
Obronić Polskie Niebo 

Co nam mówi doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej? 
Wiele możemy dowiedzieć się o doktrynie wojennej Federacji Rosyjskiej 
(FR) zarówno studiując opublikowany dokument, jak i analizując 
manewry wojenne rosyjskich sił zbrojnych. 

W dokumencie opublikowanym w grudniu 2014 roku można zauważyć 
intencje Kremla wobec „reszty świata”. Warto dobrze zaznajomić się z 
tym dokumentemn, zwłaszcza gdy politycy decydują o siłach zbrojnych 
swego kraju. Gdy wyczuje się ducha tej doktryny, wiele można 
wnioskować o Autorze. A zatem, Военная Доктрина to znaczy 
doktryna „wojenna”, nie „wojskowa”, czy „militarna”. Podobnie Борьба о 
Мир - to znaczy „walka o świat”, a nie „walka o pokój”. Pamiętając o 
tych, wcale nie semantycznych szczegółach warto analizować 
prawdziwe intencje twierdzy kremlowskiej.  

Dopiero wówczas można zrozumieć, jaki należy planować i przygotowywać armie cywilizacji zachodniej na ewentualny konflikt z 
Rosją. 
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Po Warszawskim Szczycie NATO 
W niespełna rok po szczycie NATO mamy siły sojusznicze na terytorium Polski. Obecność wojsk Stanów Zjednoczonych na 
terenie kraju jest dobrym gwarantem wsparcia Sojuszu dla bezpieczeństwa Polski. I nie jest to byle jaka siła, lecz znacząca. 
Moskwa dobrze zastanowi się, zanim zdecyduje się przelać krew amerykańskich żołnierzy. 

W czasie szczytu wszyscy eksperci byli zdania, że to właśnie Polska odgrywa zasadniczą rolę w systemie obronnym regionu. 
Pewnie właśnie dlatego Minister Macierewicz dwoi się i troi, aby wzmocnić Polską Armię. Jego rzeczowe i pełne prawdy 
wypowiedzi i ekspose budzą szacunek i uznanie wśród dowódców natowskich. Wysiłki MON dla podniesienia sprawności 
bojowej oraz dla wyposażenia sił zbrojnych w sprawny i właściwy sprzęt bojowy spotykają się z uznaniem i pomocą Zachodu. 

Polska Armia nie jest odpowiednim przeciwnikiem dla Rosji, ale może stanowić zaporę nie do przebicia. – mówił generał 
Breedlove na szczycie. Pamiętajmy też, że Sojusz, nawet bez USA, jest przeciwnikiem zdolnym do stawienia czoła FR. Rosja 
nie może pozwolić sobie na totalną wojnę z całym światem. I Kreml zdaje sobie z tego sprawę. Rosja chce jednak odbudować 
dawny układ, jak za czasów Sowietów. 

W takiej sytuacji Polska musi stać się terenem nie do zdobycia. 

Czego potrzebuje Polska? 
Manewry „Zapad” dają odpowiedź. Rosja posiada w swoim arsenale pod-taktyczne głowice, które z łatwością mogą razić 
Warszawę, Kraków, Trójmiasto. Może się to stać, zanim poderwane zostaną polskie F-16. 

Minister Macierewicz niedawno mówił w wywiadzie dla Gazety Polskiej, że jego największą troską jest bezpieczeństwo 
Polskiego Nieba. Prawda, jeśli niebo zostanie obronione, to na nic 1-sza Gwardyjska Armia Pancerna i jej arsenał. Minister 
mówił o rakietach i samolotach F-16. Korea Południowa właśnie zakupiła ponad 300 starszych maszyn, które będą wyposażone 
według „V” (Viper) wersji w najnowszy sprzęt elektroniczny i środki bojowe. 

Dzisiaj, nowoczesna wojna toczy się na wielu frontach, obszarach i przy zastosowaniu różnych środków bojowych. Są to rakiety 
o różnym zasięgu, przestrzeń cybernetyczna, rakiety typu cruise, naruszanie przestrzeni powietrznej i kosmicznej, z lądu i z 
morza, nękanie nadgraniczne, nawet terroryzm w kraju. Do tego dochodzi wewnętrzna agentura i „pożyteczni idioci”. Polityka 
wewnętrzna UE i międzynarodowe ukady i interesy też mają duży wpływ na obronność kraju. 

Polskie Siły Zbrojne potrzebują Wszystkiego, rakiet, samolotów, czołgów, okrętów, itd... 

Jednak najważniejsze, to organizacja – systemy dowodzenia. Bez tego, ludzkiego elementu, zostaje tylko „kupą mości panowie i 
huzia na Józia”. Tak, jak organizm ludzki nie funkcjonuje bez głowy, tak armia bez systemu dowodzenia jest jedynie „kupą 



pospolitego ruszenia”. Polskie Siły Zbrojne potrzebują zintegrowanego systemu dowodzenia, który uwzględni wszystkie 
elementy współczesnego pola walki. 

Zagrożenie dla Polski ze strony Rosji jest bardzo złożone i wymaga od systemu obronnego wielowarstwowej i wielo-członowej 
architektury, która jest zdolna stawić czoła przeciwnikowi w powietrzu, na ziemi, jak i w przestrzeni stratosferycznej wraz z 
zagrożeniami w cyber-przestrzeni. 

Poniżej przedstawiamy graficznie złożoność takiej architektury, którą Rzeczpospolita powinna posiadać. Zagrożenia mogą się 
pojawić z różnych kierunków i w różny sposób – samoloty, rakiety, pociski balistyczne, jednocześnie przy zmasowanej akcji sił 
lądowych w ramach tak zwanej „bitwy powietrzno-lądowej”. „Gotowość sytuacyjna” systemu dowodzenia i kontroli sił i środków 
polskich ma kapitalne i fundamentalne znaczenie dla obrony narodu polskiego. 

 
Dowodzenie, kontrola, łączność, wywiad i śledzenie przestrzeni wokół Polski to jest warunek sine qua non dla obrony Polski. Bez 
zintegrowanego systemu będzie jedynie chaos i frustracja. Co więcej, Polski nie stać na eksperymenty, a jedynie sprawdzone 
rozwiązania powinny mieć miejsce. Taki system okeślany jest jako C4I. Taki system posiadają Stany Zjednoczone, Wielka 
Brytania, Francja. Taki system chcą budować kraje skandynawskie. 

Stany Zjednoczone, jak i niektórzy sojusznicy w ramach NATO od szeregu lat inwestują w rozwój myśli technicznej i badawczo-
rozwojowej dla C4I. Celowym i niezbędnym wydaje się skorzystanie z bogactwa doświadczeń oraz wieloletniego bagażu 
inwestycyjnego przyjaciół i sojuszników w rozwijaniu krytycznych funkcji dowodzenia i kontroli, niezbędnych dla nadzoru i 
kierowania możliwościami bojowymi polskich Sił Zbrojnych. 

Którędy Droga? 
Być może Polska Armia posiada tak genialnych dowódców, którzy wiedzą, gdzie i skąd może przyjść uderzenie. Być może będą 
wiedzieli, które eskadry poderwać, lub które wyrzutnie uzbroić i kiedy. System C4I tę sprawę niesamowicie ułatwia i przyspiesza. 

Przygotowanie wywiadowcze potencjalnego pola bitwy jest absolutnie kluczowe. Zatem C4I to znacznie więcej niż sztuka 
prowadzenia działań bojowych na polu bitwy. Jest to prawdziwa filozofia przewidywania i kreowania procesów militarnych od 
zaprojektowania, poprzez wzajemne powiązanie do implementacji. C4I obejmuje następujące procesy: 

1. Dowodzenie. Autorytet oparty na wiedzy i przewidywaniu rezultatów 
2. Kontrola. Proces weryfikacji i korygowania działań dla zapewnienia kierunku i obszaru realizacji rozkazów 



3. Łączność. Zdolność do kooperacji i współdziałąnia jednostek taktycznych i strategicznych w celu osiągnięcia 
oczekiwanych rezultatów 

4. Komputeryzacja. Systemy informatyczne wspierające dowodzenie, kontrolę i łączność 
5. Wywiad i bezpieczeństwo. Gromadzenie, analiza i upowszechnianie informacji. Nowoczesne operacje bojowe 

wymagają szybszego czasu reakcji niż kiedykolwiek w przeszłości. Charakter współczesnych wojen zawiera teraz 
przestrzeń cybernetyczną, w której atak niewidzialnych sił specjalnych jest trudny do przewidzenia, a próby "hacking" 
kluczowych sieci wojskowych, urządzeń i systemów są prowadzone notorycznie, aby spowodować ich uszkodzenie lub 
zakłócenia. Jako członek NATO, siły polskie będą uczestniczyć we wspólnych kontr-operacjach. Sojusz NATO jest 
zbudowany na założeniu wspólnego bezpieczeństwa i obrony zbiorowej, przy czym atak na jednego jest atakiem na 
wszystkich. W związku z tym Stany Zjednoczone i inni sojusznicy będą militarnie odpowiadać na atak przeciwko 
Polsce. Ta zmasowana wojna wymaga najwyższego poziomu koordynacji i komunikacji między siłami. Dzisiejsze 
zaawansowane systemy uzbrojenia wymagają wyższej świadomości sytuacyjnej i więcej informacji dla operatora, jak i 
dla dowództwa. Polska musi z konieczności, mieć klarowne dowództwo i kontrolę nad swoimi siłami i zapewnić sobie 
współdziałanie z NATO. 

 
Budowa takiego systemu może trwać 6-10 lat. Wtedy okaże się, czy rozmieszczenie wojsk i sprzętu jest właściwe i daje 
największe gwarancje odrzucenia agresora. Może się wtedy okazać, że rakiety tak, ale PATRIOT, a nie MEADS, a może 
odwrotnie? Może małe łodzie podwodne, a nie duże. System C4I daje możliwość planowania taktycznego, strategicznego i 
bieżącego. Daje możliwość szybkiej i prawie bezbłędnej analizy każdej sytuacji kryzysowej. (W Kanadzie zintegrowany system 
dowodzenia służy również jako krajowe centrum zarządzania kryzysowego). 

System C4I pozwala na zintegrowane zarządzanie wszystkimi rodzajami sił zbrojnych oraz wszystkimi rodzajami sprzętu 
bojowego. 

Jak zacząć? 
Warto skorzystać z istniejących wzorów. Schemat organizacyjny winien wyglądać, jak poniżej. Ten schemat jest też nazywany 
Biuro Programowe Systemu, lub SPO. SPO przygotowuje, nabywa i obsługuje funkcje zintegrowanej obrony powietrznaj i 
przeciw-rakietowej ustanawiając cele programu i wsparcie logistyczne dla zintegrowanego odbiorcy. Ten „odbiorca, to MON, 



Sztab Generalny i Siły Zbrojne. SPO winno być odpowiedzalne za zamówienie, dopasowanie inżynieryjne, wsparcie zakładów 
naprawczych, zarządzanie częściami zamiennymi, przechowywanie i transport, modyfikacje i wymiana elementów i systemów 
wchodzących w skład IAMD. 

Zadaniem SPO jest nieustanny nadzór i zarządzanie nad kontraktami i zamówieniami związanymi z rozwojem i ulepszaniem 
IAMD. Jest kluczowym zwornikiem dla sprzedaży elementów i systemów dla zagranicznych kontrachentów. (W USA ta agencja 
zatwierdza lub odmawia sprzedaży sprzętu do innych krajów.) SPO powinna zdawać raporty i sprawozdania dla MON dotyczące 
planów, kosztów i jakości oraz gotowości obronnych IAMD. SPO winno stać się zasadniczą organizacją odpowiedzialną za 
integrację i koordynację obecnego i przyszłego zintegrowanego systemu obrony powietrznej i antyrakietowej polskich Sił 
Zbrojnych. 

Czy MON jest w stanie i posiada plan i środki na taki system, to zupełnie inne zagadnienie. 

 
Prawdopodobnie MON analizuje IBCS (Zintegrowany System Dowodzenia Walką – Integrated Battle Command System). 
Wstępne analizy w Stanach są powściągliwe i odległe od realizacji. Northrop Grumman jeszcze musi wiele zmienić po 
zeszłorocznych testach.. System ten nie daje możliwości zintegrowania z danymi pochodzącymi z sytemu wczesnego 
wykrywania (AWACS), danych wywiadu. Najważniejsze, że oprogramowanie nie pozwala na zintegrowanie z przygotowanymi 
wcześniej planami operacyjnymi. 

Kompleksowość zagrożeń i złożoność podejmowanych decyzji wymaga stworzenia jednego obrazu rzeczywistego i w czasie 
rzeczywistym. Dodatkowo winien ten obraz zostać zintegrowany z przygotwanymi planami, tak aby maksymalnie skrócić czas 
podejmowania decyzji. Dzisiaj intruz musi być zidentyfikowany zanim pojawi się na polskim niebie. Jego target, czyli cel rażenia 
musi być też zidentyfikowany. Jedynie wówczas może zapaść decyzja o jego zniszczeniu, przez najlepsze, najbliższe środki 
zapobiegawcze. 

Jedynie w sytuacji pełnej integracji systemowej zaawansowane środki rażenia mają swój sens. To jest sytuacja, jak z zakupem 
Pendolino. Polskie tory, mosty i przejazdy nie są gotowe na przyjęcie tego super-pociągu. Zanim nastąpi wybór i zakup środków 
rażenia, należy dokonać wyboru systemu dowodzenia, który byby w stanie zintegrowć wszystkie rodzaje sił i środków bojowych 
współczesnej Armii Polskiej. 

Następny schemat ukazuje złożoność zagrożeń i process decyzyjny. 

Zintegrowane dowództwo i kontrola wymaga, aby dane wywiadu i śledzenia (AWACS) były dobrze włączone i dostępne dla 
centrum operacyjnego. Wszystkie informacje i dane muszą być dostępne i przenoszone w czasie rzeczywistym do centrum 



sytuacyjno-dyspozycyjnego. To właśnie centrum które wspiera dowództwo w czsie rzeczywistym przy podejmowaniu 
krytycznych decyzji, wspiera krajowy organ dowodzenia i sztab generalny w celu wykorzystania i zaangażowania polskich sił i 
środków. 

Wszystkie te informacje muszą przepływać przez taktyczną sieć wymiany danych wykorzystywaną przez NATO do 
przetwarzania i rozpowszechniania danych dotyczących sytuacji taktycznej w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dotyczy to 
również wiadomości, obrazów i danych cyfrowych komunikacji głosowej dla sił polskich i sojuszniczych. Jak wynika z 
załączonego rysunku, zapewnia to odpowiednie wykrywanie i reagowanie na wtargnięcia sił lądowych, rakiet balistycznych, 
samolotów, cyberataki, terroryzm i desant nadmorski. Jest takie dobre powiedzenie, w Armii USA: „trenować tak, jak walczyć, a 
następnie walczyć tak, jak trenowano." To powiedzenie wytrzymało już próbę czasu, a „połączone centrum operacyjne", jak 
pokazano poniżej stanowić może podstawę do szkolenia sił Polski w ramach NATO, wspólne szkolenia z siłami USA i innych 
przyjaciół i sojuszników; i zapewnia możliwości dla Sztabu Generalnego do alternatywnych ćwiczeń operacyjnych. 

 
 

Jak powinien wyglądać Zintegrowany System Dowodzenia dla Polskiego 
Ministerstwa Obrony Narodowej (PITB)? – koncept 
Architektura PITB winna zapewniać funkcjonalną konfigurację zintegrowanego systemu dowodzenia obroną powietrzną i 
antyrakietową (IAMD). Jak widać PITB zawiera modele oprogramowania, gier wojennych i narzędzi analitycznych , zdolnych do 
uruchamiania wielokrotnych iteracji wspierających cele i zadania obrony powietrznej i antyrakietowej. Wymogi wsparcia i 
kosztów – zapewnienie podtrzymywania zdolności operacyjnej i rozwiązywania krytycznych problemów technicznych i 
operacyjnych, związanych z uzbrojeniem i rutynami dowodzenia w ramach architektury systemu. 

Dodatkowo PITB powinien zawierać „Architekture Referencyjną" i związane z nią parametry techniczne IAMD, Systemu 
Systemów o różnych poziomach szczegółowości. Architektura referencyjna w kontekście IAMD jest strukturą komponentów, ich 
związkach oraz zasadach i wytycznych dotyczących ich budowy i ewolucji w czasie; obejmuje interakcje systemowe (CONOPS) i 
składa się z ludzi, łączności (głos i dane), oprogramowania i sprzętu, a także wiedzy wymaganej do kierowania systemem. 
Poziom szczegółowości architektury referencyjnej określą: budowa i fizyczne reprezentacje niskiej, średniej i wysokiej jakości i 
siły struktury wojskowej oraz analizy kampanii wspierającej rozwinięcie jednolitego zintegrowanego obrazu (SIAP), efektów 
bojowych, potrzeby misji i skutecznej analizy operacyjnej. W środowisku PITB, projektant i deweloper przyszłych systemów 
polskich może ocenić pojedynczy system, jak i funkcjonowanie zintegrowanego układu wielo-systemowego. PITB zapewni 
Sztabowi Generalnemu i Naczelnemu Dowództwu Wojska Polskiego narzędzia do weryfikacji wydajności systemu poprzez gry 
wojenne i różne scenariusze walki. 



 
 

Najważniejsze „domeny” walki znajdują odzwierciedlenie w koncepcji PITB przedstawionej powyżej. Te kluczowe domeny są 
reprezentowane w modelach i symulacjach, które wspierają analizy związane z realizacją istniejących systemów i symulacji. 
Ważnym elementem w koncepcji Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych jest "DOTMLPF-P". Ten skrót oznacza: 
doktryny, organizacje, szkolenia, zasoby materiałowe, przywództwo i edukację, personel, sprzęt i regulacje. To są możliwe 
elementy nie-materialnego zaangażowania w rozwiązywanie potencjału wojskowych "luk" lub niedoborów. Określenie tych 
warunków w pewnym sensie jest dobrze opracowane przez Uniwersytet Obrony USA. "Doktryna: Analiza badania sposobów 
walki wojska w konfliktach, z naciskiem na manewry wojenne i połączone kampanie powietrze-ziemia, aby sprawdzić, czy 
istnieje lepszy sposób, który mógłby rozwiązać zdefiniowane możliwości. Organizacja: Analiza organizacji, jak kraj może 
zorganizować się do walki; dywizje, skrzydła lotnictwa, naziemne zespoły zadaniowe i inne. Wygląda, że aby sprawdzić, czy 
istnieje lepsza struktura organizacyjna lub możliwości, które mogą być rozwijane w celu rozwiązania różnic poprzez efektywność. 
Szkolenie: Analiza szkolenia, jak wojsko jest przygotowane do walki taktycznie, od szkolenia podstawowego, zaawansowanego 
szkolenia indywidualnego, różne rodzaje szkoleń jednostkowych, wspólnych ćwiczeń i innych sposobów, aby stwierdzić, czy 
poprawa może być osiągnięta w celu zrekompensowania braku potencjału. Sprzęt: analiza materiałowa - wszystkie niezbędne 
urządzenia i systemy, które są wymagane przez siły zbrojne do walki muszą skutecznie działać, a jeśli nie, to potrzebne są nowe 
systemy, aby wypełnić lukę. Przywództwo i Edukacja: analiza przywództwa i edukacji, jak kraj przygotowuje dowódców do 
prowadzenia walki od dowódcy drużyny do generałów i admirałów / ich ogólnego rozwoju zawodowego. Personel: Analiza 
personelu sprawdza dostępność wykwalifikowanych osób w czasie pokoju, wojny i różnych działań interwencyjnych poprzez 
restrukturyzację. Wyposażenie: analiza mienia wojskowego, instalacji i obiektów przemysłowych, które obsługują siły zbrojne, 
aby stwierdzić, możliwości poprawy sytuacji". 

Architaktura systemu zależeć powinna od możliwości oraz od środowiska, w jakim Polska znajduje się. Kraje regionu oraz 
pozostałe kraje zachodnie, zarówno NATO-wskie, jak i nie w sojuszu, zdają sobie sprawę, że jeśli Polska obroni się, to obroni i 
te kraje również. Dlatego wkład i kooperacja tych krajów z Polską nie powinna przedstawiać najmniejszego problemu. 
Począwszy od Turcji, Grecji i Włoch, po Francję, Wielką Brytanię, Niemcy i Skandynawię, wszystkim powinno zależeć na 
wzmocnieniu Polski. W Stanach Zjednoczonych Polska jest obecnie postrzegana, jako filar pokoju w Europie, jako kraj kluczowy 
dla pokoju w Europie. Amerykańska polityka bezpieczeństwa wobec Europy opirać się będzie w najbliższych latach na trzech 
krajach, Wielkiej Brytanii, Polsce i Izraelu. 



 
Centrum Dowodzenia - USA 

National Defence Comand Center – Centrum Dowodzenia Obrony  Sala Sytuacyjna – Kanada (poniżej) 

 

Najwyższy czas 
Przez osiem lat uprzedniej władzy prawie nic nie zrobiono. Dziś wydarzenia toczą się lotem błyskawicy. Czas podejmować 
decyzje – mądre. Czasu na korekty nie ma! I pewnie nie będzie. 


