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Dojrzałość organizacji w świetle teorii 
Maturity of the organization in the light of theory

dr Adam SKRZYPEK*
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Koncepcje, metody, narzędzia

Wprowadzenie

Problematyka dojrzałości pojawia się coraz czę-
ściej w opracowaniach naukowych oraz w działal-
ności przedsiębiorstw. Jest przedmiotem zaintereso-
wania wielu dyscyplin naukowych. Powiązana jest 
z efektywnością, skutecznością, produktywnością, 
wydajnością i doskonaleniem oraz doskonałością. 
Waga problemu stała się przyczyną podjęcia ba-
dań w obszarze dojrzałości organizacyjnej. Celem 
artykułu jest wskazanie na istotę dojrzałości oraz 
dojrzałości organizacyjnej. Metodą badawczą jest 
krytyczna analiza dostępnej literatury przedmiotu. 
Dokonano także analizy bibliometrycznej, wskazu-
jącej na zainteresowanie niniejszą problematyką ba-
dawczą w latach 2000–2018 w oparciu o dane Web 
of Science.

1. Dojrzałość i jej istota

Pojęcie dojrzałości wywodzi się z psychologii 
i oznacza osiągnięcie przez jednostkę pewnego, po-
żądanego stanu pod względem umysłowym i emo-
cjonalnym [11, s. 674–701]. Dojrzałość oznacza 
konieczność kształtowania kultury, struktury, za-
rządzania procesami, by osiągnąć przewidywal-
ność i powtarzalność. Dojrzałość to pojęcie funda-
mentalne w teorii rozwoju, obszarach, dziedzinach 

i dyscyplinach naukowych opartych na tej teo-
rii. Dojrzałość rozumiana jest jako systematyczne 
doskonalenie umiejętności organizacji i procesów 
w niej występujących w celu uzyskania wyższej 
wydajności w określonym czasie. Oznacza to także 
umiejętność dostrzegania źródeł sukcesu oraz za-
pobieganie typowym problemom, pojawiającym się 
w związku z prowadzoną działalnością.

Problematyka dojrzałości jest silnie związana 
z systemem zarządzania organizacją. O dojrzało-
ści systemu zarządzania decyduje nie tyle wdro-
żenie w przedsiębiorstwie konkretnego podejścia 
do zarządzania, standardu zarządzania, metodyki 
usprawniania procesów, modelu samooceny czy 
technologii informatycznej, ile właściwe dopasowa-
nie wszystkich tych elementów do modelu bizneso-
wego [5, s. 45].

 K. Hys wskazuje, że dojrzałość systemu zarzą-
dzania organizacją odzwierciedla stopień jej przy-
gotowania do realizacji określonych zadań w spo-
sób kompleksowy [3, s. 176]. Idea kształtowania 
dojrzałości organizacji ma swoje źródło w rozwoju 
filozofii jakości. Dojrzałość systemu, którą cechuje 
otwartość na otoczenie, może mieć wpływ na reali-
zację celów postawionych przed organizacją. Sys-
tem zarządzania w dojrzałej organizacji powinien 
być skuteczny, efektywny i zdolny do reagowania 
na nadarzające się okazje.

Zobrazowaniu stopnia zainteresowania proble-
matyką dojrzałości służy wykres nr 1. W analizo-
wanym okresie, tj. w latach 2000–2018, powstało 

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

dojrzałość, 
dojrzałość 
organizacji, 
ocena dojrzałości

Dojrzałość to pojęcie fundamentalne w teorii rozwoju i obszarach stanowiących źródło inspiracji. Złożoność 
kategorii dojrzałości zwraca uwagę na wielopoziomowość tego pojęcia. Dojrzałość powiązana jest z efektywnością, 
skutecznością, wydajnością, produktywnością i doskonaleniem organizacji. Zainteresowanie problematyką 
dojrzałości potwierdziła analiza bibliometryczna w oparciu o dane pochodzące z Web of Science. W artykule 
dokonano przeglądu definicji dojrzałości opublikowanych w literaturze polskiej i światowej. Wskazano na istotę 
i znaczenie dojrzałości oraz dojrzałości organizacyjnej.

KEYWORDS ABSTRACT
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maturity of the 
organization, 
assessment of 
maturity

Maturity is a fundamental concept in development theory and in areas that are a source of inspiration. 
The complexity of the maturity category highlights the multilevel nature of this concept. Maturity is 
associated with efficiency, effectiveness, productivity and organisational improvement. Broad interest in 
the issue of maturity has been confirmed by bibliometric analysis based on data from the Web of Science. 
The article reviews the definitions of maturity published in Polish and world literature. 
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8800 prac, które zawierały w swoim tytule frazę 
„Maturity”.

W celu przybliżenia istoty dojrzałości doko-
nano przeglądu wybranych definicji dojrzałości 
(tab. 1).

Z analizy przytoczonych definicji dojrzałości wy-
nika ukierunkowanie na zdolność do:

 osiągania celów organizacji,
 spełnienia oczekiwań interesariuszy,
 doskonalenia.

W literaturze przedmiotu dojrzałość postrzegana 
jest jako:

 stan kompletności, doskonałości, gotowości [15],
 stan określonej doskonałości, która umożliwia 

osiąganie założonych celów [1, s. 457–461],
 zakres, w jakim procesy są jednoznacznie de-

finiowane, zarządzane, opomiarowane, sterowane 
i efektywne (bierze się tu pod uwagę kontekst wy-
miarów oceny dojrzałości) [14, s. 18–27].

2. Dojrzałość organizacji

Pojęcie dojrzałości w odniesieniu do działalności 
organizacji zaczęto stosować pod koniec XX wie-
ku. Po raz pierwszy tego terminu w odniesieniu do 
jakości użył P. Crosby w 1979 roku. Dojrzałość we-
dług P. Crosby’ego oznacza zdolność do profesjo-
nalnego stosowania narzędzi i technik zarządzania 
jakością. Wyróżnił on następujące poziomy dojrza-
łości organizacji: 

 poziom zrozumienia i stosunek do problemów 
wyrażony przez kierownictwo, 

 status organizacji jakości, 
 podejście do problemów, 

 udział kosztów jakości w stosunku do 
wpływów ze sprzedaży, 

 działania na rzecz usprawniania 
jakości, 

 ocena postawy przedsiębiorstwa.
Liczbę publikacji, powstałych w la-

tach 2000–2018, poświęconych dojrzało-
ści  organizacji przedstawia wykres 2. Wy-
nika z niego, że w tym okresie powstało 
113 prac, które zwierały frazę „Organiza-
tion Maturity”.

Pojęcie dojrzałości organizacyjnej mo-
że sugerować, że istnieje jedna idealna 
forma organizacyjna. P. Drucker jednak 
wskazuje, iż „(…) wydaje się oczywiste, 
że coś takiego jak jedna idealna forma 
organizacyjna po prostu nie istnieje. Są 
różne formy organizacji, każda z nich ma 
swoje silne strony, swoiste ograniczenia 
i zastosowania. Widać wyraźnie, że orga-
nizacja nie jest wartością bezwzględną. 
To po prostu narzędzia podnoszące wy-
dajność ludzi pracujących nad wspólnym 
projektem. Dana struktura organizacyjna 
powinna przystawać do określonych za-
dań w określonych warunkach i czasie” 
[4, s. 19]. 

Dojrzałość organizacji to określony, najwyższy 
poziom umiejętności w danym obszarze działalno-
ści, co oznacza osiągnięcie ostatecznego poziomu 
rozwoju [10]. Przez dojrzałość organizacji należy 
więc rozumieć stopień władania nad procesami za-
chodzącymi w firmie – dotyczą one wytwarzania 
produktów, zarządzania na poziomie operacyjnym, 
jak też zarządzania na poziomie strategicznym.

Dojrzałość organizacji określana jest na podsta-
wie weryfikacji spełniania określonych wymagań 
w poszczególnych obszarach procesowych w po-
wiązaniu ze stopniem wdrożenia praktyk przy-
pisanych do obszarów procesowych i wyrażana 
za pomocą określonego poziomu dojrzałości [17, 
s. 253–254].

Dojrzałość występuje w trzech ujęciach [2]:
 rzeczownikowe – dojrzałość (maturity),
 przymiotnikowe (cecha) – dojrzały (mature),
 czasownikowe (czynnościowe, procesowe) 

– dojrzewać. 
Dojrzałość organizacji to pewien poziom umie-

jętności, a także doskonałości, przejawiający się 
w efektywności, skuteczności, produktywności 
i sprawności [17].

 W obszarze zarządzania dojrzałość organizacji to 
pewien poziom umiejętności oraz doskonałości [9, 
s. 125–126].

Dojrzałość wiąże się ze stanem gotowości do 
określonych zachowań, postaw (poglądów) na te-
mat sprawnego działania organizacji. Można ją 
rozpatrywać jako dojrzałość zarządczą, procesową 
w obszarze technologii, jakości, wiedzy czy kultu-
ry, ponadto jako zintegrowaną, obejmującą odpo-
wiedzialność, oraz dojrzałość wyspecjalizowaną, 
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Tabela 1. Przegląd definicji dojrzałości

Definicja Autor

Dojrzałość to stan osiągnięcia pełni rozwoju, stan gotowości do 

określonych zadań, pełne ukształtowanie, posiadanie wszystkich 

typowych cech.

S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Mały słownik języka polskiego, PWN, 

Warszawa 1969, s. 123.

Dojrzałość to pojęcie kluczowe w teorii rozwoju, jednocześnie złożone 

i wielowymiarowe. Wyraża różne aspekty zmiany stopnia dojrzałości 

badanego obiektu.

W. Łukasiński, Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo. PWE 

Warszawa, 2016, s. 93.

Dojrzałość w ujęciu ogólnym to stan, który wykształcany jest stopniowo 

i można ją uznać za efekt pewnego procesu, a osiągana jest poprzez 

kształtowanie się określonych cech, których zbiór jest pewnym 

potencjałem i stanowi o możliwości wykonania zadań. Dojrzałość 

w kontekście organizacji to określony, najwyższy poziom umiejętności 

w danym obszarze działalności, czyli osiągnięcie ostatecznego poziomu 

rozwoju.

K. Kania, Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji 

z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-

komunikacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, Katowice 2013, s. 82–83.

Dojrzałość to stan kompletności, doskonałości, gotowości. J. Simpson, E.S. Weiner, Oxford English dictionary online, Clarendon Press, 

Oxford 1989.

Dojrzałość to stan określonej doskonałości, która umożliwia osiąganie 

założonych celów.

E.S. Anderson, S.A. Jessen, Project maturity in organization, “International 

Journal of Project Management” 2003, t. 21, nr 6, s. 457–461.

Dojrzałość to zakres, w jakim procesy są jednoznacznie definiowane, 

zarządzane, opomiarowane, sterowane i efektywne (bierze się tu pod 

uwagę kontekst wymiarów oceny dojrzałości).

M.C. Paulk, B. Curtis, M.B. Chrissis, C.V. Weber, Capability maturity model, 

version 1.1 „IEEE Software” 1993, t. 10, nr 4, s. 18–27.

Dojrzałość to złożone i wielowymiarowe pojęcie oraz przedmiot badań 

teoretycznych i aplikacyjnych. Uwzględnia stabilność istoty, sensu, sedna 

dojrzałości; ujawnia się wówczas, gdy definiujemy ją w uniwersalnych 

kategoriach rozwoju i na tej podstawie tworzymy eksplikacje 

terminologiczne dojrzałości, która uwzględnia konkretną naturę 

badanego obiektu (człowieka, organizacji).

T. Borys, Dojrzałość człowieka i organizacji, w: E. Skrzypek (red.), Dojrzałość 

organizacji – aspekty jakościowe, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 11–22.

Dojrzałość jest pojęciem szerokim, może oznaczać coś w pełni 

rozwiniętego, czy doprowadzonego do perfekcji.

T.J. Cooke-Davies, Project Management Maturity models, w: P. Morris, J.K. 

Pinto (red.), The Wiley Guide to Managing Projects, Wiley, Hoboken 2004, 

s. 1234–1264.

Dojrzałość to stopień zdolności organizacji do powtarzalności procesów 

wytwarzania oraz zarządzania operacyjnego i strategicznego .

CMMI Product Development Team, Carnegie Mellon University Capability 

Maturity Model Integration version 1.1. CMMI for Systems Engineering. 

Software Engineering, International Product and Process Development and 

Supplier Sourcing, CMU SEI – 2002-TR-011, Software Engineering Institute 

(SEI), Carnegie Mellon University, Pittsburgh 2002.

Dojrzałość to możliwość rozwinięcia zdolności danej organizacji 

w obszarze jej funkcjonowania.

M. Resemann, T. de Bruin, Towards a Business Process Management Maturity 

Model, ECTIS 2005, Proceedings of the Thirteenth European Conference 

on Information Systems, 2005.

Dojrzałość jest kompetentna w zakresie planowania działań, 

definiowania procesów, jasnego, racjonalnego podziału zadań 

i odpowiedzialności, terminowego wykonywania zadań, zachowania 

dyscypliny budżetowej, doskonalenia jakości funkcjonowania 

organizacji, co prowadzi do osiągnięcia produktu o pożądanych cechach 

i właściwościach.

M. Trocki, Zarządzanie projektami, SGH, Warszawa 2009.

Dojrzałość to pewien poziom umiejętności organizacyjnych, który 

świadczy o stopniu przygotowania organizacji do pełnienia zadań 

i realizacji celów w kompleksowy sposób.

E. Skrzypek, Wyznaczniki dojrzałości jakościowej w świetle wyników badań 

„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 

264, s. 401- 411.

Dojrzałość to doskonalenie umiejętności organizacji, jak również 

realizowanych w niej procesów, w celu uzyskania wyższej wydajności 

w określonym czasie. Organizacja powinna dążyć do zdobywania 

dojrzałości w sposób ciągły, konieczna jest tu systematyczność 

w działaniach podejmowanych w ramach procesu ciągłego 

doskonalenia.

M. Hammer, The Process Audit, “Harvard Business Review” 2007, vol. 85, 

nr 4., s. 111–123.

Dojrzałość na poziomie ogólnym to pewien poziom umiejętności 

lub doskonałości, w ujęciu szczegółowym to stopień przygotowania 

organizacji do realizacji określonych zadań w sposób kompleksowy. 

Dojrzałość dotyczy zjawisk, które mogą podlegać zmianom i rozwojowi. 

Proces osiągania dojrzałości wiąże się z doskonaleniem umiejętności 

i osiąganiem pewnych cech.

Proces osiągania dojrzałości związany jest z doskonaleniem umiejętności 

możliwych do osiągnięcia w różnych wymiarach, tj. ekonomicznym, 

społecznym i biologicznym.

M. Juchniewicz, Dojrzałość projektowa organizacji, Biblioteka Project 

Managera, Warszawa 2009, s. 10.

M. Juchniewicz, Analiza czynników kształtujących poziom i strukturę 

dojrzałości projektowej organizacji w Polsce w: P. Wyrozębski, M. 

Juchniewicz, W. Metelski Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu 

projektami. Wyniki badań, SGH Warszawa, 2012, s. 125–126.
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obejmującą podejście procesowe, techniczne, ja-
kość, kulturę, zarządzanie ludźmi i zasobami nie-
materialnymi. Organizację dojrzałą wyróżnia spo-
śród innych organizacji sprawność finansowa, cią-
gły wzrost obrotów i zysków oraz dobra opinia 
wśród klientów, jak również dojrzałość procesów, 
techniki oraz dojrzałość w obszarze zarządzania 
jakością.

Miarą dojrzałości organizacji jest wszechstronne 
zaangażowanie jej wszystkich uczestników w pro-
cesy doskonalenia zarządzania.

Proces osiągania dojrzałości jest powiązany z do-
skonaleniem wszystkich obszarów przedsiębior-
stwa. U podstaw dojrzałości organizacji tkwi prze-
konanie, iż znormalizowane systemy zarządzania 
podlegają zjawisku dojrzewania [8, s.77].

Dojrzałość organizacyjna dotyczy jednocześnie 
organizacji w ujęciu:

 atrybutowym, czyli stopnia zorganizowania za-
sobów i procesów w instytucji,

 czynnościowym, tj. procesu organizowania 
– kształtowania struktur składników organizacji.

 Można zatem mówić o dojrzałości organizacyjnej:
 procesu organizowania – w ujęciu czynnościo-

wym terminu organizacja,
 stopnia zorganizowania – w ujęciu atrybuto-

wym terminu organizacja,
 organizacji w ujęciu rzeczowym jako instytucji. 

Dojrzałość organizacji według T. Wawaka to stan 
pełnego rozwoju i najlepszej jakości. Ponadto doj-
rzałość to najwyższy stopień możliwości i goto-
wości do realizacji danego zadania oraz osiąga-
nie tym samym wysokiego poziomu doskonałości 
[19, s. 126].

Dojrzałość organizacji według M. Portera [13, 
s. 161–185] oznacza, że jest ona świadoma swo-
ich ograniczeń i skłonna do ich eliminowania. 
Podkreśla on także, że sfera operacyjna stano-
wi obszar, który umożliwia wprowadzanie zmian, 

troskę o elastyczność oraz niestrudzone zmierza-
nie do skorzystania ze sprawdzonych, wzorcowych 
praktyk.

Wśród powodów przemawiających za badaniem 
dojrzałości organizacji należy wskazać:

 organizacje o niskim poziomie dojrzałości mogą 
czasem dostarczać znakomitych projektów i progra-
mów; niestety, kierownictwo pracuje w nich często 
w trybie reaktywnym, skupia się na bieżących spra-
wach, terminy i budżety są przekraczane,

 organizacje o wysokim poziomie dojrzałości po-
siadają ustandaryzowane procesy zarządzania pro-
gramami i projektami,

 działania są podejmowane zgodnie z planami 
i zdefiniowanymi procesami,

 procesy są ciągle aktualizowane w oparciu 
o uzasadnienie biznesowe,

 role i odpowiedzialności są zdefiniowane i zna-
ne w całej organizacji,

 dojrzała organizacja realnie patrzy na rzeczywi-
stość i poszukuje sposobów doskonalenia zarządza-
nia we wszystkich obszarach funkcjonowania.

Ocena poziomu dojrzałości organizacji może przy-
nieść organizacji wiele korzyści, w tym [3, s. 40]: 

 zdyscyplinowane i usystematyzowane podej-
ście do poprawy i usprawniania działalności, 

 ocenę opartą na faktach, spójność kierunków 
działania w określaniu tego, co należy realizować,

wskazanie kierunków i sposobów szkolenia za-
łogi w zakresie doskonalenia zarządzania, integro-
wanie różnych inicjatyw organizacyjnych w zwy-
kłe procesy, 

 skuteczne diagnozowanie, obiektywną ocenę 
w odniesieniu do szeroko uznawanych kryteriów, 
wypracowanie środków mierzenia postępu w czasie 
poprzez okresowe samooceny,

 działania usprawniające procesy, metodykę do-
stosowania samooceny we wszystkich obszarach 
zarządzania,

Definicja Autor

Dojrzałość to stopień umiejętności strategicznego doboru i powiązania 

procesów i operacyjnego zarządzania nimi w aspekcie funkcjonalnym, 

intelektualnym i instytucjonalnym. Takie rozumienie pojęcia dojrzałości 

ukazuje jego kompleksowość, pragmatyczny cel oraz zakres jej oceny.

S. Nowosielski, Dojrzałość procesowa a wyniki ekonomiczne organizacji, 

w: T. Borys, P. Rogala (red.), Orientacja na wyniki. Modele, metody i dobre 

praktyki, Prace Naukowe UE nr 264, Wrocław 2012, s. 354–369.

Dojrzałość to stan pełni rozwoju i najlepszej jakości, wysoki stopień 

możliwości i gotowości do realizacji określonych zadań oraz osiąganie 

wysokiego poziomu i doskonałość kogoś lub czegoś.

T. Wawak, Dojrzałość organizacyjna szkół wyższych w: E. Skrzypek (red.) 

Dojrzałość procesowa organizacji i dojrzałość w zakresie wiedzy, UMCS 

Lublin, 2013, s. 125–146.

Dojrzałość to konsekwencja dojrzewania, wzrostu i rozwoju, zarządzania 

zmianami oraz doskonalenia.,

T.B. Kalinowski, Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, s. 38–39.

Dojrzałość wiąże się ze stanem gotowości do określonych zachowań, 

postaw i poglądów na temat sprawnego działania organizacji. Można 

ją rozpatrywać jako dojrzałość zarządczą, procesową, w obszarze 

technologii, kultury, jakości i wiedzy, ponadto jako dojrzałość 

zintegrowaną i wyspecjalizowaną.

A. Skrzypek, Dojrzałość organizacyjna i jej wpływ na doskonalenie 

zarządzania przedsiębiorstwem, „Problemy Jakości” 2014, nr 11, s. 8–12.

Dojrzałość to zdolność organizacji oraz realizowanych przez nią procesów 

do systematycznego dostarczania coraz lepszych rezultatów .

S. Tkaczyk, Organizacja dojrzała – dalsze wyzwania, w: E. Skrzypek (red.), 

Dojrzałość organizacji – aspekty jakościowe, Wyd. UMCS, Lublin 2013, 

s. 47–51.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o wskazaną literaturę

Tabela 1. Przegląd definicji dojrzałości (cd.)
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Dojrzałość organizacji w świetle teorii

wypracowanie sposobów kreowania i promo-
wania dobrej pracy i odpowiedzialności wśród za-
łogi, promocję dobrze pracujących ludzi oraz moż-
liwość dzielenia się wiedzą, nagradzanie osiągnięć,

wypracowanie sposobu na porównanie pracy 
poszczególnych komórek i porównanie się z inny-
mi organizacjami.

Dojrzałość organizacyjna przedsiębiorstwa rozu-
miana jest jako osiągnięty przez daną organizację 
poziom profesjonalizacji kluczowych rozwiązań or-
ganizacyjnych, procesów i podejmowanych dzia-
łań, a także ich zgodności z najlepszymi praktyka-
mi w obszarze funkcjonowania organizacji i zarzą-
dzania nią.

Podsumowanie

Dojrzałość to stan osiągnięcia pełni rozwoju lub 
gotowości do zrealizowania określonych zadań. 
Dotyczy ona zjawisk, które mogą podlegać zmianie 
oraz rozwojowi. Dojrzałość organizacyjną kształ-
tują systemy i tworzące je rozwiązania szczegóło-
we, które mają istotny wpływ na proces tworzenia 
wartości dla interesariuszy. Są ważne w kontek-
ście ochrony wartości firmy oraz mają duże zna-
czenie dla niezakłóconego, zgodnego z wymogami 
prawa, prowadzenia bieżącej działalności. Dojrza-
łość wskazuje stopień przygotowania organizacji 
do realizacji określonych zadań, a skuteczność, 
efektywność i produktywność to cechy, które są 
przejawami wysokiej dojrzałości. Proces osiągania 
dojrzałości jest związany z doskonaleniem umie-
jętności oraz osiąganiem pewnych, określonych 
i ważnych cech.

Wynik oceny stopnia dojrzałości powinien do-
starczać informacji na temat usprawniania dzia-
łalności organizacji [12, s. 355–357]. Zmierzanie 
w kierunku dojrzałości organizacji rozumianej 
kompleksowo, a więc uwzględniającej dojrzałość 
w zakresie wiedzy, jakości, projektów, procesów 
i obsługi klienta, staje się ważnym zadaniem or-
ganizacji funkcjonujących w zmiennym i konku-
rencyjnym otoczeniu. Realizacja tego zadania wy-
maga wiedzy, doświadczenia, umiejętności i chęci 
działania.

Organizacja powinna dążyć do zdobywania doj-
rzałości w sposób ciągły. Konieczna jest tu systema-
tyczność w działaniach podejmowanych w ramach 
procesu ciągłego doskonalenia [6]. Dojrzałość orga-
nizacji to pewien poziom umiejętności organizacyj-
nych, który świadczy o stopniu przygotowania or-
ganizacji do realizacji celów w kompleksowy spo-
sób [16, s. 401-411]. Dojrzałość to stan zdolności 
organizacyjnych, które powinny podlegać stałemu 
procesowi doskonalenia.

Bibliografia
 [1]  Andersen Erling S., Svein Arne Jessen. 2003. “Project 

maturity in organization”. International Journal of Project 
Management 21(6): 457–461.

 [2]  Borys Tadeusz, Piotr Rogala (red.). 2011. Doskonalenie 
i doskonałość. W Doskonalenie sformalizowanych systemów 
zarządzania, 7–8. Warszawa: Difin.

 [3]  Bugdol Marek. 2005. Praktyczne możliwości stosowania 
metody samooceny. Q Jakości 2(11): 40.

 [4]  Drucker Peter F. Zarządzanie w XXI wieku – wyzwania, 19. 
Warszawa: MT Biznes sp. z.o.o.

 [5]  Haffer Rafał. 2011. Samoocena I pomiar wyników działal-
ności w systemach zarządzania przedsiębiorstw: w poszu-
kiwaniu doskonałości biznesowe, 45. Toruń: Wydawnictwo 
naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 [6]  Hammer Michael. 2007. “The Process Audit”. Harvard Busi-
ness Review 85(4).

 [7]  Hys Katarzyna. 2016. „Wybrane modele dojrzałości systemu 
zarządzania jakością w organizacji”. Prace Naukowe Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Sieci międzyorganiza-
cyjne, procesy i projekty w erze paradoksów (421):176. 

 [8]  Jedynak Piotr. 2007. Ocena znormalizowanych systemów 
zarządzania jakością. Instrumenty i uwarunkowania warto-
ści, 77. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 [9]  Juchniewicz Mateusz. 2012. Analiza czynników kształtują-
cych poziom i strukturę dojrzałości projektowej organizacji 
w Polsce. W Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu 
projektami, 125–126. Oficyna Wydawnicza SGH. 

[10] Kania Krzysztof. 2013. Doskonalenie zarządzania procesami 
biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrza-
łości i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Katowice: 
Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

[11] Moffitt Terrie E. 1993. “Adolescence-limited and life-course-
persistent antisocial behavior: a developmental taxonomy”. 
Psychological Review 100(4): 674–701.

[12] Nowosielski Stanisław. 2012. „Dojrzałość procesowa 
a wyniki ekonomiczne organizacji”. Prace Naukowe Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Orientacja na wyniki 
– modele, metody i dobre praktyki (264): 355–357.

[13] Porter Michael E. 2005. „Czym jest strategia”. Harvard Busi-
ness Review Polska (29–30): 161–185.

[14] Paulk Mark C., Bill Curtis, Mary Beth Chrissis, Charles V. 
Weber. 1993. “Capability maturity model, version 1”. IEEE 
Software 10 (4): 18–27.

[15] Simpson John, Edmund Weiner. 1989. Oxford English dic-
tionary online. Oxford: Clarendon Press.

[16] Skrzypek Elżbieta. 2012. „Wyznaczniki dojrzałości jakościo-
wej w świetle wyników badań”. Prace Naukowe Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Orientacja na wyniki 
– modele, metody i dobre praktyki (264): 401–411.

[17] Smagowicz Justyna. 2017. „Kryteria dojrzałości a obszary 
procesowe w modelu dojrzałości organizacji w dziedzinie 
zarządzania kryzysowego”. Studia i Materiały Wydziału 
Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zarządzanie kryzyso-
we i bezpieczeństwo 21(4): 253–254.

[18] Tkaczyk Stanisław. 2013. Organizacja dojrzała – dalsze 
wyzwania. W Dojrzałość organizacji – aspekty jakościo-
we, 47–51. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie.

[19] Wawak Tadeusz. 2013. Dojrzałość organizacyjna szkół wyż-
szych. W Dojrzałość procesowa organizacji i dojrzałość 
w zakresie wiedzy, 126. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie.



7

2019 C z e r w i e c

Współczesne uwarunkowania podnoszenia jakości 
użycia wojsk lądowych w operacji obronnej
Contemporary conditions for improving the quality of the use 
of land forces in defensive operations

prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO, płk. rez.*

DOI: 10.15199/46.2019.6.2

Jakość i bezpieczeństwo

„Mamy ogromnie rozwinięte granice, a w stosun-
ku do nich za mało wojska. 

Przy tym wszystkim mamy do czynienia w spo-
łeczeństwie z tak niskim poziomem myślenia o rze-
czach wojska i obrony, że mówiąc do ludzi o tych 

trudnych zagadnieniach, mówi się jak w próżnię – tak 
trudne zadania stawiając, nie znajduje się odzewu. 
Jest to jeszcze jedna dziedzina, w której triumf święci 
u nas specjalnego rodzaju analfabetyzm. O sprawach 
strategicznych, sprawach obrony, wojska, ogół nasz 
nie nauczył się jeszcze myśleć, a nawet słuchać”.  1

Marszałek Józef Piłsudski

1 Ćwiczenia wojskowe realizowane w SZ RP w latach 2013–2018.

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

wojska lądowe, 
potencjał bojowy, 
obrona narodowa, 
operacja obronna

Wysokie wymogi stawiane przed wojskami lądowymi przyczyniają się do prowadzenia nieustannych analiz 
i ocen wyposażenia, organizacji i funkcjonowania wojsk lądowych jako podstawowej bazy do tworzenia po-
tencjału obronnego państwa. Wojska lądowe nieustannie zmieniają się. Jest to normalne zjawisko wynikające 
z dążenia do poprawy jakości i efektywności działań w ramach aktywnego kształtowania obronności państwa 
polskiego. Ten ewolucyjny proces w dobie dynamicznie zmieniających się warunków i pojawiania nowych 
wyzwań oraz przeobrażania zagrożeń jest nieodzowny, bowiem w XXI wieku sprostać wszelkim zagrożeniom 
oraz być w gotowości do wsparcia państwa mogą tylko nowoczesne siły zbrojne. 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie współczesnych zagrożeń militarnych oraz uwarunkowań uży-
cia wojsk lądowych w operacji obronnej RP. Tak określony cel oraz przedmiot badań stanowił podstawę do 
sformułowania głównego problemu badawczego zawartego w pytaniu: Jak we współczesnych uwarunkowa-
niach należy planować użycie wojsk lądowych w operacji obronnej? 
W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych (analiza, synteza, uogólnienie, porównanie, wnio-
skowanie, dedukcja i analogia) i empirycznych (obserwacja1, sondaż diagnostyczny) dotyczące miejsca i roli 
wojsk lądowych w operacji obronnej, zagrożeń militarnych dla wojsk lądowych oraz sposoby obliczania po-
tencjału bojowego i wizje przyszłościowe struktur, wyposażenia i działania wojsk lądowych.

KEYWORDS ABSTRACT

land forces, 
combat potential, 
national defense, 
defensive operation

High demands placed on land forces contribute to ongoing analyzes and assessments of equipment, 
organization and operation of land forces as the basic base for creating the defense potential of the state. 
Land forces are constantly changing. This is a normal phenomenon resulting from the striving to improve 
the quality and effectiveness of activities as part of the active development of the defense of the Polish 
state. This evolutionary process in the era of dynamically changing conditions and the emergence of new 
challenges and transformation of threats is indispensable, because in the 21st century, all threats can be 
met and only modern armed forces can be ready to support the state.
The purpose of this article is to present contemporary military threats and conditions for the use of land 
forces in the defense operation of the Republic of Poland. Such a specific goal and subject of research formed 
the basis for formulating the main research problem included in the question: How should the use of land 
forces in a defense operation be planned in modern conditions?
The article presents the results of theoretical research (analysis, synthesis, generalization, comparison, 
inference, deduction and analogy) and empirical (observation, diagnostic opinion) concerning the place and 
role of land forces in defense operations, military threats to land forces, ways calculating combat potential 
and future visions of structures, equipment and operations of land forces.

* Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojcie-
chowskiego w Kaliszu, Profesor zwyczajny – Kierownik Katedry Zarządzania 
i  Dowodzenia, Wydział Nauk Społecznych i  Humanistycznych; e-mail: 
j.wolejszo@pwsz-kalisz.edu.pl 
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JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Współczesne uwarunkowania podnoszenia jakości użycia wojsk lądowych w operacji obronnej

Wprowadzenie

Doświadczenia z ostatnich konfliktów wskazu-
ją, iż współczesne i przyszłe operacje połączone, 
a w nich operacje lądowe, charakteryzować się bę-
dą dużą złożonością i wielowymiarowością ich pro-
wadzenia, brakiem jednoznacznie określonej rubie-
ży styczności wojsk oraz wieloma innymi czynni-
kami, w tym głównie możliwością angażowania się 
w konflikt sił – innych niż wojskowe.

Zatem istota współczesnej operacji lądowej 
(rys. 1) przejawiać się będzie w umiejętnej synchro-
nizacji działań i wysiłków wszystkich uczestniczą-
cych w niej sił i środków walki wojsk lądowych (ro-
dzajów wojsk) przy wykorzystaniu ich zróżnicowa-
nych możliwości bojowych, w ramach wspólnych 
działań ukierunkowanych na zapewnienie dowód-
cy osiągnięcia celu operacji. 

Wojska Lądowe, spełniając zasadniczą rolę w sys-
temie obronności państwa, wspólnie z pozostałymi 
rodzajami Sił Zbrojnych, przeznaczone są głównie do 
zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności gra-
nic Rzeczypospolitej Polskiej. Przeznaczone są do za-
pewnienia obrony i niepodzielności terytorium pań-
stwa, nienaruszalności jego granic lądowych, odpar-
cia agresji potencjalnego przeciwnika z każdego kie-
runku w ramach przeciwstawienia się każdej formie 
zagrożenia militarnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasadniczym wyznacznikiem zakresu wszelkich 
działań wojsk lądowych jest z pewnością charakter 
i zakres zagrożeń. Nie ulega również wątpliwości, 
iż głównymi zadaniami przypisywanymi wojskom 
będą nadal zadania o charakterze militarnym, choć 
w praktyce mogą one występować rzadziej niż inne. 
Charakter współczesnych operacji wskazuje z kolei 
na fakt, iż wszelkie operacje militarne będą wyma-
gały skoordynowanych działań różnych rodzajów 
sił zbrojnych i wojsk, co w konsekwencji utrud-
nia wyodrębnienie „czystych” zadań dla wojsk 

lądowych. Już współcześnie wymiar powietrzny 
walki zbrojnej został faktycznie sprowadzony do 
szczebla taktycznego, choć nadal dominuje w wy-
miarze strategicznym i operacyjnym.

W dokumentach znajdziemy zapisy dotyczące 
zadań wojsk lądowych, które zwykle ograniczają 
się do zapewnienia obrony i niepodzielności tery-
torium państwa, nienaruszalności jego granic lą-
dowych [8], odparcia agresji lądowo-powietrzno-
-morskiej z każdego kierunku w ramach przeciw-
stawienia się każdej formie zagrożenia militarne-
go Rzeczypospolitej Polskiej. Należy podkreślić, że 
nie oddaje to w pełni całokształtu zadań wojsk lą-
dowych, które wynikają z szeregu uwarunkowań 
i precyzowane są w doktrynach, strategiach narodo-
wych oraz dokumentach normatywnych Sił Zbroj-
nych RP. Z analizy dokumentów [5, 6] wynika, że 
wojska lądowe realizują następujące zadania:

1. zagwarantowanie obrony państwa i przeciw-
stawienia się agresji w ramach zobowiązań sojusz-
niczych (tj. utrzymania zdolności użycia wojsk 
w zakresie obrony i ochrony nienaruszalności gra-
nic RP, a także w działaniach antyterrorystycznych 
oraz w rozwiązywaniu lokalnego lub regionalnego 
konfliktu zbrojnego, jak również w operacji obron-
nej – w kraju, jak i poza nim);

2. biorą udział w procesie stabilizacji sytuacji 
międzynarodowej oraz w operacjach reagowania 
kryzysowego i humanitarnych (tj. utrzymania sił 
i zdolności do uczestniczenia w operacjach poko-
jowych i reagowania kryzysowego prowadzonych 
przez NATO, UE, ONZ, jak również w innych ope-
racjach wynikających z porozumień międzynaro-
dowych oraz w operacjach humanitarnych prowa-
dzonych przez organizacje międzynarodowe, rzą-
dowe i inne);

3. gotowe są do wspierania bezpieczeństwa we-
wnętrznego i pomocy społeczeństwu (poprzez m.in. 
monitorowanie i ochronę przestrzeni powietrznej 

oraz wsparcie ochrony granicy lądowej i wód 
terytorialnych, a także prowadzenie działal-
ności rozpoznawczej. A także: monitorowa-
nie skażeń promieniotwórczych, chemicznych 
i biologicznych na terytorium kraju; oczysz-
czanie terenu z materiałów wybuchowych 
i przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia 
wojskowego, prowadzenie działań poszuki-
wawczo-ratowniczych i pomoc władzom pań-
stwowym, administracji publicznej oraz społe-
czeństwu w reagowaniu na zagrożenia).

Z dotychczasowych rozważań i analizy do-
kumentów można postawić następującą tezę, 
że: głównym celem działania wojsk lądowych 
jest realizacja zadań militarnych na obsza-
rze kraju i poza jego granicami związanych 
z bezpośrednią obroną terytorium RP i Soju-
szu  NATO oraz realizacja zadań w operacjach 
wsparcia pokoju pod egidą ONZ, UE i innych 
organizacji międzynarodowych. 

Wojska Lądowe tworzą zasadniczy trzon 
Sił Zbrojnych RP i stanowią ok. 50% ich 

Rys. 1. Charakter i istota operacji lądowej

Źródło: opracowanie własne
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potencjału. W zależności od charakteru wykony-
wanych zadań w strukturach wojsk operacyjnych 
Wojsk Lądowych wg kryterium spełnianych funkcji 
w systemie walki zbrojnej wyróżnia się: jednostki 
bojowe (pancerne zmechanizowane i zmotoryzowa-
ne, aeromobilne); wsparcia bojowego (rozpoznania, 
walki elektronicznej, działań psychologicznych, ra-
kietowe i artylerii, OPL, chemiczne, inżynieryjne); 
zabezpieczenia bojowego (dowodzenia, łączności 
i informatyki, medyczne, współpracy cywilno-woj-
skowej inne); szkolnictwa i inne [28].

1. Analiza i ocena kierunków zagrożeń militarnych

Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem ude-
rzenia potencjalnego przeciwnika na terytorium 
Polski (rys. 2) z kierunku północnego jest tzw. kie-
runek kaliningradzki. Jego szerokość jest równo-
znaczna z granicą z Rosją [3, 15, 16, 17, 25, 26, 
27] (Obwodem Kaliningradzkim), która ma długość 
224 km i w całości jest sztuczna. Przebiega w tere-
nie równinnym, otwartym, a płynące w tym tere-
nie rzeki przecinają ją prostopadle do swego biegu. 
Jedynym elementem utrudniającym przekroczenie 
granicy jest Puszcza Romincka (na odcinku 24 km). 
Główny szlak drogowy Obwodu Kaliningradzkie-
go biegnie w kierunku dwóch węzłów komunika-
cyjnych, Kaliningrad i Czerniachowsk, z których 
drogi rozchodzą się promieniście we wszystkich 
kierunkach, głównie jednak w kierunku południo-
wym – ku granicom Polski. Między wymienionymi 
węzłami komunikacyjnymi znajdują się też duże 
kompleksy leśne, które w połączeniu z dobrze roz-
winiętą siecią dróg stwarzają korzystne warunki do 
skrytego ześrodkowania wojsk.

Teren w głębi naszego kraju na 
Pojezierzu Mazurskim ma zróżnico-
wany charakter. W części wschod-
niej, na Pojezierzu Ełckim i w Kra-
inie Wielkich Jezior Mazurskich, te-
ren jest pocięty i zakryty, co stwarza 
korzystne warunki do prowadze-
nia działań przez jednostki pierw-
szej kolejności użycia w przygra-
nicznym pasie przesłaniania. Roz-
wijanie więc przez potencjalnego 
przeciwnika działań zaczepnych 
w kierunku wschodniej części Po-
jezierza Mazurskiego jest mało 
prawdopodobne.

Z charakterystyki terenu wynika, 
że do prowadzenia działań zaczep-
nych wyróżnia się dwa kierunki:

1. Czerniachowsk-Korsze-Olsz-
tyn;

2. Kaliningrad-Braniewo-Elbląg.
Na kierunku Czerniachowsk, Kor-

sze, Olsztyn teren jest równinny, 
gdyż Nizina Staropruska poprzez 
Nizinę Sępolską wcina się głębo-
ko na południe w głąb terytorium 

Polski. Od zachodu kierunek ten jest ograniczony 
przez Łynę z jej rozlewiskami, a od wschodu Wę-
gorapę i krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Obszar 
ten charakteryzuje się dużą liczbą strumieni i rzek 
o szerokości 8–25 m, utrudniających uzyskanie du-
żego tempa natarcia.

Kierunek Kaliningrad, Braniewo, Elbląg od za-
chodu ograniczony jest przez Zalew Wiślany, a od 
południa przez system wodny Pojezierza Iławskie-
go. Teren jest tu falisty, poprzecinany ujściowymi 
odcinkami małych rzek, które z wyjątkiem Pasłęki 
nie stanowią większej przeszkody dla ruchu wojsk. 
Rozwijanie przez potencjalnego przeciwnika dzia-
łań zaczepnych na tym kierunku może wynikać 
z jego zamiaru izolacji portów Trójmiasta.

Kolejnym kierunkiem prawdopodobnego ude-
rzenia przeciwnika, może być kierunek wschodni 
tzw. „Brama Podlaska” i „Brama Brzeska” (granica 
z Białorusią), jest on długości 421 km, ma charakter 
zróżnicowany. Odcinek biegnący wzdłuż rzek ma 
długość 215 km (Bug 181 km; Świsłocz 30 km, ka-
nał Augustowski 4 km). Długość granicy sztucznej 
wynosi więc 206 km (48%), z czego 73 km stano-
wią odcinki biegnące przez puszcze (Puszcza Au-
gustowska 21 km, Puszcza Białowieska 52 km). Pół-
nocna część obszarów przyległych do granicy pol-
skiej stwarza korzystne warunki do ześrodkowania 
wojsk i rozwijania operacji na dużą głębokość i na 
szerokim froncie. Działaniom tym sprzyja także sieć 
komunikacyjna, w której przeważają szlaki o kie-
runku dofrontowym, zbiegające się koncentrycznie 
w Warszawie, czyli w miarę zbliżania się do teryto-
rium Polski, zmniejsza się szerokość frontu. Na tym 
obszarze możemy wyróżnić dwa kierunki operacyj-
ne: Lida-Grodno-Białystok i Baranowicze-Białystok.

Rys. 2. Możliwe kierunki uderzeń na terytorium Polski z kierunku północno-wschodniego

Źródło: opracowanie własne
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Teren po stronie polskiej obejmuje: Kotlinę Bie-
brzańską, Wysoczyznę Białostocką, Wysoczyznę 
Bielską i Wysoczyznę Siedlecką. Kotlina Biebrzań-
ska stanowi obszar trudno przekraczalny. Wraz 
z Puszczą Augustowską oraz zabagnionymi dolina-
mi prawostronnych dopływów Biebrzy zamyka od 
północy Bramę Podlaską. Natomiast zabagnione do-
liny lewostronnych dopływów Biebrzy wraz z Pusz-
czą Knyszyńską zamykają ją od wschodu. Wyżynę 
Bielską osłaniają od wschodu: Puszcza Białowie-
ska oraz zabagnione doliny Narwi i jej dopływów. 
Wysoczyzna Siedlecka we wschodniej części nie 
posiada większych naturalnych przeszkód tereno-
wych, w oparciu o które można organizować obro-
nę. Na uwagę zasługuje fakt, że Bug na tym kierun-
ku płynie na zachód i w związku z tym ma niedużą 
wartość obronną. Ponadto granica na tym odcinku 
jest wygięta w kierunku zachodnim, skutkiem cze-
go odległość od niej do Warszawy wynosi zaledwie 
150 km.

2. Prowadzenie działań zaczepnych przez potencjalnego 
przeciwnika

Współczesne środki walki zbrojnej stwarzają bar-
dzo duże możliwości w zakresie oddziaływania na 
przeciwnika. Nowoczesne lotnictwo oraz broń pre-
cyzyjna2, będąca w wyposażeniu wojsk, sprawiają, 
że można niszczyć ważne obiekty na znacznej głę-
bokości ugrupowania przeciwnika. 

Artyleryjskie środki ogniowe umożliwiają raże-
nie obiektów w bardzo szerokim przedziale dono-
śności, posiadają duże możliwości ogniowe3, pre-
cyzję rażenia, a tym samym zmniejszają zużycie 
amunicji4. Powstałe straty w krótkim czasie mogą 
radykalnie zmienić stosunek sił i przesądzić o re-
zultacie bitwy (walki). Zarysowuje się tendencja do 
zwiększania zasięgów (do 30–40, a nawet 90 km) 

2 Iskander jest pociskiem balistycznym o długości 7,3 m, średnicy 
0,92 m i masie startowej od 3800 kg do 4020 kg, w zależności od 
ładunku. Wysoka prędkość pozwala mu przełamywać obronę antyra-
kietową. Iskander porusza się po spłaszczonej trajektorii lotu poniżej 
wysokości 50 km. Potrafi wykonywać manewry z przeciążeniem 30 g 
w fazie końcowej (terminal phase), utrudniając przechwycenie przez 
systemy obronne. Iskander może przenosić głowice konwencjonalne 
o masie od 480 kg do 720 kg. Może też prawdopodobnie przeno-
sić głowice jądrowe, choć oficjalnie nie zostało to potwierdzone 
– Rosja, jednakże, nigdy oficjalnie nie wykluczyła takiej możliwości. 
 Iskander-M – wersja dla rosyjskich sił zbrojnych z pociskiem 9K723 
o zasięgu 380 do 500 km. Iskander-E – wersja eksportowa z poci-
skiem 9M720-E o zasięgu 280 km. Ostatnie wydarzenia, w tym także 
informacje strony rosyjskiej pokazują, że pojęcie „Iskander” jest 
o wiele szersze niż dawniej przyjmowano i odnosi się bardziej do 
systemu kierowania i wskazywania celów oraz mobilnych wyrzutni, 
niż zastosowanych na nich rakiet. W szczególności, system można 
wykorzystać także dla pocisków manewrujących typów „Kalibr”, 
o zasięgu 2000 km [33].

3 Jeden z dowódców irackiej kompanii piechoty stwierdził, że po 
nocnym ostrzale punktu oporu kompanii za pomocą wyrzutni MLRS 
ze 180 żołnierzy na pozycjach pozostało 7, inni zginęli lub zbiegli. 
Ocena irackiej rozbudowy inżynieryjnej i maskowania operacyjnego 
w czasie wojny w rejonie Zatoki Perskiej [7].

4 Zachodni specjaliści wojskowi podają, że np.: w porażeniu SD 
przy użyciu pocisków „COPPERHEAD” i „SADARM” zużycie amuni-
cji zmniejsza się 10–15 razy. Tendencje rozwoju ogniowego porażenia 
przeciwnika w operacjach [19].

sprzętu artyleryjskiego5 rozszerza strefę oddziały-
wania ogniowego. Wiąże się to ściśle z bezpośred-
nim wpływem na realizację zadań oraz możliwością 
odsunięcia stanowisk ogniowych od rubieży stycz-
ności, zwiększając tym ich bezpieczeństwo.

Według założeń strategicznych większości państw 
oraz opinii teoretyków wojskowych współcze-
sna i przyszła wojna będzie zapoczątkowana walką 
o przewagę w powietrzu. Zdobycie takiej przewa-
gi traktuje się jako warunek skutecznego prowadze-
nia operacji na lądzie i morzu. Można przypuszczać, 
że rzeczywistą agresję będą poprzedzały naruszenia 
przestrzeni powietrznej kraju przez samoloty i środ-
ki bezpilotowe potencjalnego agresora. Celem użycia 
tych środków będzie rozpoznanie stanu przygotowań 
kraju do obrony, jak również prowokowanie incyden-
tów zbrojnych. Ponadto przeciwnik może dążyć do 
sprowokowania i rozpoznania systemu obrony po-
wietrznej w rejonie konfliktu, by w pierwszej fazie 
agresji powietrznej mógł zakłócić i zniszczyć jego naj-
ważniejsze ogniwa [23]. Poglądy te potwierdzają rów-
nież doświadczenia lokalnych konfliktów zbrojnych. 
Jest również bardzo prawdopodobne, że przyszła woj-
na rozpocznie się natarciem radioelektronicznym 
oraz uderzeniami środków napadu powietrznego. Na-
stępnie zgrupowania uderzeniowe wojsk lądowych, 
wykorzystując efekty tych działań, przejdą do opera-

5 hb PzH-2000 zasięg od 30–40 km; hb FH-70 ma obecnie zasięg 
24  000 m, przez przedłużenie lufy do 7 m zasięg wzrasta do około 
30  000 m. Program przezbrojenia sił zbrojnych RFN do roku 2000 
[20]; 2S5 Giacint (po polsku Hiacynt) zasięg 28  500, z pociskiem 
o dodatkowym napędem rakietowym do 40  000 m [10]; 9K58 
Smiercz donośność 20–70 km, Powierzchnia rażenia jedną salwą 
wynosi 672  000 m2  [11].  Przyjęte na zbrojenie w 1987 roku systemy 
artylerii rakietowej BM-30 „Smiercz” są obecnie uważane za naj-
potężniejszą artylerię rakietową na świecie. System podczas jednej 
salwy może zrzucić na głowę wroga do dwunastu 300 mm pocisków 
z głowicami kasetowymi, odłamkowo-burzącymi lub termobarycz-
nymi o wadze po 250 kilogramów każdy. Powierzchnia ataku pełną 
salwą wynosi około 70 hektarów, a zasięg strzału wynosi od 20 do 
90 km. Zdaniem ekspertów salwa sześciu jednostek „Smiercz” jest 
porównywalna pod względem swej mocy destrukcyjnej z taktyczną 
eksplozją jądrową [34].

Rys. 3. Zasięg pocisków ISKANDER z Obwodu Kaliningradzkiego

Źródło: [33]
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cji zaczepnej. Główne uderzenia potencjalnego prze-
ciwnika będą skierowane na urządzenia przekazujące 
rozkazy, aby odciąć łączność, by zapobiec przepływo-
wi informacji w górę lub w dół w ramach łańcucha 
dowodzenia. Przejąć inicjatywę, uderzyć głęboko. Za-
pobiec wejściu do akcji odwodów przeciwnika. Wizję 
takiej walki przedstawia Morelli i Starry w książce: 
Wojna i antywojna A. H. Tofflerów [22].

Potencjalny przeciwnik, który dysponuje silnym 
lotnictwem uderzeniowym oraz związkami powietrz-
nodesantowymi i powietrznoszturmowymi, może 
rozpocząć działania wojenne w skali operacyjnej, 
a nawet strategicznej, bez uprzedniego ześrodkowania 
sił nad zagrożoną granicą. Dzięki temu będzie mógł 
sparaliżować system kierowania państwem i dowo-
dzenia wojskami, zniszczyć samoloty na lotniskach, 
węzły łączności i wojska w rejonach ześrodkowania 
oraz uchwycić ważne obiekty i rubieże. Przeciwnik 
może szeroko stosować desanty taktyczne. Desanty te 
wysadzane przez potencjalnego przeciwnika na kie-
runkach uderzeń wojsk lądowych i wspierane ogniem 
z powietrza mogą uchwycić i utrzymać – do czasu po-
dejścia wojsk – ważne obiekty terenowe. Ponadto mo-
gą uniemożliwić manewr naszych wojsk i terminowe 
obsadzenie rubieży opóźniania w przypadku prowa-
dzenia działań przez jednostki pierwszej kolejności 
użycia czy też obsadzenie rubieży obronnych przez 
związki taktyczne i oddziały.

Powyższa ocena wskazuje, że współczesna agre-
sja potencjalnego przeciwnika może się charaktery-
zować ogromną dynamiką działań oraz dużą inten-
sywnością uderzeń ogniowych i zakłóceń elektro-
nicznych. Głównym celem działań zbrojnych prze-
ciwnika nie musi być pokonanie zorganizowanej 
obrony i zdobywanie określonych obiektów, lecz 
dezorganizacja systemu dowodzenia wojskami, roz-
bicie głównych zgrupowań obronnych, zniszczenie 
najważniejszych środków ogniowych, pozbawie-
nie wojsk swobody manewru, blokowanie ich za-
opatrzenia, a w efekcie tych działań – pozbawienie 
możliwości i woli dalszej obrony.

W konkluzji można uznać, że w każdym przypad-
ku potencjalny przeciwnik główny cel agresji będzie 
zamierzał osiągnąć przy pomocy zaczepnych opera-
cji powietrzno-lądowych prowadzonych na wybra-
nych kierunkach operacyjnych. Operacje takie bę-
dą się najprawdopodobniej charakteryzować zespo-
lonym wysiłkiem ogniowym środków naziemnych 
i powietrznych na całą głębokość operacji, silnym 
oddziaływaniem środków elektronicznych, szero-
kim stosowaniem działań desantów i pododdziałów 
powietrzno-szturmowych, głównie na kierunkach 
natarcia zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, 
wspieranych przez artylerię i śmigłowce. Precyzja 
systemów broni oraz zdolność wykrywania przeciw-
nika w dowolnym miejscu sugerują, że w niepamięć 
odejdzie koncepcja bezpośredniego starcia, stosowa-
na jeszcze w czasie wojny w Zatoce Perskiej. Rakiety 
odpalane z odległości setek czy tysięcy kilometrów 
mogą atakować pojedynczy obiekt lub kilka celów 
strategicznych jednocześnie.

3. Przyszłościowe użycie wojsk lądowych

Z analizy i oceny położenia Polski w ramach so-
juszu – państwo graniczne sojuszu – wynika, iż na-
leży się liczyć z tym, że w pierwszym etapie opera-
cji obronnej działania lądowe mogą być prowadzone 
wyłącznie przez siły narodowe. W takim przypadku 
należy zakładać czasowe oddanie części terytorium 
państwa, a za racjonalne trzeba uznać organizowanie 
i prowadzenie działań opóźniających do czasu wpro-
wadzenia sił sojuszniczych. Zasadniczym celem tych 
operacji będzie maksymalne obniżenie tempa natar-
cia oraz potencjału bojowego potencjalnego przeciw-
nika. Dodatkowo wojska lądowe będą rozpoznawać 
kierunki głównych uderzeń przeciwnika i osłaniać 
mobilizacyjne i operacyjne rozwinięcie sił głów-
nych oraz zapewniać: czas i warunki przerzutu w re-
jon działań wojsk sojuszniczych, rozbicie desantów 
w głębi ugrupowania, utrzymanie ważnych rubieży, 
rejonów i obiektów, wykonywanie zwrotów zaczep-
nych, głównie na przeciwnika, który wdarł się w głąb 
ugrupowania własnego, przygotowanie i utrzymanie 
rubieży (rejonów) przeciwuderzeń wojsk sojuszni-
czych. W zależności od sytuacji oraz możliwości woj-
ska lądowe mogą również prowadzić typowe operacje 
obronne. Godzi się jednak przypomnieć, że w zależ-
ności od koncepcji osiągania celu może ona przyjąć 
formę operacji pozycyjnej (stałej) lub manewrowej 
(ruchowej). Każdorazowo jednak generalnym celem 
będzie utrzymanie określonego obszaru oraz załama-
nie natarcia zgrupowań uderzeniowych potencjalne-
go przeciwnika. Już krótka ocena zadań realizowa-
nych przez wojska lądowe sugeruje, że prowadzona 
operacja obronna nie będzie obroną linearną. 

Analiza i ocena potencjału bojowego wojsk lądo-
wych i ocena terenu (przypominam rys. 2), szerokość 
granic 224 km i 421 km sugeruje, że wojska lądowe 
będą prowadzić operację lądową nielinearną (rys. 4). 

Rys. 4. Nielinearny charakter prowadzenia operacji lądowej

Źródło: opracowanie własne
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Jak już wspomniano, podstawowym mo-
dułem kalkulacyjnym w planowaniu dzia-
łań taktycznych jest batalion. Organizuje on 
obronę w dogodnym terenie o wymiarach: 
szerokość 5 km i głębokość 5 km (rys. 5). 
Oczywiście powyższe dane mogą ulec zmia-
nie w zależności od przyjętego ugrupowa-
nia bojowego batalionu i posiadanych sił 
i środków bojowych (czołgi lub transportery 
bojowe).

Przedstawione dane wynikają z ugrupowa-
nia kompanii lub plutonu. Przyjmując 4 po-
jazdy bojowe w plutonie (4 plutony × 4 po-
jazdy) oraz odstępy pomiędzy poszczegól-
nymi wozami bojowymi (50–100 m) oraz 
pomiędzy plutonami (200–200 m) można 
przyjąć, że kompania broni punktu oporu 
o szerokości do 2 km i głębokości 1500 m. 
Można oczywiście przyjąć założenie, że od-
stępy pomiędzy wozami bojowymi będą 
większe, ale trzeba sobie zadać podstawo-
we pytanie: Jaka będzie skuteczność obrony takiego 
punktu oporu lub rejonu obrony?

Przeliczając powyższe dane o kolejne elementy 
ugrupowania bojowego oddziału ogólnowojskowe-
go (brygada pancerna/zmechanizowana), kalkulacje 
te przyjmują wartości: szerokość 15 km i głębokość 
15 km.

Z tych podstawowych kalkulacji jasno wynika, 
że obrona pododdziału (batalion/dywizjon), oddzia-
łu (brygady/pułku) czy nawet związku taktycznego 
(dywizji) wojsk lądowych będzie obroną nielinearną 
(rys. 7), więc powinna na swoim wyposażeniu posia-
dać środki bojowe i ogniowe zdolne w jak najkrót-
szym czasie do zapewnienia zamknięcia nieobsa-
dzonych przez wojska lądowe kierunków uderzenia 
przeciwnika lub też do osłony skrzydeł.

Po przeprowadzonych badaniach w tym obsza-
rze śmiało można postawić tezę, że powinny to być 
przede wszystkim elementy powietrzno-manewro-
we, które byłyby zdolne do:

1. zajmowania i utrzymania lub niszczenia waż-
nych obiektów przeciwnika;

2. przenoszenia walki na kierunki zaskakujące 
przeciwnika;

3. opóźniania działań przeciwnika;
4. zmuszenia do wcześniejszego rozwinięcia je-

go sił głównych i wiązania ich walką;
5. osłony i izolacji pasa/rejonu/obszaru działań 

bezpośrednich;
6. tworzenia lokalnych okien przewagi (desanty, 

wypady, dozorowanie);
7. zwalczania elementów rozpoznania przeciw-

nika w ugrupowaniu wojsk własnych;
8. oskrzydlania, pościgu i blokowania możliwo-

ści manewru przeciwnikowi;
9. działań stabilizacyjnych na zapleczu sił 

uderzeniowych.
Teorię powietrzno-lądowych operacji (bitew) 

opracowano w 1982 roku w Stanach Zjednoczo-
nych i zawarto ją w regulaminach walki jako 

obowiązującą formę działań bojowych na współcze-
snym polu walki. Następnie koncepcję tę – z pew-
nymi modyfikacjami – przyjęto w NATO. Obec-
nie sprawdzana jest przez siły zbrojne wszystkich 
państw podczas różnego rodzaju ćwiczeń, a także 
w wojnach lokalnych. Istotą koncepcji są głębo-
kie uderzenia, wykonywane kompleksowo przez 
współdziałające ze sobą dwa silnie uzbrojone i ela-
stycznie reagujące zgrupowania sił powietrznych 
i wojsk lądowych, z których każde zmierza do 
zniszczenia wspólnego przeciwnika. Koncepcja za-
kłada użycie broni konwencjonalnej i niekonwen-
cjonalnej oraz środków walki radioelektronicznej 
zarówno ze składu sił powietrznych, jak i lądo-
wych, co doprowadza do wyprzedzającego i efek-
tywnego porażenia ważnych obiektów przeciwnika 
na całą głębokość jego ugrupowania zgodnie z za-
miarem prowadzenia operacji. Głębokie uderzenia 
powodują gwałtowne osłabienie zgrupowań wojsk, 
dezorganizują ześrodkowanie sił i środków, zdoby-
cie przewagi operacyjnej i zapewnienie warunków 
do ich rozbicia częściami [18]. 

Decydującą rolę w działaniach zaczepnych prze-
ciwnika będzie odgrywać zaskoczenie, siła uderze-
niowa jego lotnictwa i wojsk pancerno-zmechanizo-
wanych oraz ześrodkowanie ich ognia i wysiłku na 
wybranych kierunkach. Pozwoli to potencjalnemu 
przeciwnikowi uzyskać przewagę nad nami i prze-
jąć inicjatywę w walce.

Prowadzenie działań na samodzielnych kierun-
kach bez zachowania ciągłości linii styczności 
wojsk przy znacznie rozciągniętej linii frontu (po-
wstałych lukach w ugrupowaniu) oraz konieczno-
ści walki w dużych aglomeracjach przemysłowo-
-miejskich, kompleksach leśnych, górskich wymaga 
częstych i szybkich przerzutów sił i środków, dużej 
dynamiki działań oraz ciągłej kontroli ugrupowań 
przeciwnika na całej głębokości jego ugrupowania. 
Takie warunki sprzyjają prowadzeniu walki po-
wietrzno-lądowej. Brak ciągłości linii frontu może 

Rys. 5. Batalion w obronie

Źródło: opracowanie własne
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znacznie wpływać na organizację dowodzenia i for-
my walki, stwarzając korzystne warunki do prowa-
dzenia działań oskrzydlających, okrążających, uży-
cia desantów powietrznych, oddziałów desantowo-
-szturmowych, rajdowych.

Analiza i ocena współczesnych konflik-
tów sugeruje, że w dalszym ciągu pojaz-
dy opancerzone pozostaną podstawowym 
środkiem walki lądowej. Nie będzie to jed-
nak dzisiejszy sprzęt. Należy sądzić, że na 
przyszłym polu walki pojawi się nowy typ 
opancerzonego wozu bojowego, łączącego 
dotychczasowe zalety czołgów i bojowych 
wozów piechoty. W określonych warun-
kach, wykorzystując jednolite, uniwersal-
ne podwozie spełniał on będzie także rolę 
transportera opancerzonego. Możliwość za-
stosowania różnych wariantów uzbrojenia 
i wyposażenia oraz przewożenia desantu 
pozwala mniemać, że będzie to podstawo-
wy, uniwersalny, opancerzony lądowy wóz 
bojowy [21]. Jego mobilność (ruchliwość) 
zależała będzie od spełnienia kilku warun-
ków. Po pierwsze, nowoczesny silnik będzie 
zapewniał możliwość pokonywania terenu 
z dużą prędkością. Większa moc jednost-

kowa umożliwi duże przyśpieszenia, pokonywanie 
terenu sposobem „wężykowania” oraz szybką zmia-
nę kierunku jazdy. System urządzeń obserwacyjnych 
stworzy warunki do prowadzenia wozu w warunkach 
ograniczonej widoczności (noc, mgła, dym itp.) oraz 

Rys. 7. Brygada w obronie nielinearnej

Źródło: materiały z wykładu L. Elak, Działania obronne komponentu wojsk lądowych, ASzWoj, Warszawa 2018

Rys. 6. Brygada w obronie

Źródło: opracowanie własne
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szybką jazdę tyłem. Będzie ponadto posiadał możli-
wość wykonywania marszów o dużym zasięgu bez 
konieczności uzupełniania materiałów pędnych. Po 
drugie, automatyczny system określania położenia za-
równo pojedynczych wozów, jak i całych pododdzia-
łów uprości w znacznym stopniu dowodzenie i orien-
towanie się w terenie, co w dużej mierze wpłynie na 
zwiększenie ruchliwości wozów bojowych i realność 
wykonywanych zadań. Po trzecie, niewielki ciężar, 
wynikający przede wszystkim z zastosowania stosun-
kowo lekkiego, lecz niezwykle odpornego pancerza, 
umożliwi pokonywanie przeszkód wodnych wpław 
lub po mostach i przeprawach o niewielkiej nośności. 
Związany z nim stosunkowo mały nacisk jednostko-
wy zwiększy możliwość pokonywania z dużą prędko-
ścią terenu piaszczystego, podmokłego lub pokryte-
go grubą warstwą śniegu. Przez długie lata panowało 
przekonanie, że gąsienice są domeną pojazdów cięż-
kich. Obecnie paleta pojazdów gąsienicowych zosta-
ła znacznie rozszerzona i ciągle się powiększa. Nie 
ma w tym nic dziwnego, bowiem gąsienicowy układ 
jezdny jest korzystny (optymalny) dla wielu pojaz-
dów. Zmieniło się kryterium. Nie masa, a możliwość 
pokonywania terenu jest głównym wyznacznikiem. 
Dlatego coraz częściej spotykamy gąsienicowe bojowe 
wozy piechoty. Gąsienicowymi zaś wyjątkami w kla-
sie pojazdów wojskowych o masie poniżej 10 ton jest 
szwedzki Bv 206 i niemiecki Wiesel w wersji przeciw-
lotniczej. Ten pierwszy określony jest jako pojazd te-
renowy skuteczny w każdym rejonie świata. W szero-
kim zakresie wykorzystują go wojska ONZ w różnych 
regionach świata podczas wypełniania zadań wynika-
jących z misji pokojowych.

Siła rażenia wynikała będzie również ze speł-
nienia – przez wspomniane wozy bojowe – kilku 
warunków. Po pierwsze, zastosowane zostaną no-
woczesne systemy kierowania ogniem. Umożliwią 
one prowadzenie obserwacji i identyfikację celów 
we wszystkich, nawet najtrudniejszych warunkach 
atmosferycznych, o każdej porze doby oraz w wy-
padku stosowania różnych form maskowania przez 
przeciwnika. Systemy obserwacyjno-celownicze, 
łączące w sobie dzisiejsze zalety noktowizji, termo-
wizji, radiolokacji i techniki laserowej – sprzężone 
w jeden system z komputerowymi przelicznikami 
– umożliwią automatyczne wybranie najkorzyst-
niejszego wariantu prowadzenia ognia, typu amu-
nicji, rodzaju uzbrojenia i sposobu strzelania. Po 
drugie, sądzić należy, że lądowy wóz bojowy będzie 
posiadał uzbrojenie główne, które będzie łączyło 
w sobie walory współczesnych armat czołgowych, 
przeciwpancernych pocisków kierowanych oraz ra-
kietowych pocisków przeciwlotniczych.

Wielce udaną próbą fuzji czołgu i bojowego wozu 
piechoty jest rosyjski BMP-3. Ten wóz bojowy o wa-
dze około 19 ton uzbrojony jest m.in. w 100 mm 
armatę ZA-42, automatyczny 30 mm granatnik 
 AGS-17 oraz ppk AT-10 „Konkurs”, dostosowany 
do odpalania z armaty. Może poruszać się po dro-
gach z prędkością do 70 km/h i pływać z prędkością 
około 10 km/h. Jego załogę stanowi 3 żołnierzy. Nie 

bez znaczenia jest też fakt, iż przewożony desant 
może liczyć 7 piechurów. Ma uzbrojenie silniejsze 
i bardziej urozmaicone niż klasyczny czołg. Duże 
są ponadto zdolności poruszania się i pokonywania 
przeszkód terenowych. Istotnym walorem jest też 
desant. Wszystko to świadczy o tym, że ten wóz bo-
jowy może wykonywać szeroką paletę zadań w róż-
nych sytuacjach. Może walczyć w terenie urozma-
iconym pod względem rzeźby i obszarach zurbani-
zowanych, wspierać piechotę i samodzielnie nisz-
czyć cele (obiekty) przeciwnika.

Na podstawie wniosków z konfliktu w 1967 roku 
konstruktorzy z Izraela opracowali czołg  Merkava. 
Posiada on silnik z przodu, a tylna cześć jego kadłu-
ba to przedział mogący pomieścić kilku żołnierzy, 
dodatkową amunicję lub inny ładunek. Przy zmniej-
szeniu jednostki ognia do 50% w przedziale ładun-
kowym może zmieścić się nawet 10 żołnierzy. Dla 
piechoty przewidziano również zainstalowany z tyłu 
kadłuba sześćdziesięciolitrowy zbiornik wody.

Po tej krótkiej charakterystyce i ocenie (BMP-3, 
Merkava) kontynuujmy rozważania nad kształtem 
przyszłego lądowego wozu bojowego (którym to mo-
że dysponować polska husaria). Zastosowany system 
prowadzenia ognia typu „wystrzel-zapomnij” połą-
czony ze sprawnym i wydajnym urządzeniem auto-
matycznego ładowania zwiększy diametralnie szyb-
kostrzelność posiadanego uzbrojenia. W jednostce 
ognia „armato-wyrzutni” lądowego wozu bojowe-
go znajdą się pociski przeciwpancerne (przebijają-
ce pancerze stalowe o grubości sięgającej 1000 mm, 
a także pancerze typu Schotta, Chobcham, ERA itp.), 
pociski burzące – pozwalające na niszczenie umoc-
nień typu polowego oraz budowli o konstrukcji żel-
betowej, pociski odłamkowe – umożliwiające raże-
nie odkrytej siły żywej przeciwnika w promieniu 
300–500 m od miejsca eksplozji pocisku, pociski 
przeciwlotnicze – ukierunkowane na podjęcie sku-
tecznej walki głównie ze śmigłowcami oraz pociski 
paliwowo-powietrzne – pozwalające na niszczenie 
zapór inżynieryjnych przeciwnika, szczególnie za-
pór minowych. Należy sądzić, że wszystkie wymie-
nione rodzaje pocisków będą posiadały cechy inteli-
gentne, a pociski przeciwpancerne i przeciwlotnicze 
– podpociski umożliwiające rażenie kilku celów jed-
nocześnie. Po trzecie, ważnym komponentem uzbro-
jenia lądowego wozu bojowego będzie broń prze-
wożonego desantu. Lekkie, przystosowane do pro-
wadzenia ognia z wykorzystaniem elektronicznych 
przyrządów celowniczych, uzbrojenie pojedynczych 
żołnierzy zwiększy w istotny sposób możliwości 
rażenia przeciwnika. Tym bardziej, że każdy ma-
łokalibrowy karabinek (kalibru 4,45–5,56) na amu-
nicję bezłuskową integralnie wyposażony będzie 
w granatnik przystosowany do prowadzenia ognia 
granatami różnych rodzajów (odłamkowo-burzący-
mi, przeciwpancernymi, oświetlającymi, dymnymi 
itp.). Ponadto w wyposażeniu przewożonego desan-
tu znajdą się również wyrzutnie przeciwpancernych 
pocisków kierowanych, lekkie zestawy przeciwlot-
nicze oraz uniwersalne karabiny maszynowe. Wobec 
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powyższego można przypuszczać, że lądowy wóz 
bojowy, wykorzystując posiadane uzbrojenie pokła-
dowe i broń przewożonego desantu, będzie zdolny 
do rażenia przeciwnika całą gamą różnych środków. 
I to zarówno w obronie, jak i w natarciu. Będzie po-
siadał skuteczne środki do zwalczania wozów bo-
jowych, śmigłowców, możliwość rażenia innych 
obiektów występujących w ugrupowaniu bojowym 
przeciwnika oraz zdolność pokonywania zapór in-
żynieryjnych i różnego rodzaju przeszkód tereno-
wych. Cechował się będzie możliwością prowadze-
nia działań bojowych w różnych środowiskach po-
la walki, w warunkach silnego rażenia ogniowego 
i elektronicznego prowadzonego przez przeciwni-
ka. W swym ostatecznym kształcie stanie się, jak 
już wcześniej wspomniałem, swoistą fuzją współ-
czesnego czołgu i bojowego wozu piechoty, a w spe-
cyficznych zastosowaniach – także transportera 
opancerzonego.

Współczesne osiągnięcia nie zadowalają wszyst-
kich. W niektórych instytucjach i pracowniach trwa-
ją jeszcze prace ukierunkowane na dalsze doskona-
lenie parametrów i zwiększenie możliwości realiza-
cji zadań na polu walki. Podejmuje się kosztowne 
prace i badania zmierzające głównie w kierunku, 
aby nowe, ulepszone generacje tego rodzaju sprzę-
tu charakteryzowały się zwiększeniem siły ognia 
i jego precyzji, większą ruchliwością (manewrowo-
ścią) oraz wszechstronniejszym i bardziej skutecz-
nym zabezpieczeniem na oddziaływanie przeciw-
nika. Wiele czasu badawczego poświęca się zagad-
nieniom skrócenia okresu potrzebnego do wykrycia 
i zidentyfikowania celu. Udoskonala się przyrządy 
obserwacji dziennej i nocnej. Z kolei komputerowe, 
zautomatyzowane systemy kierowania ognia mają 
zapewnić przyśpieszenie (skrócenie) procesu przy-
gotowania strzału i zniszczenie wykrytych celów 
opancerzonych pierwszym strzałem. Niezbędne do 
tego są oczywiście nowe rodzaje amunicji, która po-
winna przebijać pancerz wielowarstwowy i pokony-
wać wszelkiego rodzaju osłony.

Na ogół procesy modernizacyjne i chęć wyposa-
żenia lądowych wozów bojowych w nowy pancerz 
oraz niezbędne oprzyrządowanie wiążą się ze wzro-
stem masy. Fakt ten zmusza do podejmowania prac 
ukierunkowanych na utrzymanie dużej manewro-
wości tego rodzaju środka walki na przyszłym po-
lu działań zbrojnych. W tym celu przewiduje się 
montowanie mocniejszych i ekonomiczniejszych 
silników. Planuje się montowanie nowych, nie-
rzadko automatycznych, skrzyń biegów. W ślad za 
tym wiele uwagi poświęca się doskonaleniu ukła-
du bieżnego i zwiększeniu możliwości trakcyjnych 
w różnych środowiskach pola walki przy dużej nie-
zawodności technicznej.

Odporność lądowego wozu bojowego na uderze-
nia przeciwnika wynikała będzie przede wszystkim 
z zastosowanego opancerzenia oraz urządzeń prze-
ciwdziałających środkom walki stosowanym przez 
przeciwnika. Należy sądzić, że przyszłe pancerze 
lądowych wozów bojowych skonstruowane zostaną 

z niezwykle trwałych, a zarazem lekkich materia-
łów. Odporne będą na większość pocisków prze-
ciwpancernych o najwyższej współcześnie klasie. 
Natomiast w przypadku przebicia pancerza specjal-
ne wykładziny zmniejszą prawdopodobieństwo ra-
żenia załogi odłamkami. Lądowy wóz bojowy po-
siadał będzie automatyczny system wykrywania 
napromieniowania środkami optoelektronicznymi 
przeciwnika oraz będzie miał możliwość podjęcia 
skutecznego przeciwdziałania. Wyrazi się to nie tyl-
ko odpaleniem specjalnych granatów dymnych czy 
też termicznych pocisków mylących, ale również 
wystrzeleniem antypocisków (przeciwpocisków) 
niszczących pociski przeciwpancerne przeciwnika 
w czasie lotu. Ponadto wszystkie wozy wyposażo-
ne będą w specjalne rozpylacze aerozoli, tworzą-
cych w czasie postoju specyficzny parasol maskują-
cy typu „kameleon”. Będzie on zdolny do zamasko-
wania wozu bojowego przed obserwacją optyczną 
środkiem zlewającym go niejako z otaczającym po-
kryciem terenu, automatycznie wybierającym wła-
ściwą, w stosunku nawet do warunków atmosfe-
rycznych, fakturą. Jednocześnie parasol maskujący 
utrudni, a niekiedy wręcz uniemożliwi, wykrycie 
lądowego wozu bojowego za pomocą urządzeń, któ-
re bazują na zasadzie działania podobnej do współ-
czesnych termowizorów czy też radiolokatorów.

Nowy wóz bojowy ma spełniać wysokie wyma-
gania przyszłego pola walki. Powszechnie przyj-
muje się jego powietrzno-lądowy charakter. Wobec 
tego nie zapomina się także o zapewnieniu możli-
wości zwalczania śmigłowców przeciwnika. Ma to 
zapewnić ogień środków przeciwlotniczych, który 
będzie można prowadzić bez potrzeby opuszczania 
wnętrza wozu. Mają być stworzone warunki do ich 
przerzutu drogą powietrzną, co przemawia za tym, 
aby ciężar był stosunkowo niewielki.

Dynamizm pola walki i różnorodność oddziały-
wania rzutuje na jeszcze jeden kierunek prac. Coraz 
częściej podkreśla się potrzebę autonomiczności lą-
dowego wozu bojowego w zakresie wykonywania 
przez niego prac fortyfikacyjnych, oczywiście przy 
umiejętnym wykorzystaniu właściwości terenu. 
Przy tych rozstrzygnięciach dotyczących zabezpie-
czenia inżynieryjnego nie zapomina się także o ko-
nieczności wyposażenia pojazdów w urządzenia 
pozwalające pokonywać zapory minowe.

Na pewno pod koniec XXI wieku dysponować 
będziemy nowymi „czołgami” tylko z nazwy.  Jeśli 
„czołgiem” będzie śmigłowiec lub  powietrzne wo-
zy bojowe. Na bazie jednej, uniwersalnej konstruk-
cji przystosowane zostaną do spełniania różnych 
funkcji na przyszłym polu walki, albowiem obok 
powietrznych wozów bojowych śmigłowce uży-
wane będą jako środki transportowe, powietrz-
ne punkty dowodzenia, środki wsparcia ognio-
wego itp. Zmiana charakteru wykonywanych za-
dań wymagała będzie w zasadzie niewielkich mo-
dyfikacji, a niekiedy wyłącznie zmiany podwie-
szanych zasobników. Również powietrzne wozy 
bojowe, podobnie jak ich lądowe odpowiedniki, 
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oprócz swojej uniwersalności, charakteryzować się 
będą jeszcze przynajmniej trzema specyficznymi 
właściwościami.

Mobilność powietrznych wozów bojowych nie 
wymaga chyba głębszego uzasadnienia. Ich możli-
wości zwiększone zostaną szczególnie w czasie wy-
konywania zadań w warunkach ograniczonej wi-
doczności. Nowoczesne środki wspomagające pi-
lotaż umożliwią im wykonywanie lotów w sposób 
zbliżony do współczesnych pocisków manewru-
jących. Przyszłościowe silniki, o stosunkowo nie-
wielkim zużyciu paliwa, pozwolą na wykonywanie 
długodystansowych lotów bądź działanie w warun-
kach oderwania od baz logistycznych. Automatycz-
ne czujniki, analizujące teren w rejonie lądowiska 
i dostosowujące charakterystykę podwozia, umoż-
liwią bazowanie w każdym terenie, a w szczegól-
nych warunkach – lądowanie nawet na wodzie czy 
też głębokiej pokrywie śnieżnej.

Każdy powietrzny wóz bojowy w zależności od 
potrzeb i przewidywanego charakteru planowa-
nych zadań wyposażony zostanie w określony ze-
staw środków rażenia. Sądzić należy, że jego pod-
stawą będą, podobnie jak w lądowych wozach 
bojowych, „armato-wyrzutnie” przystosowane do 
prowadzenia ognia szeroką gamą różnych poci-
sków. Będą to pociski klasy powietrze-ziemia (prze-
ciwpancerne, odłamkowo-burzące, paliwowo-po-
wietrzne) oraz pociski klasy powietrze-powietrze 
(przeciwlotnicze). Ich naprowadzanie odbywać się 
będzie również z wykorzystaniem zasady „wystrzel-
-zapomnij”. Ponadto w wypadku realizacji specy-
ficznych zadań powietrzne wozy bojowe zamiast 
desantu będą mogły zabierać zestawy do minowa-
nia, zwalczania zgrupowań pancernych przeciw-
nika (systemy przeciwpancernych pocisków o ce-
chach inteligentnych, posiadające odpowiednią 
liczbę podpocisków), stawiania zapór ogniowych 
itp. W przypadku użycia powietrznych wozów bo-
jowych w wersji podstawowej istotnego znaczenia 
nabierze indywidualne uzbrojenie żołnierzy de-
santu. Jego liczba i parametry będą w zasadzie po-
dobne do desantu zabieranego przez lądowe wozy 
bojowe. W czasie prowadzenia działań bojowych 
przez ten typ sprzętu istotne znaczenie będzie mia-
ła możliwość prowadzenia ognia zza przeszkód te-
renowych, z wykorzystaniem zestawów uzbrojenia 
montowanego na specjalnych, wysuwanych kilka 
(kilkanaście) metrów w górę wysięgnikach. Te same 
wysięgniki umożliwią również – po zamontowa-
niu odpowiednich urządzeń optoelektronicznych 
– prowadzenie ciągłej obserwacji pola walki w spo-
sób niedostrzegalny dla przeciwnika. 

Zarysowującą się taką tendencję widać na pod-
stawie informacji o parametrach technicznych i bo-
jowych nowych śmigłowców. Już dziś do klasy po-
wietrznych wozów bojowych można zaliczyć  AH-64, 
którego głównym przeznaczeniem jest niszczenie 
pojazdów opancerzonych. Dlatego podstawowym 
uzbrojeniem przeciwpancernym tego śmigłowca są 
naddźwiękowe pociski rakietowe AGM-114 Hellfire, 

których może mieć do 16 sztuk. W maksymalnej 
masie uzbrojenia 1497 kg znaleźć mogą się środki 
do niszczenia celów lekko opancerzonych (działko 
30 mm lub pociski rakietowe 70 mm) oraz celów po-
wierzchniowych, głównie za pomocą 76 pocisków 
rakietowych o kalibrze 70 mm.

 Jeszcze lepsze parametry posiada śmigłowiec 
zwiadowczo-szturmowy OH-58D, który po „Pustyn-
nej Burzy” został nazwany „Kiowa Warrior”, aby 
dać wyraz uznaniu dla jego osiągnięć. To, że po-
siada pociski przeciwpancerne AGM-114 Hell fire, 
pociski Stinger (powietrze-powietrze) oraz wyrzut-
nię pocisków M-260 z rakietami Hydra-70, a także 
karabin maszynowy, nie budzi zdziwienia. Godne 
podkreślenia jest jednak to, iż ma w swoim wy-
posażeniu system termowizyjnego odwzorowania 
obiektów FLIR, dzienny system telewizyjny, dal-
mierz laserowy oraz laserowy wskaźnik celu. Po-
nadto ma także powietrzny system przekazywania 
celów ATHS, który pozwala na cyfrowe przesłanie 
współrzędnych celu naziemnego do każdego samo-
lotu czy innego śmigłowca. Istnieją również bez-
pośrednie połączenia z systemem kierowania arty-
lerii  TACFIRE oraz AFATDS. Wszystko to sprawia, 
że OH-58 D jest bardzo groźnym środkiem walki, 
który zadania może wykonywać w niemalże każ-
dych warunkach. Jest przy tym trudny do wytro-
pienia i zniszczenia.  Cena jednostkowa śmigłowca 
OH-58 D wynosi około 5 mln dolarów. Jego następ-
ca, RAH-66  Comanche, ma być znacznie droższy 
(około 2,5  razy). Choć nie odkryto do końca para-
metrów i możliwości tego rozpoznawczo-bojowego 
śmigłowca, to można sobie wyobrazić, w co zosta-
nie wyposażony i uzbrojony za sumę 12 mln dola-
rów. W armii Stanów Zjednoczonych zakłada się, 
że zmieni on charakter walki. Stanie się tak, ponie-
waż będzie prawie niewidzialny dla radarów, de-
tektorów audio i na podczerwień. Według zapew-
nień konstruktorów posiadać ma najsprawniejszy 
i najtrwalszy system różnorodnych czujników w ca-
łej armii. Duże przy tym możliwości wykrywania 
i manewrowania, a także bardzo solidne uzbrojenie 
sprawią, że już dziś postrzegany jest jako najgroź-
niejszy śmigłowiec początku i końca XXI wieku.

4. Zautomatyzowane systemy dowodzenia warunkiem 
podniesienia jakości w dowodzeniu

Przyszłe wojny prowadzone w środowisku siecio-
centrycznym przekładać będą przewagę informa-
cyjną na zdolności bojowe poprzez wydajne połą-
czenia dysponujących wiedzą różnego typu jedno-
stek organizacyjnych na polu walki. Skupia się ona 
na możliwościach bojowych, które mogą być ge-
nerowane poprzez efektywne połączenia informa-
cyjne lub sieci informacyjne „walczącej organiza-
cji (np. związku taktycznego, oddziału, pododdzia-
łu)”. Charakterystyczną cechą tego jest zdolność 
geograficznie rozlokowanych wojsk (jednostek) do 
tworzenia i wspólnego wykorzystania „jednolitej 
świadomości pola walki” (rys. 8), co prowadzi do 
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synchronizacji działań w celu spełnienia zamiaru 
dowódcy. Zatem pojęcie „przewaga informacyjna” 
można zdefiniować jako stan, który jest osiągany, 
kiedy przewaga w walce zbrojnej wypływa ze zdol-
ności wykorzystania położenia dającego dowódcom 
„lepszą” i „wspólną” informację.

Dostarczenie więc poszczególnym dowódcom 
właściwej informacji, we właściwym czasie i we 
właściwej postaci, stwarza warunki do zwiększenia 
ich świadomości sytuacyjnej i znacznego zwiększe-
nia efektywności procesu dowodzenia, co w kon-
sekwencji prowadzi do zwiększenia efektywności 
działań bojowych.

Wspólny Obraz Operacyjny (Common Operatio-
nal Picture) z jednej strony jest warunkiem koniecz-
nym do uzyskania indywidualnej oraz współużytko-
wanej świadomości przez uczestników działań, ale 
ze względu na różnorodność operacji, w jakich siły 
zbrojne mogą uczestniczyć, musi być też widziany 
jako zależny od sytuacji, a więc dynamiczny seg-
ment powiązań informacyjnych między elementa-
mi organizacji prowadzącej działania. Zatem zawar-
tość COP będzie różna dla różnych grup użytkowni-
ków, w różnych misjach czy na różnych ich etapach, 
a spowodowane jest to dużą zmiennością w trakcie 
działań, zarówno w zakresie powiązań społecznych 
(różne grupy uczestników i relacje między nimi), jak 
i powiązań informacyjnych (zmienne potrzeby in-
formacyjne zależne od realizowanych zadań przez 
poszczególnych użytkowników).

Inne potrzeby informacyjne będą miały dowódz-
twa i sztaby w trakcie działań wojennych o dużej 
intensywności, a inne w misjach stabilizacyjnych 
czy humanitarnych.

W zależności od misji również zmieniał się bę-
dzie zakres powiązań społecznych – od współpracy 
między elementami ugrupowania sił zbrojnych, po-
przez ośrodki kierowania cywilnymi organizacjami 
rządowymi, do agend cywilnych, międzynarodo-
wych organizacji pozarządowych. 

Wspólny obraz sytuacji operacyjnej już samym 
określeniem rodzi wiele odniesień wymagających 
wyjaśnienia i zdefiniowania. Samo „wspólny”, czy 
tworzony wspólnie przez wszystkich walczących 
po jednej stronie, czy do wspólnego wykorzystania, 
czy też jedno i drugie? Tak, jedno i drugie. Łatwiej 
jest zdefiniować „obraz sytuacji operacyjnej”. Otóż 
w praktycznej pracy sztabów dowództw wszystkich 
szczebli i dowódców pododdziałów (bez sztabów) 
„obrazem sytuacji operacyjnej” było rzeczywiste 
położenie sił i środków w terenie, na akwenie lub 
w powietrzu, rysowane na mapach z oznaczeniem 
ich stanu, rodzaju aktywności, działania. Takie po-
łożenie rysowano na mapach roboczych (obecnie 
sytuacyjnych) z bezpośredniej obserwacji pola wal-
ki i meldunków, sygnałów i znaków przekazywa-
nych przez podwładnych. Dany dowódca, odbie-
rając meldunki, ocenia ich wiarygodność i w przy-
padkach wątpliwości żąda potwierdzenia, wysyła 
oficera lub podoficera do sprawdzenia bądź osobi-
ście udaje się do miejsca, z którego może uzyskać 

wyjaśnienie sytuacji. Rzeczywista sytuacja opera-
cyjna jest dynamiczna po obu stronach, tyle że o tej 
drugiej stronie – o przeciwniku wiemy tyle, ile zdo-
łamy rozpoznać.

I w tradycyjnej metodzie pracy dowództw odtwo-
rzenie jej na mapach zamyka się w cyklu: 

1. najniższy stopień dowodzenia: obserwacja, do-
raźny lub terminowy meldunek bojowy (także w for-
mie sygnału dowodzenia), naniesienie znaków na 
mapie lub szkic na kartce;

2. stopień dowodzenia: obserwacja + odbiór mel-
dunków bojowych → własna mapa sytuacyjna → 
meldunek bojowy;

3. stopień dowodzenia: odbiór meldunków bojo-
wych (+ rzadziej obserwacja) → mapa sytuacyjna 
→ meldunek operacyjny; itd.

W efekcie im wyższy szczebel dowodzenia, tym 
bardziej sytuacja operacyjna odbiega od rzeczy-
wistości na polu walki. Realne położenie zmienia 
się przez uogólnianie sytuacji w nowe inne obrazy 
graficzne, z inną symboliką, ale w formie przydat-
nej dowództwom. Dowódcy są świadomymi tego. 
Sprawność dowodzenia zapewniają sobie przez 
nadanie odpowiednich uprawnień i samodzielno-
ści dowódcom niższych szczebli, tworzenie sprzę-
żeń – wykrycie – niszczenie lub wykrycie – akcep-
tacja – niszczenie, pracę na wysuniętych stanowi-
skach dowodzenia lub punktach obserwacyjnych. 

Czy takie podejście do wspólnego obrazu sytu-
acji operacyjnej, tj. nałożenie treści map sytuacyj-
nych wszystkich rodzajów sił zbrojnych i rodzajów 
wojsk, będzie dobrym rozwiązaniem? Czy należy 
znaleźć nowe rozwiązanie?

Nowoczesne technologie, automatyzacja dowo-
dzenia i kierowania wnoszą trzy nowe istotne ele-
menty do procesu dowodzenia (rys. 9). 

Pierwszy – to radykalne skrócenie czasu obiegu 
informacji oraz wielkie możliwości przekazu da-
nych, ważnych informacji, jednocześnie do wszyst-
kich potrzebujących. 

Drugi element – to sprzężenie czujnikowych źró-
deł informacji z grupami środków oddziaływania 
(naprowadzanie rakiet, pocisków, bomb, samolotów, 

Rys. 8. Wspólny obraz sytuacyjny

Źródło: [14]
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BAL, zakłóceń) oraz komórkami analizy i oceny sytu-
acji, w tym z ich systemami informatycznego wspo-
magania. Rozwój systemów zautomatyzowanego do-
wodzenia i kierowania zmierza między innymi do 
zastępowania oficerów w procesach analizy i oceny 
informacji oraz jej uogólnienia, to jest w znacznej 
części planowania operacyjnego i logistycznego.

Trzeci element – środki w przestrzeni kosmicznej 
bezpośredniego i pośredniego działania na potrzeby 
prowadzenia wojny. Współcześnie są to środki: 

1. nawigacji satelitarnej; 
2. rozpoznawcze – wykrywania, obserwacji i śle-

dzenia – stosujące techniki podobne środkom na-
ziemnym, ale w wielu sferach bardziej skuteczne; 

3. łączności; 
4. meteorologiczne; 
5. niszczenia obiektów kosmicznych i inne. 
Polska jeszcze nie ma własnych obiektów w ko-

smosie, ale korzysta z systemów nawigacyjnych 
i łączności satelitarnej. Może korzystać ze środków 
sojuszniczych. Systemy kosmiczne dają wielkie 
możliwości w tworzeniu wspólnego obrazu sytuacji 
operacyjnej, ale też nie są bez wad – mogą być nisz-
czone i zakłócane.

Wykorzystanie nowych technologii do jakościo-
wego przewartościowania sprawności dowodzenia 
poprzez automatyzację jego procesów może dopro-
wadzić do stanu, w którym możliwie najwierniej-
szy obraz sytuacji operacyjnej pojawiał się będzie 
na wszystkich szczeblach dowodzenia z opóźnie-
niami niepozwalającymi na ucieczkę celów, obiek-
tów i tym samym na efektywne ich rażenie. I to 
ta przesłanka musi dominować w rozwiązywaniu 
problemu wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej. 
Z niej muszą wynikać podstawowe wymagania 
co do aktualności (terminowości), treści, sposobu 
prezentacji możliwości dystrybucji, selekcji i do-
boru według potrzeb użytkowników oraz przeno-
szenia sytuacji do oprogramowania obsługujące-
go procesy planowania operacyjnego, ogniowego 
i logistycznego.

I jeszcze, dla kogo przeznaczony jest wspólny 
obraz sytuacji operacyjnej, bo niby po co wiedzieć 
załodze czołgu 3 km od morza, że tam idzie okręt 
– niszczyciel, którego nie widzi? A przecież tenże 
niszczyciel może zniszczyć czołg jednym strzałem. 
Czyli dowódca czołgu może nie wiedzieć, ale do-
wódca sił walczących na wybrzeżu już musi o tym 

Rys. 9. Wspólny obraz sytuacyjny w zautomatyzowanym systemie dowodzenia „JAŚMIN” Dowódcy batalionu i brygady

Źródło: Materiały promocyjne firmy TELDAT
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wiedzieć. Odpowiedź, dla kogo ma być wspólny ob-
raz, to nie tylko sprawa wyobraźni, ale wynik anali-
zy zasad sztuki wojennej oraz możliwości sił i środ-
ków ścierających się stron.

Wspólny obraz sytuacji operacyjnej (Common 
Operational Picture) – to tworzony wspólnie i jed-
nocześnie przez wszystkich walczących po jednej 
stronie oraz przez ich źródła czujnikowe obraz wy-
korzystywany w dowodzeniu i kierowaniu. Idea je-
go jawi się jako zapis w serwerach zdefiniowanych 
danych, jednoznacznych i niepowtarzalnych. To 
jednorodna strukturalnie baza danych – umiejsco-
wienia obiektów wraz z ich głównymi atrybutami. 
Danych wywoływanych na ekrany stacji roboczych 
w zbiorach odpowiadających zaprogramowanym 
uprawnieniom dostępu.

Położenie i stan rzeczywisty obiektu jako dane 
jednostkowe powinny być aktualizowane natych-
miast po ich uzyskaniu przez źródło, podsystem 
rozpoznawczy czy podsystem meldunkowy.

Zbiory danych muszą być dostosowane, to jest 
przekształcone, uogólnione do potrzeb i kompeten-
cji danego dowództwa i rozdzielane na podzbiory 
dla komórek organizacyjnych dowództwa. Tak więc 
analiza treści map sytuacyjnych i innych dokumen-
tów dowodzenia ułatwia tworzenie wspólnego ob-
razu sytuacji operacyjnej oraz definiowanie zbio-
rów i podzbiorów danych – obrazów dla konkret-
nych dowództw i ich komórek organizacyjnych.

Zdefiniowanie i dostosowanie zbiorów i pod-
zbiorów powinno umożliwiać dowódcom (oso-
bom uprawnionym) eliminowanie z obrazu niektó-
rych danych lub ograniczać dodatkowo dostępność 
użytkownikom. Dostosowanie obrazu sytuacji ope-
racyjnej do potrzeb danego dowództwa i komórki 
organizacyjnej ułatwi orientację w tym, co dzieje 

się na polu walki, przyspie-
szy i usprawni planowa-
nie operacyjne i logistyczne 
oraz kierowanie walką. Ma 
to szczególne znaczenie dla 
rodzajów wojsk, które mu-
szą niemal błyskawicznie re-
agować na zmiany, np. pod-
oddziały obrony powietrz-
nej, obrony przeciwlotniczej 
i walki elektronicznej. 

Zapewnienie bezpieczeń-
stwa wojskom własnym, 
ludności cywilnej i obiek-
tom podlegającym ochro-
nie (rys. 10) powinno zyskać 
silniejsze podstawy przez 
wzbogacenie obrazu sytuacji 
operacyjnej o elementy kon-
troli pola walki i służące ko-
ordynacji działań. 

Na żądanie użytkowni-
ka w obrazie sytuacji po-
winny być wyróżniane dane 
zmienione lub pozostałe bez 

zmian oraz historia zmian.
Sprawą o szczególnym znaczeniu jest bezpie-

czeństwo systemu i ochrona danych. Treścią jedno-
litego obrazu sytuacji operacyjnej będą dane o róż-
nych klauzulach tajności, dane narodowe i dane 
sojusznicze.

Zapewnienie bezpieczeństwa będzie wymaga-
ło urządzeń pośredniczących, chroniących system 
własny z narodowym kodem źródłowym, prawdo-
podobnie dowiązania klauzul tajności do szczebli 
dowodzenia i rodzajów wojsk oraz być może naro-
dowych środków łączności.

Podsumowanie

Należy stwierdzić, że w przypadku konflik-
tu zbrojnego na dużą skalę, obejmującego teryto-
rium Polski, wojska lądowe (operacyjne i obrony 
terytorialnej) spełniać będą wyjątkowo ważną rolę, 
zwłaszcza w początkowym etapie sojuszniczej ope-
racji obronnej. Będą one bowiem stanowiły główną 
siłę lądową zdolną przeciwstawić się przeciwni-
kowi na kierunkach jego ataku. Najprawdopodob-
niej, ze względu na dużą jego przewagę, będą zmu-
szone prowadzić operację opóźniająco-obronną, 
zapewniając czas i warunki do przerzutu i wpro-
wadzenia do działań lądowych sił sojuszniczych. 
W tym celu operacja taka musi mieć charakter 
przestrzenny i obejmować praktycznie całe teryto-
rium kraju. Będzie to możliwe jedynie w przypad-
ku posiadania nowoczesnych środków walki do 
prowadzenia skutecznych działań w strefie działań 
bezpośrednich. 

Pierwszoplanowe zadanie wojsk lądowych po-
zostaje takie samo – w razie potrzeby bronić te-
rytorium kraju. Zasadniczy cel działania wojsk 

Rys. 10. Zautomatyzowany system kierowania i dowodzenia w systemie obronnym państwa

Źródło: Materiały promocyjne firmy TELDAT 
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lądowych pozostaje niezmieniony – zatrzymać 
agresora, prowadząc szybkie manewrowe opera-
cje powietrzno-lądowe. Nieodzowna jest jednak in-
formacja, dzięki której niewielkie liczebnie wojska 
lądowe będą w stanie sprostać wyzwaniom przy-
szłości. Efektywne ich wykorzystanie będzie możli-
we w przypadku zapewnienia im dużej mobilności 
i sprawnego zautomatyzowanego systemu kierowa-
nia i dowodzenia.

Dowódcy różnych szczebli dowodzenia wojsk 
lądowych powinni mieć do swojej dyspozycji pre-
cyzyjniejsze niż dziś, skuteczniejsze i bardziej ma-
newrowe systemy walki oraz elastyczniejsze struk-
tury organizacyjne. Zwiększone w ten sposób moż-
liwości pozwolą na:

1. prowadzenie wielowymiarowych działań tak-
tycznych w różnych środowiskach walki;

2. zebranie informacji z pola walki w realnym 
lub zbliżonym do realnego czasie;

3. bieżące zobrazowanie sytuacji wojsk wła-
snych i przeciwnika;

4. precyzyjną lokalizację w czasie i przestrzeni 
celów wysoce opłacalnych i ich niszczenie lub obez-
władnianie przy użyciu różnych środków rażenia;

5. skuteczną ochronę wojsk własnych w czasie 
całej walki.

Wojska lądowe powinny mieć w swoich struk-
turach śmigłowce bojowe, aby dowódca korpusu/
dywizji mógł nimi dysponować w zależności od 
charakteru zadań i warunków ich realizacji. Przede 
wszystkim powinny one wspierać brygady przewi-
dywane do działań na obszarze kraju, do prowadze-
nia bardzo dynamicznych walk, do obrony ognisko-
wo-przestrzennej na dużym obszarze. Bez śmigłow-
ców, swego rodzaju latających wozów bojowych, 
trudno będzie bowiem prowadzić powietrzno-lądo-
we działania taktyczne. O ich przydatności w ope-
racji świadczą dobitnie działania zbrojne prowadzo-
ne obecnie w Iraku.

Zautomatyzowane systemy kierowania i dowo-
dzenia powinny funkcjonować od pojedyncze-
go żołnierza w górę, a nie od szczebla brygady. 
Dostęp do bieżącej informacji z rejonu walki, jej 
szybka wymiana między poszczególnymi dowódz-
twami, zobrazowanie graficzne stanu i wyników 
działań, zautomatyzowany proces dokonywania 
kalkulacji operacyjno-taktycznych, szybki dostęp 
do różnorodnych baz danych pozwala na znacz-
ne skrócenie obiegu informacji na poszczególnych 
szczeblach dowodzenia w wojskach lądowych. Do 
środków walki w większym stopniu należy wpro-
wadzać środki precyzyjnego rażenia oraz roboty 
pola walki.

Bibliografia
 [1]  Elak Leszek, Marek Kubiński. 2015. Specyfika struktur wojsk 

lądowych. Bellona (1): 146–160.
 [2]  Elak Leszek, Wojciech Więcek (red. nauk.). 2014. Działania 

zaczepne w aspekcie obronności państwa. Warszawa: wyd 
AON.

 [3]  Encyklopedia geograficzna świata. 1997. Kraków: T. X. 
Polska.

 [4]  Galewski Zdzisław.1986. Czynniki powodzenia we współ-
czesnej walce. Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej. 

 [5]  Huzarski Michał, Jarosław Wołejszo. 2014. Leksykon obron-
ności Polska i Europa, 69–72. Warszawa: wyd. Bellona.

 [6]  Jakubczak Ryszard, Jarosław Wołejszo. 2013. Obronność. 
Teoria i praktyka, 257–261. Warszawa: wyd. Bellona.

 [7]  Komunikat Miesięczny. 1992. 1–30.06.1992, s. 36. 
 [8]  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, Art. 26).
 [9]  Kowalski Sławomir. 2017. Wpływ struktury stanowiska 

dowodzenia brygady zmechanizowanej na wewnętrzne 
i zewnętrzne więzi informacyjne (rozprawa doktorska). 
Warszawa: wyd. ASzWoj.

[10] „Nowa Technika Wojskowa”. 1997 (5): 64. Warszawa: Wyd. 
Magnum X.

[11] „Nowa Technika Wojskowa”. 1997 (2): 20. Warszawa: Wyd. 
Magnum X.

[12] Nożko K. 1993. Maksymy, sentencje i myśli refleksyjne, 20. 
Warszawa.

[13] Picq Ardant. 1927. Studium o walce. Warszawa: Wojskowy 
Instytut Naukowo-Wydawniczy.

[14] Posobiec Jan. 2013. Kontrola w dowodzeniu, 217. Warszawa: 
wyd. Menedżerskie PTM.

[15] Skrzyp Julian, Stanisław Stańczuk. 1992. Charakterystyka 
i ocena wojskowo-geograficzna obszaru RP. Warszawa: AON. 

[16] Skrzyp Julian. 1993. Wojskowo-geograficzna charakterystyka 
Polski płn-zach. (pomorski rejon operacyjny). Warszawa: 
AON. 

[17] Skrzyp Julian. 1993. Wojskowo-geograficzna charakterystyka 
Polski płn-wsch. (mazurski rejon operacyjny). Warszawa: 
AON.

[18] Skrzypczak Z. 1988. Działania powietrzno-lądowe. Myśl 
Wojskowa (4): 25–26.

[19] „Sygnały”. 1987. 5/129/87, s. 17.
[20] „Sygnały”. 1987. 11/135/87, s. 9.
[21] Ścibiorek Zbigniew, Jarosław Wołejszo. 2002. Przyszłość 

polskiej husarii pancernej. W Historia polskiej husarii pan-
cernej przyszłość, 133–143. Pruszków: wyd. ULMAK. 

[22] Toffler A. H. 1997. Wojna i antywojna, 99. Warszawa: Wyd. 
Muza.

[23] Tomaszewski Adam. 1996. Wojska Lądowe w strategicznej 
operacji obronnej, 24. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

[24] Uniwersalna metodyka oceny wartości bojowej uzbrojenia 
oraz potencjału bojowego związków taktycznych i operacyj-
nych sił zbrojnych. 1993. Warszawa: MON.

[25] Warunki terenowe i klimatyczne Polski (grunty). 1981. War-
szawa: SG WP.

[26] Warunki terenowe i klimatyczne Polski (przeszkody tereno-
we). 1982. Warszawa: SG WP.

[27] Warunki terenowe i klimatyczne Polski (ukształtowanie 
terenu). 1982. Warszawa: SG WP.

[28] Wojska Lądowe. Informator. 2013. Warszawa: DWLąd.
[29] Wołejszo Jarosław (red. nauk). 2013. System dowodzenia. 

Warszawa: wyd AON Warszawa.
[30] Wołejszo Jarosław, Janusz Kręcikij (red. nauk.). 2013. Pod-

stawy dowodzenia w aspekcie działań sieciocentrycznych. 
Warszawa: wyd AON.

[31] Wołejszo Jarosław. 2000. Sposoby obliczania potencjału 
bojowego pododdziału, oddziału i związku taktycznego. 
Warszawa: wyd. AON.

[32] Wołejszo Jarosław. 2009. Wspólny obraz sytuacji operacyjnej 
a środowisko sieciocentryczne. Warszawa: wyd. AON ZN.

[33] https://pl.wikipedia.org/wiki/9K720_Iskander [dostęp: 
27.09.2018].

[34] https://pl.sputniknews.com/swiat/201709206310753-sput-
nik-rosja-systemy-artyleryjskie/ [dostęp: 27.09.2018].



21

2019 C z e r w i e c

Wybrane aspekty oceny zgodności opakowań stosowanych 
w lotniczym transporcie biologicznych czynników zakaźnych 
w sytuacji istnienia różnic uregulowań prawnych 
w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego
Conformity assessment of packaging used in the aviation transport 
of biological infectious agents in the aspect of the existing legal 
differences in the North Atlantic Alliance states

dr hab. Daniel KUCHAREK*

DOI: 10.15199/46.2019.6.3

Jakość i bezpieczeństwo

Wprowadzenie

Transport lotniczy materiałów zakaźnych, sta-
nowiących podklasę 6.2 ogółu materiałów niebez-
piecznych, jest związany z bardzo dużym ryzykiem 

ich niekontrolowanego przedostania się do środo-
wiska naturalnego [8, s.20]. Zagrożenia, jakie dla 
organizmów żywych stwarzają niebezpieczne bak-
terie, wirusy, riketsje, chlamydie, toksyny i grzy-
by, wymuszają stosowanie szczególnych środków 
ostrożności w ich transporcie. Występujące zagro-
żenia wymagają więc stosowania specjalnych opa-
kowań w przypadku ich powietrznego transportu. 
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Wojskowy transport powietrzny biologicznych czynników zakaźnych, w tym również stosowanie opakowań 
zabezpieczających, jest organizowany na podstawie przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych, 
które zostały wydane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Avia-
tion Organization – ICAO). Określają one wszystkie aspekty przewozu materiałów zakaźnych przez statki 
powietrzne Sił Zbrojnych RP. Celem niniejszego artykułu jest analiza wymagań konstrukcyjnych w zakresie 
opakowań wykorzystywanych do transportu lotniczego biologicznych czynników zakaźnych. W jej efekcie 
wskazane zostaną ewentualne uproszczenia uregulowań stosowanych przez lotnictwo wojskowe w sytuacjach 
kryzysowych. Na podstawie analizy literatury przedmiotu, a głównie obowiązujących krajowych i międzyna-
rodowych uregulowań lotniczych, została podjęta próba wskazania jakości konstrukcyjnej opakowań oraz 
ich możliwości wykorzystywania przez siły lotnicze NATO. Niniejszy artykuł może zatem stanowić podstawę 
do podjęcia prac nad wdrożeniem dokumentu doktrynalnego nie tylko w Siłach Zbrojnych RP, ale również 
w całym Sojuszu Północnoatlantyckim, normujących poruszaną problematykę, a także całokształt transportu 
materiałów niebezpiecznych wojskowymi statkami powietrznymi.

KEYWORDS ABSTRACT

air transport, 
biological 
infectious 
materials, 
ICAO, 
packaging

According to the current military regulations, air transport of biological infectious agents is organized in 
accordance with the regulations on the transport of hazardous materials, issued by the International Civil 
Aviation Organization (ICAO). However, it is necessary to analyse the existing decisions made by Minister of 
National Defence by asking the question: Whether due to the nature of the mission that can be performed by 
the Polish Armed Forces, very strict transport regulations for carrying biological infectious agents by military 
airplanes should not allow significant deviations from civil aviation procedures. The purpose of the following 
article is to present the current regulations on packaging required for air transport of biological infectious 
agents and to indicate possible exemptions for military aviation. On the basis of the literature review and 
analysis of applicable national and international aviation regulations, an attempt was made to indicate the 
quality of packaging, which should be used for the transport of infectious materials by military aircraft. 
As a result, this article may therefore be the basis for undertaking work on the implementation of a doctrinal 
document in the Polish Armed Forces, regulating not only the issues raised, but the whole transport of 
hazardous materials by military aircraft.

* Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie; e-mail: d.kucharek@law.mil.pl
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Oceniając jednak uregulowania zawarte w Decyzji 
Nr 449 Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grud-
nia 2013 r. w sprawie trybu wykorzystania woj-
skowych statków powietrznych przez dysponen-
tów limitu nalotu, należy zwrócić szczególną uwa-
gę nie tylko na poziom bezpieczeństwa, ale przede 
wszystkim na specjalną rolę lotnictwa wojskowego 
w działaniach wynikających z zaistnienia sytuacji 
nadzwyczajnych. Oczywiście rozpatrywane zagad-
nienia nie obejmują bojowego użycia broni biolo-
gicznej, której dotyczy Konwencja o Zakazie Bro-
ni Biologicznej i Toksycznej (Biological and Toxin 
Weapons Convention – BTWC). Potrzeba przepro-
wadzenia analizy obowiązujących procedur woj-
skowych wynika z próby uzyskania odpowiedzi na 
zasadnicze pytanie: Czy ze względu na charakter 
misji, jakie mogą być wykonywane przez lotnictwo 
Sił Zbrojnych RP, bardzo rygorystyczne przepisy 
transportu biologicznych czynników zakaźnych nie 
powinny dopuszczać znaczących odstępstw od pro-
cedur stosowanych w lotnictwie cywilnym? 

Dokonując analizy zmierzającej do uzyskania 
odpowiedzi na postawione wyżej pytanie, należy 
uwzględnić istniejące rozbieżności, mające zna-
czący wpływ na wojskowy transport powietrzny 
biologicznych czynników zakaźnych. Procedury 
stosowane w Siłach Zbrojnych RP nakazują, aby 
transport powietrzny biologicznych czynników za-
kaźnych był organizowany zgodnie z przepisami 
o przewozie materiałów niebezpiecznych, wyda-
nymi przez Organizację Międzynarodowego Lot-
nictwa Cywilnego (International Civil Aviation 
Organization – ICAO). Z kolei armia amerykańska 
(największy uczestnik Sojuszu Północnoatlantyc-
kiego) posługuje się regulacjami zawartymi w Ko-
deksie Przepisów Federalnych. Przyjęta przez De-
partament Transportu Stanów Zjednoczonych, a za-
warta w części 49 Kodeksu Przepisów Federalnych 
(49 CFR) regulacja podaje na przykład, że: „sub-
stancja zakaźna oznacza materiał zakażony lub jest 
uzasadnione podejrzenie, że zawiera patogen” [11, 
s. 6]1. Natomiast instrukcja o zabezpieczeniu sani-
tarnohigienicznym i przeciwepidemicznym wojska, 
wzorowana na przepisach ICAO, dokładnie wylicza 
chorobotwórcze czynniki biologiczne (czynniki za-
kaźne), określając, że w ich skład wchodzą: „mikro-
organizmy (bakterie, wirusy, riketsje, pasożyty, grzy-
by, toksyny), a także inne czynniki, np. priony, które 
mogą powodować choroby, a w konsekwencji śmierć 
organizmów żywych” [4, s. 92].

Zmienione są również zasady zaliczania czynni-
ka biologicznego do kategorii B. W przeciwieństwie 
do zasad kwalifikowania, dokonywanego w Instruk-
cjach Technicznych ICAO, substancje zakaźne tej 
kategorii w CFR są wprawdzie ogólne, ale jednak 
określone. Należą do nich czynniki biologiczne, 
które nie zagrażają życiu lub śmiertelnej chorobie 

1 Patogen są to mikroorganizmy (bakterie, wirusów, riketsje, 
grzyby, pasożyty, priony), które mogą powodować choroby u ludzi 
lub zwierząt.

zdrowych ludzi lub zwierząt, dodatkowo nie są 
zdolne do powodowania stałej niepełnosprawności 
ludzi lub zwierząt [13]. Zasady uznawania mate-
riałów biologicznych w Instrukcjach Technicznych 
ICAO jako substancji zakaźnych, należących do ka-
tegorii A oraz kategorii B, są podobne do procedur 
stosowanych przez Departament Transportu Sta-
nów Zjednoczonych (DOT). Występują jednak wy-
jątki, które powodują wyłączenie pewnych materia-
łów biologicznych z danej kategorii substancji za-
kaźnych. Na przykład DOT nie uznaje jako materia-
łu zakaźnego należącego do podklasy 6.2 substancji 
biologicznych pochodzących od ludzi, zwierząt lub 
roślin (krwi lub osocza od osób nie podejrzanych 
o zakaźną chorobę). Podobne wykluczenia dotyczą 
ludzkich lub zwierzęcych wydalin, krwi i jej skład-
ników, tkanek oraz części ciała, które są transporto-
wane do rutynowych badań, nie związanych z dia-
gnozowaniem chorób zakaźnych, tj. badanie chole-
sterolu, badanie poziomu glukozy we krwi, badanie 
w celu monitorowania czynności nerek, wątroby 
itp. [12, s. 12], [6, s. 541]. 

Powyżej wskazano, że istnieją różnice w kwa-
lifikowaniu biologicznych substancji zakaźnych, 
dokonywanych przez United States Department of 
Transportation (DOT) i International Civil Aviation 
Organization (ICAO). Z tej przyczyny mają one bez-
pośrednie przełożenie na wybór opakowania, które 
musi być zastosowane do transportu powietrzne-
go w siłach powietrznych poszczególnych państw 
 Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Zasady pakowania materiałów zakaźnych kategorii A

W transporcie powietrznym materiałów zakaź-
nych kategorii A, do których należą substancje 
oznaczane numerami UN 2814 i UN 2900, obowią-
zują najbardziej rygorystyczne procedury pakowa-
nia. Kategorię A stanowią najgroźniejsze czynniki 
patogenne charakteryzujące się wysoką zachoro-
walnością, śmiertelnością oraz szybkim rozprze-
strzenianiem, takie jak: wirus ospy prawdziwej 
(Variola virus), wąglik (Bacillus anthracis), dżuma 
(Yersinia pestis), tularemia (Francisella tularensis), 
botulizm (toksyna Clostridium botulinum), wiru-
sy gorączki krwotocznej – filowirusy (np. Ebola, 
Marburg) oraz arenawirusy (np. Lassa, Machupo) 
[4, s. 89]. Istniejące zagrożenia nakładają na spedy-
torów obowiązek dostarczenia na statek powietrz-
ny materiałów zakaźnych w opakowaniach określo-
nych w Instrukcjach Technicznych ICAO. Z kolei 
instrukcje nakazują, że do transportu lotniczego do-
puszcza się jedynie sztuki przesyłek, zabezpieczo-
ne w potrójnych opakowaniach, które składają się 
z [1, s. 486]:

a) opakowania wewnętrznego, zawierającego:
    szczelny pojemnik pierwotny (wewnętrzny);
    szczelny pojemnik pośredni;
b) sztywnego opakowania zewnętrznego.
W przypadku transportu materiałów o konsysten-

cji innej niż stałe substancje zakaźne jest wymagane 
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zaopatrzenie opakowania w materiał pochłaniający, 
który powinien znajdować się pomiędzy pojemni-
kiem pierwotnym a pojemnikiem pośrednim. Mate-
riał pochłaniający, np. wata lub lignina, musi znaj-
dować się w opakowaniu w ilości wystarczającej do 
wchłonięcia całej zawartości pojemnika z substan-
cją zakaźną. W sytuacji, gdy w opakowaniu pośred-
nim znajduje się kilka kruchych (szklanych) pojem-
ników wypełnionych substancją zakaźną, wówczas 
muszą być one owinięte lub oddzielone w ten spo-
sób, by nie dopuścić do ich bezpośredniego zetknię-
cia [7, s. 168]. 

W transporcie lotniczym substancji zakaźnych 
kategorii A muszą być uwzględniane uwarunkowa-
nia, które mogą mieć miejsce w czasie lotu na du-
żych wysokościach. Z tej przyczyny pojemniki pod-
stawowe lub pojemniki pośrednie, niezależnie od 
przewidywanej temperatury i ciśnienia w samolo-
cie, muszą – pod względem konstrukcyjnym – wy-
trzymać różnicę temperatury w granicach od -40oC 
do +55oC oraz ciśnienie wewnętrzne generujące 
różnicę ciśnień nie mniejszą niż 95 kPa [5, s. 4-8-1].

Ze względu na ogromne zagrożenie, jakie stwarza 
uwolniona zawartość przesyłek kategorii A, trans-
port nawet bardzo małych ilości substancji zakaź-
nych musi spełniać obostrzone procedury bezpie-
czeństwa. Na przykład wymagane jest, że najmniej-
sze opakowanie, w jakim może być przewożony ma-
teriał zakaźny, tzn. sztywne opakowanie zewnętrz-
ne, nie może posiadać wymiaru zewnętrznego 

Rys. 1. Zasady pakowania substancji zakaźnych kategorii A 

Źródło: Shipping Biological Materials, The University of Oklahoma, Environmental Health and Safety Office, Norman, s. 16

mniejszego niż 100 mm. Kolejny wymóg stanowi 
konieczność zamieszczenia szczegółowej listy za-
wartości przesyłki, która powinna znajdować się 
pomiędzy opakowaniem pośrednim i opakowaniem 
zewnętrznym. W sytuacji, gdy przewożone substan-
cje zakaźne są nieznane, a istnieje podejrzenie, że 
spełniają kryteria pozwalające włączyć je do kate-
gorii A, wówczas na opakowaniu zewnętrznym, po 
prawidłowej nazwie przewozowej, należy wpisać 
w nawiasach określenie „Suspected Category A In-
fectious Substance” (substancja zakaźna podejrzana 
o przynależność do kategorii A) [2, s. 486]. 

Kolejnym wymaganiem dotyczącym substancji 
zakaźnych kategorii A jest stworzenie warunków 
do transportu w postaci schłodzonej lub nawet za-
mrożonej. W takim przypadku, wokół pojemnika 
pośredniego lub w opakowaniu zbiorczym, zawie-
rającym jedną lub kilka kompletnych sztuk przesył-
ki, trzeba umieścić lód zmrożony, suchy lód lub in-
ny środek chłodniczy. Wówczas w czasie transportu 
należy uwzględnić proces topienia lodu mrożone-
go lub sublimacji lodu suchego. Oznacza to, że jest 
wymagane zastosowanie wewnętrznych elementów 
podtrzymujących, które będą w stanie utrzymać 
pojemnik pośredni we właściwym położeniu po za-
niknięciu lodu mrożonego lub lodu suchego. Dodat-
kowo należy uwzględnić sytuacje, że w przypadku 
stosowania lodu w postaci zamrożonej wody opa-
kowanie zewnętrzne lub opakowanie zbiorcze mu-
si być wodoszczelne. Natomiast gdy do schładzania 
zawartości pojemnika podstawowego zastosowano 
lód suchy, opakowanie zewnętrzne lub opakowanie 
zbiorcze powinno umożliwiać uwalnianie dwutlen-
ku węgla w postaci gazowej, co zapobiega wzrosto-
wi ciśnienia, który mógłby spowodować rozerwanie 
opakowania [3]. 
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Oznaczenia umieszczane na przesyłce muszą 
spełniać wymagania Instrukcji Technicznych ICAO 
w zakresie bezpiecznego transportu biologicznych 
czynników zakaźnych. Dotyczy to na przykład zna-
ku ostrzegawczego z oznaczeniem klasy 6 (podkla-
sa 6.2) materiałów niebezpiecznych, który umiesz-
czony na opakowaniu informuje osoby mające bez-
pośredni kontakt z przesyłką, że wewnątrz znajdu-
je się czynnik biologiczny kategorii A. Do znaku 
ostrzegawczego jest dołączony napis w języku an-
gielskim „Infectious Substance, Affecting Human” 
(substancja zakaźna dla ludzi) UN 2814. Dodatko-
wym oznaczeniem, które informuje o istniejącym 
zagrożeniu, jest certyfikat przewozowy ONZ.

Należy zaznaczyć, że na każdej sztuce przesyłki 
jest wymagane umieszczenie nazwy oraz dokład-
nych adresów nadawcy i odbiorcy niebezpieczne-
go ładunku. Kolejny wymóg dotyczy zamieszczenia 
znaków handlingowych, odnoszących się do odpo-
wiedniego ustawienia opakowania w transporcie, 
a przede wszystkim określających rodzaj samolo-
tu, którym ładunek może być transportowany. Ze 
względu na rozmiary lub stwarzające zagrożenie, 
nie wszystkie substancje zakaźne mogą być przewo-
żone w samolotach pasażerskich. W takiej sytuacji 
na przesyłce umieszcza się znak informujący, że 
może być ona transportowana wyłącznie samolota-
mi towarowymi (Cargo Aircraft Only. Forbidden in 
Passenger Aircraft) [5, s. 164]. 

Zasady pakowania materiałów zakaźnych kategorii B

Materiały zakaźne kategorii B, przypisane do nu-
meru oenzetowskiego UN 3373, obejmują pozosta-
łe czynniki zakaźne, które nie są objęte kategorią A. 
Grupę B biologicznych materiałów zakaźnych sta-
nowią czynniki powodujące umiarkowaną zachoro-
walność, śmiertelność i tempo rozprzestrzeniania. 
Zalicza się do nich niektóre czynniki wywołują-
ce choroby zwierząt (gorączka Q – Coxiella burne-
tii, bruceloza – Brucella, nosacizna – Burkholde-
ria pseudomallei, papuzica – Chlamydia psitacci), 
choroby wywołane przez patogeny żywnościowe 
(salmonellozy – Salmonella, czerwonka – Shigella 
dysenteriae, biegunki krwotoczne – E. coli, chole-
ra – Vibrio cholerae, toksyna Epsilon – Clostridium 
perfringens), enterotoksyna gronkowcowa B – Sta-
phylococcus aureus, wirusy zapalenia mózgu (koń-
skiego, wenezuelskiego, wschodnio- i zachodnio-
amerykańskiego zapalenia mózgu) oraz toksyna ry-
cynowa (Ricinus communis) [4, s. 89].

Pomimo mniejszego zagrożenia, jakie substancje 
zakaźne kategorii B stwarzają dla zdrowia i życia 
człowieka, w transporcie powietrznym obowiązują 
tylko nieco złagodzone procedury od wymaganych 
w przypadku przewożenia substancji kategorii A. 
Obniżone środki bezpieczeństwa nie oznaczają jed-
nak pomijania najistotniejszych procedur ostroż-
nościowych, które w wielu przypadkach są wzo-
rowane na uregulowaniach materiałów zakaźnych 
kategorii A. Podobieństwo istniejących uregulowań 

ma miejsce już na etapie stosowanych opakowań, 
tzn. zabezpieczeń, które również muszą składać się 
z trzech elementów [11, s. 18]:

a) pojemnika podstawowego;
b) pojemnika pośredniego;
c) sztywnego opakowania zewnętrznego.
Podobne wymagania stosuje się również w przy-

padku wykorzystywania lodu mrożonego, suche-
go lodu oraz ciekłego azotu do utrzymania niskiej 
temperatury w czasie transportu substancji zakaź-
nych w postaci schłodzonej lub zamrożonej. Użyty 
w przesyłce lód musi być umieszczony na zewnątrz 
opakowań pośrednich w opakowaniu zewnętrz-
nym lub w opakowaniu zbiorczym. Należy również 
uwzględnić zastosowanie wewnętrznych elemen-
tów podtrzymujących, które utrzymają opakowania 
pośrednie w pierwotnym ułożeniu po sublimacji 
lub rozmrożeniu wykorzystywanego lodu. 

Istnieją różnice w obowiązujących wymaganiach 
dla tego rodzaju przesyłek dotyczące m.in. braku 
konieczności, jak w przypadku opakowań wykorzy-
stywanych do transportu materiałów zakaźnych ka-
tegorii A, stosowania pojemników podstawowych 
wykonanych wyłącznie ze szkła, metalu lub two-
rzywa sztucznego. Obowiązujące uregulowania na-
kazują tylko, że opakowania substancji zakaźnych 
kategorii B muszą być skonstruowane w ten spo-
sób, aby w czasie transportu nie dopuścić do wy-
dostania się zawartości pojemnika na skutek drgań, 
zmian temperatury, wilgotności lub ciśnienia. Istot-
nym zróżnicowaniem jest wykorzystywanie w po-
wietrznym transporcie odmiennych procedur dla 
opakowań materiałów przewożonych w postaci cie-
kłej i stałej. 

W przypadku substancji ciekłych muszą być za-
chowane następujące środki ostrożności [10]:

 pojemnik podstawowy musi być szczelny i nie 
może zawierać więcej niż 1 litr substancji zakaźnej;

 pojemnik pośredni powinien być szczelny;
w przypadku umieszczenia wielu kruchych po-

jemników podstawowych w jednym opakowaniu 
pośrednim, pojemniki podstawowe muszą być owi-
nięte pojedynczo lub oddzielone w ten sposób, aby 
nie miały możliwości stykania się ściankami;

 pomiędzy pojemnikiem podstawowym a po-
jemnikiem pośrednim musi zostać umieszczony 
materiał pochłaniający. Ilość użytego materiału po-
chłaniającego ma umożliwić wchłonięcie całej za-
wartości pojemnika podstawowego;

 pojemnik podstawowy lub pojemnik pośredni 
winny wytrzymać, bez rozszczelnienia, ciśnienie 
wewnętrzne wynoszące 95 kPa;

 sztywne opakowanie zewnętrzne nie może za-
wierać więcej niż 4 litry substancji zakaźnej, przy 
czym wymagane rozmiary opakowania nie obejmu-
ją lodu mrożonego, suchego lodu lub ciekłego azo-
tu, czyli materiałów stosowanych do utrzymania 
niskiej temperatury transportowanych substancji 
zakaźnych.

Uregulowania stosowane w transporcie po-
wietrznym substancji zakaźnych, występujących 
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w postaci stałej, w dużym zakresie stanowią powie-
lenie procedur wykorzystywanych w przewozie cie-
czy. Pojemnik podstawowy ma być przede wszyst-
kim szczelny i nie może przekraczać limitów masy, 
określonych dla opakowania zewnętrznego, tzn. za-
wierać więcej niż 4 kilogramy materiału zakaźnego. 
Wyjątek stanowi jedynie transport przesyłek zawie-
rających części ciała, organy lub całe ciała zwierząt, 
gdzie są dopuszczalne większe limity masy ładun-
ków. Należy zaznaczyć, że nakazana masa nie obej-
muje lodu mrożonego, suchego lodu lub ciekłego 
azotu, które stosuje się do utrzymania 
niskiej temperatury transportowanych 
materiałów. Podobne wymagania, doty-
czące szczelności pojemników podsta-
wowych, stosuje się również dla pojem-
ników pośrednich. Dodatkowo muszą 
być one, w przypadku wątpliwości co do 
możliwości pojawienia się cieczy reszt-
kowych w pojemniku podstawowym, 
wyposażone w materiał absorbujący, 
którego ilość jest zdecydowanie mniej-
sza od wykorzystywanego przy trans-
porcie cieczy w opakowaniach o podob-
nej masie substancji zakaźnej [11, s. 18]. 

Koniecznym wymaganiem, stosowa-
nym w trakcie transportu materiałów 
zakaźnych kategorii B, jest umieszcze-
nie na opakowaniu zewnętrznym na-
lepki zagrożenia z numerem oenzetow-
skim UN 3373. Znak zagrożenia powi-
nien być dobrze widoczny i czytelny, 
dlatego umieszcza się go na tle o kon-
trastującym kolorze. Rozpoznawalność 

znaku ostrzegającego o zagro-
żeniu substancjami zakaźny-
mi kategorii B poprawia do-
datkowo jego kształt i rozmia-
ry stosowanych opisów. Znak 
ostrzegawczy w kształcie rom-
bu, którego boki muszą mieć 
długość co najmniej 50 mm 
i szerokość linii wynoszącą 
co najmniej 2 mm. Natomiast 
wysokość stosowanych liter 
i cyfr powinna wynosić co 
najmniej 6 mm. Na opako-
waniu zewnętrznym, obok 
znaku zagrożenia z numerem 
UN 3373, należy także umie-
ścić prawidłową nazwę prze-
wozową „Biological Substan-
ce, Category B” (substancja 
biologiczna kategorii B). 

Przykładowe oznaczenie, 
wymagane na opakowaniu 
z zakaźnym czynnikiem bio-
logicznym, przedstawiono na 
Rys. 3. Widoczne opakowa-
nie z substancją zakaźną ka-
tegorii B zawiera oznaczenia 

wskazujące, że wewnątrz znajduje się czynnik bio-
logiczny, który jest transportowany w obecności su-
chego lodu. Na przewóz zakaźnej substancji biolo-
gicznej wskazuje znak z numerem oenzetowskim 
UN 3373 oraz nazwa przewozowa w języku angiel-
skim „Biological Substance, Category B”. Również 
nalepka z oznaczeniem klasy 9 materiałów niebez-
piecznych informuje osoby kontaktujące się z prze-
syłką, że w opakowaniu znajduje się suchy lód. 
Na istniejące zagrożenie wskazują opisy w języ-
ku angielskim, umieszczone na opakowaniu, które 

Rys. 2. Zasady pakowania substancji zakaźnych kategorii B

Źródło: Shipping Biological Materials, …op. cit., s. 18

Rys. 3. Opakowanie substancji zakaźnej kategorii B przewożone w suchym lodzie 

Źródło: Shipping & Receiving Biological Materials. Biological Substance, Category B on Dry 
Ice Fact Sheet, http://www.pace.edu/sites/default/files/files/biological-substance-category-
b-shipping-fact-sheet.pdf [22.03.2019]
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odnoszą się do nazwy własnej i wagi suchego lodu, 
a także jego numeru oenzetowskiego (UN 1845). 
Oczywiście na każdej sztuce przesyłki wymaga-
ne jest umieszczenie nazwy oraz adresów nadaw-
cy i odbiorcy, a także nalepek handlingowych, 
w tym przypadku wskazujących kierunek ustawia-
nia transportowanego opakowania. 

Wymagania zawarte w Instrukcjach Technicz-
nych, dotyczące obowiązku zamieszczania strzałek 
kierunkowych dla opakowań zawierających sub-
stancje biologiczne kategorii B, nie są obowiązujące 
w uregulowaniach Departamentu Transportu Sta-
nów Zjednoczonych (DOT). DOT nakazuje jedynie 
przewoźnikom transportującym materiały zakaź-
ne, aby stosowali oznaczenia handlingowe, okre-
ślające kierunek ustawiania przesyłek zawierają-
cych substancje kategorii A, tzn. na opakowaniach 
zawierających ciekłe substancje zakaźne w naczy-
niach pierwotnych o pojemności nieprzekraczają-
cej 50 ml [13].

Podsumowanie 

Rygorystyczne przestrzeganie lotniczych proce-
dur przewozowych materiałów zakaźnych sprawia, 
że nie dochodzi do szczególnie niebezpiecznych 
sytuacji związanych z przypadkami zakażeń powo-
dowanych przez transportowane substancje. W hi-
storii transportu lotniczego nie było dotychczas 
zdarzenia lotniczego, w wyniku którego nastąpiło 
przedostanie się w sposób niekontrolowany mate-
riałów zakaźnych do otoczenia. Analizowane w ni-
niejszym artykule wymagania w stosunku do opa-
kowań wykorzystywanych w przewozie biologicz-
nych czynników chorobotwórczych zabezpieczają 
przed wydostaniem się substancji do środowiska 
materiałów zakaźnych, transportowanych statkami 
powietrznymi. Szereg rygorystycznych wymagań, 
jakie dotyczą transportu materiałów zakaźnych ka-
tegorii A, wynika przede wszystkim z ich niebez-
pieczeństwa dla ludzi, zwierząt i roślin. Szczególne 
środki ostrożności stosowane w transporcie lotni-
czym są więc w pełni uzasadnione. Ich pomijanie, 
nawet w sytuacjach szczególnych, nie wydaje się na 
tyle uzasadnione, aby stosować specjalne procedu-
ry wyłącznie dla lotnictwa wojskowego. 

Należy jednak odpowiedzieć na zadane na wstę-
pie pytanie: Czy ze względu na charakter misji, 
jakie mogą być wykonywane przez lotnictwo Sił 
Zbrojnych RP, bardzo rygorystyczne przepisy trans-
portu biologicznych czynników zakaźnych nie po-
winny dopuszczać znaczących odstępstw od pro-
cedur stosowanych w lotnictwie cywilnym? W tym 
przypadku trzeba jednoznacznie stwierdzić, że 
wprowadzenie zmian w obowiązujących obecnie 
przepisach wpłynęłoby korzystnie na transport lot-
niczy czynników biologicznych. Jednak dokona-
ne zmiany powinny dotyczyć wyłącznie ujednoli-
cenia istniejących regulacji w ramach wojsk Soju-
szu Północnoatlantyckiego. Istnieją bowiem różni-
ce pomiędzy uregulowaniami stosowanymi przez 

United States Department of Transportation (DOT) 
i International Civil Aviation Organization (ICAO). 
Zatem armia amerykańska posługuje się odmienny-
mi uregulowaniami od większości sił europejskich 
Sojuszu. W efekcie może to prowadzić do dużych 
trudności w zakresie wykorzystywania statków po-
wietrznych państw europejskich Sojuszu do trans-
portu biologicznych czynników zakaźnych wysyła-
nych przez siły amerykańskie.

Zaprezentowane w niniejszym artykule proble-
my stanowią zatem podstawę do dalszych badań 
nad procedurami transportu biologicznych czyn-
ników zakaźnych przez wojskowe statki powietrz-
ne. Szczególną uwagę należy poświęcić nie tyle 
tylko stosowanym zabezpieczeniom, co ujednolice-
niu definiowania materiałów zakaźnych zawartych 
w dokumentach normujących transport powietrzny 
biologicznych czynników zakaźnych w siłach po-
wietrznych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
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Turystyka w Grecji wyprze-
dziła większość innych sekto-
rów pod względem wpływu na 
poziom rozwoju gospodarczego 
oraz stan zatrudnienia. Stowarzy-
szenie Greckich Przedsiębiorstw 
Turystycznych twierdzi, że dzia-
łalność ta przyczynia się do wy-
tworzenia 16,4% PKB i daje za-
trudnienie co piątemu mieszkań-
cowi tego kraju. Z drugiej stro-
ny Grecka Organizacja Turystyki 
(EOT) uważa, że niezbędna jest modernizacja grec-
kiego produktu turystycznego, gdyż staje się on co-
raz mniej konkurencyjny na arenie międzynarodowej. 

Reagując na to wyzwanie, zespół złożony z pra-
cowników reprezentujących Democritus University 
of Thrace opracował nowoczesny model trwałej do-
skonałości biznesowej przeznaczony dla przedsię-
biorstw turystycznych. W modelu tym wyodrębnio-
nych zostało sześć kluczowych elementów, a w ra-
mach każdego z nich wskazano najważniejsze czyn-
niki składowe. Elementy te to:

1. doskonałość w zakresie przywództwa – war-
tości, wizja, misja i etyka; ciągłe doskonalenie; za-
angażowanie kierownictwa; kultura organizacyjna;

2. zarządzanie łańcuchem dostaw – wyniki do-
stawców; wyniki dla łańcuchów dostaw, zielone 
łańcuchy dostaw;

3. strategia – zwinność strategiczna; marketing; 
społeczna odpowiedzialność biznesu; innowacje 
oraz planowanie strategiczne;

4. jakość usług – rzetelność; wizerunek; komuni-
kacja i atrybuty hotelu;

5. kapitał intelektualny – kapitał ludzki; kapitał 
strukturalny; kapitał relacyjny; technologie infor-
macyjne i komunikacyjne oraz zarządzanie wiedzą;

6. wpływy hotelu – konkurencyjność; satysfakcja 
gości oraz zadowolenie pracowników.

 W artykule pt. “Proposing a new modus operan-
di for sustainable business excellence: the case of 
Greek hospitality industry” przedstawione zostały 
wyniki badań dotyczących znaczenia kapitału in-
telektualnego w odniesieniu do pozostałych pięciu 
elementów. Sformułowanych zostało pięć następu-
jących hipotez badawczych: 

H1: Doskonałość w zakresie przywództwa ma po-
zytywny wpływ na kapitał intelektualny.

Kapitał intelektualny jako czynnik kształtujący 
trwałą doskonałość biznesową hoteli
(Ioannis N. Metaxas, Prodromos D. Chatzoglou,  Dimitrios 
E. Koulouriotis. 2019. ”Proposing a new modus operandi for 
sustainable business excellence: the case of Greek hospitality 
industry”. Total Quality Management & Business Excellence, 
30:(5–6), 499–524)

opracował: PIOTR ROGALA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

H2: Kapitał intelektualny ma pozytywny wpływ 
na jakość usług.

H3: Kapitał intelektualny ma pozytywny wpływ 
na łańcuch dostaw.

H4: Kapitał intelektualny ma pozytywny wpływ 
na wpływy hotelu.

H5: Kapitał intelektualny ma pozytywny wpływ 
na strategię.

Model prezentujący relacje występujące pomię-
dzy tymi hipotezami zaprezentowano na rysunku 1.

Weryfikacja powyższych hipotez nastąpiła 
w oparciu o wyniki badań ankietowych. Kwestio-
nariusz (w wersji elektronicznej) wysłany został do 
330 wysokiej klasy greckich hoteli. Kompletne od-
powiedzi uzyskano z 84 spośród nich. 

Na podstawie zgromadzonych w ten sposób in-
formacji wykazano, że doskonałość przywódcza ma 
pozytywny wpływ na kapitał intelektualny, ale siła 
tego wpływu nie jest duża. Wszystkie pozostałe hi-
potezy także zostały przyjęte, co oznacza, że kapitał 
intelektualny ma pozytywny wpływ na:

1) jakość usług, w szczególności wtedy, gdy sto-
sowane są dobre praktyki związane ze szkoleniem, 
motywowaniem, docenianiem i nagradzaniem 
personelu;

2) zarządzanie łańcuchami dostaw – z tego po-
wodu pracownicy hoteli powinni ściśle współpra-
cować z dostawcami, np. monitorując efekty reali-
zowanych przez tych dostawców działań związa-
nych z rozwiązywaniem problemów;

3) wpływy hotelu – w tym przypadku odnotowa-
ny został bardzo wysoki poziom korelacji, co nie jest 
niczym zaskakującym, gdyż dobrze wyszkolony, kre-
atywny i zaangażowany personel jest czynnikiem 
mającym bezpośredni wpływ na sukces organizacji;

4) formułowanie i realizację strategii. 

Autorzy artykułu, bazując na tych ustaleniach, za-
proponowali nowy modus operandi dla hoteli, po-
zwalający na funkcjonowanie w czasie kryzysu go-
spodarczego i prowadzący do osiągnięcia trwałej do-
skonałości biznesowej. Został on syntetycznie przed-
stawiony w drugiej części omawianego artykułu.

Rys. 1. Hipotezy badawcze

Źródło: Ioannis N. Metaxas, Prodromos D. Chatzoglou, Dimitrios E. Koulouriotis. 2019. 
”Proposing a new modus operandi for sustainable business excellence: the case of 
Greek hospitality industry”. Total Quality Management & Business Excellence 30:(5-6), 509.
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16 maja 2019 roku we Wrocławiu odbyła się 
konferencja “Najlepsi w Europie. Droga do do-
skonałości”. Została ona zorganizowana przez 
MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz Fundację Roz-
woju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu (partnera EFQM w Polsce). Prezenta-
cje wygłoszone podczas tej konferencji doty-
czyły, między innymi: doskonalenia organizacji 
z wykorzystaniem Modelu Doskonałości, kultu-
ry organizacyjnej wspierającej rozwój pracowni-
ków, cyfrowej transformacji biznesu, współpracy 
uczelni wyższych z biznesem i przemysłem. Pra-
cownicy MPWiK S.A. we Wrocławiu zaprezen-
towali dobre praktyki związane ze stosowaniem 
Modelu Doskonałości. Jednym z prelegentów wy-
stępujących podczas tej konferencji był Gianluca 
Mulé (reprezentujący EFQM).

Piotr Rogala: Gianluca, please give us a synop-
sis of your career.

Gianluca Mulé: I am currently holding the 
position of Chief Operating Officer at EFQM, 
with responsibilities on portfolio development 
and delivery and on managing a network of 48 
national partner organisations from across the 
world. I am engaged in the continuous develop-
ment of EFQM’s knowledge-based products and 
services and involved in researching best prac-
tices among some of the leading organisations 
in Europe and beyond. I have extensive experi-
ences with assessments and validations for the 
EFQM assessment and recognition scheme at 
national and international level. I have business 
experiences in oil and gas and transport sectors. 

I hold an academic degree in chemical engineer-
ing and was born in 1972 in Rome, Italy.

Piotr Rogala: Why did you decide to work at 
EFQM and what do you enjoy most about your job?

Gianluca Mulé: I joined EFQM in 2006. At that 
time I was working for an organisation in Italy 
which had decided to use the EFQM model as 
a management tool. I was working in the quality 
department of that organisation and had the op-
portunity to get to know the model. I learned af-
ter a while that behind the model there existed al-
so an organisation with the same name. I thought 
that EFQM could be the ideal organisation to work 
with. I was lucky enough to find the right window 
to join it. Ever since that day, mid January 2006, 
I continued to enjoy working with EFQM for the 
many opportunities, challenges and experiences it 
proposed me. At EFQM no day is equal to anoth-
er. What I enjoyed the most is the diversity within 
the EFQM network, the possibility to learn some-
thing new every day and the satisfaction to offer 
organisations valuable support to undertake an 
excellence journey or to become even more high-
performing than they are today.

Piotr Rogala: Everyone has a slightly different 
definition of excellence. How do you define busi-
ness excellence?

Gianluca Mulé: Business excellence is often 
described as outstanding practices in managing 
the organisation and achieving results vs. key 
stakeholders, all based on a set of fundamental 

„So many things have changed in the management area” 
– an interview with Gianluca Mulé, EFQM Chief Operating Officer



concepts or values. This is for me the perfect 
definition of an excellent business. Business 
excellence is about running an excellent business 
at the end of the day, no matter whether in the 
private or public sector.

Piotr Rogala: What does EFQM offer to modern 
organisations?

Gianluca Mulé: EFQM 
as an organisation pro-
vides organisations and 
individuals with world 
leading opportunities 
to expand the Network 
and learn from it, proven 
methodologies enabling 
business review and in-
sights, support with per-
formance improvement 
challenges and global 
platforms to maximise 
recognition and visibili-
ty. EFQM is a network of 
hundreds of organisations which we call mem-
bers. In addition to this network, EFQM is cur-
rently working with roughly 45 national partners 
from Europe and beyond and each of them man-
ages a national network of hundreds of compa-
nies in the local market. The EFQM model and 
the RADAR diagnostic tool are proven methodol-
ogies used by thousands of organisations to sup-
port them with their competitiveness challenges. 
EFQM provides support whenever it is needed 
and last but not least, EFQM runs a recognition 
scheme with 3 different levels of maturity. Organ-
isations can decide to apply and benefit from the 
visibility of the recognition achieves. The EFQM 
award is the pinnacle of such recognition and 
organisations succeeding with the EFQM award 
reached high global visibility.

Piotr Rogala: What do you see as important 
areas for managers to focus on today? Are there 
specific management practices that you find being 
applied less well across many organisations?

Gianluca Mulé: So many things have changed 
in the management area today. First and fore-
most leadership practices. This has fundamentally 
changed to what used to be mainstream a few years 
ago. Leadership is more about clear purpose, direc-
tion, organisational culture, diversity, disruptions, 
speed, agility. All these elements need to be a part 
of the new leadership dimension. Organisations 
today face the challenge on delivering continually 

improved perform ances 
on the one side and 
engaging with changes 
and transformations 
on the other side. To 
be successful in both 
challenges a strong 
stakeholder experi-
ence and orientation is 
a must and tools such 
as the EFQM can help 
you addressing this 
fundamental element.

Piotr Rogala: The Foundation for the Develop-
ment of Wroclaw University of Economics is the 
EFQM National Partner Organisation in Poland. 
What are the main tasks and responsibilities of the 
foundation?

Gianluca Mulé: The foundation is our EFQM 
in Poland. EFQM works closely with all the 
national partners so as to deploy as effectively as 
possible the excellence messages and services. The 
foundation plays an instrumental role in supporting 
Polish organisations with their competitiveness 
challenge and internationalisation ambitions. At 
the end of the day the foundation offers on 
a national level all the same benefits EFQM 
offers to organisations in the international arena. 
We are proud of partnering with the foundation 
of the development of Wroclaw University and 
Economics and we look forward to strengthening 
the collaboration.

The interview was conducted by dr Piotr Rogala,
Wrocław University of Economics

Fot. Od lewej: dr hab. Prof. UE, Arkadiusz Wierzbic (Fundacja Roz-
woju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) oraz Gianluca 
Mulé (EFQM)
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