w całym kraju inwestycje 

związane z rozbudową i budową obiektów hydrotechnicznych, budową portów itp. Z usług 

nurków wyszkolonych przez Marynarkę Wojenną korzystały urzędy morskie w Gdyni, 

Gdańsku i Wejherowie10. 

 

                                                 
9 Polska Marynarka Wojenna 1939-1947, Wybór dokumentów, Gdynia 1998, s. 492. 
10 J. K. Sawicki, op. cit., s. 41. 
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Fot. 6. ORP „Nurek” 
 
Na początku lat trzydziestych Kierownictwo Marynarki Wojennej opracowało załoŜenia do 

wymiany wysłuŜonej motorówki „Nurek” (24 września 1936 r. wycofana została ze stanu 

jednostek pływających Komendy Portu Wojennego w Gdyni).  

Wcielenie do słuŜby nowej jednostki na potrzeby nurków MW nastąpiło 1 października 1936 

r. Okręt baza nurków otrzymał nazwę ORP „Nurek” (fot. 6). Etatowa załoga liczyła od 20 do 

22 osób, w tym od 10 do 12 nurków. Była to nowoczesna jednostka ratowniczo-nurkowa, 

całkowicie polskiej konstrukcji, wyposaŜona w komorę dekompresyjną, pompę nurkową, hak 

holowniczy i radiostację. Projekt okrętu opracowany został przez inŜ. A. Potyrałę, na 

podstawie którego Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej w Gdyni wybudowały okręt. Do 

1938 r. dowódcą ORP „Nurek” był por. mar. Wacław Lipkowski, absolwent Szkoły 

Nurkowej w Portsmouth w Anglii (1934-1935)11. Następnie obowiązki dowódcy ORP 

„Nurek” pełnił chor. mar. Wincenty Tomasiewicz. Jednostka słuŜyła nurkom Marynarki 

Wojennej do wybuchu wojny w 1939 r., poniewaŜ w pierwszym dniu wojny została 

zatopiona po ataku lotniczym w porcie oksywskim (bomba lotnicza wpadła  do środka przez 

komin). Na okręcie zginęło 16 członków załogi, w tym dowódca okrętu. Uratowało się 

sześciu członków załogi. 

                                                 
11 J. i M. Czerwińscy, op. cit., s. 379. 
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Fot. 7. ORP „Nurek” po ataku lotniczym 

 

Z relacji kmdr. śelechowskiego wynika, Ŝe: zapoczątkowane szkolenie nurków w odrodzonej 

Polsce prowadzone było według najnowszych przepisów nurkowych stosowanych przez 

czołowych przedstawicieli – Admiralicję Brytyjską oraz  Marynarkę Wojenną USA12. Jednak 

w całym okresie tworzenia i kształtowania się słuŜby nurkowej w odrodzonej Marynarce 

Wojennej oficjalnie nie wydano Ŝadnego zbiorczego opracowania traktującego o problemach 

nurkowania i związanego z nim szkolenia nurkowego.  

 

                                                 
12 W. śelechowski, op. cit., s. 67. 
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EUGENIUSZ KWIATKOWSKI 

– DELEGAT RZĄDU DLA SPRAW WYBRZEśA 
 

 
 Odzyskane wiosną 1945 r. wybrzeŜe Bałtyku przedstawiało obraz straszliwych 

zniszczeń. Największych strat doznało wybrzeŜe morskie Zatoki Gdańskiej, które w latach 

trzydziestych było głównym ośrodkiem całego polskiego handlu zagranicznego.  

 Głównym zadaniem jakie stanęło przed władzami województwa gdańskiego była 

niewątpliwie odbudowa i uruchomienie portów morskich w Gdańsku i Gdyni, aby mogły w 

ramach UNRRA przyjmować pomoc oraz pozwoliłyby na eksport np. węgla. 

Działania wojenne prowadzone w 1945 r. zniszczyły Gdynię w około 20%. Zostało 

uszkodzonych lub legło w gruzach 1413, tj. 16,4% budynków, a częściowo uszkodzonych 

3892, tj. 45%. Ponadto uległo zniszczeniu około 40% sieci komunikacyjnej, spalono budynki 

dworcowe oraz wysadzono w powietrze 1 wiadukt13. Gorszy obraz przedstawiał port. Niemcy 

dokonali w porcie ogromnych zniszczeń. W notatce sporządzonej 12 maja 1945 r. czytamy: 

W chwili objęcia portów Gdyni i Gdańska przez polskie władze Administracji Morskiej 

sytuacja przedstawiała się w portach katastrofalnie. Wróg opuszczając porty dokonał w nich 

zniszczeń rozmyślnie z premedytacją w dąŜeniu do pozbawienia portów ich zdolności 

przeładunkowych na dłuŜszy czas. Pomijając unieruchomienie portów przez zaminowanie 

wód przybrzeŜnych i portowych, zablokowanie wejść wrakami okrętów, zatopienie w portach 

róŜnych większych lub mniejszych jednostek, co moŜna wytłumaczyć potrzebami natury 

wojennej, okupant dokonał zniszczeń podstawowych elementów technicznych w portach, jak 

budowli hydrotechnicznych, urządzeń przeładunkowych, łączności i wszelkich innych usług 

portowych, tak gruntownie, Ŝe na przeszło 33 kilometry czynnych nabrzeŜy, nie pozostawił ani 

jednego stanowiska, przy którym statek mógłby być normalnie obsłuŜony14.    

 W tej sytuacji okazało się, Ŝe potrzebna jest instytucja, która zajęłaby się skuteczną 

koordynacją odbudowy WybrzeŜa. Prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut 

                                                 
13 M. Kardas, Gdynia w pracach Delegatury Rządu dla Spraw WybrzeŜa w Gdańsku w latach 1945-1947, (w:) 
„Korzenie Gdyni”, materiały z konferencji historycznej 3 marca 2003 r., cz. II, s. 33. 
14 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Zespół Ministerstwa śeglugi i Handlu Zagranicznego, Departament 
Morski, Wydział Techniczny Portów i WybrzeŜa, Odbudowa portów Gdyni, Gdańska i Szczecina, sygn. 324, 
Gdańsk-Wrzeszcz 12 maja 1945 r., notatka w sprawie odbudowy portów, s. 191. 
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wysłał w czerwcu 1945 r. do Craiovej w Rumunii Jerzego Borejszę, by zaproponował 

Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu objęcie funkcji Delegata Rządu dla Spraw WybrzeŜa: 

Potrzebujemy Pana. WybrzeŜe, morze, Gdynia czekają na zagospodarowanie. Pańska wiedza, 

doświadczenie i uczciwość są dla nas dostateczną rekomendacją. JeŜeli zgodzi się Pan, to za 

dwa dni zabierzemy Pana ze sobą; rodzina przyjedzie później. Ostateczną decyzję poweźmie 

Pan na miejscu, w Warszawie. JeŜeli nie zaakceptuje Pan naszych warunków, odwieziemy 

Pana z powrotem15. Propozycja ta była o tyle korzystna, Ŝe nie wymagała od 

Kwiatkowskiego wstąpienia do jakiejkolwiek partii politycznej. Jak napisał Zbigniew 

Machaliński pomysł powierzenia Kwiatkowskiemu funkcji Delegata Rządu dla Spraw 

WybrzeŜa w czerwcu 1945 r. był obustronnie korzystny, gdyŜ: Dla Tymczasowego Rządu 

Jedności Narodowej był to akt polityczny i propagandowy, który moŜna było korzystnie 

dyskontować w kraju i za granicą. Natomiast Kwiatkowski, przyjmując propozycję Borejszy, 

wyrywa się ze stanu bezczynności i izolacji politycznej. Nie bez znaczenia dla podjęcia takiej 

decyzji był stosunek kolejnych rządów emigracyjnych, które nie widziały moŜliwości 

współpracy z członkiem ostatniego gabinetu polskiego sprzed września. Mimo braku innych 

moŜliwości, decyzja Kwiatkowskiego nie była ani łatwa, ani prosta. Zdawał on sobie sprawę, 

Ŝe wraca do innej Polski, wiedział, Ŝe przyjdzie mu pracować i działać w zupełnie 

odmiennych warunkach, Ŝe dawny system polityczny i geopolityka naleŜą do przeszłości. 

Przeczuwał zapewne, Ŝe w kraju  –  w sensie politycznym – będzie człowiekiem samotnym16. 

Jednak chęć pracy dla Polski była silniejsza niŜ obawy i wszelkie trudności. Po zastanowieniu 

Kwiatkowski propozycję przyjął i w lipcu przybył do Warszawy.  

 Na dwa dni przed oficjalnym mianowaniem ukazał się jego pierwszy po wojnie 

artykuł „Nadszedł czas wielkiej pracy”, w którym czytamy: Ze skutkami wojny będziemy 

parać się przez całe lata. Polska stoczyła się na kraj przepaści. Odzyskaliśmy niepodległość 

formalnie, ale musimy ją wskrzesić z niebytu. Budując ją, musimy oprzeć ją na człowieku ... 

W naszej pracy nad odbudową mamy dwie przeszkody. Jedna obiektywna. Nie stoimy na 

terenie urządzonego państwa, lecz wśród ruin i fantastycznego zniszczenia ..., my nie Ŝyliśmy 

przez całe lata jak ludzie wolni. Druga przyczyna ma charakter subiektywny. Boję się, Ŝe 

poszczególny człowiek w Polsce moŜe załoŜyć ręce i będzie pełen wątpliwości, pytając, co się 

                                                 
15 Cyt. za M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski człowiek i dzieło, Kraków 1989, s. 184. 
16 Z. Machaliński, Działalność Eugeniusza Kwiatkowskiego na WybrzeŜu (lipiec 1945-styczeń 1948), (w:) 
„Nautologia”, 1979 nr 1, s. 3. 
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stało w Polsce? A jego obowiązkiem jest przyjść do Polski, zakasać rękawy i pracować. Nie 

ma innego programu. Nadszedł czas wielkiej pracy dla Polski17. 

 Tak więc na dwa dni przed objęciem odpowiedzialnej funkcji Delegata Rządu dla 

Spraw WybrzeŜa Kwiatkowski: ... człowiek który przeŜył dwie wojny światowe, który znał 

trudną i powolną drogę Polaków do awansu cywilizacyjnego w okresie II Rzeczypospolitej i 

do demokracji jako sposobu rządzenia i udziału obywateli w tym procesie, nie jest optymistą. 

Wielkie doświadczenie podpowiada mu, Ŝe nie będzie łatwo, jego nastrój daleki jest od 

optymizmu. Niemniej, widząc i czując podziały polityczne, ukazujące się często w sposób 

bardzo dramatyczny, czując nie najlepszy stan psychiczny społeczeństwa i demoralizację 

moŜe nielicznej, ale bardzo widocznej jego części, nawołuje „do wielkiej pracy dla Polski”. 

Kwiatkowski, człowiek niestrudzonej pracy, człowiek pokoju, proponuje – tak jak po 

pierwszej wojnie światowej – zacząć od początku, czyli od pracy, w niej widzi jedyny ratunek 

dla zmaltretowanego psychicznie i fizycznie społeczeństwa polskiego, ale jednocześnie nie 

ukrywa, Ŝe boi się. Boi się, Ŝe moŜe to za duŜo nieszczęść jak na jedno pokolenie Polaków, 

które przelało morze krwi i wylało wiele łez18. 

Na mocy uchwały Rady Ministrów z 12 września 1945 r.19 utworzono Delegaturę 

Rządu dla Spraw WybrzeŜa. Działalność swą rozpoczęła jednak 1 października tegoŜ roku. 

Stanowisko Delegata Rządu dla Spraw WybrzeŜa objął Eugeniusz Kwiatkowski, który 

podlegał słuŜbowo bezpośrednio prezesowi Rady Ministrów. Z wielu dokumentów wynika 

jednak, Ŝe kierownictwo nad Delegaturą sprawowało takŜe Prezydium KRN, a jej 

działalnością interesował się Bolesław Bierut. Zastępcą Delegata Rządu został dyr. Kazimierz 

Strzegocki, który pod nieobecność Kwiatkowskiego wchodził w jego kompetencje. Terenem 

działania Delegatury było całe WybrzeŜe. Siedziba mieściła się w Gdańsku w Urzędzie 

Wojewódzkim, a od 29 lipca 1947 r. znajdowała się w Sopocie przy ulicy Wierzbickiej 32. 

Do zakresu zadań Delegatury Rządu naleŜało: odbudowa portów handlowych i miast 

portowych, odbudowa i uruchomienie przemysłu nadmorskiego, współpraca z rządem w 

zakresie akcji osiedleńczej, dysponowanie budŜetem przydzielonym na cele inwestycyjne. Do 

obowiązków Delegata Rządu dla Spraw WybrzeŜa naleŜało zaś: kierowanie pracami 

Delegatury, decydowanie w sprawach zasadniczych, aprobowanie planów i inwestycji, 

koordynowanie prac instytucji gospodarczych działających na WybrzeŜu. Podlegali mu 

bezpośrednio: zastępca, szefowie zagadnień ogólnych i sekretariat.  

                                                 
17 E. Kwiatkowski, Nadszedł czas wielkiej pracy, (w:) „Dziennik Bałtycki”, 10.09.1945, nr 106, s. 2. 
18 Z. Machaliński, op. cit., s. 5-6. 
19 AAN, Akta DRSW, Delegatura Rządu, t. 1. 
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 W czasie swojego funkcjonowania Delegatura Rządu dla Spraw WybrzeŜa przeszła 

trzy kolejne zmiany organizacyjne. Do 30 września 1946 r. Delegatowi podlegali szefowie 

zagadnień organizacyjnych, prawnych, finansowo-budŜetowych, techniczno-portowych, 

eksploatacji i urządzeń portowych, gospodarczo-przemysłowych, odbudowy miast, 

komunikacyjnych i osiedleńczych. Przy Delegaturze istniało ponadto Biuro Statystyczne, 

Inspektorat BudŜetowo-Finansowy, sekretariat oraz Oddział Delegatury w Szczecinie, który 

powstał 10 lutego 1946 r. Od 1 października 1946 r. na miejsce szefa zagadnień 

organizacyjnych powołano zastępcę Delegata Rządu. W Centrali Delegatury wyodrębniono 

dwie grupy zagadnień. Do pierwszej grupy – zagadnień ogólnych – naleŜeli szefowie: 

zagadnień finansowych, portów handlowych I klasy, prawno-socjalnych, komunikacyjnych i 

kontroli. W drugiej grupie zaś – zagadnień terenowo-rzeczowych – znaleźli się szefowie: 

zagadnień materiałów i uposaŜenia technicznego, zagadnień wybrzeŜa zachodniego, 

centralnego i wschodniego. Ponadto Biuro Statystyczne zamieniono na Wydział Statystyczny. 

Sekretariat i Oddział Delegatury w Szczecinie pozostał bez zmian. 

 W końcowej fazie działalności Delegatury, czyli od 1 stycznia 1947 r., struktura 

organizacyjna przedstawiała się następująco: Delegat Rządu, zastępca Delegata. Podlegała im 

Centrala Delegatury w Gdańsku, Oddział Delegatury w Szczecinie oraz  Oddział Delegatury 

w Elblągu. Centrala Delegatury w Gdańsku dzieliła się na szefostwa ujęte w dwie grupy 

zagadnień: ogólnych i terenowo-rzeczowych. Do pierwszej naleŜeli szefowie: zagadnień 

finansowych, prawno-socjalnych, portów handlowych I klasy, komunikacyjnych, kontroli 

statystycznych. Do drugiej szefowie: zagadnień materiałów i wyposaŜenia technicznego, 

wybrzeŜa zachodniego, centralnego i wschodniego. Ponadto istniał Wydział Ogólny i 

sekretariat20.   

 21 października 1945 r. w Gdańsku odbyło się posiedzenie Komisji Morskiej 

Krajowej Rady Narodowej, na którym w obecności prezydenta Bolesława Bieruta 

Kwiatkowski wygłosił pierwsze po wojnie przemówienie. W referacie zatytułowanym „O 

przyszłości Polski nad morzem” Delegat Rządu zawarł podstawowa tezę polityki morskiej: 

Port handlowy nowoczesny i właściwie geograficznie usytuowany to kondensat Ŝycia 

gospodarczego całego swego zaplecza, to ognisko skupiające wszystkie cechy charakteru 

narodowego, to polityka wytrwała i dalekobieŜna, to instrument dobrobytu narodowego... 

śaden element w państwie nie jest związany  tak silnie i tak organicznie z załoŜeniami polityki 

gospodarstwa planowego  –   jak właśnie wszystkie porty morskie. Ich wartość i uŜyteczność 

                                                 
20 AAN, Akta DRSW, Delegatura Rządu, t. 1. 
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społeczna wzrasta nie tylko w proporcji prostej do nakładów w samych portach, ale ponadto 

w proporcji geometrycznej do tych wszystkich nakładów, które spajają w jedną, organiczną 

całość gospodarstwo zaplecza z ich właściwymi portami. To jest pierwsza i podstawowa teza 

polityki morskiej21.  

Koniec 1945 r. i początek 1946 r. to czas, który Delegatura poświęciła na 

zabezpieczenie mienia poniemieckiego i porzuconego oraz na odgruzowywanie miast 

WybrzeŜa – Gdyni, Sopotu, Gdańska i Elbląga. Najaktywniej działano w Gdańsku, poniewaŜ 

wymagał największego natęŜenia prac.  

 W pierwszym sprawozdaniu z działalności Delegatury z 15 grudnia 1945 r. dla KRN 

Kwiatkowski przedstawił rzeczywisty obraz trudności odbudowy WybrzeŜa, w którym 

zwrócił uwagę nie na trudności obiektywne i rzeczowe lecz subiektywne wynikające z 

działalności ludzkiej: …z bezprzykładnej nieudolności ludzi, dezorganizacji i znikomego 

autorytetu władzy. Rozkazy i polecenia nie są wykonywane. … Uzyskanie rzeczowych i 

ścisłych sprawozdań jest bardzo trudne. Wykrycie najbezczelniejszych kradzieŜy jest 

niemoŜliwe. Panoszenie się podrzędnych władz w stosunku do obywateli… Troska realna o 

człowieka pracy w wielu instytucjach jest znikoma i formalna22. 

 Kwiatkowski otrzymywał codziennie raporty z postępu prowadzonych prac. Struktura 

pozyskiwanych z terenu wiadomości okazała się dla Kwiatkowskiego niewystarczająca. 

Dlatego poczyniono daleko idące zmiany w tej sferze działań. Odtąd Delegat Rządu dla 

Spraw WybrzeŜa rozporządzał ewidencją na planach miast, czyli wiedział gdzie i jak 

wykonuje się prace na terenie Gdyni i Gdańska. Ponadto dzięki przychylności 

poszczególnych Wydziałów Odbudowy Urzędów Wojewódzkich w województwach 

nadmorskich: ilu pracuje robotników i pracowników; – jakimi metodami wykonuje się te 

prace…; jak realizuje się budŜet finansowy zleceniodawcy wykonawcy robót; – gdzie buduje 

się najdroŜej, a gdzie najtaniej, a ponadto: – czy są przestrzegane zalecenia Ministerstwa 

Odbudowy; … – czy przestrzegana jest hierarchia potrzeb w kolejności: szpitale, szkolnictwo, 

instytucje uŜyteczności publicznej, potrzeby socjalne, zabezpieczanie majątku publicznego, 

ochrona zabytków; – na jakie trudności napotyka akcja odbudowy23. 

 Według Kwiatkowskiego kluczową sprawą była rozbudowa polskiej floty handlowej 

we wszystkich jej działach, czyli na liniach nieregularnych, regularnych europejskich i 

                                                 
21 E. Kwiatkowski, Materiały i przczynki. Fragmenty przemówień, referatów i rozpraw, do druku przygotował 
W. Aleksandrowicz, (w:) „Nautologia”, 1979 nr 1, s. 42. 
22 AAN,  Prezydium Rady Ministrów, Sprawozdania Delegatury Rządu dla spraw WybrzeŜa 1945-1948, t. I, 
sygn. 2/44, Sprawozdanie delegata rządu o sytuacji gospodarczej, odbudowie i eksploatacji portów w 1945 roku. 
23 Cyt. za M. Kardas, op. cit., s. 36. 
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oceanicznych oraz przybrzeŜnych. Do wykonania tego zadania słuŜyć miały polskie stocznie. 

Tzw. mały program morski Kwiatkowskiego przedstawiony w 1945 r., obejmujący lata 1945-

1946, przewidywał: by w czasie najkrótszym i przy najmniejszym wysiłku fizycznym uzyskać 

maksymalny przeładunek węgla w eksporcie oraz rudy Ŝelaza i dostaw UNRRA w imporcie. 

Ponadto zostaną umoŜliwione w tym czasie i inne funkcje w zakresie importu i eksportu w 

Gdyni, Gdańsku i Szczecinie24. Wielki program morski Kwiatkowskiego z 1945 r. wybiegał w 

przyszłość i mówił o: odbudowie nowoczesnej infrastruktury wszystkich portów polskich, 

przygotowaniu portu szczecińskiego do obsługi potrzeb handlowych Pomorza, Wielkopolski, 

Dolnego Śląska  oraz tranzytu czechosłowackiego, a portów w Gdyni i w Gdańsku do 

regularnej obsługi ruchu towarowego na linii Gdynia-Gdańsk, Śląsk-Warszawa, Łódź-

Białystok oraz Kraków, budowę nowych kanałów, stworzenie z Gdyni i Gdańska centrum 

polityki morskiej, rozbudowę własnej floty handlowej oraz marynarki wojennej, 

uruchomienie Ŝeglugi pasaŜersko-towarowej i pasaŜerskiej regularnej na przybrzeŜach, 

znaczną rozbudowę rybołówstwa morskiego, radiostacji w Gdańsku i Szczecinie, rozbudowę 

systemu połączeń kolejowych polskich portów z ich zapleczem, rozbudowę przemysłu 

stoczniowego w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu, włączenie polskiego wybrzeŜa w 

międzynarodową sieć kablową oraz międzynarodowe połączenia lotnicze, utworzenie w 

Gdańsku obok Politechniki i Akademii Medycznej Handlu Morskiego oraz stworzenie 

szkolnictwa specjalnego w Szczecinie, Kołobrzegu i Elblągu25. 

 Trzeba wspomnieć, Ŝe w programie tym była jednak pewna niewiadoma, a 

mianowicie charakter przyszłych głównych powiązań handlowych. Jak słusznie zauwaŜa 

Marian Marek Drozdowski: Powiązania te to był  handel z ZSRR, Czechosłowacją i radziecką 

strefą okupacyjną w Niemczech, a następnie NRD, głównie poprzez granice lądowe26. 

 Przed przyjęciem przez władze polskie portu szczecińskiego, czyli w okresie 

nieustabilizowanej jeszcze sytuacji Szczecina, Kwiatkowski napisał: W programie Polski 

zaistnieją w zasadzie moŜliwości podniesienia znaczenia gospodarczego i komunikacyjnego 

Szczecina. Ale mózg polityki morskiej Polski winien się skoncentrować w Gdyni i w Gdańsku, 

nie zaś na peryferiach państwa. Polityka ta musi mieć mocny kręgosłup, wyraźny pion, musi 

posiadać swoją dźwignię sterową i niech nimi pozostaną Gdynia i Gdańsk27.  

  Po przejęciu portu szczecińskiego przez władze polskie stosunek Kwiatkowskiego do 

tego miasta i portu wyraźnie się zmienił. JuŜ 13 listopada 1945 r. na pierwszej wewnętrznej 

                                                 
24 Cyt. Za M. Drozdowski, op. cit., s. 189. 
25 Ibidem, s. 189-190. 
26 E. Kwiatkowski, Pisma o Rzeczypospolitej Morskiej, wyb. i wstęp M. M. Drozdowski, Szczecin 1985, s. 27. 
27 E. Kwiatkowski, Budujemy nową Polskę nad Bałtykiem, Warszawa 1945, s. 36. 
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konferencji Delegatury Kwiatkowski oprócz sugestii dotyczących metod opracowania Planu 

Odbudowy Gospodarki Morskiej na 1946 r. wspomniał o konieczności  objęcia działalnością 

Delegatury Szczecina i całego Pomorza Szczecińskiego. ZałoŜenia do planu mówiły o 

przewidywanych wydatkach  na sumę 2300 mln zł, w tym 1760 mln zł dla wybrzeŜa 

helskiego, 200 mln na odbudowę Szczecina oraz 140 mln zł na odbudowę pozostałych 

portów zachodnich.  

 Pod koniec listopada i w pierwszych dniach grudnia Kwiatkowski wizytował Słupsk, 

Kołobrzeg, Koszalin i Szczecin zapoznając się z akcją odbudowy tych miast. 2 grudnia 1945 

r. wziął udział w patriotycznym wiecu polskiej ludności Szczecina, a następnego dnia miał 

konferencję w Zarządzie Miasta, kierowanym przez prezydenta inŜ. Piotra Zarembę. 

Rozmawiał równieŜ z dyrekcją nowo powstałej w Szczecinie rozgłośni polskiego radia. 

Wszystkie postulaty Szczecina Kwiatkowski przedstawił 16 grudnia 1945 r. ministrowi 

skarbu oraz KRN, uzyskując dla miasta nie tylko nowe kredyty, ale równieŜ zgodę 

prezydenta Bolesława Bieruta i premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego na utworzenie w 

Szczecinie ekspozytury Delegatury Rządu dla Spraw WybrzeŜa. Kandydatem 

zaproponowanym przez Kwiatkowskiego na to stanowisko był kapitan Bartoszyński. Celem 

tej ekspozytury, jak wspomniał Kwiatkowski na konferencji 8 stycznia 1946 r., miało być:  

            a) ścisłe współdziałanie w akcji odbudowy miasta Szczecina; 

b) współdziałanie w akcji przejmowania portu, urządzeń portowych, przemysłu i 

taboru  pływającego; 

c) gromadzenie wszystkich materiałów dot. wykorzystania drogi wodnej Odry; 

d) wnioskowanie za pośrednictwem Delegatury do władz i instytucji centralnych, co  

do wykorzystania portu szczecińskiego; 

e)  współdziałanie w akcji usuwania Niemców z Pomorza Zachodniego i pilnowanie 

akcji osiedleńczej polskiej; 

f) informowanie Delegatury o stanie gospodarczym, aprowizacyjnym, organizacyjnym 

na terenie Pomorza Zachodniego; 

g) ewidencjonowanie finansowych nakładów państwowych; 

h) czuwanie nad rozbudową komunikacyjną na Pomorzu Zachodnim; 

i) kontrolowanie kredytów rozprowadzanych przez Delegaturę na tym terenie; 

j) czuwanie nad przygotowaniem przyszłych planów odbudowy28. 

                                                 
28 Ibidem, s. 51. 
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Ekspozyturę powołano ostatecznie 10 lutego 1946 r.  Na jej czele stanął bliski 

współpracownik  Kwiatkowskiego dyrektor B. Nagórski, a jego zastępcą został kapitan 

Bartoszyński. 

Na zorganizowanej 8 stycznia 1946 r. wewnętrznej konferencji Kwiatkowski ocenił 

osiągnięcia Delegatury. Do dorobku tego zaliczył opracowanie planu na 1946 r., utworzenie 

ekspozytury w Szczecinie, uruchomienie akcji kredytów rezerwowych oraz uruchomienie 

przy Centralnym Urzędzie Planowania komórki interwencyjnej Delegatury. 

Początek 1946 r. był dla Delegatury dalej okresem odbudowy miast portowych, 

dźwigów, kanałów, magazynów portowych czy przemysłu na WybrzeŜu. Ponadto za zgodą 

ministra Jędrychowskiego próbowano przyciągnąć do akcji odbudowy skandynawskie firmy 

techniczno-budowlane. Na początku 1946 r. Kwiatkowski połoŜył nacisk nie tylko na 

konieczność przygotowania portów do przyjęcia dostaw UNRRA i eksportu węgla, ale takŜe 

na znaczną aktywność importu inwestycyjnego i eksportu towarów przemysłowych. 

Kwiatkowski pragnął jak najlepiej zorganizować pracę Delegatury, którą kierował, 

chciał by była efektywna i dawała rezultaty. Dlatego bardzo ostroŜnie dobierał personel 

kierowniczy i pomocniczy, starał się o  podwyŜkę zarobków dla tych ludzi. W zamian zaś 

Ŝądał „inicjatywy pracy”. Ponadto by bardziej zobligować personel kierowniczy i poprawić 

efekty pracy, od marca 1946 r. wprowadził tzw. premię ruchomą którą przyznawał: ...w 

zaleŜności od spraw zainicjowanych, załatwionych, pilotowanych, a takŜe od przygotowanych 

referatów29. Swoich  pracowników oceniał według trzystopniowej skali: „obciąŜenie pracą 

duŜe, średnie, małe”. NaleŜy równieŜ wspomnieć, Ŝe od  szefów zagadnień, z którymi 

szczegółowo ustalał plan przydziału kredytów rezerwowych – oddzielnie z kaŜdą instytucją , 

wymagał  czujności i ostroŜności, gdy sam nie brał udziału w tych negocjacjach. Zbigniew 

Machaliński zastanawia się: skąd ta ostroŜność? OtóŜ: Kwiatkowski ma zakodowane poczucie 

gospodarności, rzetelności i uczciwości, nie chce marnować państwowych pieniędzy, ma 

dowody, Ŝe tzw. kredyty rezerwowe, którymi rozporządza, nie zawsze są właściwie i zgodnie z 

ustaleniami wykorzystane30.  Drugi powód  to oczywiście obawa przed wciągnięciem 

Delegatury Rządu dla Spraw WybrzeŜa  w nieczyste rozgrywki poszczególnych 

przedsiębiorstw.  

Na miesięcznej konferencji sprawozdawczej Delegatury, która odbyła się 12 sierpnia 

1946 r. Kwiatkowski zaproponował, by porty Gdańsk i Gdynia doprowadzić do zdolności 

przeładunkowej normalnej, czyli 1,2 mln ton miesięcznie, a port szczeciński do 300 tys. ton 

                                                 
29 Cyt. za Z. Machaliński, op. cit., s. 8. 
30 Ibidem. 
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miesięcznie oraz podnieść o 50% zdolność wytwórczą przemysłu WybrzeŜa. Ponadto dla 

spotęgowania procesów gospodarczych upomniał się o szersze moŜliwości inicjatywy 

prywatnej. ZałoŜony przez Kwiatkowskiego plan został wykonany z nawiązką, poniewaŜ w 

1946 r. w portach Gdyni i Gdańska został przekroczony o 10% i wynosił 7736 tys. ton, z 

czego 36% przypadało na import, a 64% na eksport. Jeśli chodzi o import to ponad połowę 

stanowiły towary UNRRA, zaś w eksporcie prawie 95% stanowił węgiel i pochodne. 

Na wewnętrznej zaś konferencji Delegatury 12 września 1946 r. Kwiatkowski bardzo 

mocno podkreślał: Granica zachodnia moŜe stanąć w niedalekiej przyszłości w ogniu walki 

dyplomatycznej. Granica ta posiada fundamentalne znaczenie dla bytu państwa i narodu  

polskiego. Istota sprawy sprowadza się do tego, czy ziemie te, a w szczególności ośrodki 

nadmorskie, poczną się Ŝywiołowo dźwigać z ruiny gospodarczej w ramach naszego 

władania. Jest obowiązkiem nas wszystkich uczynić maksymalny wysiłek w tym zakresie. 

Apeluję do wszystkich instytucji, by z tego nowego punktu widzenia przemyślały jak 

spotęgować tam niezwłocznie wysiłek gospodarczy. Ze swej strony przedstawiłem rządowi 

odpowiednie wnioski. Instytucje, których działalność rozciąga się na Pomorze Zachodnie 

mogą liczyć na współdziałanie Delegatury, w granicach jej moŜliwości w tej sprawie. W 

sierpniu rozpoczął się mały ruch przeładunkowy polski w porcie szczecińskim. Weszło tam 10 

małych statków, które zabrały ok. 3000 ton węgla do Szwecji31. 

W planie Delegatury na 1947 r. Delegat dla Spraw WybrzeŜa uwzględniał kredyty na 

potrzeby WybrzeŜa w wysokości 400 mln zł z budŜetu państwa oraz 200 mln z Centralnego 

Urzędu Planowania. 120 mln zł z kredytów płynących z budŜetu centralnego miało otrzymać 

WybrzeŜe Zachodnie, równieŜ 120 mln zł  WybrzeŜe Środkowe, a 80 mln zł  WybrzeŜe 

Wschodnie. Pozostała reszta, czyli 80 mln zł, miała pozostać do dyspozycji Delegatury. 

Podział kredytów CUP przedstawiał się zaś następująco: 50 mln zł dla przemysłu, 50 mln zł 

na zagospodarowanie terenów wschodniego WybrzeŜa, 50 mln zł na zakup materiałów i 

maszyn na odbudowę, 25 mln zł na odbudowę oświaty i 25 mln zł na odbudowę 

komunikacji32. 

Na skutek mroźnej zimy ruch w portach polskich, w pierwszych miesiącach 1947 r., 

został sparaliŜowany. Kłopoty były równieŜ z transportem kolejowym. Dlatego zakładany 

plan przeładunkowy został wykonany zaledwie w 32%.  

W dniach 5-6 stycznia 1947 r. Urząd Planowania zorganizował zjazd, który został 

poświęcony sprawom odbudowy oraz zagospodarowania terenów nadmorskich i portów w 

                                                 
31 Cyt. za E. Kwiatkowski, Pisma o Rzeczypospolitej..., s. 27.  
32 Ibidem.  
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ramach Narodowego Planu Gospodarczego. Na zjeździe tym Eugeniusz Kwiatkowski 

wygłosił referat: „Perspektywy gospodarczego rozwoju WybrzeŜa”, w którym zawarł główne 

myśli przedstawione na IV Sesji Rady Naukowej dla Ziem Odzyskanych w referacie „Morze 

jako instrument polityki gospodarczej nowej Polski”, która odbyła się w dniach 18-21 grudnia 

1946 r. Delegat dla Spraw WybrzeŜa podkreślał: Realna polityka morska wymaga wielkich 

ciągłości, działa funkcyjnie na całą strukturę gospodarczą. Oddziaływanie to będzie tym 

silniejsze, tym bardziej bezpośrednie im intensywniej będzie powiązane wybrzeŜe morskie 

drogami komunikacyjnymi z głębokim i gospodarczo zainwestowanym zapleczem. JeŜeli 

przyjmiemy, Ŝe cała spławna Odra podlegać będzie jednolitej dyspozycji administracyjnej 

polskiej, Ŝe będzie ona prawdziwie wolną arterią komunikacyjną, a nie granicą podziałową, 

to wówczas moŜemy oczekiwać, Ŝe Szczecin w nowej sytuacji wykaŜe rozwój, jaki nigdy w 

przeszłości nie mógł być jego udziałem33. 

Mówiąc o osiągnięciach Szczecina Kwiatkowski z dumą podkreślał, Ŝe ludność polska 

zwiększyła się w tym mieście z 30 tys. w kwietniu do ponad 120 tys. w grudniu 1946 r. 

Jako Delegat dla Spraw WybrzeŜa wygłosił i opublikował wykład „Polska i jej 

morze”, w którym wspomniał równieŜ o Szczecinie: miasto, które za rok liczyć będzie moŜe 

200 tysięcy serc polskich, miasto, w którym rozsiadły się uparte dusze i gwary ze wszystkich 

kresów polskich z Wilnem i Lwowem na czele. Kto by sądził, Ŝe pod wpływem jakiegoś 

dekretu od zielonego stołu usunie się stamtąd choćby jeden z tych Polaków-pionierów, ten 

Ŝyje w świecie najfałszywszych złudzeń, błędnych wyobraŜeń. Zrujnowany i opuszczony 

Szczecin, niezaleŜnie od naszych praw historycznych, jest odszkodowaniem Polski za 

zrujnowany port gdyński, za zburzony Gdańsk, tak samo jak granica na Odrze i Nysie 

ŁuŜyckiej jest wyrównaniem za zburzoną i spaloną Warszawę, za skopany Zamek Królewski... 

ToteŜ Szczecin juŜ dziś stanowi i stanowić będzie na przyszłość nieodłączną część 

regenerującego się z klęsk wojennych narodu polskiego34. 

Po zimowym kryzysie przeładunków w pierwszych miesiącach 1947 r., nastały dla 

Delegatury czasy niepewności. Na konferencji zorganizowanej w Belwederze 13 czerwca 

1947 r. E. Kwiatkowski pokazał prezydentowi Bierutowi odnalezione plany niemieckie 

całkowitej modernizacji portu szczecińskiego. Delegat Rządu dla Spraw WybrzeŜa chciał, 

aby Polska sama przygotowała swój plan modernizacji tego portu. 

                                                 
33 E. Kwiatkowski, Morze jako instrument polityki gospodarczej nowej Polski, (w:) IV sesja Rady Naukowej dla 
ziem odzyskanych 18-21 grudnia 1946, Kraków 1947, s. 19. 
34 E. Kwiatkowski, Polska. Jej morze, Kraków 1947, s. 16. 
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Po tym spotkaniu, na wewnętrznej konferencji Delegatury 11 sierpnia 1947 r., 

Kwiatkowski poinformował swoich współpracowników, Ŝe sprawa egzystencji Delegatury w 

1948 r. jest niepewna. W tym czasie Delegatura największą uwagę zwracała na odbudowę 

centrum Gdańska, zapewnienie lokali dla wciąŜ rozwijającej się Politechniki Gdańskiej i 

WyŜszej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, na odbudowę Elbląga oraz małych portów i 

miast na Pomorzu Zachodnim i Wschodnim. 

W dniach 7-9 września 1947 r. Eugeniusz Kwiatkowski brał udział w wielkim 

zjeździe przemysłowym Ziem Odzyskanych, który został zorganizowany przez ministra 

Władysława Gomółkę w Szczecinie. Podczas tego zjazdu mówiono o konieczności 

koncentracji wysiłku gospodarczego na Pomorzu Zachodnim, Wschodnim i na Warmii i 

Mazurach oraz o potrzebie zwiększenia wydajności pracy wzorem górników i włókniarzy. 

Po spotkaniu Kwiatkowskiego 26 września 1947 r. z premierem Józefem 

Cyrankiewiczem i nowym ministrem Ŝeglugi Adamem Rapackim, dalszy los Delegatury 

został przesądzony. Miała pracować do końca 1947 r., a następnie wejść w fazę likwidacji. 

ZastrzeŜenia centralnych władz państwowych budził preliminarz kredytów na 1948 r., który 

został złoŜony w wysokości 600 mln zł, ale nie tylko. Z. Machaliński twierdzi, Ŝe głównym 

powodem osłabienia pozycji Delegatury były: ...postępujące przygotowania do I Zjazdu 

Związku Gospodarczego Miast Morskich (ZGMM). Kierownictwo PPR, mimo początkowej 

akceptacji, zaczyna się stopniowo wycofywać z przyjętych ustaleń, uwaŜa koncepcję 

powołania ZGMM za chybioną. Stosunek wojewodów regionu nadmorskiego do mającego 

powstać związku miast morskich równieŜ był krytyczny. Obawiano się, Ŝe wymknie się on 

spod kontroli istniejących pionowych struktur administracyjnych. Terenowa władza szczebla 

wojewódzkiego, jak i niektóre ministerstwa, szczególnie Ministerstwo Ziem Odzyskanych oraz 

Ministerstwo śeglugi i Handlu Zagranicznego – bazujące na doświadczeniach z Delegaturą 

Rządu dla Spraw WybrzeŜa – obawiały się, iŜ powstanie typowo poziomej struktury związku 

spowoduje ograniczenie ich władzy i kompetencji w regionie nadmorskim35. 

Pod koniec urzędowania w charakterze Delegata Rządu dla Spraw WybrzeŜa 

Kwiatkowski zwrócił szczególną uwagę na intensyfikację odbudowy Pomorza Zachodniego. 

Ponadto wielokrotnie odwiedzał takie miasta jak: Olsztyn, Elbląg, GiŜycko, Ostróda, Kętrzyn 

czy Węgorzewo. 

16 grudnia 1947 r. odbyła się ostatnia konferencja sprawozdawcza WybrzeŜa, a 

następnego dnia ostatnia konferencja wewnętrzna Delegatury. 

                                                 
35 Cyt. za Z. Machaliński, op. cit., s. 9. 
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W styczniu 1948 r. Kwiatkowski odbył ostatnią podróŜ jako Delegat Rządu na 

Pomorze Zachodnie. 

Uchwałą Rady Ministrów 13 stycznia 1948 r. Delegatura Rządu dla Spraw WybrzeŜa 

uległa likwidacji. Kwiatkowski został o tym poinformowany w krótkim piśmie przez 

premiera Józefa Cyrankewicza, który jak słusznie zauwaŜa M. Drozdowski: nie zdobył się 

nawet na podziękowanie za kilkuletni owocny wysiłek adresata pisma w dziedzinie odbudowy 

gospodarki morskiej36. 

 

Literatura: 

 

1. Archiwum Akt Nowych, Zespół Ministerstwa śeglugi i Handlu Zagranicznego, 

Departament Morski, Wydział Techniczny Portów i WybrzeŜa, Odbudowa portów 

Gdyni, Gdańska i Szczecina, sygn. 324, Gdańsk-Wrzeszcz 12 maja 1945 r., notatka w 

sprawie odbudowy portów. 

2. AAN, Akta DRSW, Delegatura Rządu, t. 1. 

3. Drozdowski M., Eugeniusz Kwiatkowski człowiek i dzieło, Kraków 1989. 

4. Kardas M., Gdynia w pracach Delegatury Rządu dla Spraw WybrzeŜa w Gdańsku w 

latach 1945-1947, (w:) „Korzenie Gdyni”, materiały z konferencji historycznej 3 

marca 2003 r., cz. II. 

5. Kwiatkowski E., Nadszedł czas wielkiej pracy, (w:) „Dziennik Bałtycki”, 10.09.1945, 

nr 106. 

6. Kwiatkowski E., Materiały i przczynki. Fragmenty przemówień, referatów i rozpraw, 

do druku przygotował W. Aleksandrowicz, (w:) „Nautologia”, 1979 nr 1. 

7. Kwiatkowski E., Pisma o Rzeczypospolitej Morskiej, wyb. i wstęp M. M. 

Drozdowski, Szczecin 1985. 

8. Kwiatkowski E., Budujemy nową Polskę nad Bałtykiem, Warszawa 1945. 

9. Kwiatkowski E., Morze jako instrument polityki gospodarczej nowej Polski, (w:) IV 

sesja Rady Naukowej dla ziem odzyskanych 18-21 grudnia 1946, Kraków 1947. 

10. Kwiatkowski E., Polska. Jej morze, Kraków 1947. 

11. Machaliński Z., Działalność Eugeniusza Kwiatkowskiego na WybrzeŜu (lipiec 1945-

styczeń 1948), (w:) „Nautologia”, 1979 nr 1. 

                                                 
36 Cyt. za E. Kwiatkowski, Pisma o Rzeczypospolitej..., s. 36. 
 



 

 100 

KONFERENCJE I SYMPOZJA 

Kmdr w st. spocz. Stanisław WIELEBSKI  

Zajmował się postępem technicznym w MW  

 

43 MIĘDZYNARODOWY KONGRES PODWODNIAKÓW  
– MOSKWA 2006 

 

W dniach 22-25 maja 2006 r. odbył się w Moskwie 43 Międzynarodowy Kongres 

Organizacji Podwodniaków, pod hasłem – „100 Lat Sił Podwodnych Rosji”.  

Kongres otworzył Bohater Związku Radzieckiego admirał floty W. N. Czernawin, 

prezydent Związku Marynarzy Podwodniaków Wojenno-Morskoj Fłoty (WMF) Rosji i 

zarazem prezydent 43 Międzynarodowego Kongresu. Uczestniczyło w nim 226 delegatów z 

18 państw, w tym jeszcze wielu kombatantów z okresu II wojny światowej. Jak zwykle 

najliczniejsze delegacje przybyły z  USA – 42 uczestników i Ukrainy – 40. Delegacja Rosji 

oficjalnie liczyła 40 uczestników, ale na wszystkie spotkaniach przychodziło duŜo 

zaproszonych weteranów  podwodniaków: admirałów, oficerów, podoficerów i marynarzy 

WMF. Pozostałe delegacje były kilkuosobowe, a nawet jednoosobowe, jak w przypadku 

Australii i Turcji. 

Nasze Bractwo Okrętów Podwodnych reprezentowali: kmdr w st. spocz. Stanisław 

Wielebski i kmdr por. rez. Tadeusz Grzesikowski.  

Uroczyste otwarcie 43 Kongresu nastąpiło w hotelowym kompleksie „Izmajłowo”  22 

maja w godzinach wieczornych. Admirał W. N. Czernawin otwierając Kongres Ŝyczył 

wszystkim uczestnikom przyjemnego spędzenia czasu w Moskwie, nawiązując do hasła  „100 

lat Sił Podwodnych Rosji” i przedstawiając pokrótce ich początek.  

Za pierwszy bojowy okręt podwodny Rosji, we współczesnym rozumieniu, uznano 

okręt podwodny „Delfin”, zbudowany w 1903 r. Brał w tym równieŜ udział Polak Stefan 

Drzewiecki, którego pomnik odsłonięto na 41 Międzynarodowym Kongresie w Odessie w 

2004 r. Natomiast „100 lat Sił Podwodnych  Rosji” liczy się od utworzenia specjalnym 

„Carskim Ukazem” w 1906 r. – zespołu okrętów podwodnych jako „samodzielnej klasy 

okrętów bojowych”.  

Ze swej strony pragnę dodatkowo dodać, Ŝe w latach 1911-1913, wtedy por. mar. 

Aleksander Stanisławowicz Rylke, pełnił obowiązki sztabowego inŜyniera w dowództwie 

dywizjonu okrętów podwodnych Morza Czarnego, a później juŜ w wolnej Polsce był autorem 
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załoŜeń technicznych naszych okrętów podwodnych „Orła” i „Sępa”, a  w 1945 r. 

organizatorem Wydziały Budowy Okrętów na Politechnice Gdańskiej i jego pierwszym 

dziekanem.  

Gospodarze na otwarcie Kongresu zorganizowali wspaniały koncert o tematyce 

morskiej i ogólną zabawę z tańcami. 

Program Kongresu przedstawiał się następująco: 

• 23 maja: 

– zwiedzanie Kremla, jego okolic oraz Placu Czerwonego; 

– zwiedzanie nowo zbudowanej (w pobliŜu Kremla) cerkwi  „Chrystusa  

Zbawiciela”; 

– uroczysty wieczór – „Przyjaźń świata podwodniaków”, z bogatym 

programem artystycznym; 

• 24 maja: 

– zwiedzanie zespołu pamięci „Pokłonnaja gora” oraz państwowego muzeum 

Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i wystawy „100 lat  Sił Podwodnych Rosji”; 

• 25 maja: 

– zwiedzanie muzeum „Okręt podwodny” (w budowie). W pobliŜu przystani 

statków  pasaŜerskich mającej połączenie z pięcioma morzami, budowane jest 

Muzeum Historii Okrętów Marynarki Wojennej. Na czas Kongresu przygotowany 

został do zwiedzania jako obiekt muzealny, klasyczny okręt podwodny projektu 

„641B”. Goście Kongresu byli pierwszymi, którzy go  zwiedzili. Zorganizowano 

to w ramach pikniku na świeŜym powietrzu, z udziałem marynarskich zespołów 

artystycznych. Przewodniczący wszystkich delegacji zostali tego dnia przyjęci 

przez mera Moskwy – J. M. ŁuŜkowa. 

Uroczyste zamknięcie Kongresu odbyło się 25 maja w godzinach popołudniowych w 

restauracji kompleksu „Pięciu mórz”, w pobliŜu stałej ekspozycji „Wystawy Osiągnięć 

Gospodarczych Kraju”, gdzie odbyło się przekazanie „WieŜy” – symbolu  „Międzynarodowej 

Organizacji Podwodniaków – delegacji Francji, organizatorom następnego Kongresu w 2007 

r. w Cherbourgu. Gospodarze przedstawili równieŜ na zakończenie wspaniały program 

artystyczny. 

Kongres ten moŜna uznać za bardzo otwarty, pokazujący  znaczne osiągnięcia 

gospodarzy, jak i teŜ problemy, dawniej przed obcymi skrywane. 
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Opracowanie ekspozycji „100 lat Sił Podwodnych Rosji”  zostało zrealizowane  przez 

ogólnoregionalny społeczny fundusz wsparcia Narodowej Floty Podwodnej, pod hasłem „100 

lat Podwodnej Floty” i co godne jest uwagi, przy współudziale: 

• Federalnej Agencji Kultury i Kinematografii; 

• Państwowej Federacji Związków Kultury; 

• „Centralnego Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945”; 

• Związku Podwodniaków Wojenno-Morskoj Fłoty; 

• Państwowej Instytucji Kultury „Podwodnaja Łodka – Muzej”.  

    Wszelkie materiały przygotowano w języku angielskim i rosyjskim. 

     

Flota podwodna w cyfrach i faktach 
  

W ciągu tych 100 lat Rosja posiadała 1150 okrętów podwodnych, w tym 269 z 

napędem atomowym. Według własnych projektów zbudowano 1083 okręty podwodne (1044 

dla floty własnej i 39 dla innych państw), a 67 okrętów podwodnych pochodziło z zakupu, 

względnie było zbudowane według projektów zagranicznych oraz uzyskanych w ramach 

reparacji lub zdobytych. 

W czasie działań wojennych stracono 130 okrętów podwodnych – 29 w I wojnie 

światowej i domowej (1914-1920 r.), 101 w II wojnie światowej. 

W wyniku awarii i katastrof w latach 1909-2000 zatonęły 33 okręty podwodne. 

Na początku II wojny światowej ZSRR posiadało 267 okrętów podwodnych 

zbudowanych głównie w 1936 r. W działaniach bojowych z Niemcami brało udział 170 

okrętów podwodnych, z  których 81 zginęło. 

W bojowych rejsach uczestniczyło 229 dowódców okrętów podwodnych, z których 99 

zginęło. Bojowe sukcesy osiągnęło 124 dowódców, niszcząc około 400 celów. W morzach 

pozostało na zawsze 3636 podwodniaków. 

W latach pokoju w Rosji zginęło więcej podwodniaków i okrętów podwodnych niŜ w 

wojnach: rosyjsko-japońskiej, I światowej, domowej i radziecko-fińskiej (sumując).  

W latach tzw. „zimnej wojny na światowym oceanie”, sowiecka flota podwodna 

pokazała się jako siła geopolityczna.  

Zadaniem historyków, psychologów i analityków będzie wyjaśnić: dlaczego w XX w. 

rosyjska flota zbudowała swoją morską potęgę – po trzystu latach pływania narodowej floty 

wojennej. śadne morskie państwo nie miało takiej floty podwodnej w latach „zimnej wojny” 
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– zarówno pod względem ilości okrętów, ich szybkości, głębokości zanurzenia oraz 

wytrzymałości ich załóg. 

     NajwaŜniejsze osiągnięcia godne przedstawienia w rocznicę jubileuszu to: 

• najwięcej okrętów podwodnych – 74 – zbudowano w 1955 r.; 

• najwięcej atomowych okrętów podwodnych – 12 – zbudowano w 1971 r.; 

    Wśród okrętów podwodnych, które weszły do księgi „Rekordów Guinnessa” naleŜy 

wymienić: 

• największy na świecie atomowy okręt podwodny o normalnej wyporności 23 200 ton 

–   

        K-208 projektu „941”, zbudowany w 1981 r. w Siewierodwinsku – główny konstruktor  

        S. N. Kowalew (Centralne Biuro Konstrukcyjne – „Rubin”); 

• atomowy okręt podwodny o największej głębokości zanurzenia – 1000 m – K-278    

         projektu „685”, zbudowany w  1983 r. w Siewierodwinsku – główny konstruktor J. N.  

         Kormilicyn  (Centralne Biuro Konstrukcyjne – „Rubin”); 

• atomowy okręt podwodny, osiągający największą prędkość podwodną 44,7 węzła 

         (82,7  Km/h) – K-162 projektu „661”, zbudowany w 1969 r. w Siewierodwinsku –  

          główny konstruktor N. N. Pisanin  (Biuro Konstrukcyjne – „Małahit”).  

Były równieŜ i inne rekordy nie zgłoszone do „Księgi Guinnessa”. 

Po 1990 r. zakres i tempo budowy okrętów podwodnych zostały bardzo ograniczone. 

Jeśli w latach 1981-1990 zbudowano 91 okrętów podwodnych, to w następnym 

dziesięcioleciu (1991-2000) tylko 26. W ciągu pierwszych czterech lat obecnego wieku 

zbudowano tylko jeden okręt podwodny – atomowy, wielozadaniowy krąŜownik podwodny – 

„Giepard”. 

W lipcu 1997 r. skreślono ze stanu floty Rosji 156 atomowych okrętów podwodnych, 

w tym 20 o przeznaczeniu strategicznym. W latach 1992-1997 stan okrętów floty Rosji 

zmniejszył się o połowę.  

W tych trudnych czasach w stoczni „Admiralicji”, 26 grudnia 1997 r. połoŜono stępkę 

pod budowę klasycznego, nieatomowego  okrętu podwodnego czwartej generacji typu „Łada” 

– „Sankt-Peterburg”. Wodowanie okrętu odbyło się w październiku 2004 r. Okręt ten 

charakteryzuje się skuteczną osłoną akustyczną, silnym rakietowo-torpedowym uzbrojeniem i 

bardzo efektywnym systemem hydroakustycznym. 

Na wystawie „100 lat Sił Podwodnych Rosji” przedstawiono 111 modeli obrazujących 

ewolucję rosyjskich okrętów podwodnych w latach 1904-2006. Znalazł się wśród nich 
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równieŜ model okrętu podwodnego naszego rodaka Stefana Drzewieckiego. Szczególnie 

wyeksponowano wszystkie modyfikacje okrętów projektu „658”,  z których jednym był 

atomowy okręt podwodny K-19 i jego tragiczny rejs w północnym rejonie Oceanu 

Atlantyckiego 4 lipca 1961 r., pokazany w amerykańskim filmie z Harrisonem Fordem w roli 

głównej. 

Modele były w róŜnych skalach i wielkościach, odzwierciedlające dokładnie sylwetki 

okrętów, niektóre równieŜ ich wnętrza, a jednak nawet przy najlepszej wyobraźni, wprost 

niewiarygodnym moŜe  być widok cięŜkiego krąŜownika podwodnego „Akuła” (po polsku 

„Rekin”). Jego podstawowe dane: wyporność podwodna – 50 000 ton, max. szybkość 

podwodna – 25 węzłów (46 Km/h), długość – 175 m, szerokość – 25,5 m, zanurzenie w 

połoŜeniu nawodnym – 13 m, wysokość od stępki z kioskiem – 26 m. Do jego napędu słuŜą 

dwa reaktory o mocy 190 MW kaŜdy, zasilające dwie turbiny, kaŜda na oddzielnej linii 

wałów o mocy 40 000 KM na kaŜdą śrubę napędową. 

Okręt wyposaŜony jest w najnowocześniejszą elektronikę, zapewniającą dokładność 

kilkudziesięciu metrów  połoŜenia w dowolnym rejonie światowego oceanu i łączność z bazą 

bez potrzeby wynurzania się. Resztę, i to co znajduje się we wnętrzu okrętu, trzeba sobie 

wyobrazić patrząc na załączone zdjęcie.  

Rosyjscy podwodniacy szczycą się zainteresowaniem okrętami podwodnymi przez 

prezydenta Władimira Putina (syna podwodniaka), który jako jedyny zwierzchnik państwa 

odbył w historii  okrętów podwodnych bojowy rejs w zanurzeniu i przyjął symboliczny 

chrzest podwodniaka.  

Na zakończenie pragnę poinformować Czytelników, Ŝe Bractwo Okrętów 

Podwodnych rozpoczęło juŜ przygotowania do zorganizowania 45 Światowego Kongresu 

Podwodniaków  w Gdyni w 2008 r. Powołany został komitet organizacyjny, któremu 

przewodniczy admirał floty rez. Jędrzej Czajkowski. Opracowany teŜ został wstępny program 

45 Kongresu, który przekazaliśmy, wraz z serdecznym zaproszeniem do Gdyni – kolebki 

Polskiej Marynarki Wojennej, wszystkim delegacjom uczestniczącym w 43 Kongresie w 

Moskwie. 

W naszym działaniu liczymy takŜe na pomoc Dowództwa Marynarki Wojennej RP, 

władz Województwa Pomorskiego i Miasta Gdyni. 

    Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony Bractwa 

Okrętów Podwodnych – www.bop.cej.pl oraz www.bop.dl.pl, gdzie moŜna znaleźć 

szczegółowe informacje dotyczące m.in. statutu, władz, historii czy mającego się odbyć w 

Gdyni w 2008 r. 45 Kongresu Bractwa Okrętów Podwodnych. 


