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Obrona 
i suwerenność granic
to już nie tylko slogany, 
to nasza codzienność



W tym roku zorganizowali państwo 30. edy-
cję Międzynarodowego Salonu Przemysłu
Obronnego. Trudno o lepszą okazję na krót-
kie podsumowanie, jak przyjęła się i ewolu-
owała idea oraz formuła wystawy?

− Po 1990 roku polskie firmy prze-
mysłu obronnego straciły rynki zbytu.
Odbiorcami były bowiem Ludowe Woj-
sko Polskie i kraje Związku Radziec-
kiego, a większa część produkowa-
nego w naszym kraju sprzętu zbroje-
niowego bazowała na rosyjskiej li-
cencji. W czasach Zimnej Wojny wiel-
kość armii naszego kraju sięgała
450 tysięcy żołnierzy. Po 1990 roku
wszyscy politycy na Wschodzie i na Za-
chodzie uznali, że Zimna Wojna do-
biegła końca. Armia została zatem od-
chudzona, ponieważ generowała gi-
gantyczne wydatki. Rozpoczęła się
redukcja i tym samym zapotrzebowa-
nie na sprzęt zbrojeniowy było dużo
mniejsze. Stało się jasne, że firmy
zbrojeniowe muszą znaleźć nowych
odbiorców.

Pierwsze targi, które się odbyły, zo-
stały stworzone zarówno na potrzeby
naszych Sił Zbrojnych, jak i firm pro-
dukujących wyposażenie tak dla woj-
ska, jak i wielu innych służb mundu-
rowych. Zwróciliśmy się w stronę
NATO. Oznaczało to inne standardy
wyposażenia, a także poszukiwania
rynków zbytu czy organizacji ekspor-
tu do Europy Zachodniej i do innych
części świata. Polskie firmy potrzebo-
wały zatem nowych technologii i tech-
nik sprzedaży − temu mogły służyć tar-
gi. Przez trzy dekady rola Salonu się nie
zmieniła. Wiele polskich firm ze wzglę-
dów finansowych nie może sobie po-
zwolić na udział w wystawach branży
obronnej w innych częściach świata.
W Kielcach krajowi przedsiębiorcy
spotykają się z decydentami, a przy tym
mają możliwość wymiany myśli tech-
nicznej z przedstawicielami branży
obronnej z całego globu.
Jakie wskazałby pan najważniejsze zmiany
i przełomowe momenty w historii MSPO, war-
te zaakcentowania?

− Mógłbym wymienić wiele ta-
kich momentów, wspomnę o trzech,

które mocno wryły się w moją pamięć.
Na pewno była to pierwsza edycja
MSPO. Fakt, że to w ogóle wyszło i mo-
głem uczestniczyć w przełomowym wy-
darzeniu. Upada komunizm, robimy
targi obronne i… pisze o nas „Finan-
cial Times” czy jedna z moskiewskich
gazet. Decyzja o tym, że targi się od-
będą, zapadła w kwietniu, a wyda-
rzenie zostało zaplanowane na wrze-
sień. W grupie 7 osób przystąpiliśmy
do pracy nad pozyskiwaniem wy-
stawców. Pierwsza edycja targów od-
była się w halach magazynowych po
byłym Przedsiębiorstwie Handlu We-
wnętrznego. Decyzję tę podjął ów-
czesny prezydent Kielc − Robert Rzep-
ka. Przystąpiliśmy do adaptacji hal,
których wnętrza zostały odmalowane,
wybudowano toalety, biura obsługi
wystawców. Rozpoczął się wyścig
z czasem. Bardzo poważną prze-
szkodą był brak dobrego dojazdu do
ośrodka. Na targi można było dostać
się jedynie ul. Zakładową od strony
ul. Batalionów Chłopskich, wąską as-
faltową drogą, która kończyła się pod
bramą targów. Ówczesny wojewoda
kielecki, Józef Płoskonka, zdecydował
o przedłużeniu tej drogi do ul. Łódzkiej.
Tę decyzję również podjęto w kwietniu
1993 roku. Dziś 4 miesiące nie wy-
starczyłyby nawet na projekt czy uzy-
skanie pozwolenia na budowę. Wszy-
scy wierzyli w to przedsięwzięcie
i działali razem. To był znak, że zrobi-
liśmy coś naprawdę ważnego.

Kolejny przełomowy moment to
MSPO 2009. XVII edycja Międzynaro-
dowego Salonu Przemysłu Obronnego
przeszła do historii za sprawą pożaru
w przeddzień rozpoczęcia wystawy, wy-
wołanego zwarciem instalacji elek-
trycznej w dzisiejszej hali F, a kolejna
G uległa zadymieniu. Zdarzenie to
wyłączyło obydwa pawilony z targowej
ekspozycji. Mimo to MSPO odbyło się
zgodnie z planem. Była to głównie za-
sługa osób pracujących w wydziale tar-
gowym, ale także pracowników tech-
nicznych. Pomyślałem wtedy, że jeże-
li takie tragiczne zdarzenie możemy
przekłuć w sukces, to tak naprawdę nic

nas nie powstrzyma Warto podkreślić
także fakt, że wraz ze zmieniającym się
światem zmieniał się kielecki ośro-
dek i jego infrastruktura. Wtedy im-
pulsem był pożar. W niespełna rok od-
budowaliśmy halę F i zmodernizowa-
liśmy zniszczoną przez dym halę G. Po-
wstały także nowa, supernowoczesna
hala E oraz terminal wejściowy. Obec-
ność Polski w Unii Europejskiej od
2004 roku oraz dostęp do funduszy
z Brukseli otworzyły targom drogę do
dalszego rozwoju. Niezwykle ważnym
momentem było pozyskanie finanso-
wania z Programu Operacyjnego Roz-
wój Polski Wschodniej 2007−2013, co
pozwoliło na modernizację infrastruk-
tury, wybudowanie nowoczesnej hali E,
Centrum Kongresowego, parkingu
wielopoziomowego, terminali wej-
ściowych z elektronicznym systemem
rejestracji zwiedzających. Te inwesty-
cje pozwoliły nie tylko zmienić ze-
wnętrzny wizerunek targów, lecz także
podnieść ich prestiż oraz funkcjonal-
ność przestrzeni wystawienniczej. Przy-
pomnijmy – pierwsza edycja MSPO
zgromadziła 85 firm, tegoroczna − po-
nad 600 wystawców.

Trzecim kluczowym momentem
w historii MSPO był wybuch pandemii
Covid-19, która opanowała świat
w 2020 roku. Przez cały rok byliśmy
poddawani huśtawce nastrojów i ocze-
kiwań. Trudno było cokolwiek zapla-
nować. Wiele wystaw musieliśmy od-
wołać, ale nie MSPO. Zorganizowany
pod ścisłym nadzorem sanitarnym
Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego 2020 zgromadził 185 firm
z 15 krajów. Pandemia nie przeszko-
dziła Targom Kielce również w 2021 ro-
ku. Miniony Międzynarodowy Salon
Przemysłu Obronnego oraz Między-
narodowe Targi Logistyczne LOGI-
STYKA odwiedziło niemal 11 000 go-
ści z całego świata. Wystawę wizyto-
wali Prezydent RP Andrzej Duda, mi-
nister obrony narodowej Mariusz
Błaszczak i szef Biura Bezpieczeństwa
Narodowego Paweł Soloch. Zarówno
w 2020, jak i w 2021 roku MSPO to były
jedyne targi przemysłu obronnego
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W tym roku Salon będzie z pewnością rekordowy. Będzie można także odczuć odświętny charakter
30. edycji MSPO. Jednocześnie nie unikniemy rozmów na temat sytuacji w Ukrainie. Mam wraże-
nie, że z powodu tej wojny Salon nabrał nowego znaczenia – obrona i suwerenność granic to już nie
tylko slogany z książek historycznych, to nasza codzienność. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy
mogli o niej zapomnieć – mówi Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce, organizator Międzyna-
rodowego Salonu Przemysłu Obronnego
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w Europie, które odbyły się czasie
pandemii.
Organizacja tak dużych targów to potężne wy-
zwanie dla organizatora. Czy wraz z do-
świadczeniem i postępem każda kolejna
edycja jest łatwiejsza z perspektywy orga-
nizatora?

− Trzeba sobie uświadomić, że
w latach 90., kiedy startował projekt
MSPO, wszystko robiło się kompletnie
inaczej. Z tamtych czasów niezmienna
pozostała chęć spotkań osobistych. Ko-
jarzenie ludzi w biznesie do dzisiaj jest
ideą targów. Nie było natomiast Inter-
netu, a szczytem rozwiązań technicz-
nych był dla nas fax. Telefony komór-
kowe dopiero wchodziły na rynek
i w niczym nie przypominały tych pro-
dukowanych współcześnie. W porów-
naniu do dzisiejszych modeli miały
ogromne gabaryty, ważyły ok. 3 kg,
przypomniały walizeczkę i nie każdy je
posiadał. To znacznie utrudniało kon-
takty, możliwość dotarcia do poten-
cjalnych klientów – wystawców i zwie-
dzających. Dzisiaj niemal każdą in-
formację można zdobyć za pośred-
nictwem Internetu, można podejrzeć,
jak pracuje konkurencja. 

Kiedy zaczynaliśmy, nie mieliśmy
zielonego pojęcia o robieniu targów,
zrobiliśmy je siłą młodości i entuzjazmu.
Wówczas, żeby zobaczyć, jak pracują
Międzynarodowe Targi Poznańskie
− gigant, który funkcjonował już od
70 lat, jako jedyny organizator wystaw
w Polsce, trzeba było się wybrać do sto-
licy Wielkopolski na targi lub listownie
prosić o wysłanie formularzy, warun-
ków uczestnictwa czy regulaminów, na
których mogliśmy się wzorować. Przy-
pominało to otwieranie drzwi, które ktoś
już wcześniej otworzył.
W tym roku wystawa narodowa poświęco-
na jest Turcji. Z jakich względów padło wła-
śnie na ten kraj i czego mogą się spodziewać
uczestnicy?

− Wybór Kraju Wiodącego to spra-
wa dyplomacji. Zajmuje się tym Mini-
sterstwo Obrony Narodowej. Według
niektórych źródeł potencjał bojowy ar-
mii tureckiej stawia się na drugim
miejscu w NATO, za Stanami Zjedno-
czonymi. Turecki przemysł wojskowy
także stoi na bardzo wysokim poziomie.
Warto przypomnieć, że Turcy w ramach
rodzimego programu TF-X prowadzą
prace nad myśliwcem wielozadanio-
wym nowej generacji. Na tak za-
awansowany projekt mogą sobie po-
zwolić tylko największe i najbogatsze
państwa, liderzy światowych wytwór-
ców uzbrojenia.

Po raz pierwszy w historii MSPO
Wystawę Narodową Turcja zorgani-

zowała w 2013 roku. XXI Międzynaro-
dowy Salon Przemysłu Obronnego
otworzył koncert Tureckiej Kompanii
Mehteran wraz z Orkiestrą Wojskową
Polskich Sił Zbrojnych. W tamtym cza-
sie obecność Turcji na MSPO miała
związek z obchodami 90-lecia nawią-
zania stosunków dyplomatycznych po-
między Republiką Turecką a Rzecz-
pospolitą Polską oraz z przypadającym
na 2014 rok 600-leciem nawiązania sto-
sunków dyplomatycznych pomiędzy
naszym krajem a Imperium Osmań-
skim. W 2022 roku znacząca obecność
Turcji związana jest z modernizacją pol-
skiej armii.
Czy przy okazji jubileuszu i po przerwie w spo-
tkaniach biznesowych można mówić o wzmo-
żonym zainteresowaniu i rekordowym udzia-
le wystawców? Czy wyjątkowy charakter
30. edycji zostanie szczególnie zaakcento-
wany?

− W którymś z wywiadów, którego
udzielałem w 2020 roku, padło pytanie,
czy nie obawiam się, że pandemia spo-
woduje spadek zainteresowania tar-
gami w tradycyjnej formie. Byłem wte-
dy pewien, że ludzie po miesiącach
spędzanych głównie w domu będą
wręcz lgnąć do innych. Ten trend
faktycznie obserwujemy od początku
2022 roku. 

Jeżeli chodzi o MSPO, w tym roku
cieszy się on ogromnym zaintereso-
waniem. Przez chwilę rozważaliśmy na-
wet dostawienie pojawiających się
czasem w naszym ośrodku hal mobil-
nych. Salon będzie z pewnością re-
kordowy. Weźmie w nim udział ponad
600 firm. Obok wspomnianej już licznej
reprezentacji firm tureckich nie za-
braknie przedstawicieli amerykań-
skiego czy nawet australijskiego prze-
mysłu obronnego.

Będzie można także odczuć od-
świętny charakter 30. edycji MSPO.
Przygotowujemy wieczór artystyczny,
będzie również okazja do podzięko-
wania wszystkim, którzy przez lata
wspierali organizację tego wydarze-
nia. Po zakończeniu targów, w sobo-
tę 10 września, zorganizujemy dzień
otwarty dla wszystkich miłośników
militariów.
Jakie wydarzenia i prezentacje zajmują szcze-
gólne miejsce w tegorocznym programie
MSPO?

− Obok merytorycznych spotkań
nie zabraknie pokazów dynamicz-
nych. Zaplanowali je nie tylko wy-
stawcy, lecz także Dowództwo Gene-
ralne RSZ − Inspektorat Rodzajów
Wojsk − Zarząd Inżynierii Wojskowej.
Bardzo interesująco zapowiadają się
także atrakcje dnia otwartego. Na go-

ści będą czekać ekspozycje: uzbroje-
nia polskiej armii czy spółek należą-
cych do Polskiej Grupy Zbrojeniowej,
ale równie ciekawie zapowiadają się
występy artystyczne i pokazy dyna-
miczne. Oczywiście nie zabraknie
pysznej wojskowej grochówki. Wła-
śnie w sobotę z terenu kieleckiego
ośrodka będą odlatywać śmigłowce
prezentowane podczas MSPO 2022
– startujący APACHE, Black Hawk czy
Chinook to nie lada gratka nie tylko dla
najmłodszych.

A co zobaczą miłośnicy militariów?
Aż cztery Kołowe Transportery Opan-
cerzone Rosomak, w tym wóz ewaku-
acji medycznej oraz wóz rozpoznania
radiowego, trzy czołgi Leopard, także
w najnowszej wersji 2PL. Przeciwlotni-
czy zestaw rakietowo-artyleryjski PILI-
CA będzie czekał na fanów polskiego
wojska wraz z radarem przenośnym,
systemami ogniowymi oraz stanowi-
skiem dowodzenia. Udział w wyda-
rzeniu melduje także samobieżna ar-
matohaubica 155 mm Krab. Łącznie
zwiedzający będą mogli zobaczyć po-
nad 30 eksponatów stanowiących wy-
posażenie Wojska Polskiego.
Jakie miejsce w tegorocznej edycji MSPO zaj-
mie wojna w Ukrainie – szczególnie ważna ze
względu na tematykę wystawy i położenie
Polski?

− Wiele wydarzeń towarzyszących
będzie dotyczyło wojny w Ukrainie,
np. Ogólnopolska Konferencja Na-
ukowa pt. „Konsekwencje wojny
w Ukrainie dla polskiego przemysłu
obronnego i jego zaplecza badawczo-
-rozwojowego”, organizowana przez In-
stytut Stosunków Międzynarodowych
i Polityk Publicznych wraz z Instytutem
Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale
Prawa i Nauk Społecznych UJK, czy wy-
stąpienia ekspertów w zakresie bez-
pieczeństwa narodowego na przykła-
dzie konfliktu zbrojnego w Ukrainie, or-
ganizowane przez Akademię Sztuki
Wojennej. Wiem, że swoją obecność
zaplanowała ekipa ukraińskiej telewi-
zji. Ponadto mają pojawić się osoby od-
powiedzialne za zakup pomocy dla
Ukrainy.

Nie unikniemy rozmów na ten te-
mat, ani tych oficjalnych, ani bardziej
kuluarowych. Mam wrażenie, że z po-
wodu tej wojny Salon nabrał nowego
znaczenia – obrona i suwerenność
granic to już nie tylko slogany z książek
historycznych, to nasza codzienność.
Mam nadzieję, że wkrótce będziemy
mogli o niej zapomnieć.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj



Cleamix stanowi doskonałą alternatywę dla konwencjonalnych metod i systemów dekon-
taminacji.

Urządzenie powstało we współpracy z Fińskimi Siłami Obronnymi i Krajowym Laboratorium
Badawczym Finlandii (VTT), w oparciu o innowacyjną metodę odparowywania H2O2.
Cleamix   początkowo  był przeznaczony do  neutralizacji bojowych środków chemicznych
wykorzystywanych  w  wojsku.

To rewolucyjne rozwiązanie zapewnia stabilne wytwarzanie i odpowiednią dystrybucję
środka H2O2. Środek biobójczy przez cały czas pozostaje w formie gazowej (metoda
sucha), dzięki czemu nie wchodzi w reakcję z materiałami w pomieszczeniu (nie niszczy
np. elektroniki). Eliminuje wszystkie szkodliwe mikrobiologiczne zanieczyszczenia z każ-
dej powierzchni. Znajduje zastosowanie w różnego rodzaju pomieszczeniach: salach ope-
racyjnych, obiektach logistycznych, kontenerach, a także w pojazdach transportowych czy
opakowaniach.

ATUTY:
• kompatybilny z powszechnie stosowanymi materiałami (w tym elektroniką)
• bezpieczny dla aparatury i wyposażenia (metoda sucha)
• intuicyjny interfejs – gwarancja wygodnej obsługi
• łatwy w transporcie (walizka o wadze ok. 10 kg)

Technologia Cleamix jest przyjazna dla środowiska 
− produktami rozkładu są tlen i woda.

Dodatkowym atutem rozwiązania jest możliwość rozbudowania systemu o dodatkowe
urządzenia, takie jak konwerter katalityczny, osuszacz, porty wentylacyjne, wentylatory lub
dodatkowe jednostki generujące H2O2. 

Dytrybutor:
IACOBUS Sp. z o.o.
ul. Owsiana 12, 94-249 Łódź 
www.iacobus.pl

Zapraszamy do kontaktu pod numerem: +48 600 599 775

CLEAMIX – mobilne urządzenie do skutecznej i bezpiecznej dekontaminacji
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W
ojna w 2014 roku rów-
nież nosiła nadane
przez Rosję miano
„operacji specjalnej”.
Wówczas Ukraina

utraciła Krym i znaczną część Don-
basu, istotną z punktu widzenia go-
spodarki i obronności. Nie zapomi-
najmy, że ten obszar odłączony od
Ukrainy cały czas był w stanie wojny.
Początkowo plan obecnego etapu woj-
ny dotyczył przejęcia Kijowa, rozbicia
ukraińskiej armii i ogłoszenia dena-
cyfikacji oraz demilitaryzacji Ukrainy,
która miała pozostać w rosyjskiej stre-
fie wpływów. Wtedy to się nie udało, ale
niej jest powiedziane, że aktualnie cel
ten jest nierealny. Jednocześnie musi-
my pamiętać, że wydarzenia, które
mają miejsce na Wschodzie, nie doty-

czą tylko Rosji i Ukrainy. To wojna w eu-
ropejskim środowisku bezpieczeń-
stwa, która wpisuje się również w dzia-
łania geostrategiczne między Stanami
Zjednoczonymi a Chinami. O tych po-
wiązaniach trzeba pamiętać.

Niezwykły duch walki 
ukraińskiego narodu

Na przestrzeni 8 lat, od I etapu woj-
ny, w Ukrainie zaszły ogromne zmiany.
Społeczeństwo szybko wchłonęło pew-
ne wartości związane z suwerennością,
która rozbudziła w nim nieprawdopo-
dobnego ducha i wolę walki. Wola nie-
podległości i wiara w to, że Ukraina
może być wolnym krajem, utrzymują-
cym bliskie kontakty i dobre relacje
z Zachodem, sprawiły, że społeczeń-
stwo ukraińskie zaczęło odwracać się

od Rosji, mimo że związki między pań-
stwami pozostawały mocne.

Po przełomowym 2014 roku Europa
także zbliżyła się do Ukrainy – to za-
cieśnienie stosunków należy rozpa-
trywać w wielu wymiarach: od inwe-
stycji, przez współpracę samorządów,
po szkolenia militarne. Ukraińcy utwier-
dzili się, że bliżej im do Zachodu, że
chcą należeć do Europy. Siła Ukraiń-
ców tkwi w dobrze umotywowanej woli
zachowania wolności, ale także w do-
skonałym zagospodarowaniu społe-
czeństwa w obronie państwa.

W tym miejscu warto zajrzeć na
własne podwórko i zadać istotne py-
tania. Dlaczego w Polsce nie działa
obrona cywilna kraju i społeczeństwo
nie ma schronów na wypadek wojny?
Dlaczego garaże są „z papieru”? Na-

Kilka refleksji o wojnie

Wojna w Ukrainie rozpoczęła się w 2014 roku, a jej kolejny etap, rozpoczęty 24 lutego br., jest wojną
kinetyczną, która była zaplanowana przez Rosję na kilka dni pod nazwą operacji specjalnej i miała za-
kończyć się opanowaniem Kijowa i osadzeniem w stolicy Ukrainy nowego prezydenta Janukowycza
oraz rozbiciem ukraińskiej armii. Tego faktu nie można pomijać.

Leon Komornicki

za wschodnią granicą Polski



wet metro w Warszawie nie spełniłoby
roli bezpiecznego azylu w razie za-
grożenia. Wszystko to wynik braku
perspektywicznego myślenia i chci-
wości. Na każdym kroku widzimy, jak
wszystko jest robione na skróty, a taka
droga daleko nie zaprowadzi.

Mimo że armia rosyjska zaatako-
wała Ukrainę praktycznie na całej
granicy lądowej, Ukraina dzielnie bro-
ni się na tak szerokim froncie. Przygo-
towanie armii ukraińskiej do odparcia
ataku było dla Rosji dużym zaskocze-
niem. Wojna, która miała być krótka,
trwa i nic nie zapowiada, żeby miała
się szybko zakończyć. 

Rosję zaskoczyło w Ukrainie rów-
nież przywództwo państwa w osobie
prezydenta Wołodymyra Zełeńskie-
go, który dowiódł, że nie doświadcze-
nie jest najważniejsze. Pokazał, jak
sprawnie potrafi komunikować się ze
światem i skutecznie prowadzić poli-
tykę zagraniczną i informacyjną, do-
skonale wykorzystując współczesne
formy komunikacji i możliwości tech-
nologiczne. To wzorowy przykład, jak
robić współczesną politykę, zwłaszcza
w takich a nie innych okolicznościach,
docierając z odpowiednim przeka-
zem do narodu, przywódców państw,
sprzymierzeńców, którzy mogą udzie-
lić pomocy.

Rosja łatwo nie zrezygnuje
Wojna w Ukrainie, wynikająca z po-

trzeby budowania strefy wpływów, któ-
re wyznaczył sobie Putin, jeszcze dłu-
go się nie zakończy. Konflikt ma pod-
łoże w rosyjskiej polityce imperialnej,
zakorzenionej historycznie. Wynika to
z dążenia Putina, by być obecnym
w europejskiej przestrzeni bezpie-
czeństwa i oddziaływać na to środo-
wisko jako liczący się gracz, razem
z Francją i Niemcami. Rosja z tego nie
zrezygnuje.

Wojnę w Ukrainie należy również
postrzegać jako konflikt cywilizacyjny
między władzą autorytarną a demo-
kratyczną. To, jak zmienia się układ sił,
jest pouczającą lekcją na przyszłość.
Odepchnięcie Rosji od Europy powin-
no być celem strategicznym nie tylko
dla NATO, lecz także dla Unii Europej-
skiej. Ten konflikt to nie tylko pokaz sił
militarnych, to przeciąganie liny, w któ-
rym to stawką jest cały wachlarz ob-
szarów: od polityki po kulturę i religię.

Wygrana Ukrainy jest 
w interesie Polski i Europy

To, co wydarzy się w najbliższej
przyszłości, jest w strategicznym in-
teresie Polski i Europy. I choć NATO

uznało, że Rosja jest agresorem, a nie
partnerem, to każde z państw pro-
wadzi własną politykę, nie do końca
spójną. Europejskie kraje, jako moc-
no uzależnione gospodarczo od ro-
syjskich dostaw, zwłaszcza surow-
ców, z gazem na czele, nie są odpor-
ne na tego typu kryzysy. Polska jako
kraj sąsiadujący z imperialną Rosją,
ciągle zagrażającą naszemu i euro-
pejskiemu środowisku bezpieczeń-
stwa, powinna dołożyć wszelkich sta-
rań, by udzielać wszechstronnej po-
mocy walczącej Ukrainie oraz mobi-
lizować Zachód do jej efektywnego
udzielania.

Dlatego tak ważna jest pomoc fi-
nansowa i wyposażenie ukraińskich
żołnierzy w uzbrojenie – od lekkiego po
ciężki sprzęt bojowy. Na to, żeby za-
trzymać ofensywę rosyjską i wypchnąć
armię z terytorium Ukrainy, potrzeba
czasu. Dostawy dla Ukrainy są dziś za
małe i zbyt zróżnicowane, bo przecież
użycie sprzętu wymaga przeszkolenia.
Nie mówiąc o problemach natury lo-
gistycznej i opóźnieniach dostaw.
W tym czasie armia rosyjska przegru-
powuje się, uzupełnia środki bojowe
i przystępuje do kolejnego ataku.

Przezorność powinna 
być podstawową wartością 
w geopolityce

Jednakże mimo wsparcia, bojo-
wości Ukraińców i ich licznych po-
mniejszych sukcesów musimy być
przygotowani na to, że zakończenie
tego konfliktu nie oznacza końca woj-
ny. Co więcej, warto zadać sobie dziś
pytanie: czy trzeba było tego konfliktu,
żeby poznać prawdziwą twarz Rosji?
Czy nie można było ukrócić smycz Ro-
sji, kiedy lata temu odsłoniła swoje
prawdziwe oblicze. Zamiast tego Eu-
ropa finansowała mocarstwo i po-
zwalała się dozbrajać, a w końcu re-
alizować plan zbrojnej agresji. Można
było uniknąć tragedii, która się roz-
grywa za wschodnią granicą Polski,
niestety w polityce zwyciężyła chci-
wość. Życie i polityka na skróty pro-
wadzą donikąd. Przezorność powinna
być jedną z podstawowych wartości
w geopolityce.

Tymczasem w wyniku braku prze-
zorności i utraty czujności armie eu-
ropejskie, w tym Wojsko Polskie, roz-
broiły się i zaniedbały sferę obronno-
ści. Państwa europejskie nie posiada-
ją dziś wystarczającej produkcji zbro-
jeniowej na czas wojny. A na wojnę trze-
ba się przygotowywać właśnie w cza-
sie pokoju, nie w sytuacji realnego za-
grożenia.

Ta zasada dotyczy również go-
spodarki, która powinna być poddana
konwersji, aby służyła społeczeństwu
również w czasie wojny. Jak widzimy,
w Ukrainie gospodarka – mimo ataków
na infrastrukturę krytyczną i kluczowe
zakłady – cały czas działa. Ważnym za-
daniem obrony cywilnej jest ewakuacja
przemysłu obronnego. To przestroga
dla Polski Wschodniej, która jest
w pierwszej kolejności zagrożona w ra-
zie agresji Rosji. 

Plan Rosji naruszony
W przypadku wojny w Ukrainie

pierwszym zaskoczeniem Rosji po ata-
ku był opór ze strony obrony teryto-
rialnej. To pokazuje, jak ważne jest przy-
gotowanie militarne cywilów. Ludność
była też nieocenionym wsparciem
armii w zakresie przepływu informa-
cji o lokalizacji wojsk rosyjskich. Ko-
lejnym zaskoczeniem była pomoc
NATO i solidarność państw zachod-
nich. Należy szczególnie podkreślić
skuteczne przywództwo prezydenta
Stanów Zjednoczonych, bowiem moż-
liwości NATO bazują głównie na zdol-
nościach amerykańskich. Wreszcie
zaskoczeniem był ogromny zryw po-
mocowy Polaków, którzy okazali hoj-
ność materialną wobec Ukraińców
i przyjęli pod swój dach licznie na-
pływających uchodźców.

Jeszcze jednym ważnym aspek-
tem przewagi jest fakt, że armia ukra-
ińska zbudowała rozproszony system
dowodzenia w oparciu o dane z wy-
wiadu amerykańskiego, a więc wiary-
godne i aktualne. W oparciu o te dane
każdy dowódca podejmuje decyzje
dla swojego obszaru bez rozkazów pły-
nących z góry. To zdecydowanie skra-
ca czas reakcji i wpływa na skutecz-
ność działań na polu walki. Niezależ-
nie od wyposażenia bojowego armia
ukraińska ma nad Rosjanami prze-
wagę intelektualną.

Przede wszystkim jednak należy
podkreślić, że strategia bezpieczeń-
stwa państwa jest skuteczna wów-
czas, gdy nie dopuszcza do wojny. Nie
chodzi bowiem o taktykę na polu wal-
ki i jej pozytywną lub negatywną oce-
nę, lecz o zapobieganie konfliktom
zbrojnym. Kluczowa jest tu umiejęt-
ność przewidywania i planowania
działań, które powstrzymają wszelkie
zagrożenia wojenne. Trzeba wypra-
cować wystarczalność obronną zgod-
nie z art. 3 Traktatu Waszyngtońskiego,
który zobowiązuje państwa członkow-
skie do rozwijania i utrzymywania in-
dywidualnej oraz zbiorowej zdolności
do odparcia zbrojnej napaści.
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� Ile potrwa wojna?
Wiele osób wciąż zadaje sobie pytanie, ile

jeszcze potrwa wojna w Ukrainie. W debacie
publicznej wciąż słyszymy dyskusje wokół
tego, kto wygra. Otóż, Ukraina cały czas ma
szansę odnieść zwycięstwo. To, czy tak się sta-
nie, zależy w dużej mierze od naszej posta-
wy, od pomocy Zachodu, która jest i będzie
niezbędna, aby wojsko i społeczeństwo ukra-
ińskie mogło się skutecznie bronić. Europa
i świat muszą myśleć nie tylko o wsparciu mi-
litarnym. W czasie wojny ludzie muszą jeść,
dogrzewać się, mieć dostęp do leków. To na-
sza wspólna odpowiedzialność. Stale brakuje
zintegrowanego programu pomocowego na
czas wojny. To Polska przejęła główny ciężar
pomocy jako najbliższy sąsiad Ukrainy.

Pamiętajmy, że czas działa na nieko-
rzyść armii ukraińskiej, której zasoby się wy-
czerpują. Tymczasem Rosja cały czas dąży
do wyniszczenia Ukrainy i osiąga na tym polu
swoje cele. Nie możemy dopuścić do tego,
aby Rosja wygrała tę wojnę. Trzeba myśleć
przyszłościowo o konsekwencjach tej sytuacji
i robić wszystko, by do tego nie doszło.

Według mojej oceny tę fazę wojny Rosja
będzie chciała zamrozić na swoich warun-
kach pod koniec br., kiedy utrzymując zaję-
te terytorium Ukrainy, ostatecznie opanuje
Donbas, odcinając Ukrainę od dostępu do
Morza Czarnego. Na skutek wyczerpania
swoich zasobów bez ogłaszania powszech-
nej mobilizacji nie będzie w stanie kontynu-
ować działań ofensywnych w wymiarze lą-
dowym. Jednocześnie armia ukraińska bez
dostarczanego przez Zachód sprzętu bojo-
wego – obecnie z opóźnieniem i w niewy-
starczającej ilości (artylerii rakietowej, artylerii
klasycznej, czołgów, samolotów, amunicji
itd.) − nie osiągnie w tym konflikcie zbrojnym
wystarczającej przewagi nad armią rosyjską,
która pozwoliłaby jej przejść do kontrofensy-
wy strategicznej w celu ostatecznego rozbi-
cia rosyjskiej armii i wyzwolenia okupowa-
nego przez nią terytorium.

Jedynie po spełnieniu tych warunków
i osiągnięciu pełnej gotowości bojowej na
sprzęcie dostarczonym przez USA i pozostałe
państwa NATO armia ukraińska będzie w sta-
nie przejść do kontrofensywy i wyzwolić oku-
powane terytorium. Może to nastąpić nie
wcześniej niż wiosną 2023 roku. W związku
z tym trzecia faza II etapu wojny rozpoczętej
w 2014 roku potrwa w mojej ocenie do koń-
ca przyszłego roku. To jednak nie oznacza, że
ta wojna się zakończy. �

Leon Komornicki
– generał dywizji Wojska Polskiego w stanie
spoczynku; minister ds. przemysłu obronnego
Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC; członek
Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.
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O
chronniki są wyposażo-
ne w funkcję komunika-
cji (interfejsy połącze-
niowe do wiodących ma-
rek radiostacji oraz

smartfonów), mikrofon kompensujący
szumy oraz funkcję wzmocnienia ci-
chych dźwięków otoczenia. Do ochron-
ników oferowane są systemy monta-
żowe na szynie hełmów, takich produ-
centów jak Ops-Core® i Team Wendy®.

NoizeBarrier™ TAC oferuje czas
pracy do 72 godzin przy użyciu dwóch
baterii AAA. Same ochronniki są w peł-

ni zgodne z rygorystycznymi normami
MIL-STD-810G oraz w pełni wodood-
porne i pyłoszczelnie, zgodnie z normą
IP68.

Do ochronników dostępna jest sze-
roka gama modułów PTT, w tym za-
awansowany moduł OTTO Multi-Port
Hub PTT, umożliwiający podłączenie aż
3 urządzeń (np. radiotelefon, smartfon
i interkom lub inna kombinacja po-
wyższych). 

Rozwiązanie będzie prezentowane
na targach MSPO na stoisku firmy
RTcom – hala D, stoisko 67. �

Na polskim rynku dostępne są już najnowsze aktywne ochronniki słuchu NoizeBarrier™ TAC ame-
rykańskiej firmy OTTO. Oferują najbardziej zaawansowaną na rynku technologię NoizeBarrier™,
zapewniającą pełną świadomość sytuacyjną 360° oraz bezproblemową lokalizację źródła dźwięku
w przestrzeni. 

ochronniki słuchu od OTTO
Nowe funkcjonalne
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Po roku rozmawiamy w zupełnie nowej rze-
czywistości, która wnosi szczególnie znaczące
zmiany do obronności. Czy wydarzenia ostat-
nich miesięcy wyrwały polskie firmy zbroje-
niowe z marazmu?

− Zmieniło się bardzo dużo, bo
wojna za wschodnią granicą wymusza
podejmowanie decyzji, które nie omi-
jają sektora zbrojeniowego. Rzeczy-
wiście sytuacja polskiego przemysłu
obronnego uległa poprawie wzglę-
dem ubiegłego roku. W wyniku wojny
pojawiły się nowe potrzeby dostaw.
Część firm, uprzednio skreślanych z li-
sty priorytetów, ponownie weszła do
gry. Należy tylko ubolewać, że ten re-
nesans nastąpił w takich okoliczno-
ściach. Nagle okazało się, że asorty-
ment do niedawna traktowany po ma-
coszemu zyskał na znaczeniu i po-
nownie jest przedmiotem dużych za-
mówień ze strony wojska.

Przykładem może być oferta WB
Electronics. Tu ukłon w stronę kie-
rownictwa firmy, która mimo braku za-
mówień rozwijała produkcję bezzało-
gowców i eksport. Teraz Grupa tworzy
nowy zakład w Skarżysku Kamiennej,
bo zamówienia przerastają możliwo-
ści produkcyjne. Tymczasem głośno
jest o tureckich dronach, które mają
dobry PR, ale przy dobrze zorganizo-
wanej obronie lotniczej tracą na swo-
jej skuteczności. Zachłyśnięcie się
Bayraktarami jest przesadne. Uwa-
żam, że warto byłoby doinwestować
rodzimą produkcję, bo technologicz-

nie w tym zakresie nie mamy się cze-
go wstydzić.
Wspomniał pan, że w następstwie wojny
część uzbrojenia wraca do łask. Czy sytuacja
na Wschodzie uświadomiła rolę nieco par-
tyzanckiej obrony, tej pozbawionej zaawan-
sowanych systemów i technologii?

− Indywidualne wyposażenie żoł-
nierza niezależnie od okoliczności po-
winno odgrywać ważną rolę. Wojna
w Ukrainie pokazała, jak skuteczny
może być żołnierz mający do dyspo-
zycji podstawowe narzędzia obrony
przeciwpancernej i przeciwlotniczej,
który w pierwszej kolejności oddala
z pola walki zagrożenie. Przekonaliśmy
się także, jak istotna jest sprawnie
działająca artyleria o zasięgu powyżej
70 km, która jest wymierzona w składy
amunicji, magazyny paliw itp., a w efek-
cie utrudnia przeciwnikowi logistykę
działań militarnych. Okazuje się, że
broń pancerna nie należy do prze-
szłości, lecz z powodzeniem może
być wykorzystywana jako mobilny śro-
dek artyleryjski i służy do niszczenia
stanowisk obronnych wroga. 

Z reguły piętą achillesową wszel-
kich działań wojennych jest logistyka.
Jeżeli amunicja, wyposażenie, żyw-
ność są dostarczane na czas, a do tego
zapewniona jest odpowiednia rotacja
ludzi, wzrasta prawdopodobieństwo
przewagi. Oczywiście kluczowe jest też
zabezpieczenie odpowiednich ilości
paliwa, żeby móc się przemieszczać
i obsługiwać sprzęt bojowy. Nie mówiąc

o potężnych ilościach potrzebnej amu-
nicji. Dlatego tak ważna jest krajowa
produkcja. W czasie wojny trudno bo-
wiem bazować na zagranicznych do-
stawach. O tych sprawach warto my-
śleć zawczasu. Medialne zakupy za-
granicznych czołgów na nic się zdadzą
bez zapasów amunicji i paliwa, a ten
fakt jest pomijany.
Czy sprzęt wywodzący się z Układu War-
szawskiego ma jeszcze szansę na drugie ży-
cie dzięki modernizacjom i usługom serwi-
sowym polskich firm?

− Widać, że ten postradziecki
sprzęt jest wycofywany. To już nie ten
stopień rozwoju, jakiego wymaga do-
stosowanie wyposażenia armii do za-
chodnich standardów i współczesnych
wymogów pola walki. Obszar remon-
tów dokonywanych na tym sprzęcie siłą
rzeczy się kurczy. Mówię o naszym re-
jonie Europy, bo np. w Afryce nadal jest
pole do popisu do reaktywacji tego
przestarzałego uzbrojenia. W tym ob-
szarze przespaliśmy swoje 5 minut, bo
kiedy Ukraińcy szukali możliwości w za-
kresie modernizacji uzbrojenia, za
długo zwlekaliśmy z decyzją. W tym
czasie podpisali kontrakty z Czechami,
Słowacją, innymi partnerami, pomija-
jąc Polskę.
Obserwując trwającą wojnę w Ukrainie, co
można powiedzieć o uzbrojeniu Rosji z pol-
skiej perspektywy?

− Rosjanie nie angażują spekta-
kularnego wyposażenia, ale nie byłbym
tutaj huraoptymistą. To część strategii

Wojna ożywiła

Rzeczywiście sytuacja polskiego przemysłu obronnego uległa poprawie względem ubiegłego roku.
W wyniku wojny pojawiły się nowe potrzeby dostaw. Część firm, uprzednio skreślanych z listy prio-
rytetów, ponownie weszła do gry. Należy tylko ubolewać, że ten renesans nastąpił w takich oko-
licznościach. Nagle okazało się, że asortyment do niedawna traktowany po macoszemu zyskał na
znaczeniu i ponownie jest przedmiotem dużych zamówień ze strony wojska – mówi Sławomir
Kułakowski, prezes Polskiej Izby Producentów na rzecz Obronności Kraju

polski przemysł
obronny



wynikająca z obawy, że sprzęt dosta-
nie się w ręce przeciwnika. Co więcej,
myślę, że Rosjanie nie są pewni roz-
woju sytuacji i wolą uniknąć bezpo-
średniej konfrontacji z NATO. W mojej
ocenie Rosjanie nie wykluczają, że
sytuacja może rozwinąć się w szerszy
konflikt, stąd wiele jednostek i rodza-
jów uzbrojenia zachowują na gorsze
czasy, a teraz „czyszczą magazyny”,
wykorzystując stary sprzęt, który na tym
etapie wydarzeń lepiej lub gorzej speł-
nia swoją funkcję. Rosjanie się nie
spieszą. Ich siłą może być konse-
kwencja w podboju kolejnych tere-
nów, na których im zależy, jak za cza-
sów carycy Katarzyny. Taka powolna
wojna na wyniszczenie niestety może
okazać się skuteczna dla strony, która
stawia na taką taktykę. Mam obawy, na
ile Ukraińcom starczy energii. Może
być tak, że w końcu Zełeński zostanie
sam, bo narosną inne problemy, które
wezmą górę nad sprawami stricte
wojennymi. Zachód podczas wcze-
śniejszych wojen pokazał, jak łatwo
wszystko oddaje za cenę świętego
spokoju.
Jakie refleksje ma pan w związku z tegoroczną
wystawą MSPO?

− Targi będą ogromne. Wojna
w Ukrainie niewątpliwie była skutecz-
ną motywacją dla przedstawicieli prze-
mysłu obronnego do przedstawienia
swojej oferty. Wojsko Polskie też ma się
czym pochwalić w związku z nowymi
nabytkami, przy czym należy pamiętać,
że są to zakupy na kredyt. Oczywiście
trzeba myśleć o przyszłości, ale przy
generowaniu wielomilionowego za-
dłużenia rząd powinien wykazać więk-
szy szacunek wobec podatnika i wpro-
wadzić procedury negocjacji ceno-
wych. Obecne praktyki pod płaszczy-
kiem podstawowego interesu bezpie-
czeństwa państwa nie są do końca
przejrzyste. Pomijam fakt, że wiele za-
kupów z obszaru obronności dokonu-
je się kosztem krajowego przemysłu.
W obszarze inwestycji warto zrobić
uprzednio rozeznanie i na tej podsta-
wie dokonać selekcji, dając szansę rów-
nież rodzimym producentom. Wystar-
czy spojrzeć, jak odbywa się to w innych
państwach. Trzeba sobie zadać pyta-
nie, czy podchodzimy do zagranicznych
zakupów kompleksowo? Czy uwzględ-
niamy szkolenie, serwis itp.?
Na jakim etapie są prace nad „Borsukiem”?

− W tym roku mają zakończyć się
prace, które umożliwią przystąpienie
do produkcji. Według ekspertów przy
odpowiednim podejściu w ciągu 5 lat
będziemy w stanie wyprodukować po-
nad tysiąc „Borsuków”. Będzie to pro-

dukt porównywalny pod względem
technologicznym z najnowszymi świa-
towymi rozwiązaniami. Co więcej, daje
on duże możliwości modernizacji po-
szczególnych modułów, co potwierdza
przyszłościowy wymiar produkcji.
Jakie inne polskie produkty mogą być war-
tościową wizytówką krajowego przemysłu
obronnego?

− Przede wszystkim system obro-
ny powietrznej krótkiego zasięgu „Na-
rew”. Uważam, że inwestycja we wła-
sną produkcję byłaby znacznie bar-
dziej zasadna niż zakup Himarsów, ale
nie od dziś twierdzę, że Polacy lubią
spełniać marzenia Amerykanów, cze-
go dowodem są właśnie impulsywne
kontrakty na sprzęt bojowy. Ważna
jest też współpraca z ukraińskimi spe-
cjalistami, którzy wspierają nas w two-
rzeniu systemu przeciwpancernego
z prawdziwego zdarzenia. Wartościo-
wym produktem jest też Piorun, bazu-
jący na Gromie, który wyszedł z rąk
prof. Puzewicza. Ma on lepsze zdol-
ności wykrywania samolotów, lepszy
zasięg i szereg udoskonalonych pa-
rametrów. Można śmiało powiedzieć,
że w obszarze broni przeciwlotnicznej
należy do światowej czołówki. Nie wy-
obrażam sobie, żeby poprzestać na
tym etapie i nie rozwijać dalej tej tech-
nologii.

Uważam, że mamy potencjał ku
temu, żeby budować kompleksowy
system obrony przeciwlotniczej i prze-
ciwpancernej, a tym samym zniechę-
cić przeciwnika do wkroczenia na nasz
teren. Jeśli bowiem Rosja zaatakowa-
łaby Polskę, byłaby to nie operacja spe-
cjalna, lecz regularna wojna z wyko-
rzystaniem całego arsenału środków,
łącznie z bronią jądrową. Świat powi-
nien zrobić wszystko, aby osiągnąć po-
kój, ale nie bójmy się powiedzieć: tę woj-
nę można było zdusić w zarodku i nie
dopuścić do tak zaawansowanego
konfliktu na linii Rosja–Ukraina. Ta
wojna szybko się nie skończy. 

W tej chwili nie widzę możliwości,
żeby którakolwiek ze stron wyszła
z tego konfliktu z twarzą. Niestety naj-
bardziej traci ludność cywilna. Sank-
cje zdążyły pokazać, że są obopólne
– biją również w tych, którzy je na Ro-
sję nakładają, i społeczeństwa wielu
krajów muszą się przygotować na wy-
rzeczenia i konsekwencje. A Zachód
przywykł do określonego poziomu ży-
cia. Ponadto, aby sankcje odniosły
swój cel, muszą być nałożone przez
wszystkie kraje, bez wyjątków. Jeśli
tak nie jest, karać trzeba mądrze, nie
pod publiczkę – sankcje nakładane na
oligarchów mają wątpliwy wpływ na

Rosję i Putina. Tak samo sankcje, któ-
re uderzają w społeczeństwo kraju, któ-
ry je nakłada, mijają się z celem.
Jakie problemy najbardziej odczuwają polscy
producenci uzbrojenia?

− Przede wszystkim należałoby
podjąć działania, aby ułatwić dialog
przemysłu z Siłami Zbrojnymi. Kiedyś
taka bieżąca wymiana informacji mia-
ła miejsce – warto wrócić do tego mo-
delu współpracy. Cały czas potrzebna
jest również promocja polskiego eks-
portu, która wymaga wsparcia pań-
stwa. Nie rozumiem, dlaczego w am-
basadach zlikwidowano wydziały han-
dlu i inwestycji, zwalniając specjalistów,
którzy mieli wartościowe kontakty za-
graniczne. Niestety dziś brakuje pro-
mocji branży: targów, misji, konferen-
cji, stanowiących fundament pod roz-
mowy biznesowe. Na to po prostu nie
ma dziś nakładów. Ani MON ani MSZ
nie wspierają należycie obronności.
Nadal nie ma strategii rozwoju sekto-
ra, który byłby podstawą właściwego
rozdziału środków, adekwatnego do
potrzeb i potencjału poszczególnych
gałęzi przemysłu.
Czy jesteśmy przygotowani na wypadek
wojny?

− Nie. Niestety brakuje działań
centralnych, które byłyby ukierunko-
wane na przygotowanie społeczeń-
stwa. O tym powinno się myśleć za-
wczasu, właśnie teraz jest pora, aby
myśleć o przygotowaniu środków
ochrony dla Polaków, zapewnieniu im
schronów. Oczywiście politycy powin-
ni robić wszystko, żeby doprowadzić do
pokoju albo przynajmniej zawieszenia
broni, niemniej nie można odrzucać
możliwości, że wojska rosyjskie dotrą
również do naszych granic. I na to trze-
ba być przygotowanym: mentalnie,
taktycznie i materialnie.
Wojna w Ukrainie pokazuje, jak wiele moż-
na zdziałać dzięki nowym technologiom. To
one mogą przeważyć szalę zwycięstwa?

− Tak, nowe technologie są ogrom-
ną siłą, również w sferze obronności.
Oczywiście ich zastosowanie widać już
w takich obszarach, jak nowoczesne
maskowanie czy robotyzacja pola wal-
ki. Wojna przyszłości będzie przypo-
minała grę strategiczną sterowaną
z oddali. Przewaga technologiczna
jednej strony konfliktu będzie auto-
matycznie skazywać przeciwnika na
porażkę. Co więcej, walka partyzanc-
ka przeniesie się z lasów na tereny zur-
banizowane, bo tereny zadrzewione
przy obecnej technologii nie stanowią
wystarczającej kryjówki.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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A
ktywne siły zbrojne, sprzęt,
którym dysponują wojska,
oraz wydatki przewidziane
na obronność najlepiej od-
zwierciedlają konkretne licz-

by światowego rankingu z 2022 roku.

Polska armia 
w światowym zestawieniu 
globalfirepower.com

Władze państw europejskich w ob-
liczu trwającego konfliktu wspólnie
szukają rozwiązań zwiększających

bezpieczeństwo. Nie zmienia to jednak
faktu, że każde państwo, nie tylko w Eu-
ropie, ale i na świecie, chce cieszyć się
suwerennością.

Patrząc na Unię Europejską jako
całość, liczebność wszystkich armii to
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Polska armia rośnie w siłę.

2 miliony osób zmuszonych do ucieczki i głód w wielu częściach kraju w wyniku konfliktu w Etiopii.
Trwająca od 6 lat wojna domowa w Jemenie. Represje i brak szans na demokrację w Birmie. Kon-
flikt izraelsko-palestyński obserwowany przez świat od ponad pół wieku. Tląca się przez 11 lat wojna
domowa w Syrii dotkniętej kryzysem humanitarnym. To tylko niektóre punkty zapalne na mapie
świata. Agresja Rosji na Ukrainę pokazała, że Europa też musi być czujna. Dlatego z coraz większym
zaangażowaniem obserwujemy nie tylko działania dyplomatyczne resortów obrony, lecz także kon-
dycje armii europejskich i światowych mocarstw. 

Jak wypada polskie wojsko 
w światowym rankingu?
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ponad 1 930 tys. osób. Tu pojawiają się
pytania, jak przedstawia się siła po-
szczególnych państw na świecie i jak
wygląda na ich tle polskie wojsko.
Obecnie w światowym rankingu
polskie Siły Zbrojne znajdują się na
24. miejscu, tuż za Kanadą i Ukrainą,
która ma 22. lokatę. Wynika to z ra-
portu serwisu Global Firepower, który
od 2006 roku analizuje siły militarne
świata, biorąc pod uwagę aż 50 czyn-
ników decydujących o wojskowej po-
zycji krajów. Brane są pod uwagę
sprzęt, finanse, liczebność armii, a na-
wet zasoby naturalne, które w przy-
padku konfliktu militarnego mają
ogromne znaczenie. 

Potencjał polskiej armii i 24. loka-
ta w zestawieniu pokazują, że choć
mocarstwem nie jesteśmy, to widać
nas na militarnej mapie świata, po-
nieważ serwis analizuje 142 państwa.
Pierwsza trójka wojskowych potęg to
od lat niezmiennie: USA, Rosja i Chi-
ny, czyli największe kraje o najlicz-
niejszej populacji. Za nimi kolejno
plasują się Indie, Japonia, Korea Po-
łudniowa, Francja, Wielka Brytania,
Pakistan i zamykająca pierwszą dzie-
siątkę Brazylia. 

Populacja pierwszych trzech
militarnych potęg i wybra-
nych krajów europejskich

• Chiny: 1 397 897 720 osób
• USA: 334 998 398 osób
• Rosja: 142 320 790 osób 
• Francja: 68 084 217 osób

(7. miejsce)
• Wielka Brytania: 67 081 000 osób 

(8. miejsce)
• Niemcy: 79 903 481 osób 

(16. miejsce)
• Ukraina: 43 745 640 (22. miejsce)
• Polska: 38 185 913 (24. miejsce)

Populacja daje armii potencjał i bu-
dzi respekt w obliczu konfliktów, ale nie
zawsze jest ona odzwierciedleniem
aktywnych Sił Zbrojnych. W tym przy-
padku aktualnie pierwsze są Chiny, za
nimi Indie, a trzecie miejsce przypada
USA. Rosja zajęła 9. lokatę. Na 18. po-
zycji są Niemcy, Wielka Brytania zna-
lazła się na 21. miejscu, Francja − na
23., Ukraina −na 29., a Polska jest 34.

Aktywne Siły Zbrojne 
na świecie

• Chiny: 754 864 769 osób
• Indie: 629 485 342 osób
• USA: 147 399 295 osób
• Rosja: 69 737 187 osób

• Niemcy: 36 755 601 osób
• Wielka Brytania: 30 857 260 osób
• Francja: 29 957 055 osób
• Ukraina: 22 310 276 osób
• Polska: 18 711 097 osób

Oczywiście nawet najliczniejsza
armia bez odpowiedniego uzbroje-
nia i sprzętu bojowego nic nie wywal-
czy, dlatego Global Firepower w swo-
im rankingu szczegółowo analizuje to,
czym armie dysponują na lądzie, mo-
rzu i w powietrzu. Biorąc pod uwagę
całkowitą flotę powietrzną i wszystkie
rodzaje samolotów używanych na
poziomie strategicznym, taktycznym
i użytkowym, pierwsze trzy kraje są nie-
zmienne. Widać jednak, że tu prze-
waga Stanów Zjednoczonych nad in-
nymi państwami jest kilkukrotna. Ten
fakt nie dziwi, ponieważ już od czasów
II wojny światowej armia USA opiera-
ła strategię obronną właśnie na silnym
lotnictwie.

Flota powietrzna światowych
mocarstw i wybranych 
krajów europejskich

• USA: 13247 jednostek 
sił powietrznych

• Rosja: 4173 jednostki 
sił powietrznych

• Chiny: 3285 jednostki 
sił powietrznych

Jak wygląda na tym tle lotnictwo wy-
branych krajów europejskich? Liczby
pokazują, że nie jest aż tak imponują-
ce. Francja znajduje się na 10. pozycji
(1055 jednostek), Wielka Brytania − na
15. (693), Niemcy − na 18. (617). Polska
zajmuje 27. miejsce (452), a Ukraina
− 33. (318).

O ile USA mogą pochwalić się flo-
tą powietrzną, Rosja może zaimpono-
wać liczbą czołgów bojowych, dy-
stansując inne kraje. Oto kolejne miej-
sca poszczególnych państw z nie-
słabnącą pozycją liderów.

Flota czołgów bojowych 
wybranych krajów

• Rosja: 12 420 czołgów
• Stany Zjednoczone: 6 612 czołgów
• Korea Północna: 5 895 czołgów
• Chiny: 5 250 czołgów
• Ukraina: 2 596 czołgów (13. miejsce)
• Polska: 863 czołgów (23. miejsce)
• Francja: 406 czołgów 

(36. miejsce)
• Niemcy: 266 czołgów (55. miejsce)
• Wielka Brytania: 227 czołgów 

(58. miejsce)

Kolejnym ważnym elementem bu-
dującym bezpieczeństwo narodowe
są siły Marynarki Wojennej, dysponu-
jące okrętami. Global Firepower w swo-
im rankingu uwzględnia wszystkie ich
typy, w tym lotniskowce, fregaty, okręty
przybrzeżne, desantowe okręty wspar-
cia i jednostki pomocnicze. Najbar-
dziej elitarne są lotniskowce i nie każ-
da armia je posiada. US Navy może
szczycić się ich największą bazą, gdyż
ma na stanie aż 11 lotniskowców. Dla
porównania Chiny posiadają 2, a Rosja
− 1. Z kolei w Europie tymi nobliwymi
okrętami dysponuje Wielka Brytania
(2). Polska Marynarka Wojenna posia-
da 86 jednostek. Możemy pochwalić się
m.in. dwiema fregatami i korwetami,
trzema okrętami patrolowymi, a także
jednym okrętem podwodnym.

Jednostki marynarki wojennej
wybranych państw

• Chiny: 777 jednostek 
• Rosja: 605 okrętów
• Stany Zjednoczone: 484 jednostki
• Francja: 180 jednostek 

(16. miejsce)
• Polska: 86 jednostek (37.miejsce)
• Niemcy: 80 jednostek 

(40. miejsce)
• Wielka Brytania: 75 jednostek 

(42. miejsce)
• Ukraina: 38 jednostek 

(66. miejsce)

Polska armia z roku na rok 
rośnie w siłę

Polska armia może pochwalić się
nie tylko imponującymi militarnymi za-
kupami w ostatnim czasie, ale też wła-
sną produkcją i stosowaniem nowo-
czesnych rozwiązań w zakresie bez-
pieczeństwa i obrony, a także tym, że Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej sukce-
sywnie zwiększa wydatki na wojsko. Za-
pewnia nam to aktualnie 18. pozycję
w zestawieniu. Najwięcej funduszy na
armię przeznaczają kolejno: USA, Chi-
ny, Rosja, Wielka Brytania i Niemcy. 

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że
kraje członkowskie NATO muszą prze-
znaczyć na Siły Zbrojne przynajmniej
2 proc. PKB, Polska w 2021 roku prze-
kroczyła ten próg, inwestując 2,34 proc.
PKB. W tym i przyszłym roku MON pla-
nuje wydać na bezpieczeństwo i obro-
nę naszego kraju jeszcze więcej.

Patrząc na wskaźnik PKB w odnie-
sieniu do inwestycji w armię, Polska jest
w światowej czołówce. Dzięki temu
rośnie potencjał polskiego wojska, da-
jąc nam przewagę nad większością są-
siadujących państw. �
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Polski przemysł 
zbrojeniowy upada

Od lat mówi się o coraz gorszej kondycji polskiej zbrojeniówki, choć nie brakuje także głosów prze-
ciwnych. Kluczem do oceny sytuacji jest porównanie stanu zastanego z tym, który mógłby zostać
osiągnięty, gdyby zostały podjęte inne decyzje administracyjne i gospodarcze. Głównym manka-
mentem jest produkcja, która choć na tle innych państw regionu wypada dobrze, spotyka się z od-
górnym oporem i niekompetentnym procesem decyzyjnym. Dlaczego mimo tak bogatego zaplecza
technologiczno-produkcyjnego wciąż wolimy kupić niż sami produkować? Czy import jest lepszym roz-
wiązaniem od rodzimej produkcji broni i sprzętu wojskowego?

− wolimy kupić niż wyprodukować



P
olskie zakłady zbrojeniowe,
prywatne, państwowe i hy-
brydowe, mają ogromne
zdolności, które nie są w peł-
ni wykorzystywane. O ile pro-

centowy poziom wydatków na zbrojenia
z budżetu państwa w ostatnim czasie
wzrósł, przez lata stan polskiej armii
wciąż pozostawiał wiele do życzenia.
Co ważne, poziom wydatków budże-
towych nie przekłada się na produkcję,
gdyż ogromna część finansowania
trafia na cele związane z naprawami
i serwisem zużywających się jednostek,
które pamiętają jeszcze czasy po-
przedniej epoki, utrzymanie kadr, a tak-
że inwestycje związane z mieniem
wojskowym. 

Aby jasno stwierdzić, jaka jest kon-
dycja polskiej zbrojeniówki, wystar-
czy sprawdzić dane dotyczące eks-
portu. Wartość rzeczywistego ekspor-
tu broni i sprzętu wojskowego z Polski
w 2020 roku wyniosło zaledwie 392 mln
zł. Według renomowanej bazy danych
Stockholm International Peace Re-
search Institute (dalej: SIPRI) polski eks-
port militariów w latach 1990−2010 zaj-
mował między 15. a 25. pozycją. Ostat-
nia dekada 2010−2020 to nagły i utrzy-
mujący się spadek importu (pozycje
między 20 a 35 według SIPRI). Dla przy-
pomnienia: jeszcze w latach 70. XX wie-
ku polski przemysł zbrojeniowy plaso-
wał się w pierwszej dziesiątce świato-
wego eksportu uzbrojenia. 

Natychmiastowy spadek importu
miał miejsce na początku światowego
kryzysu gospodarczego. Na poziom
eksportu wpływa, rzecz jasna, nie tyl-
ko potencjał produkcyjny, ale także
technologiczny, a nawet polityczny
(dyplomatyczny) i biznesowy. Jednak te
i inne płaszczyzny bynajmniej nie
usprawiedliwiają mizernych wyników
i tak intensywnych spadków, zwłaszcza
że utrzymują się one de facto przez
całą poprzednią dekadę. 

Niewykorzystywany 
potencjał zbrojeniówki

Sytuacja polskiego przemysłu zbro-
jeniowego od strony danych importu
i eksportu nie odbiega zanadto od sy-
tuacji innych państw w regionu. Bazu-
jąc na analizach SIPRI, okres od po-
czątku kryzysu Lehman Brothers do
mniej więcej 2016 roku był czasem
względnego pokoju (pomimo, para-
doksalnie, aneksji Krymu przez Fede-
rację Rosyjską). Świadczą o tym staty-
styki importu, którego wartość dyna-
micznie rośnie dopiero po tym okresie. 

I chociaż wszystkie państwa regio-
nu importują broń i sprzęt wojskowy, nie

wszystkie mają alternatywy, takie jak Pol-
ska. Polski przemysł zbrojeniowy skła-
da się zarówno z przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych, jak i technologicznych. Nie
brakuje spółek, które mają charakter
serwisowy i zajmują się przede wszyst-
kim naprawą oraz konserwacją. Ro-
dzimy, silny sektor zbrojeniowy to więk-
sza niezależność i możliwość dostoso-
wania zamówień względem zapotrze-
bowania. Potencjał produkcyjny jest, ale
niepewny, ponieważ brakuje regular-
nych zamówień i planowania długo-
okresowego, które zapewniłyby stabil-
ny rozwój sektora. 

Uznane rozwiązania kontra 
niskie moce produkcyjne

Polska zbrojeniówka ma wiele moc-
nych stron. To m.in. śmigłowce, statki
bezzałogowe, specjalistyczne systemy
ziemia-powietrza. W Centrum Pro-
dukcji Wojskowej Huta Stalowa Wola
stworzono wielokrotnie zachwalane
systemy samobieżne RAK dla KTO
Rosomak. PIT-RADWAR (PGZ) pro-
dukuje doceniane zestawy przeciw-
lotnicze krótkiego zasięgu  POPRAD.
W 2017 roku w Zakładach Mecha-
nicznych Tarnów zostały opracowane
lekkie moździerze LMP-2017. 

W świetle najnowszego konfliktu
w Ukrainie trudno nie wspomnieć
o polskich systemach, które szybko
zdobyły popularność na całym świe-
cie. Kraby i Pioruny fenomenalnie
zdały egzamin w warunkach bojo-
wych. Systemy te − jak i wiele innych,
których nie wymieniliśmy − są przy-
kładem efektywnej polskiej techniki
zbrojeniowej, ale należy je traktować
raczej jako wyjątek niż nadrzędną
regułę. Do tej pory roczna produkcja
zestawów przeciwlotniczych Piorun
wynosiła ok. 300 sztuk. Zdolności pro-
dukcyjne Huty Stalowa Wola w za-
kresie produkcji Krabów wynoszą ok.
20−30 sztuk rocznie. Podobne ten-
dencje dostrzega się w zakresie wy-
posażenia żołnierzy. Radomska Fa-
bryka Broni Łucznik dostarczy 20 tys.
sztuk pistoletów VIS-100 dla Wojsk
Obrony Terytorialnej (przypomnijmy,
że łącznie żołnierzy WOT jest obecnie
ponad 32 tys., a liczba ta stale rośnie).
Podobnych wątpliwości dostarcza
produkcja GROT-ów. Patrząc na same
liczby, można powiedzieć wprost: to
nie produkcja, lecz manufaktura zbro-
jeniowa. 

Polska „musi” importować 
nawet amunicję

Zarówno w Siłach Zbrojnych RP,
jak i w użytku prywatnym oraz spor-

towym, regularnie brakuje amunicji.
Problemy te sięgają trzech dekad.
Braki amunicji uwidacznia także raport
Najwyższej Izby Kontroli z 2020 roku
(dostrzeżono również braki progra-
mów symulacyjnych, kadry instruk-
torskiej i faktycznych, profesjonalnych
szkoleń w ośrodkach szkolnictwa woj-
skowego). 

Największym eksporterem amu-
nicji wśród państw członkowskich Unii
Europejskiej są dziesięciomilionowe
Czechy. Chociaż niektóre rzeczy się
zmieniają, choćby nowe kontrakty na
amunicję dla fabryki Mesko SA, to
jednak daleko nam do pożądanego
stanu. 

Czy import jest koniecznością?
Powyższe przykłady pokazują do-

bitnie, że zapotrzebowanie polskiej
armii nie tylko wciąż nie zostało za-
spokojone, ale − zwłaszcza w dobie
współczesnych zagrożeń − stale ro-
śnie. A to dopiero wierzchołek góry lo-
dowej. Czy to jednak oznacza, że Pol-
ska jest zmuszona do importu? Czy in-
westycje te razem z inwestycjami w pol-
ski przemysł zbrojeniowy tworzą grę
o sumie zerowej? 

Import broni i sprzętu wojskowego
dla Polski możemy podzielić na czte-
ry kategorie ze względu na przyczynę
zapotrzebowania. Pierwsza dotyczy
sprzętów specjalistycznych, których
rodzima produkcja nie jest w stanie
zapewnić, nawet w dłuższym hory-
zoncie czasowym. Do tej kategorii
zaliczymy również zakupy obejmują-
ce sprzęt najnowszej klasy oraz sprzęt
strategiczny, którego posiadanie
znacznie wpływa na jakość możli-
wych realizacji na polu walki. Przy-
kładem tego rodzaju inwestycji im-
portowych będzie pozyskanie dla Pol-
ski m.in. nowoczesnych samolotów
wielozadaniowych Lockheed Martin
F-16 i myśliwców F-35 (w planach). Ko-
lejne przykłady to bezzałogowe dro-
ny tureckie Bayraktar TB2 czy spe-
cjalistyczne systemy obrony przeciw-
rakietowej Raytheon Patriot, nie-
zbędne dla efektywnego operowa-
nia programu „Wisła”.

Druga kategoria przyczyn stoją-
cych za importem sprzętu wojskowe-
go do Polski w ostatnich latach dotyczy
potrzeb, których nie można zrealizo-
wać na rodzimym rynku. Przytoczony
kazus amunicji idealnie klasyfikuje się
do tej grupy. Zaliczymy tu więc te wy-
datki, które mogłyby trafić do polskich
producentów broni i sprzętu wojsko-
wego, jednak ze względu na niskie
moce produkcyjne lub inne problemy
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są przeznaczone dla dostawcy za-
granicznego. 

Trzecia kategoria to zakupy, które
wynikają z braku analizy, strategii lub
po prostu odpowiednich kompetencji
decydentów (w indywidualnych przy-
padkach osobną kwestią mogą być
aspekty lobbingowe). Przykłady moż-
na mnożyć. Ogólnym problemem jest
częsta realizacja zamówień bezoffse-
towych. W konsekwencji brakuje zdol-
ności serwisowania sprzętu, co do-
datkowo kosztuje i wpływa na brak peł-
nych zdolności mobilizacyjnych. Jed-
nym z ostatnich medialnych wyda-
rzeń był zakup najnowszych czołgów
Abrams w bogatej wersji wyposażenia.
Po niedługim czasie portale branżowe
dotarły do informacji w sprawie prze-
starzałego i nieskutecznego rodzaju
amunicji, jaką Ministerstwo Obrony
Narodowej zamówiło dla tego sprzętu. 

Istnieje jeszcze czwarta katego-
ria, która wydaje się najmniej kontro-
wersyjna. Zapotrzebowanie na broń
i sprzęt wojskowy jest duże, ale bardzo
zróżnicowane. Niektóre rodzaje sprzę-
tu znacznie taniej jest kupić, gdy są to
małe ilości. Opracowanie produkcji
wszystkich rodzajów uzbrojenia w Pol-

sce od strony finansowej może być nie-
realne i dalekie od optymalnego roz-
wiązania.  

Strategiczne i długofalowe
inwestycje wiele by zmieniły

Z powyższych przyczyn po-
wszechnego importowania broni do
Polski należałoby usunąć drugą i trze-
cią − z korzyścią dla polskich zakła-
dów zbrojeniowych. Za niewystarcza-
jąco wysokimi mocami produkcyjnymi
polskich przedsiębiorstw nie stoi bo-
wiem gorsza technologia ani marazm,
lecz brak strategicznego podejścia. Po-
ważna strategia o długim horyzoncie
czasowym i odpowiednie dofinanso-
wania mogłyby relatywnie szybko
uzdrowić polski sektor zbrojeniowy. 

W sytuacji, gdy deklarowane za-
potrzebowanie jest niskie, obecne kon-
trakty nie pozwalają na inwestycje
mające na celu wzrost efektywności
i mocy produkcyjnych. Zamiast im-
portować broń i sprzęt wojskowy, śmia-
ło można byłoby postawić na produk-
cję własną, jednak tylko wtedy, jeśli
spełni się powyższe warunki. Tymcza-
sem przez ostatnią dekadę (i nie tylko)
bez względu na zmieniające się tren-

dy społeczno-polityczne dominuje my-
ślenie skoncentrowane na „tu i teraz”.
Jednocześnie wciąż nie rozwiązano
problemów, z jakimi zmagamy się od
lat, m.in. braku odpowiedniej infra-
struktury szkoleniowej czy przesilenia
kadrowego. 

Inwestycje w polski przemysł zbro-
jeniowy zawsze są inwestycjami dłu-
goterminowymi. Wymagają jednolitej,
spójnej i konsekwentnej strategii, od-
powiadającej zarówno na potrzeby
polskiej armii, jak i na potrzeby zwią-
zane z rozwojem i wzrostem konku-
rencyjności sektora w skali między-
narodowej. 

Przede wszystkim jednak wyma-
gają strategii, która nie będzie podat-
na na silne wstrząsy koncepcyjne, po-
wstające na skutek zmian społeczno-
politycznych. Gdyby dekadę temu
w sposób systemowy zapewniłoby się
odpowiednie wsparcie dla rozwoju
Huty Stalowa Wola, kierując się po-
trzebą zwiększenia możliwości pro-
dukcyjnych, obecnie − w dobie za-
grożenia konfliktem zbrojnym − Polska
nie musiałaby kupować koreańskich
K9. Wystarczyłaby rodzima produkcja
− skądinąd lepszych − Krabów. �
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WSK „PZL-KALISZ” S.A. ma bogate tradycje
związane z produkcją lotniczą. Jak te do-
świadczenia mają się do współczesnych po-
trzeb i obecnego profilu działalności firmy?

− 70-letnia tradycja w zakresie
produkcji lotniczej pozwala Spółce
trwale występować w roli podwyko-
nawcy części i wyrobów dla świato-
wych firm lotniczych, tj. Goodrich,
AVIO, Pratt&Whitney czy też Thales
i Ratier Figeac.

Park maszynowy, którym dyspo-
nujemy, pozwala na wykonywanie wy-
robów o wysokim stopniu zaawanso-
wania technologicznego. Jednak ma-
jątek rzeczowy firmy to nie wszystko,
najważniejszym czynnikiem sprawne-
go funkcjonowania na rynku jest po-
tencjał ludzki. Spółka zatrudnia do-
skonałych fachowców, którzy potrafią
wdrożyć do produkcji najbardziej
skomplikowane części.

O tym, że stanowimy doskonałe za-
plecze technologiczne i wykonawcze,
dedykowane do produkcji lotniczej,
świadczy również fakt wdrożenia i sto-
sowania Systemu Jakości, który uzu-
pełniają certyfikaty z zakresu stoso-
wanych technologii oraz świadczo-
nych usług cieplno-chemicznych:
ISO9001:2015, AQAP2110, PART-21,

PART-145, AS9100:2016, NADCAP z za-
kresu obróbki cieplnej, procesów che-
micznych, badań nieniszczących oraz
certyfikat Wewnętrznego Systemu Kon-
troli. Spółka należy do grupy przed-
siębiorstw o szczególnym znaczeniu
gospodarczo-obronnym oraz posiada
koncesję MSWiA na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakre-
sie wytwarzania i obrotu wyrobami
o przeznaczeniu wojskowym lub poli-
cyjnym oraz obrotu technologią.
Produkcja na potrzeby krajowego rynku jest
dla firmy wystarczająca, czy warunkiem suk-
cesu jest dziś eksport?

− Udział rynku krajowego w struk-
turze sprzedaży wynosi ok. 35 proc.,
eksport jest głównym źródłem przy-
chodów spółki. Jak wspomniałem, spół-
ka kooperuje z wieloma światowymi
koncernami branży lotniczej. WSK
„PZL-KALISZ” S.A. od 2014 roku jest
spółką Grupy Kapitałowej Polska Gru-
pa Zbrojeniowa, w związku z czym roz-
wijamy działalność na rynku branży
zbrojeniowej. Uznajemy ten obszar
działalności za nową szansę rynkową,
ponieważ dotychczasowa produkcja
miała czysto cywilny charakter.

Jakie założenia pozwalają przetrwać w cza-
sach kryzysu i wyznaczać ambitne cele na
przyszłość?

− Czas wszelkich światowych kry-
zysów gospodarczych stanowi zagro-
żenie, ale również szansę gospodarczą
dla wielu przedsiębiorstw. W przy-
padku agresji Rosji na Ukrainę można
uznać, że słuszna polityka wzrostu
nakładów na branżę zbrojeniową bę-
dzie stanowić szansę na rozwój pol-
skich przedsiębiorstw skupionych
w GK PGZ. WSK „PZL-KALISZ” S.A.
nie jest tu wyjątkiem. 

Pandemię pozwoliła spółce prze-
trwać niezakłócona produkcja wyrobu
finalnego, czyli silnika Asz62IR, który
znajduje zastosowanie w lotnictwie
cywilnym, agrolotnictwie i pożarnic-
twie.

Odpowiadając na pytanie, ambit-
ne cele należy wytyczać i je realizować,
natomiast o prawdziwym sukcesie de-
cyduje elastyczność i umiejętność do-
stosowania profilu działalności przed-
siębiorstwa do aktualnej sytuacji ryn-
kowej.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Dostosować działalność

Czas wszelkich światowych kryzysów gospodarczych stanowi zagrożenie, ale również szansę go-
spodarczą dla wielu przedsiębiorstw. W przypadku agresji Rosji na Ukrainę można uznać, że słuszna
polityka wzrostu nakładów na branżę zbrojeniową będzie stanowić szansę na rozwój polskich przed-
siębiorstw skupionych w GK PGZ – mówi Jacek Jankowski, prezes WSK „PZL-KALISZ” S.A.

do sytuacji rynkowej
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Ł
ukasiewicz – IMN prowadzi
działalność w ramach czte-
rech kierunków: zrównowa-
żona gospodarka i energia,
zdrowie, inteligentna i czysta

mobilność, obronność i bezpieczeń-
stwo. Od kwietnia 2019 roku Instytut
Metali Nieżelaznych działa w ramach
Sieci Badawczej Łukasiewicz, która jest
trzecią pod względem wielkości siecią
badawczą w Europie.

Instytut od lat współpracuje z Pol-
ską Grupą Zbrojeniową, Wojskową
Akademią Techniczną, Wojskowym
Instytutem Technicznym Uzbrojenia,
Wojskowym Instytutem Techniki Inży-
nieryjnej, MESKO SA, Zakładami Me-
chanicznymi Tarnów SA czy Zakłada-
mi Chemicznymi „NITRO-CHEM” SA.
Posiada doświadczoną kadrę ba-
dawczą, nowoczesną aparaturę, in-
stalacje pilotowe, laboratoria akredy-
towane, linie do produkcji małotona-
żowej. Zespół prowadzi badania apli-
kacyjne i prace rozwojowe i sporządza
ekspertyzy. Przedmiotem działalności
naukowo-badawczej IMN są techno-
logie zasilania oraz materiały dla
obronności.

Flagowymi produktami Łukasie-
wicz – IMN są baterie termiczne z se-
rii BTR, akumulatory lotnicze z serii KSX
oraz bateria pierwotna „ZEW”. Baterie
termiczne z serii BTR powstały w od-
powiedzi na zapotrzebowanie prze-
mysłu zbrojeniowego. Służą jako źró-
dła zasilania układów sterowania ra-
kietowej amunicji inteligentnej (GROM,
PIORUN, BŁYSKAWICA, NAREW, PIRAT,
APR-120, APR-155 i inne), robotów, au-
tomatów specjalizowanych, celów po-
wietrznych oraz systemów i modułów

kosmicznych. Akumulatory lotnicze
z serii KSX dostarczają energii po-
trzebnej do rozruchu silników statków
powietrznych oraz do zasilania po-
kładowej instalacji elektrycznej sa-
molotów i śmigłowców. Natomiast ba-
teria pierwotna „ZEW” przeznaczona
jest do zasilania ratunkowej radiosta-
cji pilota.

W ramach badań nad materiałami
dla obronności zaprojektowano i wy-
konano dodatkowy system modular-
nego opancerzenia kołowych trans-
porterów opancerzonych i platform gą-
sienicowych o odporności balistycznej
na poziomie 2, 3 lub nawet 4 według nor-
my STANAG 4569. W projekcie zasto-
sowano lekkie wielowarstwowe osłony
balistyczne na zewnętrzny modułowy
system osłon przeciwpancernych wraz
z elementami mocowania, służące do
ochrony pojazdów i obiektów przed
pociskami przeciwpancernymi kalibru
7,62−14,5 mm.

W przemyśle obronnym coraz czę-
ściej wykorzystuje się nowe technolo-
gie, w tym Additive Manufacturing
(AM) i Wire Arc Additive Manufacturing
(WAAM). W druku 3D materiał wsa-
dowy w postaci drutu umożliwia wy-
twarzanie obiektów warstwa po war-

Łukasiewicz – IMN

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych (Łukasiewicz – IMN) jest
jednostką badawczo-naukową przemysłu metali nieżelaznych działającą w Polsce od
70 lat. Kompleksowa działalność Łukasiewicz – IMN obejmuje wszystkie fazy pro-
cesu wytwarzania i przetwarzania metali nieżelaznych

od lat dla przemysłu zbrojeniowego

Technologie zasilania

• technologie termicznych baterii rezer-
wowych i baterii specjalnego przezna-
czenia,
• źródła zasilania załogowych i bezzało-
gowych statków powietrznych,
• zasilanie autonomicznych platform
bezzałogowych,
• zasilanie systemów bezpieczeństwa,
• zasilanie układów sterowania obiek-
tów rakietowych i amunicji precyzyjnego
rażenia.

Materiały dla obronności

• nowe technologie lekkiego opance-
rzenia modularnego, 
• modyfikowane stopy ciężkie do amu-
nicji przeciwpancernej,
• technologie wykorzystania druku 3D
do produkcji uzbrojenia,
• stopy wstępne w postaci zapraw
proszkowych do modyfikacji stopów
ciężkich,
• materiały kompozytowe na absorbery
promieniowania elektromagnetycznego.

Baterie termiczne BTR



stwie. Zalety tej technologii to: możli-
wość wytwarzania dużych elemen-
tów, jak i elementów o skomplikowa-
nym kształcie bez porowatości, duża
szybkość depozycji materiału, ograni-
czenie obróbki wykańczającej, mobil-
ność stanowiska, a przede wszystkim
niskie koszty materiału wsadowego.
Technologia WAAM ma zastosowanie
w przemyśle kolejowym, lotniczym,
morskim oraz obronnym.

W Łukasiewicz – IMN trwają sze-
roko zakrojone badania nad projek-
towaniem materiałów wsadowych
w postaci drutu na bazie stopów mie-
dzi przeznaczonych do wytwarzania
przyrostowego oraz opracowaniem
technologii druku takich elementów,
jak: śmigła, turbiny wodne, śruby
okrętowe, elementy wyposażenia
okrętowego.

Do technologii Additive Manufac-
turing (AM) należy także posiadany
przez instytut system do druku 3D - Se-
lective Laser Melting (SLM) umożli-
wiający wytwarzanie elementów me-
talowych o zdefiniowanym kształcie,
których wykonanie metodami kon-
wencjonalnymi jest utrudnione, eko-
nomicznie nieuzasadnione lub nie-
możliwe. Technologia ta pozwala rów-
nież na precyzyjne drukowanie ele-
mentów trójwymiarowych o struktu-
rze porowatej. Zmiana parametrów
druku, takich jak moc lasera, odległość
między liniami skanowania oraz pręd-
kość skanowania pozwala uzyskiwać
materiały o odmiennej strukturze, w tym
nanometrycznej lub amorficznej. Tech-
nologia ta umożliwi wytwarzanie wy-
robów także z metali wysokowytrzy-
małych, których przetwarzanie za po-
mocą technik tradycyjnych jest utrud-
nione.

W procesie SLM jako materiał
wsadowy stasowane są proszki sfe-
ryczne, które mogą być wytwarzane
w instytucie w oparciu o posiadane in-
stalacje do atomizacji gazowej i sfe-
roidyzacji plazmowej.

W ramach prac prowadzonych
nad technologiami wytwarzania inno-
wacyjnych materiałów nowej genera-
cji, w Łukasiewicz – IMN opracowano
technologie wytwarzania hybrydowych
rdzeni magnetycznie miękkich cha-
rakteryzujących się dużym oporem
elektrycznym, wytrzymałością na roz-
ciąganie oraz niskimi stratami mocy,
które wykorzystywane są  do budowy
podzespołów maszyn elektrycznych
oraz dławików filtrów pracujących
w generatorach średnich i dużych
mocy. Znaczne ograniczenie strat w dła-
wikach jest możliwe dzięki stosowaniu

nowoczesnych nanokrystalicznych ma-
teriałów, które charakteryzują się wy-
soką wartością indukcji magnetycznej
≥1,5T w stosunku do stopu typu FINE-
MET (1,2T). Materiały te stanowią rdzeń
nowoczesnej i innowacyjnej grupy dla
zastosowań do najbardziej wymagają-
cych urządzeń stosowanych w ener-
getyce, elektromobilności, narzędziach
przemysłowych, elektrotechnice, me-
dycynie, materiałach specjalnego prze-
znaczenia, w tym militarnych.

Sieć Łukasiewicz oferuje bizneso-
wi unikalny system „rzucania wyzwań”,
dzięki któremu grupa 4 500 naukowców
w nie więcej niż 15 dni roboczych
przyjmuje wyzwanie biznesowe i pro-
ponuje przedsiębiorcy opracowanie
skutecznego rozwiązania wdrożenio-
wego. Angażuje przy tym najwyższe
w Polsce kompetencje naukowców
i unikalną w skali kraju aparaturę na-
ukową. Co najważniejsze – przedsię-
biorca nie ponosi żadnych kosztów
związanych z opracowaniem pomysłu
na prace badawcze. Łukasiewicz w do-

godny sposób wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom biznesu. Przedsiębior-
ca może zdecydować się na kontakt
nie tylko przez formularz na stronie
https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale
także w ponad 50 lokalizacjach: Insty-
tutach Łukasiewicza i ich oddziałach
w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten
sam – wysokiej jakości – produkt lub
usługę.

Badania prowadzone w Łukasie-
wicz – IMN mają charakter komplek-
sowy i realizowane są w pełnej skali:
od badań podstawowych, poprzez
przemysłowe do badań rozwojowych,
w ścisłej współpracy z zespołami i in-
żynierami z przedsiębiorstw. Dużą
część oferty Łukasiewicz – IMN zajmują
projekty z zakresu obronności i bez-
pieczeństwa państwa, a katalog ofe-
rowanych usług i produktów jest nie-
ustannie poszerzany. Zespół kreatyw-
nych ludzi zatrudnionych w IMN – Łu-
kasiewicz z pasją i wielkim zaanga-
żowaniem realizuje prace badawczo-
-rozwojowe. �
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iczebność Wojska Polskiego
z roku na rok się zmienia. We-
dług najnowszych danych
rankingu Global Firepower
Polska aktualnie znajduje się

na 24. miejscu pod względem liczeb-
ności armii, jej uzbrojenia i nakładów
ponoszonych na utrzymanie. 

Na te dane należy jednak patrzeć
ściśle przez pryzmat położenia geo-
strategicznego kraju. Jeśli chodzi o su-
che dane przedstawiające konkretną
liczebność polskiego wojska prezentują
się one następująco. Obecnie w struk-
turach WP jest 112,5 tys. żołnierzy za-
wodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk
Obrony Terytorialnej. W poszczegól-
nych rodzajach Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej służy:

• 62 tys. w Wojskach Lądowych; 
• 36,5 tys. w Siłach Powietrznych;
• 12,6 tys. w Marynarce Wojennej;
• 5 tys. w Wojskach Specjalnych;
• 32 tys. w Wojskach Obrony 

Terytorialnej;
• brak danych o liczbie żołnierzy 

w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni. 

Dla porównania w wyżej wymie-
nionym rankingu bezpośrednio przed
Polską znajduje się Ukraina i Kanada,
a za nami − Szwecja i RPA. Wraz z roz-
wojem i powiększaniem się polskiej ar-
mii rosną również wydatki przezna-
czone na jej utrzymanie i doskonalenie.

Już teraz wiadomo, że w 2023 roku na
polską armię zostanie wydane 2,3 proc.
rocznego PKB (w tym roku to 2,2 proc.).
Prognozy przewidują wzrost nawet do
2,5 proc. 

Do szybkich i zapowiedzianych już
zmian przyczyniła się także sytuacja za
wschodnią granicą. W zaawansowa-
nych pracach jest także Ustawa o obro-
nie ojczyzny. Dzięki niej łatwiejsza ma
być nie tylko modernizacja techniczna
armii, która ma wzrosnąć do 300 tys.
osób. Wśród nich ma być 250 tys. żoł-
nierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy
Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Jak uzbrojona jest 
polska armia? 

Polska armia w 2022 roku wciąż po-
sługuje się zarówno sprzętem kon-
strukcji poradzieckiej, jak i nowocze-
snymi odpowiednikami pochodzenia
rodzimego i zachodniego. Na kolejne
lata już zapowiedziano kilka ciekawych
i naprawdę potrzebnych zakupów
zbrojeniowych. 

Obecnie polska armia posiada
318 jednostek powietrznych,
w tym:

• 69 myśliwców (w tym F-1),
• 29 samolotów bojowych, 
• 32 samoloty transportowe,
• 112 śmigłowców (w tym PZL W-3 Sokół),
• 34 śmigłowce atakujące.

Dodatkowo w skład polskiego woj-
ska wchodzą rakietowe systemy prze-
ciwlotnicze:

• SPZR Poprad (2 sztuki),
• PZR S-200C Wega (1 zestaw, 

6 wyrzutni),
• PZR S-125 Newa-SC (17 zestawów, 

51 wyrzutni).

Wojsko może pochwalić się także
artylerią przeciwlotniczą − armatą
ZU-23-2 i PSR-A Pilica (1 zestaw) oraz
przenośnymi przeciwlotniczymi ze-
stawami rakietowymi Grom i Piorun. 

Jednostki lądowe 
wykorzystują głównie:

• 2,5 tys. czołgów (w tym Leopard 2),
• 12,3 tys. jednostek opancerzonych,
• 1067 szt. artylerii samobieżnej (w tym  

WR-40 Langusta i BM-21 Grad),
• 2 tys. holowanych jednostek 

artyleryjskich,
• 490 szt. samobieżnych wyrzutni 

rakietowych.

Według zapowiedzi rządu jeszcze
w tym roku ma dotrzeć do kraju aż
250 czołgów Abrams. Jest to czołg
produkcji amerykańskiej, stale mo-
dernizowany. Abramsy brały udział
m.in. w inwazji na Irak, a według ofi-
cjalnych danych żaden amerykański
czołg tego typu nie został nigdy znisz-
czony w wyniku trafienia go z wrogie-
go czołgu. Z kolei w 2024 roku mają
w Polsce wylądować pierwsze pol-
skie F-35.  

Jakiego dofinansowania 
może spodziewać się polskie 
wojsko?

Według oficjalnych danych do-
stępnych na stronie wojsko-pol-
skie.pl do 2034 roku planowane są
wydatki na modernizację polskiego
wojska sięgające 524 mld zł, czyli
133 mld dol. Nakłady te mają zostać
przeznaczone na nowe uzbrojenie

polskiej armii
Uzbrojenie polskiej armii wciąż się zmienia, na szczęście na korzyść. Rząd decyduje się na kolejne in-
westycje i modernizację polskiego wojska. Według głośno zapowiadanej Ustawy o obronie ojczyzny
już niedługo liczebność żołnierzy ma wzrosnąć do 300 tysięcy, a wydatki na modernizację armii się-
gną 524 mld zł 

Aktualne uzbrojenie



oraz wyposażenie żołnierzy. Wojsko ma
zyskać m.in. innowacyjne roboty wspo-
magające pracę saperów. Mają one
zapewnić wykrywanie, usuwanie i neu-
tralizację niewybuchów oraz zdalnych
urządzeń wybuchowych. Rząd chwa-
li się, że roboty są opracowane w ca-
łości przez polskich inżynierów i wy-
produkowane w krajowej zbrojeniów-
ce. Z kolei według kolejnego progra-
mu, tym razem o nazwie „Ottokar
Brzoza”, wojsko ma pozyskać kilku-
dziesiąt sztuk niszczycieli czołgów dla
pułku przeciwpancernego.

Wszystkie te podpunkty zostały
podpisane przez szefa MON Mariusza
Błaszczaka 10 października 2021 roku.
Ów dokument jest jednym z ważniej-
szych kontraktów dotyczących obron-
ności naszego kraju. 

Czy szybkie zakupy wojska 
to pasmo porażek?

Wspomniane nowe czołgi Abrams
będą kraj kosztować ponad 20 mld zł.
Do końca 2026 roku żołnierze Wojska
Polskiego mają zacząć użytkować
250 pojazdów tego typu. Minister obro-
ny Mariusz Błaszczak i wicepremier Ja-
rosław Kaczyński zapowiedzieli to w lip-
cu 2021 roku, a kilka tygodni temu,
w kwietniu 2022 roku, umowa została
podpisana. 

Trzeba przyznać, że jak na kontrakt
zbrojeniowy, jest to bardzo szybki czas
realizacji planów. Zakup został prze-
prowadzony w ramach pilnej potrzeby
operacyjnej, co oznacza, że nie odby-
ło się wnikliwe sprawdzanie konku-
rencyjnych ofert. Zakup ten z pewno-
ścią nie został również uwzględniony
w wieloletnich dokumentach plani-
stycznych. Przykładowo w planie mo-
dernizacji technicznej ogłoszonym
3 lata temu pojawił się program „Wilk”
− w uproszczeniu miał to być zakup
nowych czołgów z ich domniemaną
produkcją w Polsce. Nabycie Abram-
sów ma wielu krytyków, którzy są nie-
przychylnie nastawieni właśnie z po-
wodu niezaangażowania polskiego
przemysłu w ich produkcję. 

Według ekspertów do spraw woj-
skowości i obrony militarnej resort
obrony zaczął chodzić na skróty, nad-
używając środka wyjątkowego – pilnej
potrzeby operacyjnej. Podobna histo-
ria dotyczy zakupu dwóch baterii sys-
temu Patriot czy 32 samolotów F-35.
Obie transakcje zostały zawarte w ra-
mach FMS, czyli procedury Foreign Mi-
litary Sales. Po stronie amerykańskiej
jest ona całkowicie transparentna i do-
skonale rozpisana na kolejne kroki.
Niestety, według doniesień, to dokład-

ne przeciwieństwo tego, jak w kwestii
procedur działała polska strona. 

Samochody na stanie 
polskiej armii

15 sierpnia obchodziliśmy święto
Wojska Polskiego. Była to idealna oka-
zja, by sprawdzić i przeanalizować li-
czebność oraz kondycję polskiej armii.
Faktem jest, że o wojsku rzadko kiedy
pamięta się w czasach pokoju. Warto
jednak przypomnieć sobie, że na jego
sprzęt składają się także samochody
do zadań specjalnych. Mowa o na-
stępujących modelach:

Ford Ranger XLT
Ma to być pojazd, który zastąpi wy-

służonego Honkera. Pod maską pra-
cuje tutaj dwulitrowy silnik diesla
o mocy 170 KM. Do jednostek ma do-
celowo trafić 498 tych aut. Kontrower-
syjny pozostaje fakt, że te modele For-
da, oprócz opon, w żaden sposób nie
są przekształcone na potrzeby wojska.
Są to samochody w metalizowanym la-
kierze i z chromowanymi elementami.
Nie mają też m.in. wyciągarek ani
uchwytów na broń. Wątpliwe zatem
jest, że Rangery przejmą w pełni obo-
wiązki ciążące na Honkerach.

Honker
Honker to konstrukcyjnie Tarpan,

zatem ciężko tu mówić o jakiejkolwiek
nowoczesności tych pojazdów. Na wy-
posażeniu wojska jest ich wciąż około
2000 sztuk, z czego 600 to pojazdy spe-
cjalne.

Jelcz
Różne rodzaje Jelcza są po-

wszechnie używane w Wojsku Pol-
skim. Pierwsze egzemplarze Jelcza
442.32 trafiły do służby w 2014 roku, są
to więc pojazdy dość nowoczesne.
Posiadają napęd 4x4, w terenie mogą
przewozić do 4 ton ładunku, a na szo-
sie − nawet 6 ton. W pojeździe zmie-
ści się 24 żołnierzy. Za napęd służy jed-
nostka wysokoprężna o mocy 326 KM.
Może ona pracować także na paliwie
lotniczym i jest odporna na zakłócenia
elektromagnetyczne. Są to podstawo-
we ciężarówki, jednak na podwoziach
Jelcza serii 400, 600 i 800 montowane
są m.in. wyrzutnia rakietowa LANGU-
STA, Zestaw Rozpoznania Artyleryj-
skiego (RZRA) Liwiec czy wozy amu-
nicyjne. 

Humvee
Do dyspozycji polskich żołnierzy

oddanych jest około 200 HMMWV. Są
to samochody otrzymane od Amery-

kanów w 2004 roku w ramach amery-
kańskiej zagranicznej pomocy woj-
skowej Foreign Military Financing. Po-
jazdy pełnią różne funkcje w armii,
w większości są to wozy rozpoznaw-
cze, ale też sanitarki i wozy dowo-
dzenia. 

Rosomaki
Są to kołowe transportery opan-

cerzone. Co ciekawe, pojazdy te pro-
dukowane są w Siemianowicach Ślą-
skich, w zakładach Rosomak SA.
Transportery oparto na licencyjnym po-
jeździe Patria AMV konstrukcji fińskiej.
W znakomitej większości są one wy-
posażone w armatę 30 mm osadzoną
na wieżyczce Hitfist. W polskim wojsku
jest ich ponad 800 sztuk i są one jed-
nymi z bardziej wartościowych sprzę-
tów w służbie. Wykazały się już na kil-
ku misjach. Na podwoziu Rosomaka są
także zbudowane np. moździerze
samobieżne RAK z armatą kalibru
120 mm.

Żmija
Te sprzęty mają zapewnić możli-

wość dynamicznego przemieszcza-
nia się zarówno po drogach, jak
i w trudnym terenie, niezależnie od pory
dnia i nocy oraz warunków klimatycz-
nych. Maszyny zostały przystosowane
do montażu różnych typów uzbrojenia
strzeleckiego, a także transportu dro-
gą powietrzną z wykorzystaniem śmi-
głowców (na zawieszeniu zewnętrz-
nym) i samolotów transportowych.
Łącznie do Wojska Polskiego ma zo-
stać dostarczonych 118 tego typu po-
jazdów. 

Aero
Od 2020 roku Wojsko Polskie ma

w swoich szeregach pojazdy opraco-
wane w kraju na podwoziu Toyoty
Land Cruiser. Pojazd napędzany jest
jednostką diesla 4,2 l o mocy 130 KM.
Auto jest bardzo kompaktowe − jego
długość to zaledwie 3,6 m. Na pace są
dwie wciągarki, blokada mechani-
zmów różnicowych i dwa sztywne
mosty. 

Jak widać, na aktualne uzbrojenie
polskiej armii składa się wiele czyn-
ników. Mowa zarówno o maszynach
bojowych, strukturach wojskowych,
jak i o pojazdach niższego szczebla,
które wykorzystywane są na co dzień
w armii. W całościowym ujęciu za-
gadnienia istotne są również plano-
wane modernizacje. To od nich zale-
ży kondycja polskiej armii w nadcho-
dzących latach. �
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Jaki jest aktualny stan Wojsk Obrony Tery-
torialnej? Czy ich struktura cały czas się roz-
rasta?

− Liczebność WOT w połowie
sierpnia wynosi około 33 tysięcy żoł-
nierzy. W formacji pojawiły się nowe
struktury. Stanowią je trzy brygady
OT oraz nowe bataliony uzupełniają-
ce struktury, których powstanie i osią-
ganie zdolności jest już zaawanso-
wane. Nowo tworzone brygady OT
to: 18. Stołeczna, 19. Nadbużańska
i 20. Przemyska. Ta pierwsza będzie
miała typowy profil miejski – będzie
przygotowywana do obrony Warszawy
oraz prowadzenia w niej działań po-
szukiwawczo-ratowniczych, tzw. Urban
Search and Rescue. 19. i 20. brygada
to struktury formowane w celu wzmoc-
nienia granicy wschodniej. Ich rola
w pewnym sensie będzie zbliżona do
przedwojennego Korpusu Ochrony
Pogranicza.
Co decyduje o tworzeniu nowych formacji
i ich lokalizacjach?

− Składa się na to wiele czynników.
Oczywiście najważniejsze są tzw. po-
trzeby operacyjne, które definiują
między innymi wymagane zdolności
i kształt struktur. Uwzględniamy rów-
nież szczególnie istotny dla WOT ele-
ment – demografię oraz dostępność in-
frastruktury.
Co jest największą zachętą dla tych, którzy
rozważają wstąpienie w szeregi WOT?

− Jest wiele czynników motywują-
cych do podjęcia tej decyzji. Skupię się
na najważniejszych, najczęściej wska-
zywanych przez moich żołnierzy. Pierw-
szym są potrzeby wynikające z po-
strzegania siebie i swojej roli w pań-
stwie i społeczności. Wielu z naszych
ludzi chce po prostu robić „coś więcej”.
Chcą czynnie zaangażować się w dzia-
łania, które postrzegają jako korzystne
dla siebie, rodziny i społeczności. Dru-
gim powodem jest inwestowanie w sie-
bie, własny rozwój, służba pośród lu-
dzi wyznających podobne wartości
– zaspokojenie potrzeby przynależ-

ności. Trzecim jest wybranie drogi do
podporządkowania całego swojego
życia służbie.

Wielu naszych ludzi odnajduje
w swojej służbie powołanie i decydu-
je się zostać żołnierzami zawodowymi.
Często słyszę od 18-latków, którzy
wciąż się uczą, że służba jest dla nich
początkiem usamodzielnienia. Z mo-
jej osobistej perspektywy niezwykle
ważna jest atrakcyjność służby, budo-
wanie z żołnierzami trwałych relacji
wiążących ich z Siłami Zbrojnymi, roz-
wijanie ich kompetencji i talentów. To
wymaga bardzo świadomego, aktyw-
nego i kompetentnego przywództwa na
najniższych szczeblach dowodzenia.
Jak terytorialsi sprawdzili się w ostatnich
kryzysowych latach? Czy byli wsparciem
w walce z pandemią i niesieniu pomocy
uchodźcom z Ukrainy?

− Zrobili swoją robotę. Gdziekol-
wiek miało miejsce ich zaangażowa-
nie, przynosiło zakładane efekty. Nasze
największe operacje to „Trwała Od-

Jesteśmy 
dzieckiem

Zawsze „napędzało” mnie niezadowolenie
i to ono stanowiło odniesienie do mojej po-
trzeby postępu. Ale byłbym głupcem, gdy-
bym nie dostrzegał tego, jak daleko
zaszliśmy w kontekście 2016 roku i jak
wiele osiągnęliśmy. Z pokorą stwierdzam,
jak dalece nie doceniałem potencjału ochot-
ników i skali kompetencji, które wnoszą do
formacji. Z drugiej strony mam świado-
mość, jak daleka droga jeszcze przed nami
i jak wiele musi się wydarzyć, żeby WOT
stał się dojrzałą formacją z ukształtowaną
kulturą organizacyjną i zdolnościami – mówi
gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca
Wojsk Obrony Terytorialnej

trafnych prognoz

Fot. DWOT (3)



porność” i „Silne Wsparcie”. Tylko w ra-
mach tej pierwszej mieliśmy bezpo-
średni kontakt z około 20 milionami Po-
laków. Nasze zaangażowanie w szczy-
cie operacji przekroczyło 8 tysięcy żoł-
nierzy na służbie. Bardzo angażująca
jest operacja związana ze wsparciem
Straży Granicznej, wzmocnieniem
ochrony granicy z Białorusią oraz
wsparciem ludności terenów przy-
granicznych. Jej podstawowa trud-
ność wynika z pełnienia służby przez
naszych żołnierzy poza terenami, z któ-
rych pochodzą. Przypomnę, że nasi żoł-
nierze utrzymują swoje rodziny głów-
nie z pracy poza Siłami Zbrojnymi. Na-
potyka to często sprzeciw pracodaw-
ców, co w praktyce ogranicza dostęp-
ność naszych sił. Staramy się zawsze
poszukiwać kompromisowych roz-
wiązań i ograniczać negatywny wpływ
służby naszych żołnierzy na relacje
z pracodawcą.

Nasza ostatnia operacja pod kryp-
tonimem „Niezawodna Pomoc” jest
ukierunkowana na wsparcie uchodź-
ców z Ukrainy. Zdecydowana więk-
szość z nich to kobiety i dzieci. Mogli-
śmy świetnie zoperacjonalizować
w działaniach fakt, że już co piąty
nasz żołnierz to kobieta. Empatia, za-
ufanie i troska okazały się naszą silną
stroną. To ważne, bo jeśli żołnierze po-
sługują się nimi, to stanowi to dosko-
nały grunt pod rozwijanie i kształto-
wanie silnego przywództwa.

Z pewnością nie zmarnowaliśmy
tych niełatwych lat. Przekuwamy te
doświadczenia w rozwój.
Jak z rozwojem sytuacji geopolitycznej zmie-
niają się wyzwania stojące przed obroną te-
rytorialną? Czy wojna na Wschodzie ma
wpływ na przebieg szkoleń WOT, ich wypo-
sażenie i zadania?

− Tak naprawdę jesteśmy dziec-
kiem trafnych prognoz związanych
z rozwojem sytuacji geopolitycznej.
Nie ma potrzeby zmiany przyjętego kie-
runku działań, co nie znaczy, że nie
wdrażamy do szkolenia pozyskanych
wniosków i obserwacji. Na dzisiaj obej-
mują one programowanie kompeten-
cji wysuniętych obserwatorów ognia,
projektowanie baterii haubic w bry-
gadach oraz rozbudowę kompetencji
medycznych personelu. W kwestii wy-
posażenia niemal wszystko jest za-
programowane w planach pozyskania.
Oby proces zakupów okazał się sku-
teczny.
Czy formacje WOT są przygotowywane rów-
nież do działań będących odpowiedzią na
nowy charakter wojny hybrydowej?

− Tak, poświęcamy temu wiele
uwagi. Z racji terytorialności, stałej
obecności w społecznościach lokal-
nych, jesteśmy naturalnie predyspo-
nowani do działań przeciwhybrydo-
wych. Niemniej musimy pamiętać, iż
podatność na nie ma swoje źródła
głównie w niskiej odporności, siloso-
wości działań własnych oraz słabości

więzi państwotwórczych. Dlatego wie-
le wysiłku poświęcamy na rozwijanie
kompetencji obronnych oraz wzmac-
nianie instytucji krytycznych dla od-
porności państwa. Na przykład wraz
z Akademickim Centrum Komunikacji
Strategicznej rozpoczynamy budo-
wanie kompetencji instruktorskich, któ-
re wykorzystamy do szkolenia perso-
nelu wybranych podmiotów z zakresu
odporności na oddziaływanie infor-
macyjne. Wspieramy Lasy Państwowe
w przysposobieniu wojskowym leśni-
ków. Podobnych działań jest znacznie
więcej.

Reasumując, jesteśmy świadkami
ostrego współzawodnictwa państw,
które przybiera formę działań hybry-
dowych. Przeciwdziałanie im nie może
być reaktywne, musi być rozwijana i co-
dziennie utrzymywana swoista „bańka
antydostępowa” i WOT jest częścią
tego procesu. 
Z czego jest pan najbardziej zadowolony, pa-
trząc nad rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej
na przestrzeni 5 lat od ich powołania?

− Zawsze „napędzało” mnie nie-
zadowolenie i to ono stanowiło odnie-
sienie do mojej potrzeby postępu. Ale
byłbym głupcem, gdybym nie do-
strzegał tego, jak daleko w kontekście
2016 roku zaszliśmy i jak wiele osią-
gnęliśmy. Jestem zadowolony z kapitału
ludzkiego, który składa się na WOT.
Z pokorą stwierdzam, jak dalece nie
doceniałem potencjału ochotników
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i skali kompetencji, które wnoszą do for-
macji. Z drugiej strony mam pełną
świadomość, jak daleka droga jeszcze
przed nami i jak wiele musi się wyda-
rzyć, żeby WOT stał się dojrzałą for-
macją z ukształtowaną kulturą orga-
nizacyjną i zdolnościami. Tutaj czas jest
naszym sprzymierzeńcem, ale i czyn-
nikiem, którego nie można wyelimino-
wać z procesu. Zwyczajnie wciąż go
potrzebujemy. Wspomniane wcześniej
operacje z jednej strony umożliwiły
nam zdobycie zaufania i pozwoliły
zweryfikować zdobyte do tej pory zdol-
ności. Z drugiej strony zabrały czas
i zasoby potrzebne do szkolenia oraz
rozwijania pełnego spektrum doktry-
nalnych zdolności.
Jak sprawdza się współpraca WOT z innymi
służbami, choćby Strażą Graniczną czy GOPR?

− Z GOPR-em poza szkoleniami
jeszcze nie mieliśmy okazji współpra-
cować w większej skali. Za to współ-
praca ze Strażą Graniczną, Policją
oraz Państwową i Ochotniczą Strażą
Pożarną przebiega wręcz modelowo.
W wielkim skrócie formacje te inwe-
stują w nasze zdolności i kompetencje,
a my angażujemy się we wsparcie ich
działań. Oczywiście w ramach man-

datu przysługującego żołnierzom Woj-
ska Polskiego. Na przykład w przy-
padku Policji angażujemy się w dzia-
łania poszukiwawcze osób zaginio-
nych, zaś w ramach współpracy ze
Strażą Graniczną włączamy się w do-
zorowanie granicy z wykorzystaniem
dronów rozpoznawczych. Z kolei stra-
żacy korzystają z naszego wsparcia
przy klęskach żywiołowych o dużej
skali lub podczas długotrwałego usu-
wania ich skutków. Współpraca ze
służbami przynosi dobre owoce i jest
zgodna z naszą filozofią budowy kom-
petencji od ratownika do wojownika.
Jakie wyzwania czekają Wojska Obrony Te-
rytorialnej, aby ich żołnierze byli optymalnie
przygotowani do wsparcia pozostałych ro-
dzajów Sił Zbrojnych i zawodowych żołnie-
rzy WP?

− Zdecydowanie rozwijanie kom-
petencji w zakresie naprowadzania
środków rażenia. Stąd powstanie mo-
delu przygotowania Wysuniętych Ob-
serwatorów Ognia − specjalistów, któ-
rzy docelowo znajdą się w każdym plu-
tonie lekkiej piechoty. W dalszym cią-
gu będziemy utrzymywać obecne po-
dejście do ćwiczeń z wojskami czy też
treningów sztabowych. Nie ma obec-

nie takiego przedsięwzięcia w Woj-
skach Lądowych, w które nie jesteśmy
zaangażowani. Podobna współpraca
od niedawna realizowana jest również
w ramach współpracy sojuszniczej.
Nasi partnerzy postrzegają nas jako
„siły na miejscu”, zdolne do ich wpro-
wadzenia oraz wsparcia w wielu wraż-
liwych obszarach funkcjonowania.
Jakie potrzeby materialne, prawne i organi-
zacyjne jawią się dziś jako kluczowe w świe-
tle dalszego rozwoju struktur WOT, kolejnych
rekrutacji i przeszkolenia adekwatnego do
współczesnych zagrożeń?

− Takich potrzeb wciąż jest wiele.
Dziś na przykład potrzebujemy zde-
cydowanie większej ilości broni wy-
borowej, nowych kamizelek taktycz-
nych czy środków łączności. Ponadto
wciąż istnieje pole do wdrożenia roz-
wiązań prawnych lepiej definiujących
relacje żołnierz – pracodawca. Traci-
my z tego powodu zbyt wielu żołnierzy.
Niemniej dzięki Ustawie o obronie oj-
czyzny zachodzą liczne pozytywne
zmiany, które dobrze oddziałują rów-
nież na WOT.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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fektywna taktyka i umiejętne
wykorzystanie walorów
współczesnej techniki są
właściwą drogą do osiąga-
nia sukcesów w pokonaniu

przeciwnika. Aby osiągać pożądane
efekty, konieczne jest wdrożenie no-
woczesnych rozwiązań, takich jak no-
watorskie szkolenie z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii w postaci
trenażerów i symulatorów.

Symulatory i trenażery powinny
znaleźć zastosowanie we wszystkich
etapach szkolenia, począwszy od szko-
lenia podstawowego, po szkolenie
pododdziałów i oddziałów. W celu
wdrożenia nowoczesnych technologii
w proces szkolenia w Akademii Wojsk
Lądowych stworzono Zakład Symula-
cji Taktycznych, będący częścią Insty-
tutu Dowodzenia. Wykorzystuje on
wszystkie rodzaje symulatorów, co
czyni go liderem w skali kraju.

Zakład stosuje następujące symu-
latory:
• system symulacji konstruktywnej
PACAST
• system symulacji wirtualnej (rys. 1)
• laserowy symulator strzelań (rys. 2)

Wybór symulatora przez kierowni-
ka zajęć/ćwiczenia zależy od etapu
(roku) szkolenia, rodzaju prowadzo-
nych zajęć/ćwiczeń i specjalności woj-
skowej. Stosowane symulatory zna-

cząco zwiększają świadomość skutków
podjętych decyzji, co pozwala w ko-
lejnych etapach eliminować błędy
i podwyższać poziom profesjonalnego
przygotowania żołnierzy i pododdzia-
łów.

Najczęściej realizowane są zajęcia
związane z prowadzeniem działań
taktycznych przez pluton i kompanię.
W ramach tych działań poruszana
jest szeroka tematyka dotycząca obro-
ny, natarcia, działań opóźniających,
uzupełniających, przygotowawczych
(marsze, przebywanie w rejonach ze-
środkowania), działań asymetrycz-
nych i stabilizacyjnych. Podczas reali-
zacji zajęć weryfikuje się i doskonali
procedury taktyczne związane z re-
akcją na ostrzał artyleryjski, bezpo-
średni, uderzenie środków napadu
powietrznego, skażenie, przekraczanie
zapór inżynieryjnych itp.

Symulatory umożliwiają zrozu-
mienie znaczenia wsparcia podod-
działów artylerii, saperów czy lotnictwa
dla powodzenia w boju oraz wagi
dbałości o zapewnienie zabezpiecze-
nia logistycznego. Stanowią nieoce-
nione narzędzie umożliwiające zro-
zumienie zasad walki w specyficz-
nych środowiskach, np. zurbanizowa-
nym, lesistym, górskim itp.

Przebieg planowania, przygotowa-
nia, organizacji i realizacji szkolenia jest

w głównych założeniach podobny do
szkolenia tradycyjnego, jednak wyma-
ga znacznie lepszego przygotowania
metodycznego i doświadczenia. Nie-
właściwe przygotowanie scenariusza,
nieprawidłowy wybór terenu lub składu
ćwiczących uwidocznią się z całą wy-
razistością w trakcie symulacji.

Równie ważne jest, aby świadomy
dowódca motywował podwładnych
do aktywności i większej samodziel-
ności w podejmowaniu decyzji, zgod-
nie ze zmieniającą się sytuacją na polu
walki. Dlatego After Action Review
(AAR) jest najważniejszym elementem
w szkoleniu z wykorzystaniem symu-
latorów. Umożliwia wskazanie błędów
i przedstawienie prawidłowych roz-
wiązań. �

Skuteczne przygotowanie

Dynamicznie zmieniające się warunki prowadzenia działań zbrojnych wskazują, jak ważne dla powo-
dzenia w walce jest profesjonalne przygotowanie dowódców i żołnierzy. Pododdziały posiadające
braki w przygotowaniu militarnym ponoszą znaczne straty. Nabywając niezbędne doświadczenie
i umiejętności dopiero w boju, płacą daninę krwi. Nowoczesna armia nie może ponosić takich kosz-
tów. Należy uczynić wszystko, aby jak najlepiej przygotować żołnierzy do walki

Rys. 1 Zajęcia z wykorzystaniem symulatora VBS3 przygotowujące do zajęć w terenie

do walki dzięki symulatorom

Zastosowanie symulatorów w procesie
szkolenia podchorążych i pododdziałów
pozwala na osiągnięcie następujących
efektów:
• skraca proces szkolenia (szybkie wy-
krycie błędów);
• uatrakcyjnia zajęcia (wiele scenariuszy,
możliwość prowadzenia zajęć dwu-
stronnych, realizm);
• zapewnia oszczędności (zużycie
sprzętu, paliwa i środków bojowych);
• pozwala wypracować procedury tak-
tyczne zbliżone do realnego pola walki.

Rys. 2 Sprawdzające zajęcia w terenie z wykorzystaniem laserowego systemu strzelań
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owództwo Operacji Spe-
cjalnych NATO bacznie
obserwuje dynamicznie
zmieniający się krajobraz
zagrożeń, szczególnie

w kontekście rywalizacji z takimi pań-
stwami, jak Chiny, Iran, Korea Pół-
nocna czy Rosja. Przedstawiciele
NATO coraz bardziej przychylają się
do poglądu, że wiele państw, ale rów-

nież i jednostek pozapaństwowych,
dąży do podważenia istniejących ram
prawa międzynarodowego. NATO
mierzy się dzisiaj z wielowymiarowy-
mi, transregionalnymi zagrożeniami,

Nowe technologie 
dla wojska

Pojęcie wojny z roku na rok się zmienia, a stale rozwijające się technologie oddziałują na funkcjono-
wanie społeczeństw, ale również współczesnej armii. Obecnie już wspomina się o nadchodzącej
czwartej rewolucji przemysłowej. Znacząco wpłynie ona m.in. na sposób pozyskiwania informacji czy
prowadzenia działań rozpoznawczych

– jaka będzie wojna przyszłości?



które coraz częściej trudno jest na-
mierzyć, wskazując konkretnego agre-
sora.

Technologie przyszłości 
– szansa czy zagrożenie?

Hasło „wojna przyszłości” w coraz
większym stopniu dotyczy naszej te-
raźniejszości, m.in. za sprawą bitew to-
czonych w cyberprzestrzeni, gdzie ar-
mie hakerów łamią zabezpieczenia,
wykradają najbardziej strzeżone ta-
jemnice, wpływają na wyniki wyborów.
Od kilku lat w mediach, głównie za-
granicznych, można śledzić regularnie
pojawiające się nagłówki mówiące
o wycieku danych, które trafiają w nie-
powołane ręce, zazwyczaj konkuren-
cyjnego wywiadu.

To poważny problem, z którym
wiele jednostek stara się na bieżąco
walczyć, jednak wciąż rozwijające
się technologie i innowacyjność
w tym przypadku działają na nieko-
rzyść. Ta kompleksowość wojen
i gwałtowny rozwój techniki wymaga
wielkiej uwagi i przezorności. We-
dług Roba de Wijka, dyrektora w Ha-
gue Centre for Strategic Studies, ko-
nieczne jest natychmiastowe zbudo-
wanie wysokiej świadomości sytu-
acyjnej oraz wykorzystanie systemów
antydostępowych (A2/AD) do ochrony
siebie i swoich sojuszników. Równie
ważne jest stosowanie autonomicz-
nych systemów samoobrony czy świa-
dome posługiwanie się urządzeniami
autonomicznymi.

Cyberataki 
– nowy wymiar zagrożenia

Internet oraz cyberprzestrzeń otwo-
rzyły możliwość korzystania z niezna-
nych dotychczas form nauki i pracy.
Stale postępująca cyfryzacja ludzkie-
go życia przejawia się również w sfe-
rze prowadzenia konfliktów zbrojnych.
Świadczy o tym m.in. tworzenie do-
wództw wojsk zajmujących się cyber-
przestrzenią, np. w Chinach, Polsce,
Rosji czy Stanach Zjednoczonych.

Warto zdać sobie sprawę, że na
całym świecie żyje ponad 7 mld osób,
z czego aż 2 mld korzysta z Internetu,
narażając się na potencjalne ataki
w przestrzeni cyfrowej. Na jeszcze więk-
sze zagrożenie cyberatakami wysta-
wione są instytucje i urzędy, które prze-
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chowują dane wrażliwe o obywate-
lach oraz mają dostęp do ściśle strze-
żonych informacji państwowych lub
wojskowych.

Przykładów znaczących i niebez-
piecznych cyberataków nie trzeba
szukać daleko. Trwający konflikt mili-
tarny na terenie Ukrainy i ataki w sfe-
rze dezinformacji czy utrudnienia dzia-
łania wielu sektorom państwowym, to
najlepszy tego dowód.

Według słów Michaiła Fedorowa,
wicepremiera i ministra ds. transfor-
macji cyfrowej Ukrainy, w ciągu 6 mie-
sięcy poprzedzających agresję Rosji na
Ukrainę cyberataki stały się zauwa-
żalnie częstsze i silniejsze. Wicepremier
wspominał o pierwszym dużym ataku
w styczniu 2022 roku. Grupie hakerów
udało się tymczasowo zawiesić pracę
niektórych zasobów państwowych.
Drugi nastąpił w lutym. Był to najwięk-
szy atak DDoS w historii tego państwa.
Szacuje się, że koszt takiego ataku się-
ga nawet miliona dolarów. Co istotne,
przeprowadzono go za pomocą wła-
snego sprzętu, z wykorzystaniem ad-
resów IP na całym świecie.

Dezinformacja kluczowym 
elementem przewagi

Coraz więcej mówi się dziś również
o prowadzeniu wojny dezinformacyjnej.
Kluczowym elementem przewagi sta-
ły się jej pozamaterialne składniki
− działania w sferze informacyjnej:
wiarygodne rozpoznanie, fortel (ma-
skowanie, mylenie), oddziaływanie
psychologiczne, zmniejszające wolę
walki. Takie techniki mają specjalną
nazwę − to „mnożniki siły”. Definiuje
się je jako szeroko rozumianą prze-
wagę informacyjną, czyli zdolność do
zbierania, gromadzenia, przetwarza-
nia i dystrybucji informacji, utrzymania
nieprzerwanego strumienia ich prze-
pływu oraz pełnego jej wykorzystania.

Najważniejsze w tym założeniu jest
zdobycie informacji, które wystarczą
do osiągnięcia zakładanych efektów
w prowadzonym konflikcie. Obecnie
wiele państw stosuje taką politykę
dezinformacji, zasłaniając się troską
o obywatela, ochroną jego dóbr inte-
lektualnych czy materialnych.

Wykorzystanie nowoczesnych
technologii w rozwoju Sił 
Zbrojnych

Nowoczesne technologie są mocno
obecne w strategiach rozwoju Sił Zbroj-
nych. Ten trend od kilku lat utrzymuje się
na całym świecie i jest widoczny szcze-
gólnie w najbardziej rozwiniętych pań-
stwach Europy, ale nie tylko. 

Przeciętny człowiek nie do końca
zdaje sobie sprawę z faktu, że każda
najnowocześniejsza technologia znaj-
duje zastosowanie najpierw w branży
wojskowej. Jednak w pewnym mo-
mencie technologia spotyka się ze
światem komercyjnym, który ją wchła-
nia i znajduje dla niej znacznie szersze
zastosowanie.

Mowa tutaj choćby o powszechnie
wykorzystywanym Internecie, którego
pomysłodawcą był J.C.R Licklider
w 1962 roku. Chciał on stworzyć sieć,
w której połączone ze sobą kompute-
ry będą mogły się komunikować. In-
ternet, który znamy w obecnej formie,
narodził się na początku lat 90. XX wie-
ku. Tim Berners-Lee opracował usługę
world wide web oraz pierwszą prze-
glądarkę internetową. Dziś według
raportu GUS ponad 99 proc. gospo-
darstw domowych z dziećmi ma w Pol-
sce dostęp do sieci.

Internet powstał jako projekt woj-
skowy, z czasem przekształcony w do-
bro światowe. Stany Zjednoczone, Ro-
sja, NATO i inne państwa już dawno
wykorzystują sieć do kontrolowania
wielu aspektów życia i ochrony mili-
tarnej kraju.

Drony 
– bezzałogowe niszczyciele

Bezzałogowe pojazdy bojowe to
obecnie najczęściej wykorzystywane
narzędzie walki na froncie. Pokazały to
działania ukraińskiej armii walczącej
z rosyjską agresją, m.in. wykorzystując
jedne z najgroźniejszych i najskutecz-
niejszych broni współczesnego pola
walki − drony, które mogą przenieść
ładunek maksymalnie jednej tony i po-
siadają w sumie cztery punkty do
montażu uzbrojenia i amunicji o wadze
maks. 400 kg. Różnią się oczywiście
masą, konstrukcją i osiągami, ale ich
zadanie jest wspólne − unicestwiać
różnorodne konstrukcje przeciwnika
oraz niszczyć jego sprzęt wojskowy.

W kontekście wojny rosyjsko-ukra-
ińskiej sporo mówiło się o tureckim dro-
nie taktycznym Bayraktar TB2. Osiąga
on prędkość 220 km/h, ma zasięg 4 tys.
km i może latać na wysokości do
7,6 km, przebywając w powietrzu maks.
27 godz. Z kolei dla rosyjskiego agre-
sora powstaje właśnie ciężki dron woj-
skowy S70 Ochotnik. Będzie on mógł
przenosić uzbrojenie o masie ok. 6 t na
odległość ponad 4 tys. km. Jego wejście
do armii planowane jest na 2024 rok
i z pewnością będzie on jedną z naj-
groźniejszych bezzałogowych maszyn
bojowych na świecie. Mało tego, ta
ogromna konstrukcja ma mieć za-

pewnioną niewidzialność dla rada-
rów wroga, poprzez zastosowanie
charakterystyki stealth.

Czołgi
Coraz częściej mówi się w Polsce

również o bezzałogowych, zdalnych
czołgach bojowych. Te maszyny to
rzeczywistość niedalekiej przyszłości
i sposób na ochronę przestrzeni tery-
torialnej wielu krajów. 

Przyszłość programu „europej-
skiego czołgu” MGCS rozgrywa się na
naszych oczach. Program ten obej-
muje wprowadzenie do służby do ok.
2040 roku czołgu nowej generacji.
Sprzęt ma być opracowany przez gi-
ganta z Francji − Nexter Systems, pro-
ducenta czołgów Leclerc, oraz nie-
miecki duet Krauss−Maffei Wegmann
(KMW) i Rheinmetall Defence, odpo-
wiedzialny za czołgi Leopard 2. Aktu-
alnie prowadzone są badania nad
rodzajem działa, jakie ma być wyko-
rzystane w tej bojowej konstrukcji.

Wizje dotyczące czołgu przyszłości
lub ogólnie broni przyszłości są ku-
szące, ale to wciąż wizje. Uzbrojenie
tworzone jest z resursem 30−40 lat,
więc przynajmniej jeszcze tyle czasu
będziemy obcować z tradycyjną bro-
nią. Wciąż jednak prowadzone są za-
awansowane badania, które zdecy-
dowanie zmienią bieg historii wypo-
sażenia wojska przyszłości.

Co przyniesie przyszłość 
dla wojskowości?

Wojsko stoi przed dużymi zmiana-
mi i mowa tutaj nie tylko o wyposażeniu
bojowym. Współczesny świat niesie ze
sobą dużo wyzwań organizacyjnych, ale
i militarnych. Wojsko, nie tylko polskie,
dąży do nieustannego rozwoju i mody-
fikacji swoich zasobów. Wspomniane cy-
berataki lub dezinformacja to tylko nie-
które z niebezpieczeństw, z którymi
musi radzić sobie obecnie przestrzeń
militarna, jak i struktury państwowe na
świecie. Podobnie jest z unowocze-
śnianiem technologii, które wykorzystuje
na co dzień wojsko. 

Wojna już dawno nie toczy się na
takim polu bitwy, jaki pamięta się z hi-
storii. Ataki prowadzone są również
w cyberprzestrzeni lub poprzez bez-
załogowe maszyny, wykorzystywane do
zadań bojowych. Informowanie spo-
łeczeństwa o zmianach w tej prze-
strzeni należy głównie do mediów. To
one obserwują kroki podejmowane
przez państwa, ich inwestycje czy ba-
dania. Dzięki nim społeczeństwo jest
w stanie śledzić zmiany dokonujące się
na naszych oczach. �
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R
ozbudowane zaplecze ba-
dawcze Instytutu pozwala
na realizację badań na
różnych etapach rozwoju
produktów, poczynając od

badań symulacyjnych/numerycznych,
poprzez eksperymentalne badania
weryfikacyjne, po badania na potrze-
by potwierdzania zgodności w proce-
sach homologacji oraz certyfikacji.
Ponadto w Instytucie podejmowane
są projekty B+R na rzecz innowacyj-
nych produktów o przeznaczeniu woj-
skowym.

Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Przemysłowy Instytut Motoryzacji
działa na podstawie koncesji Nr
B-072/2017, uprawniającej do wyko-
nywania działalności gospodarczej
w zakresie obrotu technologią o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym
oraz wyrobami o przeznaczeniu woj-
skowym lub policyjnym, na których wy-
twarzanie lub obrót jest wymagana
koncesja. Instytut posiada akredytację
wydaną przez Wojskowe Centrum
Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji oraz
Polskie Centrum Akredytacji dla Ze-
społu Laboratoriów i Jednostki certy-
fikującej wyroby.

Pojazdy wojskowe i specjalne
W Laboratorium Badań Pojazdów

realizowane są prace badawczo-roz-
wojowe na rzecz polskiego przemysłu
obronnego dotyczące pojazdów koło-
wych, a dokładniej ich możliwości tak-
tyczno-technicznych w zakresie po-

trzeb realizacji określonych zadań
w różnych warunkach ruchu. W ra-
mach projektów zbrojeniowych prze-
prowadzane są badania pojazdów lo-
gistycznych oraz innych pojazdów
o przeznaczeniu wojskowym. Zakres
badań obejmuje m.in.: trwałość, nie-
zawodność, zdolność pokonywania
przeszkód terenowych, odporność na
działanie warunków środowiskowych,
zużycie paliwa, zasięg, stabilność ru-
chu (statyczną i dynamiczną), prędkość
maksymalną, przystosowanie do trans-
portu lotniczego, jak również skutecz-
ność działania układu kierowniczego
i hamulcowego.

Instytut posiada również kompe-
tencje w zakresie badań pojazdów
do przewozu wartości pieniężnych,
tzw. bankowozów, realizowanych m.in.
w Laboratorium Elektroniki i Akustyki.
W ramach takich badań przeprowa-
dzana jest analiza budowy pojazdu,
poziomu i rodzaju jego zabezpie-
czeń i jego przedziału ładunkowego
oraz sprawdzana jest instalacja elek-
tryczna.

Pojazdy specjalne badane są tak-
że w Laboratorium Bezpieczeństwa Po-
jazdów, które prowadzi badania w za-
kresie bezpieczeństwa biernego po-
jazdów – nie tylko w zastosowaniach
cywilnych, lecz także na potrzeby prze-
wozu osób w pojazdach służb mun-
durowych. Do wiodących badań na-
leżą m.in. badania dynamiczne zabu-
dów przedziałów pasażerskich w po-
jazdach specjalnych (pojazdy służby

więziennej, straży granicznej, pojazdy
policyjne) oraz badania przedziałów
medycznych służb ratowniczych (ba-
dania ambulansów i ich wyposażenia).

Zaawansowane projekty 
o przeznaczeniu 
wojskowym

Instytut współpracuje z Wojsko-
wym Instytutem Techniki Pancernej
i Samochodowej oraz firmą INTAP
Advanced Technology. W ramach tej
współpracy zostanie opracowany „Wie-
lofunkcyjny fotel wyposażony w urzą-
dzenie zabezpieczające kierowcę
i członków załogi pojazdu specjalnego
przed skutkami pionowych obciążeń
dynamicznych o charakterze impul-
sowym”. Efektem projektu będzie fotel
przeznaczony do pojazdów specjal-
nych, w szczególności wozów bojowych
i innego typu pojazdów wojskowych,
wyposażony w układ zabezpieczający
członka załogi przed skutkami wybu-
chu improwizowanego ładunku wy-
buchowego.

Wśród realizowanych w ostatnich
latach projektów warto wymienić rów-
nież projekt ukierunkowany na opra-
cowanie Platformy Autonomicznej
Wsparcia Operacyjnego – elektrycz-
nego pojazdu terenowego dedykowa-
nego dla służb mundurowych oraz
projekt mający na celu zwiększenie nie-
zawodności układu zawieszenia wie-
loosiowych pojazdów terenowych po-
przez zastosowanie nowoczesnych
technik materiałowych. �

Łukasiewicz – PIMOT

Szeroki zakres usług badaw-
czych na rzecz OiB oferowa-
nych przez Łukasiewicz – Prze-
mysłowy Instytut Motoryzacji
obejmuje przede wszystkim
zaawansowane badania wy-
robów o przeznaczeniu spe-
cjalnym

dla obronności
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O
d 2002 roku w ZDZ pro-
dukowany jest Węzłowy
Wóz Kablowy WWK-10/C,
przeznaczony do budo-
wy polowych połączeń

teleinformatycznych. Jego wyposażenie
jest dostosowane do aktualnych roz-
wiązań nowoczesnych systemów do-
wodzenia i łączności oraz zgodne
z obowiązującymi standardami NATO.
Dzięki połączeniu z aparatowniami
łączności i wozami dowodzenia oraz
terminalami abonenckimi zapewnia
wymianę informacji w czasie rzeczy-
wistym w różnych warunkach tereno-
wych, jego uniwersalność sprawia, że
może być stosowany w wojskach lą-

dowych, lotniczych i marynarce wo-
jennej. Wyposażenie WWK-10/C jest
stale aktualizowane do najnowszych
rozwiązań technicznych obecnych na
rynku.

Zakład Doskonalenia Zawodowe-
go w swej ofercie posiada również
anteny spełniające normy wojskowe
i wymagania NATO. Znajdują one za-
stosowanie głównie w radiowej tech-
nice wojskowej, a różnorodność asor-
tymentu umożliwia dopasowanie od-
powiedniego rodzaju anteny do po-
trzeb klienta. Zakład może pochwalić
się także produkcją zespołów kablo-
wych przeznaczonych do budowy we-
wnętrznych sieci abonenckich i polo-
wych węzłów łączności. ZDZ od wielu
lat produkuje też niezawodne hełmo-
fony czołgowe. Zmodernizowana wer-
sja hełmofonu − dzięki wprowadzeniu
nowej generacji laryngofonów przy
możliwej zamianie na mikrofony i przy
zastosowaniu nowoczesnych prze-
łączników napierśnych (również wła-
snej produkcji) − umożliwia współ-
pracę ze wszystkimi systemami łącz-
ności wykorzystywanymi w wozach
bojowych.

Najnowszym produktem, którym
może się poszczycić krakowski Zakład

Doskonalenia Zawodowego, jest sys-
tem do łączności troposferycznej. Może
on znaleźć swoje zastosowanie wszę-
dzie tam, gdzie potrzebna jest możli-
wość bezprzewodowego szybkiego
przesyłu bardzo dużej ilości danych na
odległości ponad 100 km, jest realizo-
wany z pominięciem łączności sateli-
tarnej.

ZDZ wykonuje całą gamę urzą-
dzeń elektronicznych i teleinforma-
tycznych znajdujących zastosowanie
we współczesnym wojsku, ale rów-
nież świadczy usługi w zakresie wy-
konawstwa i produkcji dla rynku cy-
wilnego. Dzięki nowoczesnym wielo-
funkcyjnym obrabiarkom sterowanym
cyfrowo na warsztatach ZDZ można
wykonać większość skomplikowanych
detali wymagających obróbki skra-
waniem.

www.zdz.krakow.pl

Polskie innowacje

ZDZ w Krakowie to jedna z naj-
starszych instytucji szkolenio-
wych i produkcyjnych w Ma-
łopolsce, od ponad 60 lat zwią-
zana z Ministerstwem Obrony
Narodowej, na którego po-
trzeby prowadzi produkcję

Węzłowy Wóz Kablowy WWK-10/C

dla wojska i rynku cywilnego



PAX-4.2m to urządzenie stanowiące rozwiązanie, które umożli-
wia automatyczne łączenie dowolnych standardów optycznych
i elektrycznych obecnych w infrastrukturze NATO, jak i w syste-
mach cywilnych. Sam proces detekcji sygnału, ustawienia urzą-
dzenia i w konsekwencji pracy odbywa się w trybie
automatycznym, bez udziału operatora. Transmisja sygnałów od-
bywa się w 4 niezależnych odseparowanych torach. Dodatkowo
urządzenie posiada funkcjonalność umożliwiającą budowę
punktu dostępowego dla polowego stanowiska dowodzenia.

Interoperacyjność
Automatyczna współpraca ze wszystkimi urządzeniami informatyki
znajdującymi się na wyposażeniu SZ MON, rozwiązaniami NATO
i urządzeniami cywilnymi oraz operatorskimi. Wspierane są m.in.:
STANAG 4640 mod. A + B, STANAG 4640/A, STANAG 4640/B
tryb CSC/IBM wraz ze wszystkimi mutacjami (negacja, kodowanie
bitowe). Interoperacyjność dotyczy warstwy fizycznej w zakresie
mutacji kodowań i technologii SingleMode oraz MultiMode.

Obsługa
Praca w technologii ZEROcfg – bez ingerencji człowieka/opera-
tora, z automatycznym dostosowaniem kodowania liniowego,
detekcji kodów korekcji, mutacji GAP, negacji sygnału oraz try-
bem detekcji prędkości liniowej.

Operator
Podłączenie optyczne bezpośrednio do infrastruktury operatora
(Single Mode 1000BASE-EX lub 1000BASE-LX10) upraszcza bu-
dowę punktów dostępowych. Jedynym aktywnym urządzeniem
w szafie operatora jest PAX-4.2m.

Przyszłość
10-letnia gwarancja wsparcia producenta w zakresie implemen-
tacji kolejnych kodowań lub mutacji istniejących w ramach asyn-
chronicznego Ethernetu.

Upgrade
Interfejs dedykowany do zasobów operatora wspiera prze-
pływność do 2,5 Gb/s. Pozwala to na elastyczne zwiększenie

prędkości dowiązania do systemu w przyszłości. PAX-4.2m jest
gotowy do wyprowadzenia interfejsów polowych jednomodo-
wych (SINGLEMODE) o dowolnej prędkości w zakresie
92/96/100/102/155/622/1000/1250/2125/2500 Mb/s. Modemy
obsługujące transivery optyczne w PAX-4.2m nie posiadają blo-
kad producentów/vendorów.

Innowacyjność
Trzy urządzenia w jednej obudowie aktywowane fizycznym kluczem:
• SEP ABCD: 4 niezależne konwertery optyczne<>elekryczne
z buforem RAM wyrównującym różnice prędkości interfejsów. Za-
letą jest separacja ruchu.
• ALL 1-8 Switch niezarządzany L2 8 portowy. Zaletą jest jedno
połączenie do zasobów operatora (współdzielone).
• CUSTOM Switch 8 portowy z obsługą 802.1Q (QinQ), w tym in-
terfejsy typu TRUNK i Hybrid. Obsługa priorytetów w warstwie
MAC. Zalety to: separacja danych, priorytetyzacja, obsługa na-
tłoków, jedno współdzielone połączenie do zasobów operatora
(współdzielone).
We wszystkich trybach włączony jest na interfejsach Etherneto-
wych mechanizm ZEROcfg − automatyczne wykrywanie i do-
pasowanie parametrów interfejsu. Urządzenia z rodziny PAX są
jedynymi (stan na lipiec 2022 roku) urządzeniami na świecie re-
alizującym taką funkcjonalność.

Wymagania środowiskowe
Urządzenie PAX-4.2m kwalifikuje się do grupy N.14-O-II(A i B) wg
NO-06-A101:2021 i NO-06-A103:2021 (sprzęt wielokrotnego
użycia oraz pracy ciągłej), z poszerzonym zakresem pracy
-40 do+70°C bez wymuszonego przepływu powietrza.
Kompatybilność elektromagnetyczna. Urządzenie spełnia wy-
magania normy obronnej NO-06-A200:2012 w zakresie KCE-02.
PAX-4.2m jest urządzeniem, które zostało skonstruowane, opro-
gramowane i wyprodukowane w Polsce. Producent oraz główni
kooperanci mają siedzibę i zakłady produkcyjne w Polsce.

PAX-4.2m
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F
irma Hottinger Brüel & Kjaer
posiada ponad 80 lat do-
świadczenia w produkcji sys-
temów do pomiaru dźwięku
i drgań.  Współzałożyciel fir-

my dr Per Brüel w 1943 roku zaprojek-
tował pierwszy na świecie produko-
wany seryjnie akcelerometr pomiaro-
wy typ 4303.

Do chwili obecnej firma projektuje
i wytwarza przetworniki drgań jako je-
den z elementów toru pomiarowego.
Są to najczęściej przetworniki mie-
rzące poziom przyspieszenia drgań,
potocznie zwane akcelerometrami.
Wartość prędkości drgań lub prze-
mieszczenia drgań uzyskuje się przez
całkowanie zmierzonego sygnału

w analizatorze, do którego podłącza-
my akcelerometry.

Drgania jako czynnik 
szkodliwy

Jednym z pierwszych obszarów
zastosowania pomiaru poziomu drgań
stała się diagnostyka. W idealnym
urządzeniu nie powstawałyby drgania,
ponieważ dostarczona energia byłaby
całkowicie przetwarzana na pracę
użyteczną. Jednakże w rzeczywistości
transmisja działających cyklicznie sił
doprowadza do powstawania drgań
jako procesu ubocznego. Elementy
urządzenia oddziaływują na siebie
i część dostarczonej energii jest roz-
praszana pod postacią drgań.

Dobrze zaprojektowane urządzenie
charakteryzuje się niskim poziomem
drgań. Ponieważ w trakcie eksploata-
cji urządzenie ulega zużyciu i ele-
menty składowe ulegają deformacji,
prowadzi to z czasem do zmian wła-
ściwości dynamicznych urządzenia.
Pojawia się niewspółosiowość wałów,
zużycie części, niewyważenie ele-
mentów wirujących i zwiększenie lu-
zów. Wszystkie te czynniki znajdują od-
zwierciedlenie we wzroście energii
drgań, która ulegając rozproszeniu
w urządzeniu, wzbudza rezonanse
i w znacznym stopniu zwiększa obcią-
żenie dynamiczne. Przyczyna oraz sku-
tek oddziałują na siebie, a urządzenie
nieuchronnie zmierza ku awarii.

Najprostsze urządzenia diagno-
styczne umożliwiają pomiar szeroko-
pasmowych parametrów poziomu
drgań, takich jak wartość skuteczna
(RMS) lub szczytowa (Peak) przyspie-
szenia lub prędkości drgań, a także
współczynnika szczytu (stosunek war-
tości szczytowej do wartości skutecz-
nej). Poprzez pomiar współczynnika
szczytu można wykryć wiele uszkodzeń
łożysk tocznych i to we wczesnym sta-
dium ich rozwoju. 

Podstawowe mierniki poziomu
drgań umożliwiają pomiar ogólnego

Pomiar poziomu drgań

Drgania, podobnie jak hałas, są czynnikiem niepożądanym, obniżającym komfort życia, ale mogą rów-
nież dostarczyć informacje o stanie technicznym maszyn i urządzeń

Pojedynczy moduł pomiarowy LAN-XI z akumulatorem Li-on jako przenośny rejestrator sygnałów

jako istotny czynnik oceny stanu urządzeń



poziomu drgań w szerokim zakresie
częstotliwości. Mierzony poziom od-
zwierciedla poziom dominujących skła-
dowych częstotliwości drgań, istot-
nych w kontroli stanu urządzeń. Jed-
nakże kiedy te same drgania zostaną
poddane wąskopasmowej analizie
częstotliwości (analiza FFT), uzyskamy
wgląd w poziomy znacznie większej
liczby (być może istotnych) składo-
wych częstotliwości. Im węższe pasmo
analizy, tym wcześniej można wykryć
powiększające się uszkodzenia. 

Przykładowo dzięki zastosowaniu
analizatora drgań typu 2250 można
zautomatyzować analizę sygnałów,
zapisując widmo FFT urządzenia w do-
brym stanie jako widmo referencyjne,
dokonywać pomiarów widm FFT urzą-
dzenia w trakcie eksploatacji i po-
równywać do widma referencyjnego.

Inną metodą jest stworzenie okien
tolerancji przez zdefiniowanie dolnej
i górnej częstotliwości granicznej oraz

określenie dolnego i górnego poziomu
przyspieszenia drgań. Przekroczenie
poziomu drgań powoduje wygenero-
wanie informacji o przekroczeniu po-
ziomu oraz pojawienie się sygnału
o określonym napięciu na wyjściu
analizatora. Analizator 2250 umożliwia
utworzenie do 10 okien tolerancji na
widmie FFT.

Oczywiście analiza poziomu drgań
może być prowadzona za pomocą
urządzeń wielokanałowych opartych
o moduły pomiarowe LAN-XI (dawniej
system PULSE). Możliwe jest synchro-
nizowanie modułów pomiarowych
przez zbiorcze obudowy lub też stwo-
rzenie systemu rozproszonego, gdzie
moduły są rozłożone na dużym ob-
szarze.

Drgania jako czynnik 
pożądany

Dziedziną, w której celowo wytwa-
rzamy drgania o określonych para-

metrach, są testy trwałościowe z uży-
ciem elektrodynamicznych wzbudni-
ków drgań. Za pomocą sterownika
drgań ze stosownym oprogramowa-
niem, wykorzystując pomiar poziomu
drgań na stole wzbudnika z pętlą
sprzężenia zwrotnego, jesteśmy w sta-
nie utrzymać drgania o określonej for-
mie, np. sinus, random, shock itp. w za-
danej ilości cykli testu. Umożliwia to ra-
dykalne skrócenie czasu testów urzą-
dzeń i ich podzespołów w porównaniu
do typowych testów eksploatacyjnych
prowadzonych w warunkach rzeczy-
wistych.

Firma Hottinger Brüel & Kjaer uru-
chomiła produkcję pierwszego na
świecie wzbudnika chłodzonego po-
wietrzem, generującego siłę 80 kN
(Sinus) i przemieszczenia 101,6 mm (4”)
w zakresie częstotliwości do 3 kHz.

www.bruel.com.pl
www.bksv.com
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Przenośny system diagnostyczny bazujący na analizatorze drgań typ 2250 z modułem
programowym analizy FFT (6400 linii) z akcelerometrem jednoosiowym

Wzbudnik typ V8900 ze stołem ślizgowym do testów drganiowych w kierunku 
pionowym i poziomym

Przykłady przetworników drgań produkowanych przez 
firmę Hottinger Brüel & Kjaer

Monitorowanie poziomu drgań silnika z użyciem wysokotemperaturowego akcelerometru
ładunkowego firmy Hottinger Brüel & Kjaer
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Cyfryzacja obejmująca każdy sektor − od ad-
ministracji, przez instytucje publiczne, po fir-
my prywatne − stała się faktem, podobnie
jak ataki hakerskie. Postęp nowych techno-
logii IT, cybernetyki i pokrewnych dziedzin
robi więcej dobrego czy złego?

− Rozwój cywilizacyjny związany
z postępem w nowych technologiach
przyczynia się nie tylko do poprawy ja-
kości życia jednostki, lecz także do po-
wstania coraz to nowych zagrożeń,
także dla całych społeczności, a na-
wet państwa. Jednym z instrumentów
ochrony jest prawo, które zgodnie
z przyjętą polityką państwa reguluje te

obszary działania człowieka, gdzie
samoregulacja czy kodeksy etyczne
nie mogą być jedynym rozwiązaniem.

We współczesnych warunkach nie-
zbędne jest określenie obszarów, w któ-
rych regulacja prawna jest konieczna.
Potrzebna jest także diagnoza obec-
nego stanu prawnego oraz ocena po-
trzeby zmian legislacyjnych, które za-
pewnią prawidłowe funkcjonowanie
społeczeństwa w świecie nowych tech-
nologii. Sama technologia, jej rozwój,
a tym samym rozwój nowych możli-
wości działania człowieka, to dobro,
którego posiadanie i z którego korzy-

stanie wymaga przyjęcia określonych
reguł.
Jak jesteśmy przygotowani do zapobiegania
cyberatakom i reagowania na potencjalne za-
grożenia ze strony hackerów?

− Świat dotarł do momentu, kiedy
powszechne stały się instrumenty in-
formatyczne, których zastosowanie
powoduje potrzebę podjęcia zmian
w myśleniu o funkcjonowaniu jednost-
ki, poszczególnych grup społecznych
i całego państwa. To prawda, że re-
zultatem tego musi być jakaś znaczą-
ca zmiana w postrzeganiu takich za-
grożeń, jak wszelkiego rodzaju cybe-
rataki. Poszczególne państwa budują
swoje zdolności w obszarze cyber-
przestrzeni, opracowują strategie i po-
lityki zwalczania cyberataków oraz
współpracy świata cywilnego i mili-
tarnego, współpracy międzynarodowej.
Ta domena jest rozwijana także w Pol-
sce. Generał Paul M. Nakasone, do-
wódca US Cyber Command i szef
National Security Agency, przedstawia
wysiłki Polski w sferze budowy cyber-
wojsk jako niespotykane i wzorcowe.
W jakim stopniu we współczesny wymiar woj-
ny wpisane są działania z obszaru cyber-
bezpieczeństwa?

− Według Sun Tzu, autora „Sztu-
ki wojny”, w której odnosi się on do
bezpośredniego i pośredniego po-
dejścia do wojny, podejścia pośrednie
są asymetryczne. Jest to umiejętność
dostosowania się do taktyki i doktry-
ny przeciwnika poprzez rozwija-
nie własnej taktyki i doktryny lub po-
przez zastosowanie nowej technologii
w taki sposób, aby pokonać siły ad-
wersarza. Nowe technologie i proce-
sy cyfrowe to elementy w sposób
oczywisty wykorzystywane w działa-
niach wojennych. Nowe formy zagro-
żeń wynikających ze złośliwego opro-
gramowania, kradzieży tożsamości

kryzysu prawdy
Demokracja cyfrowa sprzyja debacie publicznej i wymianie informacji. To nowa forma dyskursu spo-
łecznego. Niezbędne stanie się w przyszłości wypracowanie właściwego modelu demokratycznego
wpływu na przedstawicielski charakter systemu politycznego, tym bardziej że w sferze cyberprze-
strzeni można mówić o tzw. atakach socjotechnicznych. W tym ujęciu główny nacisk kładzie się na
wyobrażenia, domniemania oraz przekonania społeczne. Żyjemy w czasach kryzysu prawdy. Post-
prawda i związane z nią mechanizmy to kluczowe zagrożenie dla wszystkich społeczeństw – mówi
dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, prawnik, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa*

Żyjemy w czasach



w sieci, podszywania się pod oficjal-
ne strony internetowe czy phishingu
tworzą całkiem nowe socjotechniki wy-
korzystywane do pozyskiwania infor-
macji, także nielegalnego, w tym do
kreowania nowych sytuacji sprzyja-
jących konkretnym grupom interesu
– również aktorom państwowym
w kontekście relacji międzynarodo-
wych. Siły Zbrojne poszczególnych
państw zaczynają organizować woj-
ska zajmujące się ochroną cyber-
przestrzeni, zwłaszcza jej części po-
wiązanej z klasycznymi instytucjami
bezpieczeństwa państwa, a także in-
nych sfer państwa wpływających na
codzienne życie obywateli.

W Deklaracji Brukselskiej z 2018 ro-
ku szefowie państw i rządów sojuszni-
czych przyznali, że stoją w obliczu
„wyzwań hybrydowych, w tym kam-
panii dezinformacyjnych i złośliwych
działań cybernetycznych”, a w Dekla-
racji Londyńskiej z 2019 roku zobo-
wiązali się do wzmocnienia „zdolności
NATO do przygotowania się, po-
wstrzymywania i obrony przed takty-
kami hybrydowymi, które dążą do
podważenia naszego bezpieczeństwa
i społeczeństw”.
Dezinformacja i trolling są dziś narzędziami
walki, których nie należy lekceważyć. Jak
można z nimi skutecznie walczyć w czasach
powszechnego dostępu do mediów spo-
łecznościowych i swobody prawa do wypo-
wiedzi?

− Środki podjęte przez poszcze-
gólne państwa w walce z dezinforma-
cją najczęściej dotyczą reaktywnego
odwetu lub proaktywnego powstrzy-
mywania operacji wpływu dezinfor-
macji, począwszy od projektowania or-
ganizacji, czyli określania optymalne-
go sposobu organizacji służb pań-
stwowych, po przeprowadzanie za-
pytań i przesłuchań parlamentarnych,
uchwalanie ustaw, podnoszenie świa-
domości społecznej oraz wyłączanie
sieci i regulowanie rynku mediów.

Jednak można powiedzieć, że rola
mediów cyfrowych, zwłaszcza spo-
łecznościowych, przy analizie kwestii
bezpieczeństwa, jest ściśle powiązana
ze społecznym wymiarem definiowa-
nia zagrożeń, ich identyfikowaniem
i neutralizowaniem. Poszerzenie sfery
bezpieczeństwa państwa i obywateli
o obszar cyberprzestrzeni oraz od-
niesienie do cyberbezpieczeństwa jest
naturalną konsekwencją rozwoju cy-
frowych technologii komunikacyjnych
i sprzężonych z nimi zjawisk społecz-
nych skupionych wokół pozyskiwania,
przetwarzania i dystrybuowania in-
formacji.

Taki schemat z reguły prowadzi do
określonych potrzeb zmian w prawie,
które mają dostosować środowisko
prawne, wytworzyć nowe reguły dzia-
łania społecznego w domenie bez-
pieczeństwa i w ten sposób obniżyć po-
ziom zagrożenia. Także w tak newral-
gicznej sferze, która dotyka jednej z fun-
damentalnych w demokratycznym
społeczeństwie wolności – wolności sło-
wa. I tu pojawia się dylemat zacho-
wania proporcjonalności pomiędzy
takimi wartościami, jak wolność słowa,
a potrzebami związanymi z bezpie-
czeństwem i porządkiem publicznym.
Trzeba przy tym pamiętać, że wol-
ność słowa, zgodnie z regulacjami
międzynarodowymi i Konstytucją RP,
nie jest wartością nieograniczoną, a jej
ograniczenie może nastąpić w wa-
runkach konieczności zapewnienia
właśnie m.in. bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego. Tak będzie w sy-
tuacji dezinformacji. Innym przykładem
jest mowa nienawiści − wtedy prze-
słanką ograniczenia są prawa i wol-
ności innych osób.
W kontekście cyberbezpieczeństwa istotne
wydaje się pojęcie cyberodpowiedzialności.
Gdzie leży granica między zapewnieniem bez-
pieczeństwa narodowego a poszanowaniem
prywatności – jednego z praw obywateli?

− Jako użytkownicy sieci dążymy
do jak najlepszego zaspokojenia swo-
ich potrzeb. Dowiadujemy się, że wie-
le aplikacji działa lepiej, posiadając in-
formacje o naszej lokalizacji. Na pod-
stawie wcześniejszych wyborów w sie-
ci nasi usługodawcy cyfrowi mogą
trafniej i szybciej dopasować swoje
usługi do naszych potrzeb. Dopiero gdy
użytkownicy stają się świadomi, że
ich dane są kopiowane, sprzedawane
i wykorzystywane bez ich wiedzy lub
zgody, zaczynają protestować prze-
ciwko takiej polityce usługodawców.

Według prof. Susan Athey, autorki
tezy o istnieniu cyfrowego paradoksu
prywatności, potencjalni użytkownicy
sieci nie dbają o swoją prywatność
w Internecie, choć deklarują potrzebę
jej ochrony przez państwo. Badania wy-
kazały, że preferencje użytkowników
dotyczące zabezpieczeń prywatności
nie są spójne z ich faktycznymi wybo-
rami w sieci. Bruce Schneier twierdzi,
że „darmowość” to cena specjalna,
a powołując się na różnego rodzaju ba-
dania psychologiczne, wychodzi z za-
łożenia, że ludzie w jej obliczu nie po-
stępują racjonalnie. Darmowość wy-
pacza poczucie kosztów w odniesieniu
do korzyści, a ludzie ostatecznie oddają
swoje dane prywatne za mniej niż są
one warte.

Dotyczy to także sfery prywatnej
w cyberprzestrzeni. Logując się do me-
diów społecznościowych, użytkownicy
nie zastanawiają się nad tym, że ze-
zwalają różnym podmiotom i ich kon-
trahentom na śledzenie − profilowanie
i targetowanie. Z jednej strony w rze-
czywistości podmioty te ograniczają
prywatność użytkowników, aby polep-
szyć swoją ofertę dla rzeczywistych
klientów, na co pozwolenie wyrażają bez
oporu sami użytkownicy. Mamy wtedy
do czynienia z tzw. monetyzacją danych
użytkowników sieci. Z drugiej strony ist-
nieją służby przygotowane do tego,
aby chronić obywateli – jednostki
− przed zagrożeniami w sieci, tymi, któ-
re „przeszły metamorfozę cyfrową”,
np. kradzieżami i oszustwami kompu-
terowymi, ale też zupełnie nowymi,
charakterystycznymi dla środowiska
cyberprzestrzeni, również coraz bardziej
okrutnymi zbrodniami.

Dylemat związany z prawem do
prywatności staje się oczywisty, tyle że
tak jak w świecie realnym, tak tym bar-
dziej w świecie cyfrowym, który jest na-
szą nową rzeczywistością, musimy
pozwolić państwu dla naszego dobra
na wkraczanie w te obszary naszej pry-
watności, gdzie taki przymus admini-
stracyjny jest konieczny. Internet nie jest
już obszarem wolnym od regulacji ani
od działań służb i administracji pu-
blicznej. Nastąpiła tu w ostatnich latach
znacząca i nieunikniona zmiana.
Na ile system prawny w Polsce, w tym Usta-
wa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa RP, zapewnia ochronę w cyberprze-
strzeni i daje poczucie bezpieczeństwa?

− Ustawa o krajowym systemie cy-
berbezpieczeństwa RP to regulacja
wprowadzająca rozwiązania unijne,
określone w dyrektywie NIS. Jednym
z kluczowych celów tych regulacji jest
określenie reguł i organizacji państw
członkowskich w warunkach cybe-
rzagrożeń. Zapewnienie cyberbez-
pieczeństwa to zadanie władzy pu-
blicznej w warunkach zmian społecz-
nych, podyktowanych rozwojem no-
wych technologii. Jak podkreśla Ja-
dwiga Staniszkis, to, co niedawno sta-
nowiło wyznacznik „nowoczesnego”
państwa prawa, zostało zmiecione
przez globalizację, choć ciągle istnie-
je w formie fasady.

Funkcja organizatorska admini-
stracji publicznej, z którą mamy do czy-
nienia w tych rozwiązaniach praw-
nych, jest oczywista. Trzeba przy tym
pamiętać, że ten dotychczasowy wał
ochronny niezależności terytorialnej,
a w związku z tym poczucia bezpie-
czeństwa i odrębności kulturowej oraz
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tożsamości narodowej, został zburzo-
ny. Państwo „sieciowe” wymaga re-
definicji zadań samej instytucji państwa
jako takiego. To z kolei wymaga reor-
ganizacji działań w każdej dziedzinie
życia, a przede wszystkim w tych ob-
szarach, które dotyczą bezpiecznego
funkcjonowania społeczeństwa. To jest
zadanie, które muszą wykonać pań-
stwa członkowskie we własnym za-
kresie, z uwzględnieniem własnego in-
teresu publicznego i przyjętego syste-
mu aksjologicznego.
Czy własność intelektualna jest bezpieczna
w sieci? Jak skutecznie chronić wyniki badań
i innowacyjne technologie, aby nie trafiły
w niepowołane ręce?

− Usługi udostępniania treści on-
line, zapewniające dostęp do dużej ilo-
ści treści chronionych m.in. prawem
autorskim, zamieszczanych przez użyt-
kowników, stały się głównym źródłem
dostępu do treści online. Usługi inter-
netowe są sposobem zapewnienia
szerszego dostępu do dzieł kultury
i utworów oraz oferują sektorowi kultury
i sektorowi kreatywnemu duże możli-
wości rozwijania nowych modeli biz-
nesowych. Chociaż umożliwiają róż-
norodność i łatwy dostęp do treści, nio-
są także ze sobą nowe wyzwania, gdy
treści chronione prawem własności in-
telektualnej są zamieszczane bez
uprzedniego zezwolenia podmiotów
uprawnionych.

Obecnie istnieje duża niepewność
prawna co do tego, czy dostawcy ta-
kich usług wchodzą w zakres czynno-
ści regulowanych prawem autorskim
i muszą uzyskać zezwolenie od pod-
miotów uprawnionych dotyczące treści
zamieszczanych przez użytkowników,
którzy nie posiadają odpowiednich
praw do zamieszczanych treści.
W związku z tym ważne jest, aby
wspierać rozwój rynku udzielania li-
cencji między podmiotami uprawnio-
nymi a dostawcami usług udostęp-
niania treści online. Podmioty upraw-
nione powinny uzyskać odpowiednie
wynagrodzenie za korzystanie z ich
utworów i innych przedmiotów objętych
ochroną. Prawo własności obowiązu-
je także w cyberprzestrzeni. 

W wyroku C401/19 z 26 kwietnia
2022 roku Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej
polskiej skargi na niezgodność z pra-
wem unijnym art. 17 dyrektywy 2019/790
w sprawie praw autorskich i praw po-
krewnych na jednolitym rynku cyfro-
wym (art. 17 reguluje kwestię odpo-
wiedzialności platform, nakładając na
nie obowiązek nadzorowania treści,
które użytkownicy ich usług udostęp-

niają online – przyp. red.) odrzucił
skargę polskiego rządu i potwierdził, że
postanowienia art. 17, które nakłada-
ją de facto obowiązek wprowadzenia
przez platformy internetowe automa-
tycznych filtrów weryfikujących udo-
stępnione online treści, można pogo-
dzić z prawem do wolności wypowie-
dzi i informacji, jeśli spełnione są okre-
ślone warunki, czyli kiedy filtry nie
prowadzą do blokowania legalnych
treści. Zdaniem Trybunału art. 17 dy-
rektywy zawiera gwarancje, które zmi-
nimalizują wpływ filtrowania na tę wol-
ność.

Należy zatem przyjąć, że kluczowe
w ochronie własności w sieci staje się
ustalenie zasad odpowiedzialności.
Dzisiaj tendencja jest taka, aby pod-
miotem odpowiedzialnym był pośred-
nik w sieci – tzw. service provider. Na-
leży mieć nadzieję na szybkie rozwią-
zania krajowe i właściwe uregulowa-
nie kwestii możliwych instrumentów
w walce z piractwem w sieci.
Jakie najważniejsze problemy i wyzwania
wskazałaby pani jako kluczowe na obecnym
etapie rozwoju nowych technologii i ich
ochrony prawnej oraz w kontekście działań
i zagrożeń o charakterze wojennym?

− W toku rozważań dotyczących
zagrożeń jednostki w cyberprzestrze-
ni należy podkreślić, że Internet, po-
wszechnie uważany za najistotniej-
szy element w podsystemie technolo-
gicznym, stanowi ważny środek od-
działywania i źródło cyberaktywności,
a to wpływa na wskazane już zmiany
organizatorskie państwa. Demokracja
cyfrowa to przede wszystkim forma
działania władzy, w ramach której
wymaga się od władzy czy też admi-
nistracji publicznej przeciwdziałania
wszelkim tendencjom negatywnym
dla bezpieczeństwa jednostki w cy-
berprzestrzeni. Narzędzia cyfrowe,
za pomocą których demokracja cy-
frowa realizuje swoje cele, uzupeł-
niają tradycyjne formy sprawowania
władzy publicznej.

Tymczasem należy pamiętać, że
nie jest to forma gwarantująca jedynie
łatwiejszy dostęp do informacji pu-
blicznej czy wymiany koncepcji poli-
tycznych. Nie jest to także jedynie spo-
sób na kontakt obywatela z admini-
stracją rządową czy samorządem te-
rytorialnym. Demokracja cyfrowa
sprzyja debacie publicznej i wymianie
informacji, także międzynarodowej.
To nowa forma dyskursu społecznego.
Niewątpliwie niezbędne stanie się
w przyszłości wypracowanie właści-
wego modelu demokratycznego wpły-
wu na przedstawicielski charakter sys-

temu politycznego, tym bardziej że
w sferze cyberprzestrzeni można mó-
wić o tzw. atakach socjotechnicznych.
W tym ujęciu główny nacisk kładzie się
na wyobrażenia, domniemania oraz
przekonania społeczne, które są na-
sycone znaczeniami i mają wymiar
symboliczny. Żyjemy w czasach kry-
zysu prawdy. Postprawda i związane
z nią mechanizmy to kluczowe zagro-
żenie dla wszystkich społeczeństw.

Innym zagrożeniem, którego jesz-
cze do końca nie doceniamy, jest pro-
filowanie informacji. Przeciętny użyt-
kownik Internetu nie jest świadomy
tego, że docierające do niego infor-
macje są profilowane, tzn. aktywność
internautów jest kontrolowana i spro-
wadza się do zamknięcia jednostki
w ramki tzw. bańki informacyjnej. Me-
toda profilowania w rzeczywistości
polega na wybieraniu określonych tre-
ści, szczególnie za pośrednictwem
kanałów social media, często w opar-
ciu o rekomendacje, które pochodzą
z algorytmów analizujących środowi-
sko użytkownika. W efekcie użytkow-
nicy zamykani są w kręgu ograniczo-
nej rzeczywistości cyfrowej. Ogromny
zasób danych cyfrowych dotyczących
zdrowia, sytuacji finansowej, pocho-
dzenia etnicznego, relacji osobistych,
nałogów, słabości, marzeń i aspiracji
miliardów ludzi jest przetwarzany
w sposób, który nie uwzględnia moż-
liwych ryzyk. Kojarzeniem tego typu da-
nych poza kontrolą osób, których one
dotyczą, są zainteresowani wszyscy, nie
tylko partie konkurujące w wyścigach
wyborczych, lecz także organizacje
terrorystyczne i wrogie państwa. To
podstawowy problem dotyczący wiel-
kich zbiorów danych o obywatelach.
Jak chronić ten zasób przed obcymi
wpływami − to także kluczowe pytanie
w kontekście zagrożeń o charakterze
wojennym.
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Małgorzata Szerfer-Niechaj
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