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Bieżący numer otwie-
ra artykuł kmdr. 
por. SG Marka Janika. 
Autor opisuje przed-
sięwzięcia w zakresie 
poszukiwania, rozpo-
znania oraz neutrali-

zacji niebezpiecznych przedmiotów przez 
funkcjonariuszy z Grupy Bezpieczeństwa 
Lotów oraz charakteryzuje sprzęt służący 
wykrywaniu i identyfikacji różnych niebez-
piecznych materiałów i substancji. 
W kolejnym artykule por. SG mgr Małgorzata 
Frygier-Łukanowska omawia zjawisko niele-
galnej migracji i związane z nią działania 
podejmowane przez Morski Oddział Straży 
Granicznej. 
Współpraca dowódcy okrętu z pilotem por-
towym to temat opracowania kmdr. 
Kazimierza Pulkowskiego. Autor opisuje 
aspekt prawny przedmiotowych relacji, 
przygotowanie załogi okrętu do przyjęcia 
pilota, zasady dobrej praktyki morskiej, 
a także podaje wybrane przykłady postępo-
wania pilotów. 
W artykule o brytyjskich transportowcach 
desantowych-dokach typu Albion autor 
przedstawia genezę ich powstania, kon-
strukcję, parametry taktyczno-techniczne  
oraz możliwości wykorzystania w działa-
niach desantowych.  
Nowe amerykańskie projekty dotyczące 
startowych katapult elektromagnetycznych 
dla przyszłych lotniskowców oraz dział elek-
tromagnetycznych omawia ppłk w st. spocz. 
dr inż. Jerzy Garstka.  
Państwa uwadze polecam także przestu-
diowanie pozostałych, równie interesują-
cych artykułów podejmujących tematykę 
morską. 
Życzę przyjemnej lektury. 

2011/06

Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, +4822 6845365, 
+4822 6845685, www.polska-zbrojna.pl,  e-mail: sekretariat@zbrojni.pl 

Treści numeru są dostępne na stronie internetowej www.polska-zbrojna.pl



� przegląd morski 2011/06

kmdr ppor. SG Marek 
Janik

Morski Oddział  
Straży Granicznej

Kierownik Sekcji 
Rozpoznawania 

Zagrożeń 
Terrorystycznych  

i Monitoringu 
Zagrożeń Granicy, 

Wydziału Operacyjno 
Śledczego.

Zjawisko terroryzmu jest pro-
cesem ewoluującym wraz ze 
zmianami zachodzącymi  
w świecie. Współcześni ter-

roryści są dobrze wyedukowani i potra-
fią wykorzystać wszelkie osiągnięcia 
postępu cywilizacyjnego – zwłaszcza 
możliwości, jakie daje internet oraz swo-
bodę przemieszczania się różnymi środ-

kami komunikacji. Rozgłos, straty ma-
terialne i liczne ofiary wśród ludności 
są tymi czynnikami, które inspirują za-
machowców do takich form działania. 

Definiowane zagrożenie
Uprowadzenie samolotu jest jednym 

z najlepszych środków prowadzących do 
realizacji zamierzonych celów. Zamach 

ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ    Latać bezpiecznie

Ochrona lotnictwa 
cywilnego przez Straż 
Graniczną
Działania terrorystyczne skierowane przeciwko żegludze 
powietrznej stale wpływają na opinię publiczną. 
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na samolot jest opłacalny, ponieważ przy mini-
malnych środkach i małym niebezpieczeństwie 
dla sprawcy można zwrócić uwagę opinii publicz-
nej na głoszone przez terrorystów hasła. 

Najczęściej uprowadzane są samoloty wraz  
z pasażerami. Terroryści traktują ich jako kartę 
przetargową w negocjacjach z policją lub jako 
element mający powstrzymać interwencję siło-
wą. Zabijanie zakładników zmusza władze  
do podejmowania szybkich decyzji. Trzeba jed-
nak pamiętać, że hijacking (porwanie statku po-
wietrznego) jest tylko jednym z wielu elemen-
tów szeroko pojmowanego terroryzmu między-
narodowego. 

Bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym 
jest jedną z wielu stosowanych przez terrorystów 
formą działalności. Jest ono za-
sadniczo skierowane nie prze-
ciwko konkretnym osobom, czy 
też grupom osób, ale przeciwko 
państwu, do którego należy sta-
tek powietrzny lub konkretnej 
formacji politycznej. Podłoże hi-
jackingu może być ideologicz-
ne, polityczne, etniczne, czy też 
religijne.

Innymi działaniami terrorystycznymi związa-
nymi również z międzynarodową komunikacją 
lotniczą są:

– ataki zbrojne na obiekty portu lotniczego, 
przedstawicielstwa linii lotniczych;

– zabójstwa;
– podpalenia;
– ataki bombowe i samobójcze;
– ataki za pomocą środków biologicznych i che-

micznych;
– porwania osób i branie zakładników;
– użycie toksycznych środków przemysło-

wych;
– cyberterroryzm.
Akty terroru w wykonaniu zdeterminowanych 

osób, opasanych materiałami wybuchowymi, 
używających granatów, czy też broni palnej są 
dziś na porządku dziennym, szczególnie w kra-
jach, w których trwają konflikty zbrojne. Można 
też spotkać oryginalne narzędzia terroru, pomoc-
ne np. do uprowadzenia samolotu, takie jak: ma-
jąca symulować granat owinięta w chusteczkę do 

nosa butelka wody kolońskiej, zabawki imitują-
ce broń, miecze samurajskie, czy też noże do cię-
cia papieru wykonane z twardego plastiku lub  
z materiałów kompozytowych. Dynamiczny po-
stęp w elektronice przyczynił się do powszech-
nego wykorzystywania urządzeń zawierających 
środki wybuchowe z możliwością inicjowania 
wybuchu na odległość.

na rzecz bezpieczeństwa lotniczego
Straż Graniczna Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie ustawy z 12 października 1990 roku 
została powołana do ochrony granicy państwo-
wej. Zgodnie z artykułem 1 pkt 2 (DzU nr 78, 
poz. 462 z późniejszymi zmianami), formacja ma 
do wykonania wiele zadań, a te związane z za-

pewnieniem bezpieczeństwa  
w komunikacji lotniczej realizu-
je nie tylko na podstawie usta-
wy o Straży Granicznej, lecz 
także na podstawie ustawy „Pra-
wo lotnicze” i rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie Kra-
jowego Programu Ochrony Lot-
nictwa Cywilnego oraz innych 

aktów prawa krajowego i międzynarodowego. 
Zadania dotyczące poszukiwania, rozpoznania 

oraz neutralizacji przedmiotów i urządzeń niebez-
piecznych realizują w lotniczych przejściach gra-
nicznych funkcjonariusze z Grupy Bezpieczeństwa 
Lotów (fot. 1). W razie zaistnienia incydentu na po-
kładzie statku powietrznego (np. awanturujący się 
pijany pasażer, czy też pasażer niestosujący się do 
poleceń załogi) kapitan przerywa lot i zgłasza zda-
rzenie jako zagrażające bezpieczeństwu lotu  
z prośbą o interwencję. Na lotnisku funkcjonariu-
sze z Zespołu Interwencji Specjalnych, wykorzy-
stując dostępne środki przymusu bezpośrednie-
go, usuwają „trudnego” pasażera z pokładu stat-
ku powietrznego. 

Coraz częściej zdarzają się incydenty związa-
ne z podłożeniem ładunku wybuchowego lub je-
go atrapy, pozostawieniem paczki, torby, pakun-
ku niewiadomego pochodzenia, co do którego za-
chodzi uzasadnione podejrzenie, że może zawie-
rać ładunek wybuchowy. Powstają tak zwane sy-
tuacje kryzysowe, które nie mogą być lekceważo-
ne, gdyż nawet te najdrobniejsze mogą przekształ-

Uprowadzenie samolotu 

jest jednym z działań, 

które najbardziej 

zwracają uwagę opinii 

publicznej.
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cić się w katastrofy na wielką skalę. Szczególnie 
trudne jest rozpoznanie dużych pod względem 
kubatury obiektów. Każdy ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie, środek transportu znajdujący się 
w zagrożonym rejonie musi zostać sprawdzony, 
a wszystkie podejrzane przedmioty rozpoznane. 
Dodatkowym utrudnieniem dla sił przeszukują-
cych jest czas wyznaczony na realizację zadania, 
np. podana godzina wybuchu ładunku.

Skuteczne przeciwdziałanie sytuacjom kryzy-
sowym wymaga od funkcjonariuszy z Grupy Bez-
pieczeństwa Lotów:

– bieżącego prowadzenia rozpoznania zagro-
żeń oraz szczegółowej analizy każdego zaistnia-
łego incydentu;

– umiejętności kwalifikowania przedmiotu ja-
ko podejrzany;

– elastycznych procedur postępowania z uwzględ-
nieniem posiadanych kompetencji;

– znajomości materiałów wybuchowych, po-
staci ich występowania oraz sposobów maskowa-
nia;

– znajomości konstrukcji urządzeń wybucho-
wych i sposobów ich unieszkodliwienia;

– profesjonalnego posługiwania się sprzętem 
wykorzystywanym podczas rozbrajania i uniesz-
kodliwiania urządzeń wybuchowych.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że funkcjona-
riusze SG pracujący na lotniskach jako screenerzy 
realizują tylko jeden z etapów szeroko rozumianej 
kontroli bezpieczeństwa w komunikacji, a miano-
wicie wstępne rozpoznanie osób, przesyłek i baga-

ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ    Latać bezpiecznie

Decydent

Osobą uprawnioną do podjęcia działania zmie-
rzającego do wyjaśnienia zaistniałego incyden-

tu z przedmiotem, który może zawierać materiał wy-
buchowy, urządzenie wybuchowe lub inny niebez-
pieczny materiał jest pirotechnik.

ZI
P 
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Fot. 1. Funkcjonariusze z Grupy Bezpieczeństwa 
Lotów w trakcie rutynowych działań
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ży. Oprócz szkolenia z analizy i obróbki obrazów 
prześwietlanych przedmiotów obligatoryjne dla tej 
grupy jest specjalistyczne przeszkolenie z zakresu 
wstępnego rozpoznania materiałów i urządzeń nie-
bezpiecznych. Każdy sygnał ostrzegawczy o praw-
dopodobnym zagrożeniu, niebezpiecznym przed-
miocie lub bagażu, bagażu bez właściciela lub  
automatycznym zatrzymaniu się urządzenia prze-
świetlającego będzie wymagać interwencji piro-
technicznej,  a w konsekwencji szczegółowego roz-
poznania, ewentualnie neutralizacji przez osoby do 
tego uprawnione.

Osobą uprawnioną do podjęcia działań zmierza-
jących do wyjaśnienia zaistniałego incydentu  
z przedmiotem, który może zawierać materiał wy-
buchowy, urządzenie wybuchowe lub inny niebez-
pieczny materiał jest pirotechnik. Pirotechnik to 
osoba doświadczona i wszechstronnie wyszkolona, 
która samodzielnie potrafi podejmować decyzje, 
uwzględniając różne warianty możliwe do zastoso-
wania przy rozpoznawaniu i unieszkodliwianiu 
urządzenia wybuchowego (fot. 2). Może to być:

– szczegółowe rozpoznanie i stwierdzenie bra-
ku zagrożenia;

– rozpoznanie i pozbawienie wybuchowości 
przedmiotu niebezpiecznego;

– unieszkodliwienie za pomocą wyrzutnika pi-
rotechnicznego;

– unieszkodliwienie za pomocą innego środka 
wybuchowego, tzw. kontrładunku.

Działalność kontrolna
Straż Graniczna, realizując zadania dotyczące 

ochrony granicy państwowej, przeprowadza dzia-
łania kontrolne wobec osób, środków transportu 
i towarów przekraczających granicę państwową, 
zwalcza przestępczość transgraniczną przez sto-
sowanie różnych form i metod pracy, korzystając 
ze specjalistycznego sprzętu  współpracuje ze 
służbami innych państw, włączając się jednocze-
śnie w działania antyterrorystyczne. W tym wła-
śnie celu ustanowiono procedury i stworzono od-
powiednie przepisy prawne. Każdy obywatel, to-

war i środek transportu na mocy prawa między-
narodowego i krajowego podczas przekraczania 
granicy państwowej jest poddawany kontroli, któ-
ra ma na celu sprawdzenie jego prawa do jej prze-
kroczenia. Straż Graniczna podejmuje działania, 
których celem jest ograniczenie przepływu osób 
i przedmiotów stanowiących zagrożenie terrory-

styczne. Są one prowadzone wielopłasz-
czyznowo przez wyszkolonych funkcjo-
nariuszy, za pomocą specjalistycznego 
sprzętu i przy pomocy specjalnie do te-
go celu wyszkolonych psów.

W komunikacji lotniczej zdecydowanie najważ-
niejsza jest kontrola bezpieczeństwa, która ma za 
zadanie uniemożliwić wniesienie do strefy za-
strzeżonej lotniska i na pokład statku powietrzne-
go oraz do jego luków materiałów niebezpiecz-
nych. Jej brak lub złe funkcjonowanie może do-
prowadzić do zaistnienia aktu terroru. Przykła-
dem takiego niewłaściwego funkcjonowania kon-
troli bezpieczeństwa na lotnisku mogą być wyda-
rzenia, które miały miejsce 11 września 2001 ro-
ku, kiedy to porwane przez Al-Kaidę statki  
powietrzne zaatakowały obiekty w USA. To zda-
rzenie spowodowało gwałtowne przyśpieszenie  
w poszukiwaniu technologii, metod oraz technik 
kontroli bezpieczeństwa umożliwiających sku-
teczne wykrywanie broni, przedmiotów zabronio-
nych oraz materiałów wybuchowych. Skupiono 
się przede wszystkim na urządzeniach wykrywa-
jących materiały wybuchowe podczas kontroli  

Materiały rozszczepialne i promieniotwórcze 
są wykrywane za pomocą tzw. bramek radiome-
trycznych, które działają jako detektory promienio-
wania. Urządzenia dokonują stałego pomiaru radio-
aktywności osób, pojazdów i towarów przemiesz-
czających się przez granicę państwową, również na 
lotnisku. W przypadku stwierdzonego zakłócenia tła 
generowany jest odpowiedni sygnał, który stanowi 
przesłankę do dalszego działania funkcjonariuszy, 
kontrolerów – radiometrystów. Za pomocą wyspe-
cjalizowanego, bardzo precyzyjnego sprzętu pomia-
rowego są oni w stanie zlokalizować, zmierzyć i zi-
dentyfikować występujące promieniowanie.

Również BMR

NOTATKA

Funkcjonariusze z Grupy Bezpieczeństwa Lotów realizują w lotniczych przej-
ściach granicznych zadania z zakresu poszukiwania, rozpoznania oraz neutrali-
zacji przedmiotów i urządzeń niebezpiecznych.
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bagażu, na ulepszeniu urządzeń rentgenowskich 
oraz stacjonarnych wykrywaczy metali (Walk 
Through Metal Detector – WTMD) (fot. 3) czy 
ręcznych wykrywaczy metali (Hand Held Metal 
Detector – HHMD).

W zależności od wyników pomiarów podejmo-
wane są działania kontrolne, kończące się w osta-
teczności zezwoleniem na 
kontynuację podróży bądź jej 
przerwaniem i odizolowaniem 
osoby czy przedmiotu od oto-
czenia, aby uchronić je przed 
wpływem promieniowania 
przenikliwego. Oprócz detek-
torów stacjonarnych funkcjo-
nariusze Straży Granicznej 
wyposażeni są również w przenośny sprzęt do 
wykrywania promieniowania.  W ten sposób za-
pewnia się pełną kontrolę na granicy. To samo do-
tyczy materiałów, które mogą służyć do budowy 
bomby neutronowej. Ich wykrycie jest dużo trud-

niejsze i wymaga wysokiej klasy specjalistyczne-
go sprzętu, który, choć bardzo drogi, jest sukce-
sywnie instalowany na wszystkich przejściach gra-
nicznych.

Materiały wybuchowe i broń konwencjonalna 
mogą być przemieszczane przez granicę zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. Do przewo-

żenia przez granicę broni  
i materiałów wybuchowych 
konieczne jest odpowiednie 
zezwolenie wydane przez 
władze państwowe. W ra-
mach przeciwdziałania niele-
galnemu transportowaniu 
przez granicę państwową bro-
ni i materiałów wybucho-

wych Straż Graniczna prowadzi szczegółową 
kontrolę osób, środków transportu i ładunków za 
pomocą specjalistycznego sprzętu do sprawdza-
nia trudno dostępnych miejsc. Uzyskany obraz 
z dostępnych urządzeń jest bacznie analizowany 

ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ    Latać bezpiecznie

W Straży Granicznej 

substancje psychotropowe  

i materiały wybuchowe 

wykrywają specjalnie 

wyszkolone psy.

Fot. 2. Robot pirotechniczny w trakcie transportu podejrzanego bagażu



przegląd morski �2011/06

przez funkcjonariuszy – specjalistów. Straż Gra-
niczna używa:   

– endoskopów, wideoendoskopów;
– kamer o różnych możliwościach technicz-

nych, w tym termowizyjnych i na podczerwień;
– prześwietlarek rentgenowskich stacjonarnych 

i przenośnych.
Oprócz tych urządzeń używane są także de-

tektory przemytu, które analizują gęstość mate-
riału. Odpowiednio wyszkolony funkcjonariusz 
na podstawie odczytu gęstości jest w stanie 
stwierdzić, w którym miejscu został ukryty prze-
mycany towar.

Nieocenione są także specjalnie wyszkolone 
psy. W Straży Granicznej używa się ich do wy-
krywania substancji psychotropowych i materia-
łów wybuchowych. Do tego samego celu równo-
legle bądź w zamian wykorzystywane są też urzą-
dzenia elektroniczne (np. Sabre 4000, chromato-
graf gazowy), które analizują próbki materiałów, 
substancji, powietrza i są w stanie wykazać obec-

ność nawet śladowych ilości materiałów wybu-
chowych oraz jednocześnie dokonać ich identy-
fikacji.

Materiały niebezpieczne to nie tylko środki wy-
buchowe, lecz także broń (pistolety,  karabiny,  
noże, ostre narzędzia), która ze względu na wy-
mogi konstrukcyjne i konieczność utrzymania od-
powiednich właściwości wykonana jest z metalu. 
Właśnie dzięki temu możliwe jest ich wykrycie. 
Stosowane powszechnie w przejściach lotniczych 
bramki do detekcji metali używane są do wykry-
wania materiałów i niebezpiecznych narzędzi oraz 
broni (fot. 4). Uzupełniono je o ręczne wykrywa-
cze metalu, które pozwalają na skuteczną kontro-
lę osób. Dodatkową kontrolę przeprowadza już 
manualnie sam personel. 

Sprawdzanie tożsamości
Zarówno terroryści, jak i zwykli kryminaliści 

w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej  
w kraju ratują się ucieczką za granicę. Ponieważ 

ZI
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Fot. 3. Bramkowy detektor metali umieszczony w terminalu portu lotniczego
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są to osoby już zidentyfikowane, ich przeszłość 
jest dobrze znana służbom policyjnym, a ich da-
ne personalne umieszczane w ewidencji krajowej 
i międzynarodowej. Figurują tam jako osoby po-
szukiwane przez organa ścigania lub sąd. Dane 
personalne osoby przekraczającej granicę  spraw-
dzane są w ewidencji osób poszukiwanych, co 
prowadzi do zatrzymania i udaremnienia dalszej 
ich podróży.

Tożsamość osoby stwierdzamy na podstawie 
przedstawionych do kontroli dokumentów tożsa-
mości, które uprawniają do przekroczenia grani-
cy państwowej. W celu zapobieżenia fałszowa-
niu dokumentów poszczególne państwa stosują 
wiele zabezpieczeń specjalnych uniemożliwiają-
cych przerobienie, lub – w przypadku ingerencji 
osoby nieuprawnionej – łatwe wykrycie przeró-

bek. Zabezpieczenia paszportów wykonane są 
technikami, które są niedostrzegalne gołym 
okiem, zatem funkcjonariusze kontrolujący do-
kumenty uprawniające do przekroczenia grani-
cy wyposażeni są w specjalistyczny sprzęt do 
kontroli, w tym:

– szkła powiększające;
– mikroskopy;
– lampy analityczne;
– urządzenie wielofunkcyjne VSC – 4C;
– inne urządzenia specjalistyczne, laboratoryjne.
W zależności od stopnia zagrożenia, stanowiska 

do kontroli osób przekraczających granicę wypo-
sażane są w określony sprzęt. Nieocenione jest zna-
czenie „czynnika ludzkiego”, którego rola w pro-
cesie kontroli jest najważniejsza. Sprzęt – nawet naj-
lepszy i najdoskonalszy – nie zastąpi wyszkolone-
go funkcjonariusza. To przecież on dokonuje cało-
ści oceny i podejmuje decyzję odnośnie zezwole-
nia na przekroczenie granicy. Aby wydać takie  
zezwolenie, oprócz znajomości obsługi sprzętu mu-
si on dysponować specjalistyczną wiedzą z wielu 
dziedzin dotyczących np. umów bilateralnych o ru-
chu bezwizowym, wyglądu paszportów, stosowa-
nych w nich zabezpieczeń itd. Funkcjonariusz mu-
si dysponować też wiedzą z zakresu psychologii, 
ponieważ znajomość zachowań ludzkich w okre-
ślonych sytuacjach pozwala na wyselekcjonowanie 
osób, które zostaną poddane szczegółowej kontro-
li. W zależności od tego, czy te czynności wykony-
wane są prawidłowo, można zapobiec ucieczce oso-
by przekraczającej granicę przed wymiarem spra-
wiedliwości albo na odwrót – wydać zezwolenie na 
wjazd do kraju osoby stanowiącej zagrożenie dla 
życia publicznego i zdrowia obywateli.

istota współpracy
Same służby i instytucje odpowiedzialne za bez-

pieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, 
nawet jeśli działają najlepiej, nie są w stanie  
w pełni skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom 
terrorystycznym. Istotną rolę odgrywają tutaj 
współdziałanie i czujność społeczeństwa. W obli-
czu istniejących zagrożeń nie tylko osoby przepro-
wadzające kontrolę, ale wszyscy funkcjonariusze  
i pracownicy zatrudnieni w Porcie Lotniczym nie 
mogą pozostać obojętni na pozostawione bez opie-
ki przedmioty, paczki, torby, walizki. Każdy z nas 

ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ    Latać bezpiecznie

Fot. 4. Bramkowy detektor metalu
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musi zwracać uwagę na osoby oddalające się od 
bagażu czy przedmiotu, szczególnie gdy ma on ja-
kąś wartość (np. rower, telefon, dyktafon, neseser). 
Naszym obowiązkiem jest zwrócić uwagę takiej 
osobie, że coś zostawiła. Jeżeli nie zareaguje,  
należy natychmiast powiadomić służby odpowie-
dzialne za bezpieczeństwo. Starajmy się też zapa-
miętać jak najwięcej szczegółów dotyczących za-
istniałego zdarzenia, aby później przekazać je 
funkcjonariuszom. 

Straż Graniczna zapewnia bezpieczeństwo nie 
tylko na ziemi, lecz także w powietrzu  na pokła-
dach statków powietrznych. Mówi  o tym rozpo-
rządzenie szefa MSWiA z 19 grudnia 2005 ro-
ku1. Uzbrojeni funkcjonariusze w ubiorze cywil-
nym pilnują bezpieczeństwa na pokładach pol-
skich samolotów. W przypadku próby porwania 
mają zaś prawo użyć broni palnej. Do wart 
ochronnych wyznacza się odpowiednio przeszko-
lonych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zada-
nia warty to: 

– ujawnienie potencjalnych zagrożeń dla bez-
pieczeństwa samolotu; 

– przeciwdziałanie aktom przemocy i próbom 
zawładnięcia maszyną; 

– rozpoznanie i zabezpieczenie urządzeń i sub-
stancji zagrażających bezpieczeństwu oraz –  
w miarę możliwości – ich neutralizacja; 

– przeciwdziałanie aktom niszczenia samolo-
tu; 

– podejmowanie „niezbędnych działań” wobec 
pasażera, którego zachowanie stwarza bezpośred-
nie niebezpieczeństwo dla uczestników lotu lub 
w inny sposób zagraża porządkowi. 

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do 
nowelizacji ustawy o Straży Granicznej, zgodnie 
z którą funkcjonariusze SG przejęli od policji obo-
wiązki związane z ochroną pasażerów i załóg  
samolotów. Straż Graniczna, by zapewnić bezpie-
czeństwo w komunikacji lotniczej na jak najwyż-
szym poziomie, na podstawie odpowiednich po-
rozumień i stosownych uregulowań prawnych 

współpracuje z wieloma instytucjami2. Współpra-
ca ta polega przede wszystkim na wymianie in-
formacji, udzielaniu pomocy i szkoleniu. Jest ona 
wielopłaszczyznowa i wielowątkowa, ponieważ 
tylko w ten sposób można skutecznie zwalczać 
przestępczość, w tym również terroryzm.

Współpraca w tak szerokim zakresie jest nie-
zbędna, ponieważ współczesny terrorysta to już 
nie fanatyk czy psychopata, lecz ofiarny bojow-

nik spraw, o które walczy. Współcześni 
terroryści nie są przypadkowymi ochot-
nikami. Podlegają werbunkowi, stop-
niowej selekcji i wtajemniczeniu, długo-
trwałemu szkoleniu z elementami tzw. 
prania mózgów w specjalnych obozach, 

poddawani są licznym próbom. Czują się wybra-
ni – wierzą, że pójdą do raju [...]. Przez wiele lat 
pozostawać mogą w „uśpieniu”, zanim otrzyma-
ją zadanie3. Warto również zwrócić uwagę, że 
globalizacja terroryzmu i możliwości, jakie stwa-
rza współczesna technika, powodują, że baza ope-
racyjna uderzeń terrorystycznych może znajdo-
wać się nawet tysiące kilometrów od miejsca pla-
nowanego zamachu, w kraju dającym terroryście 
poczucie bezpieczeństwa.                                 

1 DzU nr 266 z 2005 r., poz. 2243.
2 Są to m.in.: ABW, Policja, ŻW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służba Wywiadu Wojskowego, ITD, MW, Administracja Morska, Służ-

ba Celna.
3 J. Stańczyk: Międzynarodowe konsekwencje współczesnego wy-

zwania terrorystycznego. „Wojsko i Wychowanie” 2003 nr 4, s. 108.

Obowiązek
Zawsze należy reagować na nietypowe zachowa-
nia, w szczególności:

 osoby obserwujące lotnisko z miejsca, w którym 
przebywanie jest zabronione;
 osoby umieszczające większe pakunki w koszach 
na śmieci;
 osoby majstrujące przy instalacjach elektrycznych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych;
 w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, zwracamy uwa-
gę na osoby, które przekazują sobie jakieś znaki, 
porozumiewają się w dziwny sposób;
 na osoby nietypowo ubrane, np. noszące długi 
płaszcz w upalną pogodę.











NOTATKA

Polska Straż Graniczna prowadzi działania wspólnie ze zjednoczonymi służ-
bami policyjnymi Europy i świata, takimi jak Interpol i Europol. Z racji wykony-
wanych zadań – przeprowadzania kontroli granicznej – dostarcza wielu infor-
macji i niejednokrotnie przyczynia się do sukcesu prowadzonych akcji.
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ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ    Trudny problem

Z chwilą powstania zamiast 
Wojsk Ochrony Pograniczna 
nowej formacji – Straży Gra-
nicznej, obowiązujące instru-

menty prawne były niewystarczające do 
skutecznej walki z napływem nielegal-
nych imigrantów. Obowiązująca wtedy 
ustawa z 29 marca 1963 roku o cudzo-
ziemcach zupełnie nie przystawała do 
istniejących warunków społeczno-poli-
tycznych. Powstała zatem potrzeba za-
stąpienia jej nowym, bardziej aktualnym 
aktem prawnym. 

27 grudnia 1997 roku weszła w życie 
nowa ustawa o cudzoziemcach, która 
wprowadziła wiele uregulowań w zakre-
sie zwalczania nielegalnej migracji. 
Straż Graniczna została wskazana w niej 
jako organ uprawniony do jej zapobie-
gania i ścigania osób bezprawnie prze-
kraczających granice. Dynamiczne prze-
miany polityczne, nasze dostosowywa-
nie się do struktur europejskich oraz co-
raz większy napływ cudzoziemców do 
Polski (w tym między innymi tych, któ-
rym nasz kraj mógł zapewnić ochronę 

por. SG MałGOrzata 
FryGier-łukanOwSka

Morski Oddział  
Straży Granicznej

Starszy specjalista  
w Wydziale do Spraw 

Cudzoziemców .

Zwalczanie 
nielegalnej migracji
Jednym z zadań służb granicznych jest zapobieganie nielegalnej 
migracji.
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przed prześladowaniem) wymagały jednak dal-
szych i jeszcze bardziej szczegółowych regulacji 
zasad. 13 czerwca 2003 roku uchwalono obecnie 
obowiązującą ustawę o cudzoziemcach oraz usta-
wę o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na tery-
torium RP. Akty te doczekały się kilkukrotnych 
nowelizacji, głównie w związku z naszą akcesją 
do UE i wejściem do strefy Schengen. 

Czym jest nielegalna migracja? 
Czy zjawisko to w ogóle poddaje się jakiejkol-

wiek próbie jednoznacznego i trwałego zdefinio-
wania? Trudno w dostępnych opracowaniach, czy 
to encyklopedycznych, czy akademickich, zna-
leźć definicję nielegalnej migracji, która zawiera-

łaby pełny zakres tego określenia i była wciąż ak-
tualna. Trzeba bowiem podkreślić, że pojęcie to 
dotyczy zachowań ludzkich, często zbiorowych  
i tym samym ewaluuje wraz ze zmieniającymi się 
trendami oraz sytuacją geopolityczną. 

Nielegalną migrację najogólniej można rozu-
mieć jako specyficzną mobilność związaną z prze-
kraczaniem granic państwowych i jednoczesnym 
naruszaniem prawa kraju docelowego lub począt-
kowego, a także postanowień prawa międzynaro-
dowego.

W obecnie ukształtowanym porządku prawno-
-politycznym definicja nielegalnej migracji na-
biera znacznie szerszego wymiaru. Jeszcze 20–
–30 lat temu nasz kraj znajdował się między „za-
możną i atrakcyjną” Europą Zachodnią, dosko-
nale rozwiniętą gospodarczo dzięki sprawnie 
funkcjonującym demokratycznym rządom,  
a „biedną” Europą Wschodnią oraz Azją z kra-
jami mającymi różne systemy polityczne, co po-
wodowało fatalny stan ich gospodarki i uprzemy-
słowienia. Tym samym, mimo trwających i opty-
mistycznie zapowiadających się przemian, nasz 
kraj przez bardzo długi czas był postrzegany 
przez cudzoziemców jedynie jako tranzytowy  
w drodze do „lepszej przyszłości”. Niewątpliwie 
wpływ na taki obraz Polski miały: atrakcyjne mi-

gracyjnie sąsiedztwo RFN, bliskość krajów skan-
dynawskich, a także długi odcinek granicy z pań-
stwami byłego Związku Radzieckiego, do któ-
rych przybywały znaczne grupy ludności z dal-
szych rejonów Europy oraz Azji, gotowe zreali-
zować marzenia o lepszym życiu.

Wraz z postępującymi zmianami polityczno- 
-gospodarczymi w naszym kraju, dynamicznym 
rozwojem oraz aspiracjami przynależności do 
struktur europejskich Polska stawała się coraz 
atrakcyjniejsza pod względem migracyjnym  
i, szczególnie w ostatnich latach, z kraju tranzy-
towego (buforowego) dla imigrantów, stała się 
docelowym miejscem ich podróży. Powodów ta-
kiego zachowania należy upatrywać w podsta-

wowych przyczynach migracji, czyli 
podłoża głównie ekonomicznego, poli-
tycznego i religijnego, rzadziej rasowe-
go czy światopoglądowego. Idąc dalej, 
można w ten sam sposób zróżnicować 
cele stawiane sobie przez wędrujących 

cudzoziemców, np. materialne, polityczne (ko-
rzystanie z dobrodziejstwa demokracji), rodzin-
ne, małżeńskie.

trudna „droga” cudzoziemców 
Niestety, spory odsetek przybywających cu-

dzoziemców czyni to w sposób niezgodny z obo-
wiązującymi przepisami. W głównej mierze po-
lega to na nielegalnym przekroczeniu granicy 
państwowej. Aby jednak uniknąć pojawiających 
się bardzo często niejasności w odniesieniu do 
określenia „cudzoziemiec”, w pierwszej kolejno-
ści należy wyraźnie zaznaczyć, że cudzoziem-
cem – w myśl przepisów ustawy o cudzoziem-
cach – jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa 
polskiego1. Zgodnie z zapisami cudzoziemiec 
może przekroczyć granicę oraz przebywać na te-
rytorium Polski, jeżeli posiada ważny dokument 
podróży oraz wizę, o ile przepisy ustawy nie sta-
nowią inaczej (co dotyczy zwłaszcza osób wjeż-
dżających do Polski w ramach ruchu bezwizo-
wego oraz posiadających zezwolenie: na za-
mieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się 
lub na pobyt rezydenta długoterminowego Wspól-

1 Art. 2 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

NOTATKA

Nielegalna migracja to specyficzna mobilność związana z przekraczaniem 
granic państwowych i jednoczesnym naruszaniem prawa kraju docelowego lub 
początkowego, a także postanowień prawa międzynarodowego.
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not Europejskich, legitymujących się kartą poby-
tu). Warto podkreślić, że przepisy ustawy nie do-
tyczą m.in. obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej oraz szefów i członków personelu 
misji dyplomatycznych2, choć niewątpliwie oni 
także są cudzoziemcami.

Nielegalny wjazd może polegać na przekrocze-
niu granicy indywidualnie lub z pomocą osób trze-
cich (grup zorganizowanych). Rozróżnia się tak-
że przekroczenia dobrowolne i przymusowe, po-
nieważ skutkują one podjęciem odpowiednich 
czynności przez właściwy w tym zakresie organ, 
czyli Straż Graniczną. 

Prowadzone statystyki oraz analizy ryzyka 
wskazują, że jedynie niewielka liczba imigrantów 
podejmuje się indywidualnie i samodzielnie  
pokonać całą trasę do Polski i ewentualnie dalej 
do innych krajów europejskich (rys. 1). Przewa-
żająca większość zatrzymanych cudzoziemców 
nielegalnie przekraczających granicę korzysta na-
tomiast z pomocy zorganizowanych grup prze-
stępczych. Działają one tak 
jak mafia – ich nadrzędnym 
celem jest zysk. Koszty takiej 
„usługi” są zależne od zakre-
su oraz stopnia możliwych  
do wystąpienia utrudnień. 
Przeważnie imigranci są prze-
wożeni przez granicę w ba-
gażniku lub innych schow-
kach znajdujących się w samochodzie. Na jed-
nym z przejść granicznych ujawniono na przykład 
próbę przewiezienia cudzoziemca ukrytego w de-
sce rozdzielczej samochodu osobowego. Innym 
razem imigrant „udawał” jeden z foteli samocho-
dowych. Obecnie takie sytuacje zdarzają się bar-
dzo rzadko i świadczą o swoistym braku profe-
sjonalizmu ze strony przestępców. 

Obecnie nielegalną migracją zajmują się dosko-
nale zorganizowane i wyspecjalizowane grupy 
przestępcze, mające często międzynarodowe po-
wiązania, a przede wszystkim dysponujące duży-
mi środkami finansowymi oraz wysokiej klasy 
sprzętem technicznym. Grupy trudniące się tym 
procederem stopniowo odchodzą od pieszego 
przekraczania tzw. zielonej granicy, chyba że do-
tyczy to trudno dostępnych pasm górskich lub te-
renów bagnistych, jednak są to działania bardzo 

ryzykowne. Wyprawy w tak trudny i niebezpiecz-
ny teren często kończą się tragicznie zarówno dla 
cudzoziemców, jak i dla prowadzącego ich prze-
wodnika, nawet jeśli zna okolicę. Należy mieć 
przy tym na uwadze, że nasze granice wschodnia 
i północna stanowią zewnętrzną granicę Unii Eu-
ropejskiej. 

Do prób ominięcia kontroli granicznej zazwy-
czaj wykorzystywane są samochody (głównie do-
stawcze typu bus, ale także ciężarowe), autobusy, 
statki handlowe i inne jednostki pływające (na 
których nielegalni imigranci są członkami załogi 
lub pasażerami na gapę), a nawet samoloty. Cu-
dzoziemcy przeważnie chcą się dostać do które-
goś z krajów ościennych – na Białoruś, Ukrainę 
i ewentualnie do obwodu kaliningradzkiego –  
i tam oczekiwać na swój „transport”. 

Coraz częściej organizowaniem przemytu nie-
legalnych imigrantów przez granicę zewnętrzną 
UE i ewentualnie dalej na zachód trudnią się cu-
dzoziemcy przebywający w Polsce legalnie, np. 

deklarujący chęć podjęcia na-
uki lub studiów wyższych, 
którzy mają powiązania z or-
ganizacjami zajmującymi się 
przemytem ludzi. 

Gdy mówi się o nielegalnej 
imigracji, należy pamiętać, że 
cudzoziemiec nie zawsze ma 
wybór, a charakter jego nie-

legalnego przedostania się do innego kraju czę-
sto nie jest w pełni dobrowolny. W takich przy-
padkach mamy do czynienia z przymusową for-
mą nielegalnej migracji, a czasem wręcz han-
dlem ludźmi – sprzedaży kobiet i dzieci w celu 
ich seksualnego wykorzystania. Cudzoziemkom 
odbierane są dokumenty i często przemocą lub 
szantażem zmusza się je do świadczenia usług 
seksualnych w agencjach towarzyskich lub na 
ulicy. Pieniądze, które zarobią, muszą oddawać 
opiekunowi na poczet spłaty rzekomego długu 
zaciągniętego na przyjazd do danego kraju. Ko-
biety te potrzebują specjalnego podejścia i opie-
ki od chwili pierwszego kontaktu z funkcjona-
riuszem Straży Granicznej. W każdym oddzia-

ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ    Trudny problem

2 Art. 3 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

Najczęstszym przejawem 

migracji przymusowej  

jest sprzedaż kobiet i dzieci 

w celu ich seksualnego 

wykorzystania.
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le SG powołano pełnomocników do spraw ofiar 
handlu ludźmi, którzy są odpowiednio wyszko-
leni i potrafią udzielić wszelkiej niezbędnej po-
mocy takim kobietom. Funkcjonariusze zostali 
też zapoznani ze specjalnie opracowanym algo-
rytmem postępowania w przypadku kontaktu  

z osobą, która prawdopodobnie może być ofia-
rą handlu ludźmi (rys. 2).

nowe trendy 
Wraz ze zmieniającą się sytuacją geopolitycz-

ną (m.in. wstąpienie Polski do struktur UE i stre-
fy Schengen) ewoluował zakres zadań funkcjo-
nariuszy SG, co miało związek z koniecznością 
sprostania nowo pojawiającym się trendom mi-
gracyjnym. Katalog uprawnień Straży Granicz-
nej w odniesieniu do czynności podejmowanych 
wobec cudzoziemców jest obecnie bardzo szero-
ki, adekwatny do zwiększającego się obszaru za-
gadnień dotyczących szeroko rozumianej migra-
cji. Dziś nielegalna migracja to bowiem nie tyl-
ko przekroczenie granicy niezgodnie z obowią-
zującymi przepisami, indywidualnie czy przez 
zorganizowane grupy. Dotyczy ona również po-
bytu na terytorium RP osób bez wymaganych 
(nieważnych, fikcyjnych bądź sfałszowanych) do-

Statystyka

W latach 90. polską granicę najczęściej usiłowali 
przekroczyć lub nielegalnie przekraczali oby-

watele Rosji, Ukrainy, Białorusi, Armenii, Rumunii  
i Bułgarii. Sporadycznie dochodziło do migracji lud-
ności z takich krajów, jak: Indie, Sri Lanka, Chiny, 
Bangladesz i Pakistan. Od kilku lat zauważalny jest 
natomiast znaczny napływ do naszego kraju obywa-
teli państw afrykańskich: Konga, Somalii, Nigerii, 
Erytrei i Tunezji, oraz azjatyckich: Nepalu, Wietna-
mu, Chin i Bangladeszu.

Rys. 1. Kierunki nielegalnej migracji obserwowane z perspektywy mOSG

KRAJE ByłEGO 
ZSRR ORAZ AZJI 
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kumentów lub nielegalnie wykonujących pracę. 
Nowe formy migracji sprawiają jednocześnie, że 
zjawisko to nie dotyczy tylko granic, lecz także 
całego terytorium kraju. Cudzoziemcy w celu 
przedostania się na teren Polski wykorzystują lu-
ki w prawie polskim oraz kraju swojego pocho-
dzenia. Wyrabiają np. paszporty na inne dane 
osobowe. Dzięki temu, mimo że wydano zakaz 
ich wjazdu na terytorium RP, pomyślnie przecho-
dzą kontrolę graniczną. 

instrumenty prawne
Państwo polskie nie jest jednak oczywiście  

w tej sytuacji bezradne. Cudzoziemcy podlegają 
kontroli Straży Granicznej nie tylko podczas wjaz-
du do naszego kraju, lecz także wtedy, gdy znaj-
dują się już na jego terytorium. W tym celu pro-
wadzone są działania z zakresu kontroli legalno-
ści pobytu oraz kontroli legalności wykonywania 
pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez 
nich działalności gospodarczej oraz powierzenia 
wykonywania im pracy. W trakcie legitymowa-
nia cudzoziemiec powinien – na żądanie funkcjo-
nariusza SG – okazać dokumenty i zezwolenia 
uprawniające go do pobytu oraz zatrudnienia na 
terytorium Polski, a także okazać środki finanso-
we niezbędne do pokrycia kosztów pobytu, prze-
jazdu i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub dokumenty umożliwiające uzyska-
nie takich środków finansowych. 

Decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia 
zezwoleń na pobyt długoterminowy wydaje wo-
jewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu  
cudzoziemca. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwo-
lenia na zamieszkanie na czas oznaczony był skła-
dany za granicą, decyzja wojewody doręczona zo-

stanie cudzoziemcowi za pośrednictwem konsu-
la. W przypadku doręczenia decyzji zezwalającej 
na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziem-
cowi zostanie wydana wiza wjazdowa uprawnia-
jąca do wjazdu na terytorium RP. Dokumentem 
potwierdzającym uzyskanie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na 
osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego WE jest karta pobytu. Karta 
pobytu jest wydawana przez wojewodę właściwe-
go ze względu na miejsce zamierzonego pobytu. 
Za jej wydanie pobiera się opłatę w wysokości  
50 zł. Cudzoziemiec jest zobowiązany odebrać ją 
osobiście. W przypadku osoby małoletniej poni-
żej 13 roku życia kartę pobiera przedstawiciel 
ustawowy lub kurator.

Gdy cudzoziemiec nie zgadza się z decyzją wo-
jewody, ma prawo się od niej odwołać do szefa 
Urzędu do spraw Cudzoziemców w Warszawie  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  
Jeśli szef urzędu również nie wyda zgody na po-
byt, cudzoziemiec może złożyć skargę do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą  
w Warszawie. Termin złożenia skargi wynosi  
30 dni od dnia otrzymania decyzji szefa urzędu.

Oprócz tytułów pobytowych (tj. paszport, wi-
za, karta pobytu) funkcjonariusze SG kontrolują 
także wysokość posiadanych przez cudzoziemca 
środków finansowych na pokrycie kosztów poby-
tu i wyjazdu z Polski. Zgodnie z przepisami:

– cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium RP 
na okres pobytu nieprzekraczający 3 dni powi-
nien posiadać środki finansowe na pokrycie kosz-
tów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu i wy-
jazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
w wysokości co najmniej 300 złotych albo rów-
nowartość tej kwoty w walutach;

– cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Pol-
ski na okres pobytu powyżej 3 dni powinien po-
siadać środki finansowe na pokrycie kosztów [...] 
w wysokości co najmniej 100 złotych na każdy 
dzień pobytu albo równowartość tej kwoty w wa-
lutach obcych.

Dokumentami, które mogą potwierdzić po-
siadanie przez cudzoziemca środków finanso-
wych niezbędnych do pokrycia kosztów zakwa-
terowania, wyżywienia, przejazdu i wyjazdu  
z Polski są:

ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ    Trudny problem

W trakcie legitymowania cudzoziemiec powi-
nien – na żądanie funkcjonariusza SG – okazać 
dokumenty i zezwolenia uprawniające go do pobytu 
oraz zatrudnienia na terytorium Polski, a także oka-
zać środki finansowe niezbędne do pokrycia kosz-
tów pobytu, przejazdu i wyjazdu z terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub dokumenty umożliwiające 
uzyskanie takich środków finansowych.

Procedura
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– czek podróżny lub karta kredytowa;
– zaświadczenie o posiadaniu środków płatni-

czych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędno-
ściowo-kredytowej mających siedzibę na teryto-
rium RP [...] potwierdzone pieczęcią i podpisem 
upoważnionego pracownika tego banku lub spół-
dzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wy-
stawione najpóźniej na miesiąc przed przekrocze-
niem granicy;

– oryginał zaproszenia.
Efekty działań kontrolnych determinują kolej-

ne czynności realizowane zazwyczaj przez funk-
cjonariuszy SG. Pobyt na terytorium RP bez wy-
maganej wizy, zezwolenia na zamieszkanie na 
czas oznaczony, na osiedlenie się albo pobyt re-
zydenta długoterminowego WE, a także wyko-
nywanie pracy bądź podjęcie działalności gospo-
darczej niezgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, powoduje podjęcie działań zmierzających do 
wydalenia cudzoziemca z Polski. 

Jeśli cudzoziemiec zadeklaruje chęć dobro-
wolnego wyjazdu z naszego kraju, postępowa-
nie administracyjne jest prowadzone przez ko-
mendanta oddziału SG (lub upoważnionego 
przez niego funkcjonariusza) i kończy się decy-
zją skutkującą zakazem wjazdu do Polski na rok. 

Przy braku ze strony cudzoziemca chęci do pod-
porządkowania się nakazowi wyjazdu, postępo-
wanie – na wniosek SG – wszczyna wojewoda, 
a wydana przez niego decyzja powoduje brak 
możliwości ponownego przyjazdu do Polski 
przez okres 3–5 lat. 

Przepisy precyzujące zagadnienia dotyczące 
zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców w Pol-
sce, wykonywania przez nich pracy czy podej-
mowania nauki, które stanowią podstawę dzia-
łań realizowanych przez SG, ulegają ciągłym 
nowelizacjom, co sprawia, że funkcjonariusze 
oprócz uczestnictwa w szkoleniach organizowa-
nych na szczeblu centralnym nierzadko są zo-
bligowani (tak jak inne służby, np. Policja, Izba 
Celna, Państwowa Inspekcja Pracy) – często  
w ramach czasu wolnego – do systematyczne-

go samokształcenia i podnoszenia swoich kwa-
lifikacji. 

W ramach kontroli nielegalnej migracji prowa-
dzone są nie tylko działania w terenie, lecz także 
analizuje się akta cudzoziemców ubiegających się 
o zezwolenie na pobyt krótko- lub długotermino-
wy i udziela opinii organowi właściwemu do pro-
wadzenia postępowań w zakresie udzielenia po-
wyższych zezwoleń. Uprawnienia Straży Granicz-
nej umożliwiają przeprowadzanie wywiadu śro-

dowiskowego, ustalanie miejsca poby-
tu małżonka lub innego członka rodzi-
ny cudzoziemca, a także osoby, z którą 
łączą go więzy rodzinne. Dodatkowo, 
gdy informacje podane przez taką oso-

bę nie potwierdzą się lub są sprzeczne, funkcjo-
nariusze mogą sprawdzić lokal, będący wskaza-
nym przez nią miejscem pobytu. Uzyskana  
w ten sposób wiedza jest bardzo pomocna w pod-
jęciu przez wojewodę decyzji o udzieleniu zgody 
na pobyt cudzoziemca na terytorium RP, a w przy-
padku jej braku stanowi podstawę wszczęcia pro-
cedury wydaleniowej.

kierunki zagrożeń
W obrębie działania MOSG znajdują się trzy 

duże bazy promowe: w Świnoujściu, Gdyni  
i Gdańsku, z których komunikacja przebiega 
głównie w kierunku krajów skandynawskich. 
Funkcjonują też dwa duże porty handlowe  
w Gdańsku i Gdyni, w których obserwuje się 
znaczny ruch statków handlowych różnych ban-

Wniosek 2008 2009 2010

na zamieszkanie na 
czas oznaczony

1313 1711 1540

na osiedlenie się 118 182 188

zarejestrowanie pobytu 
obywateli UE 

347 403 361

w sprawie wydania 
dokumentu 
potwierdzającego 
prawo stałego pobytu

10 146 212

Liczba wniosków złożonych przez cudzoziem-
ców przebywających na terenie działania 
mOSG w latach 2008–2010

NOTATKA

Uprawnienia Straży Granicznej umożliwiają przeprowadzanie wywiadu śro-
dowiskowego, ustalanie miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny 
cudzoziemca, a także osoby, z którą łączą go więzy rodzinne.
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der. Na około pięćdziesięciu uczelniach wyższych 
kształcą się studenci z różnych krajów. W rejonie 
Rewala, Łeby, Gdyni, Gdańska i Elbląga znajdu-
ją się grupy mniejszości narodowych obywateli 
RP pochodzenia niemieckiego i ukraińskiego oraz 
związki wyznaniowe cudzoziemców, którzy przy-
byli tu do pracy. W pasie nadbrzeżnym działal-
ność prowadzi znaczna liczba podmiotów gospo-
darczych świadczących usługi gastronomiczno- 
-turystyczne. W miesiącach letnich obserwuje się 
znaczny napływ turystów, co przekłada się na po-
tencjalne zagrożenie nielegalną migracją ze szcze-
gólnym jej nasileniem w rejonie aglomeracji trój-
miejskiej oraz Słupska, Koszalina, Kołobrzegu  
i Świnoujścia. Sąsiedztwo z obwodem kalinin-
gradzkim stanowi dodatkowe zagrożenie niele-
galną migracją, tym bardziej że ma on bezpośred-
nią komunikację z Trójmiastem oraz pobliskimi 
ważnymi szlakami i węzłami komunikacyjnymi.

Każdego roku liczba cudzoziemców napływa-
jących do Trójmiasta i jego okolic utrzymuje się 
niezmiennie na wysokim poziomie lub nawet 
wzrasta. Potwierdzają to dane statystyczne doty-
czące wniosków złożonych 
przez cudzoziemców prze-
bywających na terenie dzia-
łania Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej (tab.).

Czynnikami determinują-
cymi chęć pobytu cudzo-
ziemców w Polsce są prze-
ważnie względy ekonomicz-
ne. Osoby przyjeżdzające tu 
często przejawiają chęć pod-
jęcia lub kontynuowania na-
uki (niewątpliwie ułatwiają 
to liczne na wybrzeżu ośrod-
ki akademickie oraz dynamicznie rozwijające się 
szkolnictwo niepubliczne). Niezmiennie naj-
większą grupę cudzoziemców przybywających 
w rejon województwa pomorskiego oraz zachod-
niopomorskiego stanowią jednak osoby poszu-
kujące pracy. Są to głównie obywatele Ukrainy 
oraz Chin, którzy otrzymują od wojewody zezwo-
lenie na pracę i znajdują zatrudnienie przede 
wszystkim w przemyśle stoczniowym oraz bu-
downictwie. Katalog państw, których obywatele 
mogą pracować w Polsce na podstawie oświad-

czenia o zamiarze powierzenia wykonywania pra-
cy jest ograniczony do Ukrainy, Białorusi, Rosji, 
Mołdowy i Gruzji. Podmiotami wystawiającymi 
powyższe oświadczenia są przeważnie rolnicy, 
właściciele małych gastronomii oraz hoteli i pen-

sjonatów. 
Straż Graniczna (podobnie 

jak Państwowa Inspekcja Pra-
cy) jest uprawniona do przepro-
wadzania kontroli legalności 
zatrudnienia cudzoziemców 
przez polskich przedsiębiorców 
lub osoby fizyczne. Jest to o ty-
le istotne, że cudzoziemiec pra-
cujący bez wymaganego ze-
zwolenia na pracę lub posiada-
jący tytuł pobytowy nieupraw-
niający go do wykonywania 
pracy podlega wydaleniu, czy-

li ponosi takie same konsekwencje jak w przy-
padku nielegalnego pobytu w Polsce (fot.).

Zapewne w artykule tym nie poruszono wszyst-
kich aspektów szeroko rozumianej nielegalnej mi-
gracji. Choć jednak całkowite jej wyeliminowa-
nie nie jest możliwe, to bezsporny jest fakt, że ro-
lą państwa i właściwych jego instytucji, głównie 
Straży Granicznej, jest ciągłe udoskonalanie me-
tod działania, ujawniania i likwidowania choćby 
najdrobniejszych symptomów nowo pojawiające-
go się trendu migracyjnego.                             

Straż Graniczna  

i Państwowa Inspekcja 

Pracy są uprawnione  

do przeprowadzania kontroli 

legalności zatrudnienia 

cudzoziemców przez 

polskich przedsiębiorców 

lub osoby fizyczne.

PoBIeRaNIe odcisków palców zatrzymanego imigranta
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Po wstąpieniu naszego kraju do 
struktur NATO znacznie roz-
szerzył się obszar działania 
okrętów MWRP, których zało-

gi wykonują nie tylko zadania z zakre-
su osłony operacyjnej morskiej granicy 
państwa i jego obszarów morskich, lecz 
także uczestniczą w zapewnianiu bez-
pieczeństwa globalnego. W ramach wy-

konywania zadań sojuszniczych okręty 
uzyskały dostęp do nowych baz mor-
skich i portów, w których obowiązują 
określone przepisy miejscowe (nie za-
wsze takie same jak obowiązujące  
w portach polskich) będące gwarantem 
bezpieczeństwa żeglugi. 

Wchodząc do portu zagranicznego, 
dowódca okrętu zawsze ma możliwość 

kmdr kaziMierz 
PuLkOwSki

dywizjon Okrętów 
wsparcia

Absolwent Wyższej 
Szkoły Marynarki 

Wojennej. W latach 
1997–2006 był 

dowódcą 
ORP „Wodnik” oraz 

grupy okrętów 
szkolnych. Obecnie 

jest dowódcą 
Dywizjonu Okrętów 

Wsparcia. 

Współpraca dowódcy 
okrętu z pilotem 
portowym
Gdy mówi się o zasadach korzystania z usług pilota oraz 
problemach w relacji dowódca okrętu–pilot (portowy), warto poznać 
opinie osób, które doświadczyły takiej współpracy.
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skorzystania z usług pilota. Istnieje jednak po-
gląd, że taka procedura przynosi pewnego rodza-
ju „ujmę na honorze dowódcy”, a już na pewno 
wiąże się z wysokimi kosztami. Warto więc przyj-
rzeć się bliżej kwestii usług pilota i przywołać 
istniejące regulacje oraz osobiste doświadczenia 
z zakresu takiej współpracy.

aspekt prawny
Państwa posiadające dostęp do morza, a tym 

samym dysponujące swoją flotą handlową i wo-
jenną, zobowiązane są do przestrzegania przepi-
sów międzynarodowych – konwencji, a także do 
wydawania tzw. przepisów miejscowych popra-
wiających bezpieczeństwo żeglugi na wodach, 
nad którymi sprawują kontrolę. Warto zaznaczyć, 
że wspomniane przepisy mają priorytet nad po-
stanowieniami konwencyjnymi. W przypadku 
okrętów wojennych (często w przypadku Straży 
Granicznej i Policji) istnieją jednakże także okre-
ślone odstępstwa od przepisów konwencyjnych 
np. niniejsze prawidła, jeżeli wyraźnie nie posta-
nowiono inaczej, nie mają zastosowania do okrę-
tów wojennych i statków do przewozu wojska1. 
Nie oznacza to jednak, że nie trzeba znać tych 
przepisów. Wprost przeciwnie – ich znajomość  
i przestrzeganie jest obowiązkowe.

Największy problem sprawia zapoznawanie się 
z przepisami miejscowymi. Podczas długotrwałe-
go wykonywania zadań przez okręty MWRP w re-
jonach oddalonych od portów macierzystych czę-
sto mogą zdarzyć się sytuacje, w których dowódca 
okrętu nie będzie miał możliwości skorzystania  
z właściwych dokumentów np. locji (notices to ma-
riners). Jest to dokument wydawany w postaci ksiąg 
stanowiących uzupełnienie informacji zamieszczo-
nych na mapach kartograficznych. Zawiera ponad-
to opis ukształtowania wybrzeża i dna morskiego, 
warunki pogody, przepisy miejscowe, sposoby ko-
munikacji podmiotów związanych z obsługą por-
tową oraz miejscowe słownictwo uznawane za waż-
ne w przypadku danego akwenu. 

Gdy dowódca nie dysponuje locją, musi sko-
rzystać z usług pilota. Jest to osoba mająca bar-
dzo duże doświadczenie w manewrowaniu jed-
nostkami. Ma profesjonalne przygotowanie z za-
kresu znajomości warunków hydrometeorologicz-
nych oraz nawigowania w konkretnym porcie, na 

redzie, w kanale, czy też po określonej trasie. Zna 
System Kontroli Ruchu Statków (VTS – Vessel 
Traffic Sernice), współpracuje z nim oraz holow-
nikami i cumownikami2. 

Podział obowiązków
Obowiązkiem dowódcy okrętu, zgodnie z za-

sadami dobrej praktyki morskiej, jest doskonała 
znajomość swojego okrętu oraz jego właściwości 
manewrowych (prędkości przy założonych reżi-
mach pracy silników głównych; średnicy cyrku-
lacji; czasu niezbędnego do zatrzymania okrętu 
po podaniu komendy „stop” lub „cała wstecz”; 
drogi, jaką w tym czasie przejdzie; prędkości, przy 
której okręt staje się jednostką „niesłuchającą ste-
ru”; czasu przełożenia steru z burty na burtę itp.). 

1 Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu 

(SOLAS 74), rozdział 1, postanowienia ogólne, prawidło 3, ppkt a.
2 Wszelkie informacje dotyczące usług pilotowych możemy uzyskać 

ze „Spisu Radiostacji Nautycznych” (wydawanego przez Biuro Hy-

drograficzne MWRP) oraz wydawanego przez United Kingdom Hy-

drographic Office w języku angielskim „Admiralty List of Radio Si-

gnals. Pilot Services, Vessel Traffic Services and Port Operations” 

NP 286 (części 1–7).

Praktyka

Jeszcze do niedawna najbardziej doświadczone 
były załogi OORP „Wodnik” czy „Iskra”. Teraz się 

to zmieniło – więcej czasu na morzu spędzają bo-
wiem marynarze pływający na OORP „Gen. K. Puła-
ski” i „Kontradmirał X. Czernicki”, okrętach podwod-
nych oraz trałowcach.

AR
C

H
IW

U
M

 A
U

TO
R

A



22 przegląd morski 2011/06

ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ    Bezpieczeństwo pływania

Przede wszystkim musi być jednak świadomy 
sprawności okrętu oraz tego, jaki wpływ na bez-
pieczeństwo żeglugi mają usterki, które mogą się 
pojawić.

Rezolucja (uchwała) Międzynarodowej Orga-
nizacji Morskiej – IMO (International Maritime 
Organization) A 601 z 19 listopada 1987 roku 
zaleca umieszczenie informacji manewrowych 
na mostku (na ORP „Wodnik” rolę mostka pełni 
główne stanowisko dowodzenia – GSD) w tzw. 
karcie pilota (pilot card). Ułatwia to pracę pilo-
ta, ale nie jest rozwiązaniem doskonałym. W trak-
cie wykonywania manewrów nocą pilot musi zna-
leźć sposób na odczytanie danych. To go rozpra-
sza i może być przyczyną utraty kontroli nad 
okrętem.

W ustawie Kodeks morski z 18 września 2001 
roku znajdują się następujące za-
pisy: 

– usługa pilotowa polega na 
udzielaniu kapitanowi informa-
cji i rady w prowadzeniu statku 
ze względu na warunki nawiga-
cyjne wód, na których usługa jest 
świadczona3;

– pilot pozostaje w czasie pilo-
towania statku pod kierownic-
twem kapitana statku pilotowanego4; 

– kapitan statku obowiązany jest udzielić pilo-
towi wszelkich informacji dotyczących właściwo-
ści nawigacyjnych statku5;

– korzystanie z usług pilota nie zwalnia kapitana 
od odpowiedzialności za kierownictwo statku6;

– obecność pilota na pokładzie okrętu nie zwal-
nia jego dowódcy od osobistego prowadzenia jed-
nostki przy wchodzeniu do portów, kanałów i rzek, 
wychodzeniu z nich oraz w obrębie portów, jak 
również w każdym przypadku nasuwającym szcze-
gólne trudności lub niebezpieczeństwa7.

Chociaż okręty nie są jednostkami konwencyj-
nymi (np. Międzynarodowa konwencja o bezpie-
czeństwie życia na morzu – SOLAS 74), to jed-
nak ich załogi przestrzegają zapisów w nich za-
wartych. Tworzą również podsystemy ogólnego 
systemu ratownictwa na morzu (zgodnie z Mię-
dzynarodową konwencją poszukiwania i ratow-
nictwa – SAR 79). Zobligowane są ponadto do 
przestrzegania międzynarodowych przepisów  

o zapobieganiu zderzeniom na morzu (MPZZM) 
z 1972 roku, chociaż dopuszcza się stosowanie 
przez okręty np. nietypowych świateł i sygnałów 
dźwiękowych (np. ORP „Wodnik”, okręt o dłu-
gości około 72 m, powinien zgodnie z prawidłem 
23 pokazywać dwa światła masztowe białe, ale 
wyposażony jest tylko w jedno itd.).

Większość przepisów dotyczy kapitanów stat-
ków, a nie dowódców okrętów. Należy zwrócić 
uwagę na status prawny tych stanowisk, aby móc 
je w pewien sposób utożsamiać. Dowódca okrę-
tu powinien być oficerem w służbie państwowej, 
a załoga powinna być podporządkowana regula-
minom dyscypliny wojskowej8. Kapitan sprawuje 
natomiast kierownictwo statku i wykonuje inne 
funkcje określone przepisami9. Ponadto wszystkie 
osoby znajdujące się na statku obowiązane są 

podporządkować się zarządze-
niom kapitana wydanym w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa  
i porządku na statku10.

Zadaniem oficera wachtowe-
go jest z kolei notowanie cza-
sów mijania poszczególnych 
znaków nawigacyjnych, okre-
ślanie pozycji okrętu, spraw-
dzanie jego prędkości, nadzo-

rowanie wykonywania komend przez sternika  
i przekazywanie dowódcy okrętu informacji mo-
gących mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
okrętu. Powinien także pilnie śledzić bieg wy-
darzeń i pomagać pilotowi. Obecność pilota na 
mostku nie zwalnia jednak oficera wachtowego 
z jego obowiązków i odpowiedzialności za bez-
pieczeństwo okrętu. Kiedy pojawiają się wątpli-
wości co do prawidłowego postępowania lub za-

Warto podkreślić, że 

koszty holownika (nawet 

jeżeli pozostawał tylko  

w asyście) są takie same 

jak koszty usług 

holowniczych.

3 Ustawa z 18 września 2001 r. Kodeks morski (DzU z 4 grudnia 

2001 r.), dział VII (Usługi pilotowe), art. 220.
4 Tamże, art. 221 § 1.
5 Tamże, art.221 § 2.
6 Tamże, art. 221 § 3.
7 Tamże, art. 59 § 1.
8 Konwencja o morzu pełnym, Genewa 29 kwietnia 1958, art. 8., 

ppkt. 2.
9 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (DzU z 4 grud-

nia 2001 r.), dział I (przepisy ogólne), art. 53 § 1.
10 Tamże, art. 53 § 2.
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mierzeń pilota, powinien on zwrócić się do nie-
go o uargumentowanie swojej decyzji. Jeżeli uzy-
skane wyjaśnienia nie rozwieją wątpliwości, ofi-
cer powinien niezwłocznie zameldować o tym 
dowódcy okrętu. 

Przygotowania do przyjęcia pilota
Przed wyjściem w rejs, którego jednym z eta-

pów będzie zawinięcie do obcego portu (portu za-
granicznego), załoga okrętu powinna być przygo-
towana na przyjęcie pilota. Szczególnie dotyczy 
to obsady mostka (głównego stanowiska dowo-
dzenia). O tym, czy dowódca okrętu będzie korzy-
stał z usług pilota, wiadomo już w fazie planowa-
nia rejsu. W planie rejsu znajdują się informacje 
dotyczące przewidzianych na ten cel wydatków 
oraz czasu, miejsca przyjęcia i zadań pilota. 
Uwzględnione są też środki finansowe potrzebne 
do pokrycia kosztu usług holowniczych i cumow-
niczych. Informacje te umieszczone są także  
w zgłoszeniu dyplomatycznym, w którym okre-
śla się pozycję geograficzną i orientacyjny czas 
przybycia (ETA – Estimated Time of Arrival).

Kolejnym etapem procedury przyjęcia (zdania) 
pilota jest skontaktowanie się ze stacją pilotową. 
Najpierw, korzystając z „Admiralty List of Radio 
Signals. Pilot Services, Vessel Traffic Services 
and Port Operations”, wybiera się kanał do pro-
wadzenia korespondencji radiowej (w przypadku 
pracy na UKF), częstotliwość pracy, sposób wy-
wołania stacji pilotowej oraz wyprzedzenie cza-
sowe, z jakim należy daną stację wywołać (w ten 
sposób służby portowe ustalają kolejność wcho-
dzenia okrętów do portu). Czas ten wynosi śred-
nio 1–2 godziny, chociaż istnieją porty, które wy-
magają jeszcze szybszego zgłoszenia.

W momencie oczekiwania na przybycie pilo-
ta bosman okrętowy przygotowuje okręt do jego 
przyjęcia. Sprawdza zaciemnienie i przygotowu-
je sztormtrap, po którym pilot wejdzie na burtę 
(fot. 1). Przy niższych burtach niejednokrotnie 
wystarczy otwarcie tzw. furty burtowej, jeżeli po-
zwala na to konstrukcja okrętu. Następnie o umó-
wionej godzinie pilotówka (jednostka do trans-
portu pilotów) przybija do burty okrętu. Należy 
pamiętać, by przyjąć jednostkę z burty zawietrz-
nej (fot. 2). W przypadku bardzo złych warun-
ków atmosferycznych (zalodzenia) kapitanat por-

tu może zezwolić na użycie holownika do prze-
wozu pilota11. W takich portach, jak Rotterdam 
pilot może z kolei dostać się na okręt, wykorzy-
stując w tym celu śmigłowiec.

Zgodnie z MPZZM statek pełniący służbę pi-
lotową powinien być specjalnie oznakowany i po-
kazywać:

– dwa światła widoczne dookoła widnokręgu, 
umieszczone w linii pionowej na szczycie lub  
w pobliżu szczytu masztu, górne białe, a dolne 
czerwone; 

– gdy jest w drodze – dodatkowe światła bur-
towe i światło rufowe; 
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Fot. 1. Przygotowanie okrętu do przyjęcia pilota

11 Zarządzenie nr 12 dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni  

z 14 czerwca 2005r., § 39, ppkt. 1, 2.
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– gdy stoi na kotwicy – światło lub światła ko-
twiczne albo znak kotwiczny12 oprócz świateł prze-
widzianych wcześniej. 

Statki pilotowe mogą ponadto mieć określone 
barwy (np. kadłub i nadbudówka mogą być w ko-
lorze czerwonym) i nosić dobrze widoczne napisy 
na burtach (niektóre na dziobie) „PILOT”. Dużo 
podmiotów organizacyjnych stosuje również flagi 
w celu oznaczenia pełnienia służby pilotowej.

Przyjęcie pilota
Po wejściu pilota na pokład dobrze widziane 

jest doprowadzenie go do sterówki (na główne 
stanowisko dowodzenia) przez zastępcę dowód-
cy okrętu. W tym czasie sygnalista wachtowy pod-
nosi flagę hotel według Międzynarodowego Ko-
du Sygnałowego (MKS), co oznacza „Mam pilo-
ta na pokładzie”.

Kolejnym krokiem (bardziej kurtuazyjnym) jest 
zaprezentowanie obsady odpowiedzialnej za ma-
newry i zapoznanie z głównymi urządzeniami  

w sterówce (radary nawigacyjne, ster, kolumien-
ka sterowania silnikami, urządzenia łączności, 
szczególnie UKF), logiem i echosondą. Od tego 
momentu rozpoczyna się bezpośrednie przygoto-
wanie do wprowadzenia okrętu do portu. Oficer 
wachtowy powinien wpisać dane pilota (nazwi-
sko i imię) do dziennika zdarzeń.

W obecności dowódcy okrętu pilot przedstawia 
trasę dojścia do wskazanego miejsca postoju, 
zwraca uwagę na miejsca szczególnie niebez-
pieczne (w pobliżu występowania mielizn, prą-
dów itp.). Informuje o sygnałach, które okręt  
powinien podnieść lub o honorach, jakie załoga 
powinna oddać w miejscach szczególnych (np.  
w porcie Gdańsk przy mijaniu pomnika Obroń-
ców Wybrzeża). Następnie wydaje komendy na 
ster i do siłowni. Dowódca okrętu musi zapewnić 
pilotowi odpowiednie pomieszczenie i wyżywie-
nie, jeżeli wymagają tego okoliczności, w jakich 
świadczone są usługi pilotażowe (np. podczas 
przejścia przez Kanał Sueski).

Chciałbym zwrócić też szczególną uwagę na 
ogólną zasadę przyjętą na okrętach: wszystkie 
komendy pilota powtarzane są przez dowódcę,  
a następnie przez sternika i oficera mechanika. 
Wydłuża to co prawda czas wykonania manew-
rów i może być przyczyną powstania wypadków 
nawigacyjnych, ale za to nigdy nie dojdzie do sy-
tuacji, w której załoga przebywająca w sterówce 
mogłaby uznać, że okrętem dowodzi pilot. 

Pilot nie powinien wykraczać poza obowiązki 
doradcy dowódcy okrętu, przejmować samodziel-
nego kierowania okrętem ani decydować o ma-
newrach. W przeciwnym wypadku powinien mieć 
świadomość, że przejmuje również odpowiedzial-
ność za szkody spowodowane swoim zaniedba-
niem: pilot odpowiada wobec armatora za szko-
dę wyrządzoną ze swojej winy przy świadczeniu 
usługi pilotowej13.

Dowódca okrętu powinien zawsze przewidy-
wać postępowanie pilota i je monitorować,  
a w sytuacjach ważnych dla bezpieczeństwa – 

podjąć działania. Oficer wachtowy zo-
bowiązany jest zaś na bieżąco dostar-
czać danych dotyczących pozycji okrę-
tu, jego kolejnych kursów i czasu wy-
konania zwrotu. Wymienione osoby 
powinny ze sobą współpracować, bo 

tylko wtedy możliwe jest zachowanie bezpie-
czeństwa żeglugi.

Samo podejście do nabrzeża leży już w gestii 
dowódcy okrętu. Kiedy niezbędne jest skorzysta-
nie z usługi holowniczej, pilot pomaga w nadzo-
rowaniu pracy holowników i cumowników. 

Zgodnie z zasadami dobrej praktyki morskiej, 
przed zejściem z okrętu należy wręczyć piloto-
wi drobny upominek (np. zdjęcie okrętu lub in-
formator, paczkę papierosów lub czasami – ale 
nie w przypadku pilotów muzułmanów pracują-
cych w rejonie Kanału Sueskiego – małą butel-
kę wódki). Po zakończeniu współpracy pilota 
odprowadza do trapu zastępca dowódcy okrętu 
(chyba że zgodnie z organizacją okrętową jest to 
inny oficer). Oficer dyżurny wpisuje godzinę je-

NOTATKA

Może zdarzyć się, że wraz z pilotem na pokład okrętu wejdą oficer łącznikowy 
lub inne osobistości (attaché obrony, przedstawiciel ambasady). Wówczas  
należy pamiętać, aby na burcie był obecny oficer dyżurny wraz z oficerami  
trapowymi.

12 MPZZM, prawidło 29 (Statki pilotowe), ppkt a.
13 Ustawa z 18 września 2001 r. Kodeks morski (DzU z 4 grudnia 

2001 r.), dział VII (Usługi pilotowe), art. 225 § 1.
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go zejścia w dzienniku okrętowym, a sygnalista 
zrywa flagę hotel.

Doświadczenia
W trakcie swojej dwudziestoletniej służby na 

okrętach szkolnych spotkałem ponad trzydziestu 
pilotów. Ich sposób postępowania na ogół był 
zgodny z regułami obwarowanymi przepisami  
w tym zakresie. Postępowanie kilku z nich utkwi-
ło mi jednakże szczególnie w pamięci.

W czasie obchodów 50. rocznicy lądowania de-
santu w Normandii (D-Day) ORP „Wodnik” wy-
konywał przejście rzeką Orne z przedmieść Ca-
en (Francja) do śluzy w Ouistreham i dalej do ka-
nału La Manche. Pilot, który przybył na okręt, 
usiadł za sterem (mechanik miał utrzymywać za-
daną prędkość) i nie wydawszy żadnej komendy, 
doprowadził okręt do celu. Dowódca okrętu kon-
trolował tylko jego postępowanie.

Innym razem wchodziliśmy do portu Cherbo-
urg (Francja). Organizatorzy wizyty wybrali miej-

sce postoju w centrum miasta, do którego droga 
wiodła kanałami portowymi. Przed wejściem do 
basenu, w którym należało zacumować, znajdo-
wał się obrotowy most. Kapitanat portu otwierał 
nim drogę do miejsca cumowania, przy czym 
uprzednio zamykał ruch drogowy w tej części 
miasta. Kiedy okręt zbliżył się do tego przejścia, 
jego falszburty przysłoniły szerokość tak, że gdy 
stało się na głównym stanowisku dowodzenia, wy-
dawało się, iż okręt nie zmieści się w przesmyku, 
którego szerokość wynosiła około 14 m (ORP 
„Wodnik” ma szerokość 12 m). Pilot był zbyt zde-
nerwowany i gdyby nie przytomność dowódcy 
okrętu i jego komendy, mogłoby dojść do sytu-
acji niebezpiecznej, ponieważ dziób okrętu (po-
datny na wiatr) nie był trzymany przez cumę ho-
lownika – podejście wykonywał sam okręt.

Wcześniej nieznany mi wariant współpracy  
z pilotem zaobserwowałem z kolei podczas przej-
ścia przez Kanał Sueski w 2001 roku. W czasie 
przejścia, które trwa około 15 godzin, piloci zmie-

Fot. 2. Jednostkę z pilotem należy  
zawsze przyjmować od burty zawietrznej
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niają się tam trzykrotnie. Jednostki formowane  
są w tzw. konwoje, składające się z kilkunastu jed-
nostek, z których wszystkie mające powyżej 300 t 
muszą mieć na pokładzie pilota. 
Konwój idący z północy na połu-
dnie kotwiczy na Wielkim Jezio-
rze Gorzkim. Przepuszcza konwój 
z południa, który nigdzie nie ko-
twiczy na trasie przejścia. Okręty 
wojenne (korzystając z przywile-
ju) idą zawsze na czele grup jednostek.

W tym rejonie wszyscy piloci to muzułmanie, 
którym religia nakazuje modlić się pięć razy 
dziennie. W trakcie jednego z przejść jeden z pi-
lotów poprosił mnie – dowódcę okrętu – o moż-
liwość spełnienia tego obowiązku. Nie mogłem 
się nie zgodzić. Poprosiłem oficera wachtowe-
go, żeby wyszedł z kabiny nawigacyjnej, w któ-
rej pilot odmawiał modły. Manewrowanie, kon-
trolowanie pozycji i prędkości należało już wów-
czas tylko do obsady głównego stanowiska  
dowodzenia.

W zdumienie wprowadziło mnie jeszcze jedno 
zachowanie pilota. Kiedy wręczyłem mu upomi-
nek, ten od razu go obejrzał i okazał rozczarowa-
nie. Oczekiwał, że będą to papierosy marlboro 
(dlatego w żargonie marynarskim piloci z rejonu 
Kanału Sueskiego nazywani są „Marlboro  
Pilots”). Z innym z tamtejszych pilotów nie mo-
głem zaś dojść do porozumienia, ponieważ nie 
chciałem mu sprzedać mojego swetra oficerskie-
go. Wówczas on przestał się odzywać, a na Wiel-
kim Jeziorze Gorzkim starał się podejść zbyt bli-
sko dużych kotwiczących statków.

Wraz z pilotami z Kanału Sueskiego na okręt 
wchodzą cumownicy, na których należy szcze-
gólnie uważać, ponieważ zawsze chcą handlować 
różnymi gadżetami z Egiptu. Nie należy im tego 
zabraniać, gdyż może to wpłynąć na cenę przej-
ścia. Trzeba jednak dbać o to, by nie doszło do 
niekontrolowanego wypadku (np. poślizgnięcia 
się na zejściówce).

inne trudności
Dowódcy okrętu oraz załoga powinni zapew-

nić także pilotowi bezpieczne wejście na okręt, 
przebywanie na nim i zejście z niego. Tego obo-
wiązku załoga powinna dopilnować ze szczegól-
ną starannością ze względu na to, że zdarzają się 
wypadki (również śmiertelne) z udziałem pilotów 
i to najczęściej podczas zejścia z okrętu. Jeśli za-

łoga nie zabezpieczy odpowied-
nio drogi pilota z kei na statek 
(np. udostępni wadliwy trap), 
odpowiedzialność za szkodę  
pilota może spaść na armatora. 
Pomocna w tym zakresie może 
być publikacja Polskiego Reje-

stru Statków nr 44/P Urządzenia do przyjęcia pi-
lota na statek z 2002 roku.

Manewrowanie w zespole w pewnym sensie 
może ułatwić cumowanie w porcie zagranicz-
nym, gdyż istnieje możliwość podpatrzenia, ja-
kie czynności wykonuje okręt flagowy. Większe 
trudności mogą pojawić się podczas samodziel-
nego realizowania zadań. Tylko postępowanie 
zgodne z przepisami oraz z zasadami dobrej prak-
tyki morskiej może uchronić przed wypadkiem 
nawigacyjnym i stworzeniem sytuacji niebez-
piecznej dla żeglugi.                                        

Dobrym zwyczajem 

okrętowym jest 

zaproponowanie pilotowi 

poczęstunku. 

Do najważniejszych zadań w zakresie współpracy 
dowódca okrętu–pilot należą:
1. Przygotowanie się dowódcy okrętu i oficera 

wachtowego do współpracy z pilotem.
2. Przekazanie pilotowi danych dotyczących ma-

newrowania okrętem.
3. Wykorzystanie pilota w charakterze doradcy.
4. Uzgodnienie z pilotem zamierzonych manewrów.
5. Ciągły nadzór i kontrola postępowania pilota. 
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M

AR
IA

N
 K

LU
C

Zy
Ń

S
K

I



przegląd morski 2�2011/06

Historia powstania nowej kla-
sy okrętów, jaką są trans-
portowce desantowe-doki 
(LPD – Landing Platform 

Docks) wiąże się z zastosowaniem  
w ramach działań desantowych śmi-
głowców. Na szerszą skalę miało to 
miejsce po raz pierwszy w 1956 roku 

podczas próby zajęcia przez Francję  
i Wielką Brytanię Kanału Sueskiego 
(operacja „Muszkieter”). Współcześnie 
zakłada się, że transport żołnierzy na 
ląd jest realizowany głównie przy po-
mocy śmigłowców, ciężki sprzęt i po-
jazdy przewożone są zaś głównie przez 
barki i kutry desantowe oraz podusz-

Na potrzeby sił desantowych    TECHNIKA I UZBROJENIE

mgr inż. anDrzeJ 
nitka

Pracuje w Urzędzie 
Marszałkowskim 

Województwa 
Pomorskiego.  

Jest publicystą 
zajmującym się 
współczesnymi 

siłami morskimi.

Brytyjskie 
transportowce 
desantowe-doki  
typu Albion
Podstawowym zadaniem okrętów typu Albion jest wysadzanie 
desantów z wykorzystaniem posiadanych środków pływających  
oraz śmigłowców.
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kowce. Powstała w związku z tym potrzeba po-
siadania przez floty uniwersalnych okrętów de-
santowych zdolnych zarówno do przewożenia 
większej liczby żołnierzy i sprzętu, wyposażo-
nych w pokład śmigłowcowy, jak i dysponują-
cych jednostkami desantowymi, najczęściej  
w zatapialnym doku. Wszystkie te wymogi speł-
niają właśnie transportowce desantowe-doki. 

Geneza 
W 1985 roku na zlecenie Royal Navy zostało 

wykonane studium planistyczne, w którym zasta-
nawiano się nad kierunkami rozwoju brytyjskich 
sił desantowych. Rozważano w nim trzy koncep-
cje budowy dużych okrętów desantowych:

– pierwsza z nich przewidywała budowę no-
wych jednostek mających zastąpić w stosunku 1:1 
istniejące;

– druga – modernizację istniejących okrętów  
w ramach programu SLEP (Service Life Exten-
sion Programme), co pozwoliłoby na wydłużenie 
okresu ich służby o kolejne 15 lat;

– trzecia – budowę uniwersalnych jednostek de-
santowych łączących cechy śmigłowcowca desan-
towego i okrętu desantowego-doku. 

W wyniku rozważań zdecydowano, że najko-
rzystniejsze jest pierwsze rozwiązanie. Druga kon-
cepcja rozwiązywała bowiem problem jedynie na 
pewien czas, zaś trzecia wiązała się ze zbyt duży-

mi kosztami. Podjęto więc decyzję o rozpoczęciu 
budowy dwóch nowych transportowców desanto-
wych-doków. Ze względów finansowych plano-
wane pierwotnie na rok 1988 prace były jednak 
wielokrotnie odkładane.

W 1991 roku brytyjski rząd ogłosił decyzję  
o budowie nowych transportowców desantowych-
-doków, które miały zastąpić jednostki typu  
Fearless. Kontrakt na opracowanie projektu kon-
strukcyjnego i budowę obu okrętów przez stocz-
nię VSEL (obecnie BAE Systems Marine) z Bar-
row-in-Furness oficjalnie podpisano dopiero  
18 lipca 1996 roku. Cięcie blach pod obie jed-
nostki rozpoczęło się 17 listopada 1997 roku. 

Nowe transportowce desantowe-doki otrzyma-
ły mające długą tradycję w Royal Navy nazwy  
„Albion” (L 14) i „Bulwark” (L 15) (ostatnimi no-
szącymi je okrętami były lekkie lotniskowce typu 
Centaur, przebudowane na śmigłowcowce desan-
towe). Stępkę pod prototypową jednostkę położo-
no 22 maja 1998 roku, jej wodowanie miało zaś 
miejsce 9 marca 2001 roku. Próby morskie  
„Albiona” trwały od grudnia 2002 do stycznia 
2003 roku, banderę podniesiono na nim w Devon-
port 19 czerwca 2003 roku. Pełną zdolność ope-
racyjną okręt osiągnął w kwietniu 2004 roku. 

Stępkę pod drugą jednostkę położono 27 stycz-
nia 2000 roku na tej samej pochylni, na której 
trwała jeszcze budowa „Albiona”. Wodowanie 
„Bulwarka” odbyło się bardzo szybko, bo 15 li-
stopada 2001 roku. Na próby morskie realizowa-
ne na Morzu Irlandzkim okręt wyszedł z macie-
rzystej stoczni 31 maja 2004 roku, niedługo przed 
zaplanowanymi na 19 lipca 2004 roku próbami 
odbiorczymi. Został on oficjalnie przejęty od 
stoczni przez brytyjską marynarkę wojenną  
13 grudnia 2004 roku, do służby wszedł zaś  
28 kwietnia 2005 roku. Oba transportowce bazu-
ją w Devonport w aglomeracji Plymouth. 

konstrukcja jednostek
„Albion” i „Bulwark” mają typowy dla okrę-

tów tej klasy układ konstrukcyjny (fot. 1). Po-
siadają pojemny kadłub charakteryzu-
jący się wysoką wolną burtą oraz wy-
datną gruszką dziobową. Na niewiel-
kim pokładzie dziobowym znajduje 
się umieszczony na postumencie sys-

tem obrony bezpośredniej. Dalej w kierunku 
rufy rozciąga się duża dwukondygnacyjna nad-
budówka zakończona stanowiskiem kontroli ru-
chu powietrznego. W przedniej jej części zlo-
kalizowany został mostek z posadowionym tuż 
za nim pierwszym z trzech masztów stanowią-
cych podstawę dla urządzeń elektronicznych. 
Charakterystyczne dla transportowców tego ty-
pu jest umieszczenie obu kominów po prawej 
burcie. Cały pokład rufowy zajmuje lądowisko 
dla śmigłowców. Nie zapomniano przy tym  
o takim jego ukształtowaniu, aby zmniejszyć 
echo radarowe okrętów. Mimo że jednostki bu-
dowano zgodnie z normami cywilnymi, zacho-

NOTATKA

Pierwsze uniwersalne jednostki desantowe pojawiły się na początku lat 60. 
ubiegłego wieku w marynarce francuskiej (typu Ouragan), brytyjskiej (typu  
Fearless) i amerykańskiej (typu Raleigh, Austin i Anchorage).
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wano wojskowe standardy dotyczące systemów 
kontroli zniszczeń. W celu przeciwdziałania 
skutkom użycia BMR zamontowana została na-
tomiast instalacja spłukująca przeznaczona do 
usuwania opadów radioaktywnych. 

Wyporność standardowa okrętów wynosi  
14 600 t, pełna – 18 500 t, przy zatopieniu prze-
strzeni dokowej wzrasta zaś do 21 500 t. Mak-
symalna długość kadłuba wynosi 176 m, szero-
kość 28,9 m (25,6 m na linii wodnej), a zanurze-
nie 7,1 (fot. 2). Funkcjonalnie kadłub podzielo-
ny został na kilka części. Można w nim wyróż-
nić przestrzeń dokową na rufie w dolnej jej czę-
ści, pomieszczenia desantu (też na rufie, ale nad 
studnią dokową), ładownie sprzętu wojskowego 
na śródokręciu przed dokiem oraz pomieszcze-
nia załogowe na śródokręciu nad pokładem  
samochodowym. Dodatkowo do swojej dyspo-
zycji załoga posiada pomieszczenia na prawej 
burcie umieszczone pod przednim stanowiskiem 
startowym dla śmigłowców. Pomieszczenia 
ogólnookrętowe, takie jak magazyny, warszta-
ty, kuchnie, kantyny, mesy i pomieszczenia re-
kreacyjne, zostały natomiast zlokalizowane  
na dziobie, na rufie po bokach studni dokowej 
nad zbiornikami balastowymi oraz w przybur-

towych rejonach śródokręcia wokół ładowni  
pojazdów. 

Pozostała część pomieszczeń załogowych zo-
stała umieszczona w nadbudówce. Na jej górnym 
pokładzie zajmują one całą tylną połowę, nato-
miast w przedniej połowie umieszczone są wzdłuż 
zewnętrznych ścian. Pozostałą część górnego po-
kładu oraz większą część pokładu dolnego zaj-
mują pomieszczenia sztabowe służące do dowo-
dzenia zespołem desantowym, a także wojskami 
lądowymi. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyj-
ne oraz znaczna automatyzacja pozwoliły na ogra-
niczenie załogi do 325 marynarzy. Znakiem cza-
su jest fakt, że 20% pomieszczeń załogowych 
przystosowane jest do zakwaterowania kobiet, któ-
re mają stanowić znaczną cześć załogi nowych 
jednostek. Podobnie jak to ma miejsce na okrę-
tach amerykańskich, kobiece kwatery tworzą 
osobne strefy. Wszystkie pomieszczenia dla za-
łogi, służbowe i mieszkalne są klimatyzowane. 

Możliwości transportowe
Oprócz etatowej załogi transportowce przysto-

sowane są do przewożenia 305 żołnierzy. Jest to 
liczba optymalna w przypadku przerzutów na du-
że odległości. W przypadku krótkotrwałych rej-
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Fot. 1. HmS „Albinos” z widocznym  
na dziobie zestawem obrony  
bezpośredniej Goalkeeper
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sów może ona wzrosnąć do 710 żołnierzy z pełnym 
wyposażeniem. Pomieszczenia dla żołnierzy de-
santu zostały zlokalizowane na głównym pokładzie 
(zajmują one prawie całą jego powierzchnię pod 
pokładem startowym z pominięciem wspomnianej 
wcześniej części na prawej burcie). Takie ich usy-
tuowanie było świadomym działaniem, które mia-
ło na celu jak największe przybliżenie miejsca  
zakwaterowania desantu do pokładu lotniczego oraz 
przestrzeni dokowej, a więc miejsc, w których na-
stępuje ich załadunek na środki desantowe lub śmi-
głowce. Ponadto wszystkie korytarze, schody i wła-
zy w rejonie zakwaterowania żołnierzy piechoty 
morskiej są na tyle duże, by umożliwić przemiesz-
czanie się żołnierzy nawet w pełnym oporządzeniu 
arktycznym. Wszystkie te zabiegi mają na celu jak 
największe skrócenie czasu załadunku desantu  
i wynikają z doświadczeń z eksploatacji brytyjskich 
okrętów desantowych poprzedniej generacji. Zgod-
nie z założeniami projektowymi transportowce te 
mają wystarczającą powierzchnię ładunkową do 
transportowania 67 pojazdów, w tym 31 samocho-
dów ciężarowo-transportowych i 36 lekkich pojaz-
dów wielkości land rovera wraz z przyczepami.  
Zamiennie istnieje możliwość przewożenia pojaz-
dów opancerzonych, w tym sześciu czołgów typu 
Challenger 2. Przewidziano dla nich pokład samo-
chodowy o długości 550 m. 

W skład wyposażenia jednostek wchodzą rów-
nież różnorodne środki obsługi technicznej uła-
twiające wykonanie postawionych zadań. Należy 
tu wymienić ciężkie wózki widłowe, pojazdy ra-
townicze przeznaczone do ewakuacji uszkodzo-
nych wozów bojowych, pojazdy techniczne, prze-
nośne pasy trakcyjne ułatwiające poruszanie się 
sprzętu po piasku. Przemieszczanie zapasów i wy-
posażenia we wnętrzu okrętu ułatwiają windy to-
warowe i przenośniki. Wszelkiego rodzaju wypo-
sażenie przenoszone jest z magazynów i obsza-
rów składowania bezpośrednio na jednostki de-
santowe znajdujące się w doku przy pomocy sys-
temu jednoszynowych kolejek podwieszanych lub 
suwnic bramowych. Na prawej burcie tuż za nad-
budówką umieszczono dźwig pokładowy, który 
może być również wykorzystany do przenosze-
nia ładunków i wyposażenia.

Ładownia sprzętu mieści się bezpośrednio za 
przestrzenią dokową na dwóch pokładach i zaj-

muje sporą część śródokręcia. Dzięki takiemu 
usytuowaniu możliwy jest bezpośredni załadu-
nek pojazdów na jednostki desantowe znajdują-
ce się w doku. Oba pokłady samochodowe po-
łączone są ze sobą za pomocą dwóch ramp.  
Z wyższego z nich możliwy jest też wyjazd po-
jazdów na pokład startowy przy pomocy rampy 
umieszczonej w osi symetrii okrętu, co pozwa-
la na transport z tego pokładu mniejszych pojaz-
dów lub ładunków podwieszanych pod śmigłow-
ce. Załadunek i wyładunek może być prowadzo-
ny przez trzy furty burtowe wraz z rampami,  
z których jedna zlokalizowana jest na prawej bur-
cie na wysokości dziobowego masztu. Dwie 
mniejsze umieszczono zaś po obu burtach tuż 
przed tylnym kominem. Służą one głównie do 
wyładunku żołnierzy i transportu zaopatrzenia. 
W celu zabezpieczenia przed przedostaniem się 
spalin do wnętrza okrętu ściany i grodzie są do-
datkowo izolowane, a w ładowni znajdują się 
wydajne urządzenia wentylacyjne. 

Integralną częścią kadłuba okrętów jest zata-
pialny dok zlokalizowany w części rufowej.  
W swej przedniej części został on podzielony 
wzdłużną przegrodą. Od rufy zamykany jest na-
tomiast hydraulicznie podnoszonymi wrotami  
o masie 97 t, osadzonymi w swej dolnej krawę-
dzi na zawiasach. Aby umożliwić swobodne ope-
rowanie jednostkom pływającym, wrota te mają 
możliwość odchylenia się poniżej dna doku. We-
wnętrzne ściany doku oszalowane zostały drew-
nem w celu zapobieżenia uszkodzeniom sprzętu 
pływającego. Zalanie przestrzeni dokowej umoż-
liwia rozbudowany system balastowy. Zbiorniki 
balastowe znajdują się w burtach wzdłuż doku 
między jego ścianami a burtą okrętu. Dodatko-
wo jeszcze jeden zbiornik zlokalizowany jest na 
dziobie. Sterowanie napełnianiem zbiorników ba-
lastowych odbywa się z centralnego stanowiska 
kontrolno-manewrowego za pomocą systemu 
komputerowego. Po zalaniu przestrzeni dokowej 
poziom wody wynosi w nim 3 m.

Środki desantowe 
Wymiary przestrzeni dokowej pozwalają na 

transport czterech barek desantowych LCU (Lan-
ding Craft Utilities) Mk 10, które służą do prze-
wożenia oddziałów piechoty i techniki bojowej 
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między okrętem a brzegiem. Barki te posiadają 
stalową konstrukcję z odkrytą przelotową ładow-
nią wyposażoną w rampy zarówno na dziobie, jak 
i na rufie oraz pomostem nawigacyjnym na pra-
wej burcie (fot. 3). Dzięki temu nie muszą one 
manewrować, by ponownie wejść do doku okrę-
tu desantowego, co znacznie przyspiesza załadu-
nek pojazdów. W czasie, gdy znajdują się one  
w doku, istnieje możliwość połączenia ich ramp, 
co umożliwia przejazd pojazdów z jednej na dru-
gą w czasie załadunku. Barki w stanie pustym 
mają wyporność 170 t, pełną 240 t oraz wymia-
ry 29,80 x 7,40 x 1,70 m. Napędzane są dwoma 
silnikami wysokoprężnymi firmy MAN przy po-
mocy dwóch pędników strugowodnych Schottel 
oraz dodatkowo wyposażone w dziobowy ster 
strumieniowy poprawiający i tak wysokie zdol-
ności manewrowe. Prędkość załadowanej jednost-

ki wynosi 10 w, zasięg przy tej prędkości –  
600 Mm. Załoga liczy siedmiu marynarzy, zaś 
autonomiczność wynosi 14 dni. Barki te zdolne są 
do przewożenia czołgu Challenger 2, czterech sa-
mochodów ciężarowo-terenowych bądź 120 żołnie-
rzy w pełnym oporządzeniu. Wyposażone są w ra-
dar nawigacyjny pracujący w paśmie I.

Uzupełnieniem środków desantowych transpor-
towców są cztery małe barki desantowe LCVP 
(Landing Craft Vehicles and Personnel) Mk 5 
przewożone na śródokręciu po obu bokach nad-
budówki. Do ich opuszczania i podnoszenia słu-
żą prostokątne wysięgniki. Ponadto na obu bur-
tach między tymi wysięgnikami umieszczone są 
dwie łodzie półsztywne opuszczane za pomocą 
żurawików. Barki LCVP Mk 5 zbudowane są ze 
stopów lekkich na bazie aluminium. Mają one 
wymiary 15,25 x 4,20 x 0,55 m, bez ładunku wy-
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Fot. 2. HmS „Albinos” widziany  
od rufy w trakcie rejsu
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pierają 16 t, ich wyporność maksymalna wyno-
si zaś 23 t. Jako ich napęd służą dwa pędniki stru-
gowodne PP170 z dwoma silnikami wysokopręż-
nymi Volvo Penta TAMD-72WJ o mocy  
632,5 kW (860 KM). Puste barki osiągają pręd-

kość 25 w, z ładunkiem maleje ona do 16 w, zaś 
zasięg przy tej prędkości wynosi 210 Mm.  
Wyposażenie elektroniczne stanowi radar nawi-
gacyjny Raytheon 40 pracujący w paśmie I. Za-
łoga liczy trzech marynarzy, zaś ładunek może  
stanowić wariantowo: 35 żołnierzy, dwa lekkie 
pojazdy, jedna haubica kalibru 105 lub 155 mm 
lub pojazd gąsienicowy Bv-206.

Okręty desantowe typu Albion mogą zabierać 
wymiennie z barkami desantowymi należące do 
brytyjskiej piechoty morskiej poduszkowce typu 
2000 TDX(M). Cztery takie jednostki o nume-

rach od C 21 do C 24 służą w 539 Szwadronie 
Szturmowym wchodzącym w skład 3 Brygady 
Piechoty Morskiej. Znajdujące się w służbie od 
1993 roku poduszkowce zostały zbudowane przez 
firmę Griffon Hovercraft z Salisbury Green. Ma-

ją one aluminiową konstrukcję, ich wy-
porność pełna wynosi 6,75 t, a wymia-
ry to 11,04 x 4,60 (5,78 z fartuchem)  
x 0,52 m. Napędzane są przez silnik wy-
sokoprężny Deutz BF8L-513 o mocy 
355 KM. Wentylator nośny służący do 

napełniania poduszki powietrznej ma średnicę 
0,91 m, zaś umożliwiające poruszanie jednostki 
otunelowane śmigło lotnicze – 1,8 m. Poduszkow-
ce mogą osiągnąć prędkość maksymalną 40 w, 
ale tylko przy stanie morza 1° B. Przy stanie 3° 
B mogą one utrzymać prędkość 25 w. Ich zasięg 
określono na 300 Mm przy prędkości 25 w. Mo-
gą poruszać się zarówno po wodzie, lodzie, jak  
i lądzie. Ich załoga liczy dwóch marynarzy, ale 
mogą one przewozić 16 żołnierzy z pełnym wy-
posażeniem lub 2 t zaopatrzenia. Wyposażenie 
elektroniczne to: radar nawigacyjny Raytheon pra-

NOTATKA

Istnieje możliwość współpracy transportowców desantowych-doków z ame-
rykańskimi poduszkowcami desantowymi typu LCAC. Dwa z nich mogą zostać 
zadokowane w studni dokowej, pod warunkiem że wcześniej zdemontowana 
zostanie znajdująca się tam przegroda. 

Fot. 3. Barka desantowa typu LCU Mk10
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cujący w paśmie I, odbiornik systemu GPS oraz 
radiostacje HF i VHF. Uzbrojenie składa się z jed-
nego karabinu maszynowego kalibru 7,62 mm. 

Oprócz wymienionych standardowych środków 
desantowych z pokładów okrętów typu Albion 
mogą operować również na przykład szybkie ło-
dzie desantowe typu Rigid Raider Mk 2 i Mk 3, 
łodzie półsztywne typu Artic 22, Artic 28, Euro-
power, Pacific 22, Pacific 28 czy samobieżne pon-
tony Mexiflote.

Cały pokład rufowy od tylnego skraju nadbu-
dówki aż do pawęży zajmuje długi na 64 m po-
kład śmigłowcowy, na którym wyznaczono dwa 
lądowiska. Rozmiary pokładu pozwalają na ope-
rowanie z niego ciężkiego śmigłowca Boeing CH-
-47 Chinook, zmiennopłata Boeing MV-22 Osprey 
lub dwóch średnich śmigłowców Westland Sea 
King HC.4 lub Merlin HC.3. Dodatkowo jeden 
średni śmigłowiec może tam bazować ze złożo-
nymi łopatami wirnika. Śmigłowce nie stanowią 
jednak etatowego wyposażenia tych jednostek. 
Nie ma również możliwości hangarowania ich na 
pokładzie. Możliwa jest jedynie ich bieżąca ob-
sługa przedstartowa, dokonywanie rutynowych 
przeglądów i uzupełnianie paliwa. Typowymi za-
daniami realizowanymi przez śmigłowce z pokła-
dów okrętów jest szybki przerzut żołnierzy i sprzę-
tu na brzeg, dostarczanie zaopatrzenia z pokładu 
okrętu na brzeg, a także dystrybucja zaopatrzenia 
między innymi jednostkami zespołu desantowe-
go. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość 
lądowania na pokładzie tych transportowców sa-
molotów VTOL Sea Harrier.

urządzenia napędowe
Jednostki typu Albion jako pierwsze nawodne 

okręty Royal Navy posiadają całkowicie elek-
tryczny układ napędowy. Transportowce porusza-
ją się dzięki dwóm wolnoobrotowym silnikom 
elektrycznym prądu zmiennego o mocy 6000 kW 
każdy, przenoszącym moc na dwie pięcioskrzy-
dłowe śruby o stałym skoku. Mają one średnicę 
4 m. Zostały wyprodukowane przez firmę Lips. 
Dodatkowo w części dziobowej zainstalowany zo-
stał ster strumieniowy o mocy 865 kW (1176 
KM). Personel obsługujący maszynownie zredu-
kowano do około 60 marynarzy, czyli o 65%  
w porównaniu do załogi maszynowej na transpor-

Dane taktyczno-techniczne transportowców 
desantowych-doków typu Albion

wyporność: standardowa 14 600 ts; pełna 18 500 ts
wymiary: 176 x 28,9 (25,6 KLW) x 7,1 m (dł. x szer. 
x zanurzenie)
napęd: dwa silniki wysokoprężne Wärtsilä Vasa 16V 
32LNE o łącznej mocy 12 512 kW (17 000 KM); 
dwa silniki wysokoprężne Wärtsilä Vasa 4R 32LNE 
każdy o mocy 3103 kW (4216 KM) sprzęgnięte  
z generatorami prądu elektrycznego; dziobowy ster 
strumieniowy o mocy 865 kW (1176 KM); dwa na-
pędowe silniki elektryczne o mocy 6000 kW każdy; 
dwie śruby, ster
Osiągi: prędkość: 18 w
zasięg: 8000 Mm przy prędkości 15 w 
 
uzbrOJenie:
- dwa artyleryjskie zestawy obrony bezpośredniej 
Goalkeeper
- dwie armaty kalibru 20 mm GAM-B01
wyposażenie przeciwdziałania: osiem sześciolufowych 
wyrzutni Sea Gnat systemu DLJ (2); holowana pu-
łapka przeciwtorpedowa
wyposażenie radiolokacyjne: trójwspółrzędny radar do-
zoru powietrznego i nawodnego typu 996; dwa ra-
dary nawigacyjne typu 1007
Systemy we: system rozpoznania radioelektronicz-
nego UAT (1)
Systemy opracowania informacji bojowej: systemy dowo-
dzenia ADAWS 2000 Mod.1, CSS
załoga: 325 marynarzy 
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towcach desantowych-dokach typu Fearless, co 
w prosty sposób przekłada się na obniżenie kosz-
tów utrzymania jednostek. Dodatkowo udało się 
znacznie zmniejszyć koszty eksploatacji tego ty-
pu siłowni. Układ umożliwił zrezygnowanie  
z dwóch oddzielnych zespołów silnikowych na-
pędu głównego i generatorowego oraz ciężkich  
i zabierających cenną przestrzeń przekładni re-
dukcyjnych.

Kolejną zaletą takiego układu napędowego, 
szczególnie ważną w wypadku okrętu wojenne-
go, jest jego większa żywotność oraz mniejsza 
podatność na uszkodzenia. Najważniejsze ele-
menty systemu można więc umieścić w różnych 
przedziałach, minimalizując w ten sposób moż-
liwość ich uszkodzeń w wyniku działań przeciw-
nika. W zasadniczy sposób zwiększa to możli-
wości przetrwania jednostki w czasie działań 
zbrojnych. Niebagatelne znaczenie ma tu też 
ograniczenie pól fizycznych okrętu, przez co jest 

on trudniej wykrywalny przez przeciwnika.  
Jeżeli chodzi o sygnaturę akustyczną ma to miej-
sce głównie przez wyeliminowanie hałaśliwych 
przekładni. Ślad termiczny jest minimalizowany 
przez dostosowanie obciążeń generatorów prą-
dotwórczych do aktualnych potrzeb. Sygnatura 
magnetyczna jest natomiast ograniczana przez 
automatyczne sterowanie przepływem mocy. 
Ważne jest też zwiększenie zasięgu pływania przy 
tego typu siłowni, co uzyskano dzięki pracy ze-
społów prądotwórczych w takich reżimach,  
w których charakteryzują się one najwyższą 
sprawnością. Przekłada się to na mniejsze zuży-
cie paliwa, a tym samym powoduje zwiększenie 
zasięgu przy tych samych jego zapasach. Maszy-
nownia zajmująca dwa przedziały zlokalizowana 
została na śródokręciu na jego najniższym pokła-
dzie przed studnią dokową.

uzbrojenie
Nowe brytyjskie transportowce desantowe-do-

ki posiadają uzbrojenie typowe dla jednostek tej 
klasy, czyli służące jedynie do samoobrony.  
W jego skład wchodzą dwa zestawy obrony bez-
pośredniej Goalkeeper oraz dwie pojedyncze ar-
maty przeciwlotnicze kalibru 20 mm GAM-B01. 
Dodatkowo przewidziano możliwość zainstalo-
wania czterech karabinów maszynowych.

Zestawy Goalkeeper (SGE-30) są produkowa-
ne przez firmę Thales Nederland. Każdy z nich 
ma podstawę, siedmiolufową armatę rotacyjną 
GAU-8A kalibru 30 mm produkowaną przez ame-
rykańską firmę General Electric oraz radarowy 
system śledząco-naprowadzający składający się 
z radaru przeszukującego pracującego w paśmie 
I oraz radaru naprowadzającego pracującego  
w pasmach I i K. Maksymalna szybkostrzelność 
Goalkeepera wynosi 4200 strz./min, zaś prędkość 
początkowa pocisków 1021 m/s. Oba zestawy zo-
stały umieszczone w osi symetrii okrętów. Pierw-
szy z nich zlokalizowano na małej nadbudówce 
znajdującej się na pokładzie dziobowym między 
kabestanami. Drugi został umieszczony u podsta-
wy tylnego masztu, między nim a stanowiskiem 
kontroli ruchu powietrznego. 

Armaty GAM-B01 kalibru 20 mm L/90 produ-
kowane były przez brytyjską firmę Royal Ordnan-
ce (dawniej BMARC) na licencji szwajcarskiego 

Dodatkowa funkcja

Ze względu na brak w Royal Navy wyspecjalizowa-
nych okrętów dowodzenia desantem, jednostki  

te otrzymały stosowne pomieszczenia i wyposażenie 
pozwalające na zaokrętowanie personelu sztabowe-
go dowodzącego operacją desantową oraz koordynu-
jącego działania sił okrętowych i wojsk lądowych. 
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Oerlikona. Ich szybkostrzelność wynosi  
1000 strz./min, a zasięg – 2000 m. Wyposażone 
są w optyczne przyrządy celownicze, które zosta-
ły umieszczone na dachu mostka w przedniej czę-
ści po obu burtach. 

Jednostki tego typu wyposażone są w system 
kierowania walką BAE Systems ADAWS 2000 
Mod.1, który obejmuje sześć konsoli operator-
skich. Oprócz niego na okrętach został zainstalo-
wany system wspomagania dowodzenia Com-
mand Support System (CSS) opracowany przez 
firmę EDS Defence Ltd. Wykorzystywany jest on 
zarówno przez dowódców zespołu desantowego, 
jaki i wojsk pododdziałów lądowych wraz z ich 
sztabami. System zainstalowany na transportow-
cach posiada 72 stacje robocze z płaskimi kolo-
rowymi wyświetlaczami sprzężonymi w lokalną 
sieć komputerową wykorzystujące środowisko 
Windows i oprogramowanie dostępne na rynku 
cywilnym. System ten ma również możliwość 
współpracy z systemem dowodzenia  Royal Na-
vy Joint Services Command System. 

wyposażenie elektroniczne
Zadania związane z prowadzeniem łączności  

i wymianą danych zapewniają oprócz zestawu ra-
diostacji również urządzenia łączności satelitar-
nej Astrium SCOT 2D SATCOM, którego dwie 
charakterystyczne anteny zostały umieszczone po 
bokach głównego masztu. Wchodzą one wraz  
z innymi środkami łączności w skład zintegrowa-
nego systemu łączności Integrated Communica-
tion System (ICS). System ten został opracowa-
ny przez konsorcjum firm Redifon, BAE Systems 
i Thales. Jest on pierwszym całkowicie cyfrowym 
systemem łączności, który wszedł do wyposaże-
nia Royal Navy. Zapewnia komunikację głosową 
wraz z zapewnieniem jej tajności zarówno na 
okręcie przy wykorzystaniu lokalnej sieci kom-
puterowej, jak i z odbiorcami zewnętrznymi, ko-
rzystając z łączności satelitarnej i radiowej na wy-
sokich częstotliwościach. Opracowaniem lokal-
nej sieci komputerowej, nazwanej Thomnet LAN 
zajęła się firma CNI będąca częścią korporacji 
Thales. Z kolei opracowanie systemu zarządzania 
łącznością przypadło w udziale firmie BAE Sys-
tems. Efektem tej pracy jest system MPS 2000, 
którego zadaniem jest zarządzanie i planowanie 

łączności oraz konfigurowanie połączeń w ramach 
lokalnej sieci komputerowej.

Wyposażenie radiolokacyjne jednostek obej-
muje trójwspółrzędny radar dozoru powietrzne-
go i nawodnego BAE Systems typu 996 pracują-
cy w pasmach E i F umieszczony na głównym 
maszcie, a także dwa radary nawigacyjne służą-
ce również do kontroli ruchu powietrznego Ke-
lvin Hughes typu 1007 pracujące w paśmie I,  
z których jeden został zlokalizowany na maszcie 
dziobowym, a drugi w tylnej części masztu rufo-
wego w połowie jego wysokości. Ponadto okręty 
wyposażone zostały w system identyfikacji swój-
-obcy (IFF) typu 1016/1017, którego antena zo-
stała umieszczona na szczycie dziobowego masz-
tu za radarem nawigacyjnym.

W ramach systemu walki elektronicznej zamon-
towano urządzenie rozpoznania radioelektronicz-
nego UAT (1) produkowane przez Thales Defen-
ce Ltd. Jego charakterystyczne anteny zostały za-
instalowane wokół głównego masztu poniżej ra-
daru typu 996. Obejmują one swoim zasięgiem 
cały horyzont. Uzupełnieniem tego urządzenia 
jest osiem sześciolufowych wyrzutni celów po-
zornych Sea Gnat systemu DLJ (2) kalibru  
130 mm. Można z nich wystrzeliwać cele pozor-
ne – zarówno pasywne w postaci dipoli typu 
Chemring Mk 214 Mod.1 i Royal Ordnance Mk 
216 Mod. 1, jak i aktywne opadające na spado-
chronach zagłuszacze typu Mk 251 Siren produ-
kowane przez Thalesa. W toku codziennej służ-
by zwykle tylna para luf tej wyrzutni jest zastę-
powana przez nieco dłuższe lufy kalibru 102 mm 
przeznaczone do wystrzeliwania flar typu N 4. 
Do mylenia torped przeciwnika służy natomiast 
holowana pułapka przeciwtorpedowa.

Powstanie transportowców typu Albion stano-
wi duży krok w modernizacji brytyjskich sił de-
santowych. Wraz ze śmigłowcowcem Ocean oraz 
nowymi okrętami desantowymi-dokami typu 
Langs Bay będą one przez najbliższe trzydzieści 
lat stanowić trzon sił desantowych Zjednoczone-
go Królestwa. Poza swoimi niewątpliwymi zale-
tami okręty mają jednak też wady. Jest to między 
innymi mała prędkość. Zdaniem specjalistów po-
winna ona wynosić co najmniej 21–22 w, co 
umożliwiłoby bardziej efektywne współdziałanie 
z innymi bojowymi jednostkami floty.             
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Marynarka wojenna Stanów 
Zjednoczonych (US Navy) 
należy do największych  
i najpotężniejszych sił 

morskich państw naszego globu. Szcze-
gólną rolę odgrywają w niej lotniskowce 
przenoszące na swych pokładach różno-
rodne samoloty i śmigłowce. Wprowadze-
nie do użytku odrzutowych samolotów po-

kładowych wywołało potrzebę zapewnie-
nia im bezpiecznego startu przy ograni-
czonej długości pasa startowego. Problem 
rozwiązano przez zastosowanie: 

– rampy startowej o kącie podniesie-
nia 12º w przypadku użytkowania samo-
lotów pionowego lub krótkiego startu  
i lądowania (np. lotniskowce Royal  
Navy typu Invincible);

ppłk w st. spocz. dr 
inż. Jerzy GarStka

Absolwent WAT. 
Stopień doktora 

uzyskał na Wydziale 
Mechanicznym 

Politechniki 
Wrocławskiej. Był 
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Katapulty 
elektromagnetyczne 
dla US Navy
Do najbardziej znaczących projektów amerykańskich ośrodków 
naukowo-badawczych należą niewątpliwie nowe katapulty startowe 
dla lotniskowców oraz działo elektromagnetyczne – railgun.
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– katapult startowych (np. amerykańskie lotni-
skowce klasy Nimitz).

W pierwszym przypadku start ułatwiony jest 
dzięki skoczniom (sky jump). Ich zastosowanie 
eliminuje konieczność instalowania ciężkich ka-
tapult parowych, do których uruchomienia nie-
zbędny jest dodatkowy kocioł parowy. Z drugiej 
strony brak katapult i stosunkowo krótki pokład 
startowy powodują, że na tego typu lotniskow-
cach nie mogły bazować np. eksploatowane przez 
Royal Navy samoloty wczesnego wykrywania ty-
pu Fairey Gannet AEW Mk 3 (wycofane i zastą-
pione śmigłowcami elektronicznej kontroli po-
wietrznej).

katapulty startowe
Zastosowana na lotniskowcu katapulta umożli-

wia start samolotu z pokładu o ograniczonej po-
wierzchni (długości i szerokości) przez jego roz-
pędzenie na krótkim odcinku drogi do określonej 
prędkości1. Katapulty startowe różnią się przede 
wszystkim rodzajem napędu. Mogą to być silnik 
elektryczny, spalinowy lub hydrauliczny, względ-
nie siły wytwarzane przy przesuwaniu się tłoka 
w cylindrze pod działaniem sprężonej pary wod-
nej, sprężonego powietrza lub gazów ładunku pro-
chowego. 

Najszersze zastosowanie znalazły parowe kata-
pulty startowe z cylindrami mającymi uszczelnio-
ną materiałem wiotkim szczelinę, w której prze-
suwa się zaczep tłoka łączony z samolotem za po-
mocą krótkiej liny. Samolot rozpędzany jest po 
pokładzie lotniskowca na podwoziu własnym, 
zbędne są więc prowadnice, przekładnie itd. 

Współczesne parowe katapulty startowe rozwi-
jają krótkotrwałą moc rzędu 37 000–55 000 kW, 
zapewniającą rozpędzenie samolotu o masie star-
towej ok. 50 t do prędkości 270 km/h (długość 
cylindra, określająca rozbieg samolotu, wynosi 
30–80 m). 

We wrześniu 1998 roku na radzie zamówień 
obronnych (Defense Acquisition Board) zaakcep-
towano przedstawiony przez US Navy plan budo-

wy dwóch nowych lotniskowców o napędzie ato-
mowym typu CVN-21 (CVN-77 i CVN-78). 
Pierwszy z nich (CVN-77) miał powstać przy wy-
korzystaniu kadłuba lotniskowca klasy Nimitz  
z uwzględnieniem nowego zespołu napędowego  
i układu przeniesienia. Plany US Navy zakładały 
nabycie 10 lotniskowców typu CVN-21, które mia-
ły wchodzić do służby co pięć lat, począwszy od 
2015 roku. Obecnie liczba amerykańskich lotni-
skowców zostanie zmniejszona do 10 jednostek2.

Wraz z budową CVN-77 równolegle prowadzo-
no analizy nad najbardziej efektywnymi sposoba-
mi pozyskania nowych okrętów. W skrajnym przy-
padku rozważana jest możliwość przebudowy ist-
niejących, najmłodszych wiekowo okrętów klasy 
Nimitz. W grupie proponowanych nowych tech-
nologii i rozwiązań eksploatacyjnych przyjęto 
wersję opracowania nowych elektromagnetycz-
nych systemów katapultowych (EMALS – Elec-
tromagnetic Aircraft Launch System) i hamują-
cych (EARS – Electromagnetic Aircraft Recove-
ry System), mających zastąpić powszechnie sto-
sowane katapulty i liny hamujące. 

System eMaLS
Pierwszym okrętem wyposażonym w katapul-

tę elektromagnetyczną EMALS ma być lotnisko-
wiec USS „Gerald R. Ford” (CVN-78), 
będący zarazem pierwszą jednostką no-
wego typu CVN-21. Wydatki na prace 
badawczo-rozwojowe nad tym okrętem 
nie mogą przekroczyć 14 mld USD,  

z czego 9 mld to koszt lotniskowca. Ewentualne 
niedopracowanie systemu EMALS pociąga za so-
bą konieczność przekonstruowania systemu  
i okrętu (większe koszty, dłuższy czas budowy),  
a także wyposażenia lotniskowców typu Gerald 
R. Ford w nieekonomiczne katapulty parowe. 
Urządzenia te, stosowane obecnie na amerykań-

1 K. Kubiak: Brytyjskie lotniskowce typu Invincible. „Raport WTO” 

1998 nr 7, s. 41; E. Cichosz: Katapulty startowe samolotów. ETW, 

Wyd. MON, Warszawa 1987, s. 254; B. Głowacki: Katapulty bez pa-

ry. „Raport WTO” 2011 nr 1, s. 60–62; 300 okrętów i CVX. „Raport 

WTO”, 1999 nr 2, s. 49; Problemy z nowymi brytyjskimi lotniskow-

cami. „Raport WTO” 2006 nr 1, s. 62.
2 S. La Grone: Planning accelerates for USS Enterprise decommis-

sioning. „Jane’s International Navy” z 3 listopada 2010 r. 

NOTATKA

Mimo kłopotów finansowych US Navy udało się uzyskać zgodę na budowę 
dwóch kolejnych okrętów CVN-79 i CVN-80, które mają zastąpić starszego  
typu okręty Nimitz.
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skich lotniskowcach klasy Nimitz, mogą rozpę-
dzić samolot o masie 40 t do prędkości 220 km/h 
na długości rozbiegu 95 m.

Ponieważ nowo opracowane samoloty mają co-
raz większą masę startową, to przy tej samej dłu-
gości pokładu wymagają one rozpędzenia do 
większej prędkości. Nie będą te-
go w stanie zapewnić obecne 
konstrukcje katapult parowych, 
co oznacza, że będzie trzeba je 
zastąpić.

Działanie startowych katapult 
elektromagnetycznych jest takie 
samo jak dział elektromagne-
tycznych. Metalowy sabot, do którego podłącza 
się podwozie przednie startującego samolotu, po-
rusza się podobnie jak pocisk w railgunie. Zale-
tą takiego rozwiązania jest możliwość wyelimi-
nowania całego systemu przekazywania pary, któ-
ry łączy reaktor z pokładem startowym. Reaktor 
atomowy praktycznie bez problemu może zasilać 
zarówno system startowej katapulty elektroma-
gnetycznej, jak i pokładowych railgunów stano-
wiących system samoobrony lotniskowca. 

EMALS dla lotniskowców amerykańskich za-
pewnia rozpędzenie samolotu o masie 45 t do 
prędkości 240 km/h na długości 91 m. Czas peł-
nej sekwencji startu wynosi 45 s, a wytworzona 
przez urządzenie energia osiąga wartość 122 MJ. 
Masa EMALS ma nie przekraczać 225 t, a prze-
strzeń zajmowana przez ten system w kadłubie 
okrętu to ok. 425 m3.

18 grudnia 2010 roku zbadano prototyp syste-
mu EMALS w bazie US Navy Lakehurst. Pod-
czas prób użyto samolotu F/A-18E Super Hornet 
z eskadry badawczej VX-23. Wkrótce takiej sa-
mej próbie będą poddane samoloty C-2 Greyho-
und i T-45 Goshawk. 

EMALS składa się z czterech podstawowych 
zespołów:

– układu pobierającego i gromadzącego ener-
gię z okrętowych źródeł zasilania;

– układu przetwarzającego energię na impulsy 
napędzające liniowy silnik indukcyjny;

– liniowego silnika indukcyjnego;
– urządzeń sterujących.
W układzie gromadzenia energii znajdują się 

cztery alternatory, których wirniki obracają się  
w próżni z prędkością obrotową 6000 obr./min. 
Dzięki temu eliminuje się opór aerodynamiczny  
i zwiększa sprawność. Każdy alternator jest w sta-
nie zgromadzić energię rzędu 100 MJ, jego moc 
wyjściowa wynosi zaś ok. 80 MW.

Podczas startu samolotu moc zgromadzona  
w wirniku alternatora jest prze-
twarzana przez cyklokonwertor 
pełniący rolę regularnego źródła 
częstotliwości i napięcia induk-
cyjnego silnika liniowego. Sil-
nik, który powoduje ruch postę-
powy, składa się ze stałego bież-
nika oraz ruchomego induktora. 

Ten ostatni pociąga za sobą wózek przymocowa-
ny do podwozia samolotu. Położenie wózka na 
prowadnicy określane jest za pomocą czujników 
wykorzystujących efekt Halla. Dzięki możliwości 
kontrolowania wartości mocy profil startu jest do-
stosowany do aktualnej masy samolotu (fot.).

Zastosowanie katapulty EMALS zmniejsza ob-
ciążenia działające na strukturę płatowca dzięki 
stałej sile działającej na wózek, co umożliwia jej 
użycie także przy starcie bezzałogowego statku 
powietrznego. Łatwiejsze i mniej pracochłonne 
są obsługa, przeglądy i naprawy, dzięki wyelimi-
nowaniu niezbędnych przy katapultach parowych 
zbiorników, zaworów, przewodów itd. Możliwość 
podłączenia do EMALS integralnego systemu 
diagnostycznego pozwala na zmniejszenie liczby 
osób obsługujących katapultę. Osłabia się ponad-
to sygnaturę cieplną okrętu, aby pokład startowy 

TECHNIKA I UZBROJENIE    Znaki czasu

Ułomności
Wady startowej katapulty parowej:

 duży stopień skomplikowania konstrukcji i obsługi;
 elementy katapulty zajmują dużo miejsca w kadłu-
bie, co pogarsza stateczność okrętu;
 wymaga stałego nadzoru i obsługi, a jej sprawność 
to zaledwie 5%;
 ograniczony górny pułap energii wytworzonej przez 
katapultę (ok. 90–100 MJ);
 trudności w sterowaniu energią wyjściową i kształ-
towaniu charakterystyki przyspieszenia, co powo-
duje duże przeciążenia samolotu podczas startu,  
a w konsekwencji skraca jego trwałość i zmusza do 
dokonywania częstych przeglądów technicznych.










Masa i objętość eMaLS 

jest dwukrotnie mniejsza 

niż w przypadku katapult 

parowych.
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nie stał w kłębach pary, która znacznie ogranicza 
widoczność i wpływa na bezpieczeństwo pracy 
obsługi.

Problemy do rozwiązania
Poważną wadą użycia EMALS jest konieczność 

zastosowania wysokonapięciowej instalacji na po-
kładzie startowym, na którym znajdują się wraż-
liwe na wszelkie anomalie pola magnetycznego 
samoloty z systemami uzbrojenia. Tego pola nie 
da się zaś całkowicie odizolować od pokładu.

Zagrożenie promieniowaniem elektromagne-
tycznym, w NATO określane jako RADHAZ, 
jest poważnie brane pod uwagę szczególnie po 
tragicznym zdarzeniu na pokładzie lotniskowca 
USS „Forrestal” w 1967 roku. Należy zatem są-
dzić, że katapulty elektromagnetyczne pojawią 
się na pokładzie lotniskowca przyszłości CVN-
-78 dopiero po rozwiązaniu problemów związa-
nych z RADHAZ i kompatybilnością elektroma-
gnetyczną3. 

Pierwotne plany modernizacji brytyjskich lot-
niskowców przewidywały wycofanie dwóch lot-
niskowców starszego typu (HMS „Ark Royal”  
i HMS „Illustrious”) i wprowadzenie w ich miej-
sce dwóch nowoczesnych – HMS „Queen Eliza-
beth” i HMS „Prince of Wales” – wyposażonych 
w samoloty F-35B w wersji STOVL (Short Take 
Off Vertical Landing – skróconego startu i piono-
wego lądowania). Ostatnia decyzja rządu brytyj-
skiego z końca 2010 roku o anulowaniu zamówie-
nia na te samoloty i wprowadzeniu w ich miejsce 
pokładowych F-35C (klasycznego startu i lądowa-
nia) całkowicie zmieniła plany.

Pierwszy lotniskowiec jest już budowany z my-
ślą o samolotach F-35B, a wkrótce musi być prze-
konstruowany pod maszyny wymagające użycia 
katapulty. Będzie to prawdopodobnie katapulta 
elektromagnetyczna, ponieważ wprowadzenie pa-
rowej jest prawie niemożliwe (wymusza całkowi-
te przekonstruowanie okrętu). Projekt „Queen Eli-
zabeth” zakłada bowiem zastosowanie napędu 
CODAG (Combined Diesel And Gas – silników 
wysokoprężnych i turbin gazowych), który w od-
różnieniu od reaktora nuklearnego nie wytwarza 
pary, a jedynie energię elektryczną. Brytyjczycy 
będą zmuszeni spowolnić prace nad lotniskow-
cem (okręt ma wejść do służby do 2020 roku)  

i czekać na zakończenie prac nad katapultą 
EMALS4. 

katapulty – działa elektromagnetyczne
Zastosowanie energii pól magnetycznych  

w technice wojskowej było marzeniem wielu kon-
struktorów. Uczonym z dziedziny fizyki udało się 
użyć zmienne pole magnetyczne do przyspiesze-
nia cząstek elementarnych (cyklotrony, synchro-
trony) już w latach 30. XX wieku. Konstruktorzy 
uzbrojenia próbowali tę samą zasadę zastosować 
zaś do wyrzucania pocisków – zastąpili ładunki 

Na pokładzie USS „Forrestal” w 1967 roku  
doszło do samoczynnego odpalenia pocisku klasy 
powietrze-ziemia Zuni zamocowanego (podczepio-
nego) pod samolotem A4 Skyhawk pod wpływem 
promieniowania elektromagnetycznego z pracują-
cego na okręcie radaru. Pocisk trafił w uzbrojone 
samoloty oczekujące na pokładzie na start. Zginęły 
w sumie 134 osoby, 62 zostały ranne. Zniszczeniu 
uległo 21 samolotów, a 43 zostały uszkodzone.  
Podobny wypadek wydarzył się w 1966 roku na lot-
niskowcu USS „Oriskany”. Zginęły wówczas 44 oso-
by, w tym 25 pilotów.

Niekontrolowany impuls

3 W. Liss: Impuls elektromagnetyczny jako broń. „Raport WTO” 

2002 nr 2, s. 28; J. Garstka: Oddziaływanie impulsu elektromagne-

tycznego. „Wojskowy Przegląd Techniczny” 1985 nr 3, s. 129.
4 Brytyjsko-francuskie lotniskowce? „Raport WTO” 2007 nr 2,  

s. 66; B. Głowacki: Wokół brytyjskich F-35. „Raport WTO” 2010  

nr 11, s. 32–330; F-35B Lighting II – Raport US Matrine Corps. 

„Air International” listopad 2010, s. 45–46; Fight F-35B Begins 

Flight – Testing. „Air Forces” kwiecień 2010, s. 17; UK Sings  

for Three Test JSF F-35C. „Air Forces” maj 2009, s. 4 i F-35C dla 

FAA I RAF. „Jane’s Defence Weekly” październik 2010, s. 25.

U
S

 N
AV

y



�0 przegląd morski 2011/06

TECHNIKA I UZBROJENIE    Znaki czasu

miotające (prochowe) zmiennym polem magne-
tycznym5. 

Pierwszą próbę podjął Department of Ordnan-
ce US Army, który stworzył działo wystrzeliwu-
jące pociski na wysokość ponad 70 km. Podobny 
eksperyment przeprowadziło amerykańskie Na-
val Research Laboratory we współpracy z fizyka-
mi amerykańskimi, m.in. Johnen von Naumanem 
czy T. Townsendem. Dalsze badania kontynuowa-
ne były przez Office of Naval Research (ONR), 
jednak US Navy nigdy tego nie potwierdziła.

Jednym z realizowanych projektów był „Phila-
delphia Experiment” (zwany też „Project Invisi-
bility”). W jego ramach na niszczycielu eskorto-
wym USS „Eldrigde” (DE 173) umieszczono ge-
nerator zmiennego pola elektromagnetycznego  
o takiej mocy, aby wytworzone pole uginało bieg 
promieni świetlnych, co zapewniało okrętowi nie-
widzialność. Eksperyment się powiódł, a uzyska-
ne efekty uboczne były tak zaskakujące, że bada-
nia natychmiast utajniono. 

Współczesne programy naukowo-badawcze dla 
US Navy realizowane są przez Wojskowe Biuro 

Badań Morskich (ONR – Office od Naval Rese-
arch), bardzo często na zlecenie Agencji Zaawan-
sowanych Obronnych Projektów Badawczych 
DARPA (US Defense Advanced Research Pro-
jects Agency). W grupie sześciu innowacyjnych 
projektów morskich znajduje się obecnie program 
budowy działa elektromagnetycznego (Electro-
magnetic Rail Gun) o zasięgu do 200 Mm, które 
wyrzuca pocisk z lufy nie pod wpływem ciśnie-
nia gazów prochowych, lecz za sprawą pola ma-
gnetycznego. 

Zasada działania działa elektromagnetycznego 
(railguna) jest bardzo prosta. Przez ściany lufy 
oraz znajdujący się pośrodku pocisk (pokryty war-
stwą materiału przewodzącego) płynie prąd wy-
twarzający silne poprzeczne pole magnetyczne, 
które ma za zadanie odsunąć od siebie ściany  
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StaRt SaMoLotU przy 
pomocy katapulty parowej

5 M. Dura: Artyleria bez prochu – railgun. „Raport WTO” 2007 nr 4, 

s. 53–57; tenże: Naukowo-techniczne projekty US Navy. „Przegląd 

Morski” 2010 nr 6, s. 35–36; W. Liss: Impuls elektromagnetyczny 

jako broń. „Raport WTO” 2002 nr 2, s. 28; Rekord działa elektro-

magnetycznego. „Raport WTO” 2011 nr 1, s. 72. 
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i pocisk. Dzięki temu, że jedynym elementem ru-
chomym jest pocisk, może on osiągnąć ogromną 
prędkość. Metalowy nabój (będący przewodni-
kiem) styka się z szynami za pomocą specjalne-
go sabotu (zapewnia styk z podłączonymi do prą-
du i otoczonymi polem magnetycznym szynami 
prowadzącymi). Znajduje się w polu magnetycz-
nym, które popycha go ze wzrastającą prędkością 
wzdłuż szyn w jednym kierunku. Po opuszczeniu 
lufy przez pocisk saboty zostają odrzucone, zani-
kają styk między szynami i pole magnetyczne. 

Siła działająca na pocisk zależy od natężenia pły-
nącego prądu oraz natężenia pola magnetycznego 
i jest wprost proporcjonalna do masy i przyspie-
szenia (F= m·a). Zwiększając natężenie prądu oraz 
pola magnetycznego, uzyskuje się zatem duże przy-
spieszenie i tym samym również dużą prędkość 
wylotową pocisku. Pocisk railguna badały firmy 
Boeing i Draper Labs, zaś lufę – BAE Systems  
i General Atomics. Firmy te korzystały także z osią-
gnięć innych ośrodków uniwersyteckich oraz z po-
dobnego programu realizowanego przez US Army. 
Wojska lądowe w ramach pomocy w badaniach 
przekazały m.in. gotowy kondensator magazynu-
jący energię przed strzałem. W czasie strzału bę-
dzie on rozładowywany przez obwód elektryczny, 
który tworzy lufa, a właściwie dwie składające się 
na nią szyny oraz pocisk otoczony specjalnym sa-
botem. Taki pocisk z railguna może uzyskać pręd-
kość początkową przekraczającą 6000 m/s, zaś  
pociski klasycznej artylerii – do 1500 m/s. Jest to 
więc wartość prawie czterokrotnie mniejsza, co ma 
znaczenie przy zastosowaniu przez przeciwnika 
systemów aktywnej samoobrony. Szczególnie 
przydatne i skuteczne może okazać się zastosowa-
nie railguna w systemach przeciwlotniczych, w tym 
przede wszystkim do zwalczania rakiet ponad-
dźwiękowych.

Możliwości railguna
W ramach poszukiwania alternatywy dla klasycz-

nej artylerii okrętowej Amerykanie w 2006 roku 
zintensyfikowali prace nad działaniem elektroma-
gnetycznym. Doświadczenia z railgunem prowa-
dzono w Naval Surface Warfare Center (NSWC)  
w Dalhoren (Wirginia). Zbudowanie wielkowymia-
rowego modelu, w którym kilkukilogramowy po-
cisk osiąga prędkość 2500 m/s (Ma 7) okazało się 

jednak bardzo trudne. Uzyskanie tak dużej prędko-
ści na drodze ograniczonej długością lufy wymaga 
przekazania pociskowi bardzo dużej energii (rzędu 
30–100 MJ), zależnie od masy pocisku i jego pręd-
kości. Energia dostarczana do pocisku jest propor-
cjonalna do czasu i mocy. Przy krótkiej lufie (krót-
szym czasie lotu) moc musi być większa, aby za-
chować tę samą wartość energii. W 2008 roku  
w NSWC przeprowadzono próbę, podczas której 
energia pocisku wyniosła 8–10 MJ (przy prędkości 
2200–2500 m/s)6. 

W trakcie próby udało się wytworzyć energię 
32–33 MJ i zwiększyć prędkość testowanego po-
cisku do 5 Ma. Dzięki temu mógłby on osiągnąć 

Początki

Użycie katapult (wyrzutni) elektromagnetycznych 
do wysyłania statków kosmicznych proponował 

już sam Juliusz Verne. Teoretycznie było to możliwe, 
ale przy zachowaniu dopuszczalnych przyspieszeń  
i obciążeń przy starcie katapulta musiałaby mieć 
długość ok. 1500 km. W dziedzinie wykorzystania 
pola elektromagnetycznego w uzbrojeniu bardzo 
udane próby przeprowadził znany wynalazca Gerard 
Vicent Bull. Jego zabójstwo 22 marca 1990 roku 
(sprawcy nieznani) wiązano z pracami konstrukcyj-
nymi dla Saddama Husajna. Dotychczasowej historii 
badań tej broni towarzyszy aura sensacji i absolut-
nej tajemnicy.

6 Jeden megadżul odpowiada energii, która powstaje przy uderze-

niu samochodu osobowego jadącego z prędkością 165 km/h w nie-

ruchomą przeszkodę.
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odległość nieco ponad 200 km. Celem dalszych 
eksperymentów było pozyskanie działa zdolnego 
wystrzelić pocisk z prędkością 7 Ma, co gwaran-
towałoby zasięg rzędu 370 km. Od kwietnia 2003 
roku testy te prowadzone są wspólnie z Brytyj-
czykami (firma BAE Systems). Obecne możli-
wości technologiczne pozwalają jednak na zasto-
sowanie railgunów tylko na okrętach.

Zgodnie z planami US Navy pierwsze działo 
elektromagnetyczne o energii 64 MJ zostanie za-
montowane na pokładzie okrętu (przypuszczal-
nie niszczycielu typu Zumwalt) w latach 2020– 
–2025 (pierwotnie planowano, że będzie to w la-
tach 2018–2020). Ponieważ napęd okrętu mają 
stanowić silniki elektryczne, to energia elektrycz-
na do zasilania railguna może być przekazywa-
na bezpośrednio z napędu głównego. Z mających 
moc 80 MW silników głównych dla railgunów 
przewidziano moc rzędu 30 MW, co pozwoli  
na odstrzelenie (katapultowanie) 12 pocisków na 
minutę (porównywalnych do pocisków kalibru 
155 mm). 

Klasyczna armata okrętowa 155-milimetrowa 
systemu AGS ma szybkostrzelność 10 strz./min 
(pocisk osiąga prędkość 900 m/s), co jest porów-
nywalne z szybkostrzelnością railguna, którego 
pociski osiągają prędkość wylotową 2500 m/s. 
Dzięki temu railgun będzie mógł niszczyć cele 
oddalone nawet o 120 Mm (220 km).

zalety i wady railguna
Zastosowanie railgunów, a w późniejszym okre-

sie także laserów na swobodnych elektronach FEL 
(Free Electron Laser), pozwoli w niedalekiej przy-
szłości wyeliminować z okrętów bojowych arty-
lerię prochową. Obecnie używany proch jest ła-
twopalny i wybuchowy (a zatem groźny), a jego 
użycie wywołuje duży hałas. Ciepło wydzielane 
przy wystrzale obniża też sygnaturę termalną 
okrętu, co ułatwia wykrycie okrętu przez dostęp-
ne środki rozpoznania termalnego (termowizyj-
nego) montowane na samolotach i BSP. Brak moż-
liwości dowolnego zwiększenia ładunku miota-
jącego, wynikający z granicy prędkości rozcho-
dzenia się gazów w lufie i jej wytrzymałości na 
ciśnienie, przekłada się na zasięg prowadzonego 
ognia (w przybliżeniu 80 km dla amunicji kon-
wencjonalnej).

Działa elektromagnetyczne montowane na okrę-
tach bojowych pozwolą na wspieranie działań żoł-
nierzy US Army i USMC praktycznie w każdym 
konflikcie. Ponieważ pociski do railguna są mniej-
sze, można mieć nieporównywalnie większy ich za-
pas niż rakiet i pocisków konwencyjnych wystrze-
liwanych przez artylerię okrętową. Różnice między 
okrętami uzbrojonymi w railguny a lotniskowcami 
wyposażonymi w samoloty F/A-18 są również 
znaczne. Okręt wyposażony w jedno działo elek-
tromagnetyczne może na przykład w ciągu 8 h wy-
strzelić dwa razy większy ładunek bojowy  
i zniszczyć dziesięć razy więcej celów niż lotnic-
two pokładowe. Pociski railgunów mają ponadto 
większą energię kinetyczną, a tym samym są sku-
teczniejsze w niszczeniu silnie umocnionych obiek-
tów przeciwnika. 

Poza wymienionymi zaletami działa elektro-
magnetyczne mają też wady. Występują proble-
my związane z impulsem elektromagnetycznym 
(aspekt ten został poruszony, gdy omawiane  
były katapulty) oraz z wymiarami i dużym natę-
żeniem prądu przepływającego przez szyny. 
Znaczne natężenie prądu powoduje, że na skutek 
tzw. oporności właściwej materiału nagrzewają 
się wszystkie przewody. Przy przepływie przez 
wąskie styki między pociskiem i szynami może 
ponadto dojść do powstania łuku elektrycznego, 
który niszczy szyny, bowiem powoduje coś w ro-
dzaju rozkalibrowania lufy. Temu zjawisku towa-
rzyszy też tarcie metalowego sabotu wewnątrz 
metalowych szyn, który musi do nich ściśle przy-
legać, aby zachować właściwości styku. Proble-
mem jest też deformacja szyn (a więc utrata ich 
prostoliniowości) wywołana wzajemnym oddzia-
ływaniem na siebie silnych pól magnetycznych.

Długi czas lotu pocisków railguna z prędkością 
wylotową 2500 m/s (ok. 6 s przy odległości do ce-
lu ok. 20 Mm; ok. 6 min przy 200 Mm i ok. 7 min 
przy 250 Mm) wymaga korygowania położenia. 
Do tego celu opracowano miniaturowy system na-
wigacji inercyjnej INS, połączony z GPS (GPS/
INS). Ten i podobne mu elementy mogą znaczą-
co zwiększyć koszt pocisków działa elektroma-
gnetycznego. Przewaga zalet nad wadami jest jed-
nak bezsporna i należy sądzić, że wprowadzenie 
artylerii bezprochowej do uzbrojenia okrętów bo-
jowych jest tylko kwestią czasu.                       
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Siły zbrojne państw, które dys-
ponują lotniskowcami, poszu-
kują nowych i zarazem tań-
szych platform powietrznych 

od załogowych używanych do tej pory 
na ich pokładach. Ostatnio brana jest 
pod uwagę przede wszystkim możli-
wość wykorzystania na pokładach lot-
niskowców bezzałogowych statków po-
wietrznych (BSP). Jedną z propozycji 
tego typu konstrukcji jest najnowszy  
i zarazem najbardziej zaawansowany 

technologicznie wariant Predatora na-
pędzany silnikiem turboodrzutowym – 
Predator C, znany również jako Aven-
ger. Będzie on najprawdopodobniej ry-
walizował z bojowym BSP (BBSP)  
X-47B, który po wielu latach prac 4 lu-
tego 2011 roku wystartował do pierw-
szego testowego lotu1. Który BBSP, 

Monitorować akweny    TECHNIKA I UZBROJENIE

płk dypl. rez.   
nawig. inż.  
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rezerwy.

Czy Avenger trafi  
na lotniskowce?
Możliwe, że Avenger będzie wykonywać zadania z pokładów 
lotniskowców szybciej i lepiej nawet niż X-47 – bojowy BSP 
przyszłości.

1 http://www.spacewar.com/reports/US_Navy_X47B_

Unmanned_Combat_Aircraft_Completes_Historic_

First_Flight_999.html/.
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Avenger czy X-47B, wygra tę rywalizację, po-
każą najbliższe lata.

rodzina Predatorów
Kilkanaście lat temu amerykańska firma  

General Atomics Aeronautical System Incorpo-
ration (GA-ASI) opracowała prototyp BSP ty-
pu RQ-1 Predator (Predator A). Nikt wtedy nie 
przypuszczał, że zarówno RQ-1, jak i koncep-
cja wykorzystania przez siły zbrojne średniej 
wielkości BSP zaliczanych do kategorii MALE 
(Medium Altitude Long Endurance) okażą się 
tak spektakularnym sukcesem2. Po pierwszych 
niepowodzeniach stawały się one stopniowo  
coraz bardziej niezawodne i były coraz chętniej 
używane przez lotnictwo wojskowe. Kolejnym 
po siłach powietrznych rodzajem sił zbrojnych, 
który zainteresował się wykorzystaniem tych 
platform, były wojska lądowe. Następnie przy-
szedł czas na marynarkę  
wojenną. Na początku pierw-
szego dziesięciolecia XXI 
wieku producent Predatorów 
przygotował jego morski  
wariant, który nazwano  
Mariner.

BSP Mariner jest powięk-
szoną wersją BSP Predator B 
wykorzystywanego przez siły powietrzne (tab.). 
Mariner rywalizował z BSP RQ-4 Global Hawk  
o zamówienia zapowiadane przez amerykańską ma-
rynarkę wojenną w ramach systemu BAMS. Jego 
głównym zadaniem miała być przede wszystkim 
realizacja zadań z zakresu ISR (Intelligence, Surve-
illance and Reconnaissance). Marinery lub Global 
Hawki miały zastąpić wysłużone załogowe samo-
loty patrolowe PC-3 Orion, przeznaczone głównie 
do poszukiwania okrętów podwodnych. 

W kwietniu 2004 roku prototyp Marinera wyko-
nał pierwszy lot w przestrzeni powietrznej Stanów 
Zjednoczonych. Istotną zmianą w stosunku do kon-
strukcji Predatora B było użycie ważącego 1000 kg 
zbiornika na paliwo oraz wymiana skrzydeł na te 
zastosowane wcześniej w Altairze3 (BSP przygoto-
wanym specjalnie na potrzeby NASA). Mariner 
miał wykonywać zadania nad dużymi akwenami 
morskimi nie tyko na dużych, lecz także na małych 
wysokościach. Konstruktorzy uważali, że dla tego 

typu BSP ważniejsza od możliwości osiągania wy-
sokich prędkości jest długotrwałość lotu.

Głównym elementem wyposażenia specjalistycz-
nego Marinera miał być przede wszystkim radar 
przystosowany do wykonywania zadań morskich, 
wymagających 360-stopniowego pola widzenia, 
oraz Multi-Spectral Targeting System mający sen-
sory EO/IR. Pod kadłubem Marinera zamontowa-
no gondolę z sensorami. Próby zdalnego kierowa-
nia tym BSP przeprowadzono z pokładu okrętu wy-
posażonego w terminal AN/UYQ-70. 

Na początku 2005 roku okazało się jednak, że 
Mariner przegrał z Global Hawkiem (zadania ob-
serwacyjne w ramach systemu BAMS będzie wy-
konywał ten drugi). W związku z tym rozwijają-
cy się projekt specjalnie przygotowany na potrze-
by US Navy odłożono na półkę.

Z biegiem czasu producent Predatorów zawsze 
o krok wyprzedzał inne firmy i spełniał coraz bar-

dziej wyrafinowane wymaga-
nia amerykańskich sił zbroj-
nych. Co ciekawe, nowe pro-
pozycje BSP kreowały na-
stępnie potrzeby wojska. Jed-
nym z najważniejszych zadań 
realizowanych przez te plat-
formy było poszukiwanie re-
beliantów podkładających  

w Iraku improwizowane urządzenia wybuchowe 
(Improvised Explosive Devices – IED). Jako 
pierwszy tego typu działania skutecznie realizo-
wał BSP Sky Warrior Alpha.

Po kilku latach użytkowania rozpoznawczych 
Predatorów okazało się, że doskonale mogą się 
sprawdzić w roli elastycznych w użyciu bezzało-
gowych platform uderzeniowych. Należy dodać, 
że w warunkach działań asymetrycznych BSP są 
znacznie tańsze od załogowych samolotów ude-
rzeniowych. Mając na uwadze powyższe uwarun-
kowania, producent Predatorów z wykorzystaniem 
własnych funduszy opracował jego większą wer-
sję, która jest w stanie zabrać na pokład więcej 
urządzeń rozpoznawczych i uzbrojenia. Obecnie 

2 G. Jennings: Predator series UAVs surpass one milion flight ho-

urs. „Jane’s Defence Weekly” z 14 kwietnia 2010 r., s. 11.
3 Skrzydła Altaira są o 3 m dłuższe niż Predatora B.

Podobnie jak wszystkie 

platformy rodziny 

Predatorów, avenger również 

wykorzystuje tę samą stację 

kierowania lotem.
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jest ona znana na całym świecie jako MQ-9 Re-
aper (Predator B). 

nowa jakość
Predatora C (Avengera) z pierwszym modelem 

z lat dziewięćdziesiątych XX wieku (Predator A) 
łączy jedynie nazwa i przynależność do rodziny 
Predatorów. Dzięki zastosowaniu silnika odrzuto-
wego Pratt & Whitney PW545B, zwiększyła się je-
go prędkość przelotowa w stosunku do Predatora 
B. Może on wykonywać lot z prędkością do 740 
km/h. Pozostałe podsystemy Avengera – awionika, 
zestaw uzbrojenia (PPK Hellfire, GBU-12 Paveway 
II) – są podobne jak w MQ-9 Reaper. 

Avenger będzie osiągał pułap ponad 18 000 m 
i w powietrzu będzie mógł pozostawać przez co 
najmniej 20 h. Jeśli zainstaluje się w luku bom-
bowym dodatkowy zbiornik paliwa, czas ten moż-
na będzie wydłużyć jeszcze o dwie godziny. No-
wy Predator będzie mógł przenosić 1,5 t uzbro-
jenia i pokładowych urządzeń elektronicznych. 
Uzbrojenie da się również zamontować na wę-
złach podwieszeń pod skrzydłami i kadłubem. 

Chociaż Predator C (Avenger) nie jest niewi-
dzialny dla radarów, zrobiono wszystko, aby wy-
twarzał jak najmniejszą SPO i zostawiał minimal-
ny ślad termiczny. Udało się to osiągnąć dzięki 
spłaszczonej budowie kadłuba, ściętym skrzy-
dłom, rozchylonym statecznikom pionowym oraz 
umieszczeniu uzbrojenia w luku, a nie na ze-
wnętrznych węzłach podwieszeń. Długi wylot ga-
zów z silnika w kształcie litery „s” z końcówką 
skierowaną ku górze zapewnia natomiast maksy-
malne możliwości schłodzenia odprowadzanych 
gazów. Producent Predatorów zapewnia, że w po-
łączeniu z dużą prędkością lotu i możliwością re-
alizacji zadań na znacznej wysokości pozwoli to 

Avengerowi na skuteczne operowanie nawet nad 
terenami, na których znajduje się dużo naziem-
nych stacji radarowych i środków obrony prze-
ciwlotniczej. 

Omawiana platforma nie ma typowej dla Pre-
datorów kopuły z urządzeniami elektrooptyczny-
mi. Przód BSP zaprojektowano z myślą o zainsta-
lowaniu systemu do szerokokątnej obserwacji, na 
przykład radaru z matrycą skanowania elektro-
nicznego AESA. To, jaki system znajdzie się na 
jego pokładzie, będzie jednak zależeć od życzeń 
zamawiającego. Zostanie zbudowana również ty-
powo rozpoznawcza wersja Predatora C, która zo-
stanie wyposażona w specjalny zasobnik monto-
wany w luku bombowym o długości 3 m. Dużo 

Wybrane dane BSP Predator mariner

Producent: General Atomics, USA
rok oblotu: 2004
kategoria bSP: MALE
Masa startowa: 5500 kg
Masa użytkowa: 560 kg (wewnętrznie – gondola  
z sensorami), 1000 kg zewnętrznie pod skrzydłami
Promień działania: 9800 Mm
Prędkość: 210 w – przelotowa; 
170 w – dyżurowanie w powietrzu
Pułap: 15 km
Czas lotu: 49 h
wyposażenie: Multi-Spectral Targeting System wypo-
sażony w sensory EO/IR
Cena: 4000 mln USD (bez sensorów)
zasilanie platformy: 45 kVA
transmisja danych: 45 Mbps za pośrednictwem sate-
lity; 274 Mbps z wykorzystaniem TCDL (z widzial-
nością anten)
zdolność do transportu: C-130 lub samodzielnie

Przewidywanie

Pentagon nie zwrócił się do producenta Predato-
rów o opracowanie nowej konstrukcji bezzałogo-

wej, ale mimo to po raz kolejny okazało się, że Aven-
ger idealnie pasuje do charakteru działań związa-
nych z obecną polityką obronną. Jest ona nastawio-
na na szerokie wykorzystanie relatywnie tanich i pro-
stych platform bezzałogowych.
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wskazuje na to, że producent Predatorów C z ła-
twością znajdzie odbiorców dla swojego nowego 
produktu. 

Podczas prac nie zapomniano o możliwości roz-
montowania skrzydeł. Ma to związek z planami 
wykorzystania tego BSP na lotniskowcach. Pre-
dator C jest też wyposażony w hak zamontowa-
ny w części ogonowej. Jest to typowe wyposaże-
nie statku powietrznego umożliwiające skrócenie 
drogi lądowania na pokładzie lotniskowca. 

Patrolowanie mórz i oceanów
Aby zapewnić możliwość patrolowania rozle-

głych akwenów morskich, amerykańska marynar-
ka wojenna kontynuuje prace nad systemem BAMS. 
Jego głównym elementem są załogowe 
platformy powietrzne Poseidon P-8A. Ich 
konstrukcja bazuje na wojskowym wyko-
rzystaniu znanych samolotów komunika-
cyjnych Boeing B-7374. Samolot patrolo-
wy P-8A używany przez US Navy posiada sprzęt 
umożliwiający monitorowanie rejonu obserwacji  
z wykorzystaniem danych z BSP wykonujących za-
danie wspólnie z samolotem załogowym. Skład ze-
społu platform powietrznych realizujących zadania 
w ramach systemu BAMS to: załogowy samolot 
patrolowy: P-8A Poseidon, BSP RQ-4 N Block 20 
i BBSP Predator C Avenger.

W 2009 roku nowy napędzany silnikiem od-
rzutowym Predator C wykonał pierwszy lot. 
Pierwszy z dwóch prototypów Avengera ma  
12,4 m długości. Z kolei kadłub drugiego będzie 
dłuższy o 60 cm. Predator C ma skrzydła o roz-
piętości 20 m. Takie rozmiary najnowszego Pre-
datora zbliżają go wymiarami do rozmiarów my-
śliwca F-15. BSP Avenger ma być statkiem  

powietrznym trudnym do wykrycia. Konstrukcja 
części ogonowej przypomina literę „v”. Kształt 
kadłuba również ma za zadanie utrudnić wykry-
cie tego statku powietrznego. US Navy od począt-
ku prac nad nowym programem była zaintereso-
wana budową Predatora C. 

Predator C sprawia wrażenie większego od Pre-
datora B. Pierwsze testy tego rozpoznawczo-ude-
rzeniowego BSP rozpoczęto w 2008 roku. Preda-
tor C ma 85% parametrów Global Hawka, ale 
kosztuje o połowę mniej. Może on wykonywać 
misję bojową na wysokości powyżej 18 km. Więk-
szość kosztów BSP wiąże się zaś z ceną coraz 
droższych sensorów.

Mały, trudny do wykrycia w przestrzeni po-
wietrznej BSP może móc wychwycić moment, 
kiedy wyrzutnie rakiet są rozmieszczane na sta-
nowiskach startowych. Może też być w stanie wy-
kryć ślad cieplny występujący podczas ich startu 
i odpalić rakietę z zasobnika znajdującego się we-
wnątrz kadłuba BBSP i zestrzelić rakietę bali-
styczną. 

Samolot załogowy P-8 A może kierować jed-
nym lub większą liczbą Predatorów C i RQ-4N 
Global Hawk. Pozwoli to w przyszłości na moni-
torowanie dużo większej powierzchni niż dotych-
czas. Wszystkie elementy takiego mieszanego ze-

społu powietrznego składającego się z załogowej 
platformy powietrznej i BSP mogą być szybko 
przemieszczane do nowych rejonów, czyli tam, 
gdzie wymaga tego sytuacja polityczno-militar-
na. Jest to nowy sposób na rozpoznanie rozległych 
obszarów morskich z wykorzystaniem niezbęd-
nej w tych warunkach łączności satelitarnej. Ma-
jąc do dyspozycji załogowe i bezzałogowe plat-
formy powietrzne, ich użytkownicy będą mogli 
korzystać z obrazu wideo, obrazów z ekranu ra-
daru i danych elektronicznych systematycznie 
zbieranych przez urządzenia, które mają w wy-
posażeniu te platformy.                                     

TECHNIKA I UZBROJENIE    Monitorować akweny

4 C. Gardet: New UAV for US Navy. „Defence News” z 6 września 

2010 r., s. 18.

Potrzeby

Amerykańska marynarka wojenna od wielu lat pilnie 
pracowała nad morską wersją BSP RQ-4 Global 

Hawk, który byłby w stanie obserwować rozległe obsza-
ry morskie. Jest zainteresowana również mniejszymi  
i tańszymi platformami do obserwacji powierzchni 
akwenów morskich. Te dodatkowe BSP miałyby również 
za zadanie w przyszłości towarzyszyć załogowym samo-
lotom P-8A. Głównym kandydatem do pełnienia tej roli 
jest BSP Predator C Avenger.

NOTATKA

BSP Avenger będzie wykorzystywany głównie do rozpoznania powietrznego  
i obserwacji sytuacji, a w znacznie mniejszym stopniu do atakowania celów 
naziemnych.
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Nierzadko zapomina się  
o rzeczowym określeniu 
przyczyn i okoliczności wy-
stępowania zdarzeń dyscy-

plinarnych podlegających szczególnie 
ważnej pracy w zakresie kształtowania 
zdyscyplinowanej postawy żołnierskiej. 
Zauważalne jest również, jak ważną ro-
lę w całym tym procesie odgrywają dy-
namicznie zmieniające się czynniki 
społeczne. Hermetyczna dotychczas ar-

mia staje się coraz bardziej otwarta dla 
świata, w którym funkcjonuje. Domi-
nujące tam systemy wartości, sposoby 
myślenia i zachowania przenikają bez 
większych trudności do społeczności 
żołnierskiej. Mają przy tym istotny 
wpływ na stosunki społeczne, moral-
ność i świadomość społeczną1. We 

Znać podwładnych    sZKOlENIE I wyCHOwANIE

kmdr ppor. rObert 
rybak 

Dowództwo Marynarki 
wojennej

Absolwent AMW 
(2001). Pełnił  

służbę na okrętach 
OORP „Warszawa”, 
„Wodnik” i fregacie 

rakietowej  
„Gen. T. Kościuszko”. 

Jest specjalistą  
ds. dyscypliny  

w Oddziale 
Wychowawczym 
Dowództwa MW.

Kształtowanie 
postawy żołnierskiej
Dyskusje o kształtowaniu zdyscyplinowanych postaw żołnierskich 
dotyczą najczęściej określenia doraźnych sposobów poprawy 
zachowania żołnierzy popełniających czyny zabronione. 

1 K. Loranty: Świat wartości żołnierzy zawodowych. 

„Zeszyty naukowe” 2007 nr 3, AON, s. 266. 
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współczesnym kształtowaniu postawy żołnier-
skiej należy dodatkowo uwzględnić zmiany or-
ganizacyjne, jakie armia przechodzi w związku 
z profesjonalizacją sił zbrojnych. Nie bez wpły-
wu pozostają również wiążące się z tym konse-
kwencje kadrowe i finansowe.

wychowanie 
Wychowanie wojskowe polega na wywoływa-

niu zmian w osobowości żołnierzy pod wpływem 
celowych i świadomych oddziaływań przełożo-
nych, starszych stopniem żołnierzy oraz środowi-
ska wojskowego. Ma to na celu zapewnienie ak-
tywnego udziału żołnierza w procesie szkolenia 
oraz właściwe przygotowanie do walki zbrojnej. 
Wychowanie jest związane z kształtowaniem wła-
ściwych postaw, formułowaniem społecznie apro-
bowanych i uznawanych wartości, celów i ide-
ałów2. Najogólniej mówiąc, chodzi o takie wy-
chowanie żołnierza – obywatela, żeby 
miał on pozytywny stosunek do służby 
i wynikających z niej powinności, a tak-
że był jednocześnie świadomym oby-
watelem RP. Szczególnie pożądane są 
wartości moralno-bojowe oraz te cechy osobowo-
ści, które odpowiadają współczesnym potrzebom 
życia i wykonywanej pracy3.

Kształtowanie pożądanej postawy należy reali-
zować przez szkolenie i wychowanie, które są ze 
sobą wzajemnie związane. Zdobyta wiedza, umie-
jętności i nawyki, stanowiące sferę intelektualno-
-sprawnościową żołnierza, wpływają na jego po-
stawę, zachowania, a w dalszej perspektywie na 
system wartości. Nieodzowne jest tu właściwe 
formowanie sfery motywacyjno-wolicjonalnej 
żołnierza, mającej odzwierciedlenie w jego zaan-
gażowaniu w służbę. 

Główną rolę w omawianych procesach pełnią 
dowódcy i bezpośredni przełożeni ponoszący od-
powiedzialność za poziom wyszkolenia i inten-
cjonalne kształtowanie postaw podwładnych oraz 
za tworzenie właściwych warunków szkolenio-
wo-wychowawczych, organizacyjnych i socjalno-
-bytowych4. 

Rytm i porządek życia wojskowego, obowiązu-
jący zbiór ustaleń i norm, ich konsekwentne eg-
zekwowanie, jednolite wymagania, oddziaływa-
nia szkoleniowo-wychowawcze, zależności mię-

dzy przełożonymi i podwładnymi oraz względne 
ograniczanie wpływów z zewnątrz stwarzają do-
godne warunki do kształtowania pożądanych po-
staw żołnierskich i eliminowania zachowań nie-
pożądanych.

Podstawowym warunkiem skuteczności dzia-
łań wychowawczych jest jasne sprecyzowanie ce-
lu, który zamierza się osiągnąć. Im dokładniej zo-
stanie on określony, tym prościej znaleźć sposób 
i niezbędne środki do jego zrealizowania.

Ideał żołnierza – obywatela określają postawy 
żołnierskie, które wskazują jednocześnie szcze-
gółowe cele działalności wychowawczej. 

Gdy kształtuje się postawę zawodowo-woj-
skową, należy uwzględnić: kwalifikacje zawo-
dowe, wykształcenie, poziom wyszkolenia woj-
skowego, znaczenie doskonalenia specjalistycz-
nego, zdobywanie nowych umiejętności, przygo-
towanie do działania w sytuacjach trudnych, iden-

tyfikację z wojskiem, zaangażowanie w służbę, 
motywację do działania, poczucie satysfakcji ze 
służby, aspiracje zawodowe, poczucie honoru  
i godności oraz przestrzeganie zasad moralnych.

Gdy kształtuje się postawę moralno-bojową, 
należy uwzględnić: sprawność psychofizyczną, 
odpowiedzialność, odwagę, męstwo i ofiarność, 
odporność na stres, determinację w działaniu, 
funkcjonowanie i działanie w sytuacjach trudnych, 
wiarę we własne siły, umiejętność pracy w gru-
pie, znajomość i przestrzeganie międzynarodo-
wego prawa wojennego.

Gdy kształtuje się postawę zdyscyplinowa-
nia, należy uwzględnić: poziom świadomości 
prawnej żołnierzy, znajomość prawa powszech-
nego i przepisów dyscyplinarnych, przestrzega-
nie porządku wojskowego i regulaminowego to-
ku służby, dyscyplinę szkoleniową i wykonawczą, 
poziom wykonania obowiązków służbowych, 

NOTATKA

Ważne są: znajomość żołnierza, przeciwdziałanie sytuacjom budzącym niepo-
kój, stworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz podej-
mowanie działalności wychowawczej.

2 R. Bera: Metodyka kształtowania postaw żołnierskich. Warszawa 

1999, s. 11
3 Tamże, s. 17.
4 Tamże, s. 12.
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podporządkowanie się przełożonym, lojalność 
wobec nich, okazywanie szacunku im oraz innym 
żołnierzom, a także właściwe zachowanie się  
w różnych sytuacjach.

Gdy kształtuje się postawę patriotyczno- 
-obywatelską, należy uwzględnić: poziom wie-
dzy obywatelskiej oraz rozumienie mechani-
zmów życia społecznego, akceptowanie warto-
ści demokratycznego państwa i społeczeństwa 
(neutralności politycznej armii), poczucie god-
ności narodowej, racjonalną i emocjonalną afir-
mację tradycji i kultury narodowej, znajomość 
tradycji narodowego oręża oraz macierzystego 
rodzaju sił zbrojnych5. 

rola szkolenia w wychowaniu
Szkolenie jest zasadniczym przedsięwzięciem de-

cydującym o nabyciu wiedzy i umiejętności zwią-
zanych z walką. Jego wysoka efektywność stanowi 
o właściwym przygotowaniu sił zbrojnych do reali-
zacji zadań w układzie narodowym, sojuszniczym 
i koalicyjnym, w okresie pokoju i wojny. Stawiane 
nowe jakościowo zadania, które SZRP mogą reali-
zować zarówno na terytorium kraju, jak i poza gra-
nicami, determinują konieczność dokonywania 
okresowych analiz obowiązującego systemu i for-
mułowania nowych wymogów dotyczących proce-
su szkolenia6. Konieczne jest tym samym zastoso-
wanie odpowiednich dla nowej sytuacji oddziały-
wań wychowawczych. 

Zmieniające się uwarunkowania procesu szko-
lenia wymuszają potrzebę ciągłego doskonalenia 
wiedzy i podnoszenia poziomu umiejętności ka-
dry dowódczej wszystkich szczebli dowodzenia, 
specjalistów i instruktorów do przygotowania i re-
alizacji coraz bardziej złożonych zadań. 

Szkolenie wojskowe to proces systematyczne-
go i celowego oddziaływania zarówno na poje-
dynczych żołnierzy, jak i na całe zespoły. Nowo-
czesna technika bojowa, skomplikowane systemy 
dowodzenia i rozbudowane zaplecze logistyczne 
stawiają żołnierzom wysokie wymagania zawo-
dowo-wojskowe. Szkolenie staje się więc skom-
plikowanym procesem edukacyjnym7. Dzięki nie-
mu rozwijane są żołnierskie postawy. 

Pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu żołnierskich 
doświadczeń mogą towarzyszyć niekiedy posta-
wy niepożądane w służbie, sprzeczne z powszech-

nie przyjętymi wartościami. Dzieje się tak na 
przykład wtedy, gdy dowódca lub przełożony dys-
cyplinarny w czasie szkolenia podwładnych  
nastawia się na szybki i spektakularny efekt. Nie 
interesuje go natomiast rozwijanie ich zaintereso-
wań, ambicji czy motywowanie tak, by sukces lub 
niepowodzenie mogły oddziaływać jako nagroda 
albo kara, co sprzyja kształtowaniu aktywnego  
i osobistego stosunku do nauki. Szkolenie pozba-
wione walorów wychowawczych polega na prze-
kazywaniu materiału z żądaniem bezkrytyczne-
go jego przyswojenia. Jest to typowo technokra-
tyczne i bezduszne postrzeganie podwładnego, 
bez uwzględniania jego myśli, ocen, aspiracji  
i uczuć. Działanie takie przyczynia się bezpośred-
nio do osłabienia kreatywności i samodzielnego 
myślenia. Prędzej czy później każda grupa prze-
staje istnieć, a zostaje tylko to, czego każdy  
nauczył się samodzielnie oraz umiejętność  
wykorzystania posiadanej wiedzy. O pomyślnym 
wykonaniu zadań przez żołnierza działającego 
zwłaszcza w sytuacjach ekstremalnych będą de-
cydować nie tylko sprawność i nawyki, lecz tak-
że jego stan ducha, stosunek do tych powinności, 
uznawane wzorce zachowań i motywacja. 

Po przejściu szkolenia ogólnowojskowego żoł-
nierz powinien znać regulaminy i zasady żołnier-
skiego zachowania się, być sprawny fizycznie  
i potrafić posługiwać się bronią. Szkolenie odgry-
wa też ważną rolę nie tylko w kształtowaniu za-
chowań, lecz także postaw żołnierskich. Szkole-
nie fizyczne powinno na przykład wyrobić takie 
cechy, jak: zdyscyplinowanie, koleżeństwo,  

Znaczenie

Postawa to wewnętrzna skłonność do pozytywne-
go lub negatywnego ustosunkowania się czło-

wieka do idei, zdarzenia czy innej osoby. Żołnierz 
prezentuje właściwą postawę, gdy świadomie i do-
browolnie poddaje się regułom porządku wojskowe-
go oraz ma poczucie obowiązku ich egzekwowania 
w służbie.

5 Tamże, s. 42.
6 M. Sikorski: Działalność szkoleniowo-metodyczna w dywizjonie 

okrętów. „Zeszyty naukowe” 2007 nr 1, AON, s. 322.
7 R. Bera: Metodyka kształtowania..., s. 92.
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poczucie odpowiedzialności, wytrwałość, odwa-
ga, opanowanie i zaradność8. Szkolenie z przed-
miotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profi-
laktyka i dyscyplina wojskowa” obejmuje zaś wia-
domości z zakresu funkcjonowania państwa i je-
go instytucji, polityki zagranicznej, wewnętrznej, 
społecznej, gospodarczej i obronnej, systemu 
prawnego, zasad i sposobów ponoszenia odpo-
wiedzialności karnej i dyscyplinarnej przez żoł-
nierzy, a także przeciwdziałania uzależnieniom  
i patologiom społecznym oraz zasad wyróżniania 
ich. Podwyższa się tym samym poziom świado-
mości obywatelskiej9.

ku postawie zdyscyplinowanej
Kształtowanie zdyscyplinowanej postawy żołnier-

skiej wymaga od przełożonych różnego szczebla 
szczególnego zaangażowania (fot.). Zmieniająca się 
dynamicznie i uzależniona od wielu czynników spo-
łecznych sytuacja zmusza do umiejętnego identyfi-
kowania i określania hierarchii wyznawanych przez 
żołnierza wartości mających decydujący wpływ  
na efektywność podejmowanych działań10.

Istotna w kształtowaniu zdyscyplinowanej posta-
wy żołnierskiej jest ogólna wiedza przełożonych  
o zadowoleniu z życia podwładnych, ich spełnia-
niu się. To właśnie silnie oddziałuje na wszelkie 
działania podejmowane przez żołnierzy. Wpływa 
na ich dążenia oraz poczucie sensu życia. Zadowo-
lenie jest związane z realizacją przez żołnierzy 
uznawanych wartości i określa zakres akceptacji 
przez nich otaczającej rzeczywistości. Przeprowa-
dzone badanie wskazało, że czynnikiem najsilniej 
wpływającym na ocenę zadowolenia z życia są uda-
ne życie rodzinne oraz pozytywne stosunki mię-
dzyludzkie w pracy. 

Uzupełnieniem wiedzy o ogólnych celach, do 
jakich dążą żołnierze, jest wiedza o sytuacjach, 
których się obawiają i chcą ich uniknąć. Badani 

8 Tamże, s. 93.
9 Metodyka szkolenia żołnierzy z przedmiotów „Kształcenie obywa-

telskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa”. MON DWiPO, 

Warszawa 2010, s. 4
10 Badania na ten temat prowadził np. ppłk dr Krzysztof Loranty. 

Więcej patrz: K. Loranty: Świat wartości żołnierzy..., s. 281.
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Właściwa postawa żołnierska to nie tylko  
przestrzeganie regulaminów, lecz także  

utożsamianie się z wykonywanym zawodem.
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najbardziej obawiali się straty kogoś bliskiego oraz 
ciężkiej choroby, a następnie utraty pracy oraz bie-
dy i nędzy. Należy zwrócić uwagę, że zaraz po sy-
tuacjach, na które żołnierze mają bardzo mały 
wpływ lub nie mają go wcale, pojawiają się oba-
wy związane z utratą pracy i życiem w ubóstwie. 
Wojsko nie jest więc postrzegane jako instytucja, 
w której służba (praca) zapewnia stabilizację i gwa-
rantuje podstawy bytu materialnego11.

Kolejnym obszarem problemowym przeprowa-
dzonego badania były opinie wyrażane o służbie 
wojskowej i wojsku. Ewoluują one w zależności 
od zachodzących zmian społecznych i gospodar-
czych w kraju, jednakże pewne elementy są nie-
mal niezmiennie ważne. Badania wskazały, iż żoł-
nierze zawodowi są dumni ze swej profesji, acz-
kolwiek uważają, że elitarność zawodu wynika  
z wewnętrznych przekonań o jego wysokich wa-
lorach dla społeczeństwa. Zwracają jednocześnie 
uwagę na uciążliwość wykonywanych obowiąz-
ków służbowych i niską satys-
fakcję materialną. W przyszłej 
perspektywie najgorzej oce-
nili takie obszary, jak: kształ-
towanie patriotyzmu, spój-
ność środowiska żołnierskie-
go i karierę zawodową. 

Wśród wartości i symboli 
preferowanych w środowisku żołnierzy zawodo-
wych największe znaczenie miały ojczyzna i dys-
pozycyjność, a także wiedza i prywatne intere-
sy. Nieco gorzej oceniano honor. Niepokojące 
może się wydawać jednak to, że niewielu żoł-
nierzy wśród wartości o zdecydowanie dużym 
znaczeniu wymieniło: koleżeństwo, prawdo-
mówność, lojalność i tradycję. Świadczy to  
o tym, że w działalności wychowawczej trzeba 
położyć na te aspekty szczególny nacisk.

Zauważalną tendencją w środowisku wojsko-
wym jest dehermetyzacja. Zjawisko to postępuje 
w sposób naturalny i powoduje przenoszenie się 
na grunt wojskowy sposobów myślenia i norm za-
chowań charakterystycznych dla środowiska cy-
wilnego. Współczesny żołnierz zawodowy jest 
pod wpływem różnych grup, z którymi się iden-
tyfikuje, głównie w kwestii osiągania istotnych 
dla siebie celów. To, jak żołnierze zawodowi in-
terpretują otaczającą rzeczywistość, do czego dą-

żą, jakie przyjmują kryteria oceniania i jak postę-
pują w codziennej służbie, w znacznym stopniu 
jest więc determinowane przez ukształtowany sys-
tem wartości12. Należy więc oddziaływać na ta-
kie elementy postawy zdyscyplinowania, jak wy-
mienione wcześniej: poziom świadomości praw-
nej żołnierzy, znajomość prawa powszechnego  
i przepisów dyscyplinarnych, przestrzeganie po-
rządku wojskowego i regulaminowego toku służ-
by, dyscyplinę szkoleniową i wykonawczą, po-
ziom wykonania obowiązków służbowych, pod-
porządkowanie się przełożonym, lojalność wobec 
nich, okazywanie szacunku im oraz innym żoł-
nierzom, właściwe zachowanie się w różnych sy-
tuacjach.

Praktyka dyscyplinarna
Dużą rolę w kształtowaniu dyscypliny wojsko-

wej, w tym zdyscyplinowanej postawy żołnierskiej, 
odgrywa tzw. dobra praktyka dyscyplinarna. Jest to 

właściwe stosowanie wprowa-
dzonych do użytku dokumen-
tów (aktów prawnych, regula-
minów, strategii, programów, 
instrukcji, zarządzeń, wytycz-
nych, rozkazów i poleceń), re-
gulujących tok życia służbowe-
go w każdej jego płaszczyźnie 

oraz sferze prowadzonej profilaktyki. Dużą rolę  
w tym procesie mają doświadczenie przełożonego, 
znajomość podległych mu żołnierzy oraz umiejęt-
ność właściwego oceniania sytuacji i okoliczności, 
w których zachodzą konkretne zdarzenia. Przemy-
ślane i konsekwentne utrzymywanie dyscypliny po-
zwala na kształtowanie odpowiedniego stosunku 
żołnierzy do pełnionej służby, przełożonych oraz 
wykonywanych zadań.

Najważniejszym narzędziem oddziałującym na 
żołnierzy w procesie kształtowania dyscypliny 
wojskowej jest władza dyscyplinarna. Daje ona 
prawo do udzielania przez przełożonych wyróż-
nień i wymierzania kar dyscyplinarnych wynika-
jących z ustawy o dyscyplinie wojskowej13. Waż-

11 Tamże, s. 271.
12 Tamże, s. 283.
13 R. Rybak: Dyscyplina wojskowa. „Przegląd Morski” 2010 nr 7,  

s. 49–50.

Najchętniej dążymy do 

realizacji tych wartości, 

których deficyt jest dla nas 

najbardziej odczuwalny.
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sZKOlENIE I wyCHOwANIE     Znać podwładnych

ne jest, by pamiętać o tym, że sama ustawa  
z 9 października 2009 roku o dyscyplinie wojsko-
wej nie jest dokumentem normującym metody  
i formy jej kształtowania. Do tego celu opracowa-
no i wdrożono do użytku m.in. Strategię umac-
niania dyscypliny, przeciwdziałania uzależnie-
niom oraz zapobiegania patologiom społecznym 
w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  
w latach 2010–2015 realizowaną w Marynarce 
Wojennej w ramach Programu umacniania dys-
cypliny, przeciwdziałania uzależnieniom oraz za-
pobiegania patologiom społecznym w Marynar-
ce Wojennej w 2011 roku.

Nieodłącznym elementem procesu kształtowania 
zdyscyplinowanej postawy żołnierskiej jest reago-
wanie dyscyplinarne. Zostało ono uregulowane  
w art. 7 ustawy o dyscyplinie wojskowej. Sam prze-
łożony dyscyplinarny, podejmując działania dyscy-
plinarne, powinien być rygorystyczny, życzliwy, sta-
nowczy i wymagający, a jednocześnie wyrozumia-
ły. Stwarza dzięki temu warunki do kształtowania 
zdyscyplinowanej postawy żołnierskiej, które na-
zywane są powszechnie warunkami zapewniający-
mi przestrzeganie dyscypliny wojskowej. Tworzo-
ne są one na podstawie oceny bieżącej sytuacji  
i określenia niedociągnięć oraz zagrożeń. W pro-
cesie tym uczestniczą nie tylko dowódca jednostki, 
który określa główne kierunki działań, lecz także 
osoby funkcyjne, przełożeni i przełożeni dyscypli-
narni wszystkich szczebli14.

Osoby uczestniczące w procesie kształtowania 
zdyscyplinowanej postawy żołnierskiej to:

– dowódca jednostki. Określa on główne kie-
runki działań i zatwierdza podejmowane działa-
nia;

– przełożeni dyscyplinarni wszystkich szcze-
bli. Wprowadzają w życie zaplanowane działania 
i nadzorują ich przebieg oraz realizację. Jako 
pierwsi oceniają też stopień ich skuteczności;

– osoby funkcyjne. Uczestniczą w działaniach, 
wprowadzając korekty w obszarach ich działal-
ności, co zapewnia tym samym właściwe funk-
cjonowanie kolejnych ogniw w jednostce;

– oficer wychowawczy. Diagnozuje sytuację 
wychowawczą w środowisku służby i stymuluje 
proces kształtowania postaw żołnierskich, dora-
dza, nadzoruje, organizuje pracę wychowawczą, 
rozpoznaje nastroje i potrzeby środowisk, udzie-

la pomocy instruktorsko-metodycznej, utrzymu-
je osobiste więzi z kadrą i pracownikami wojska, 
inspiruje określone działania pedagogiczne, ko-
ordynuje pracę wychowawczą;

– koordynator i konsultant do spraw psychopro-
filaktyki. Dbają oni o właściwe relacje interper-
sonalne;

– przedstawiciele służby zdrowia, obsługi praw-
nej, BHP i inne osoby funkcyjne oddziałują na 
żołnierzy przez szkolenia.

zakres czynności
Niejednokrotnie w celu właściwej oceny sytu-

acji i poznania wszelkich jej aspektów trzeba do-
konać dogłębnej analizy zarówno stanu dyscypli-
ny, jak i nastrojów podległej kadry, w tym we-
wnętrznych i zewnętrznych czynników wpływa-
jących na żołnierzy.

Do czynników wewnętrznych wynikających ze 
służby wojskowej zalicza się stosunek do służby, 
własne zdyscyplinowanie, stosunki interpersonal-
ne, staż służby, poszanowanie wartości moralnych 
i etycznych oraz ogólne warunki służby, do czyn-
ników zewnętrznych: patologie społeczne, upa-
dek autorytetów, znieczulicę społeczną na zacho-
wania niezgodne z prawem i zasadami współży-
cia społecznego, a także tolerancję zachowań 
sprzecznych z obyczajowością. 

Tworzenie przez przełożonych warunków za-
pewniających przestrzeganie dyscypliny powin-
no obejmować w swoim zakresie następujące za-
sadnicze elementy: 

1. wdrażanie, upowszechnianie i pryncypialne 
egzekwowanie znajomości przepisów prawa do-
tyczących dyscypliny wojskowej i prawa po-
wszechnego;

2. doskonalenie świadomości prawnej, przez 
szkolenie, przy umiejętnym wskazywaniu słabych 
punktów występujących wśród podległych stanów 
osobowych, a wynikających z mających miejsce 
charakterystycznych dla danej jednostki prze-
stępstw, wykroczeń, czy też przewinień dyscypli-
narnych oraz właściwym im przeciwdziałaniu. Po-
wyższe działania profilaktyczno-interwencyjne 
należy podejmować we współpracy z wojskowy-
mi organami ścigania;

14 Tamże, s. 50.
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3. prowadzenie pracy profilaktycznej przy 
udziale Żandarmerii Wojskowej i Prokuratury 
Wojskowej opartej na harmonogramach współ-
pracy oraz podczas szkolenia w ramach przed-
miotów „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa”, 
„Kształcenie obywatelskie”;

4. działania zmierzające do integracji podle-
głych stanów osobowych, wykorzystując do tego 
celu nie tylko przedsięwzięcia kulturalno-oświa-
towe, ale również wspólne zadania, kształtując 
jednocześnie dobrą atmosferę służby i pracy;

5. działania, prowadzone wspólnie z koordyna-
torem i konsultantem ds. psychoprofilaktyki, po-
zwalające rozpoznać wśród podległych stanów 
osobowych wszelkie symptomy mogące świadczyć 
o problemach osobistych (alkoholowych, narko-
tykowych, finansowych etc.) mogących być  
w przyszłości przyczyną złamania prawa;

6. przestrzeganie praw człowieka i obywatela, 
uprawnień żołnierskich, czci i godności żołnierza 
oraz zasad dyscypliny wojskowej;

7. wnikliwe i obiektywne rozpatrywanie skarg, 
wniosków i zażaleń oraz innych spraw żołnierzy;

8. przestrzeganie zasady praworządności, kul-

tury dowodzenia, prezentowanie właściwej posta-
wy na własnym przykładzie;

9. prowadzenie wysokiej jakości szkolenia;
10. właściwą realizację wprowadzonych stra-

tegii, programów, zadań, wytycznych etc. (w tym 
programy ogólnokrajowe) w zakresie umacnia-
nia dyscypliny wojskowej i przeciwdziałania pa-
tologiom społecznym i uzależnieniom;

11. zapewnienie niezbędnych sił i środków do 
realizacji stawianych zadań;

12. prowadzenie stałego nadzoru służbowego;
13. zapewnienie żołnierzom bezpieczeństwa  

w służbie, umiejętnie prognozując możliwość wy-
stąpienia zagrożeń i podejmując działania zapo-
biegawcze;

14. znajomość morale żołnierzy oraz umiejęt-
ne kształtowanie czynników wpływających na to 
morale;

15. stawianie wysokich wymagań wobec pod-
władnych, pozwalając na samodzielną i kreatyw-
ną realizację postawionych zadań15. 

Podsumowanie
Kształtowanie zdyscyplinowanej postawy żoł-

nierskiej to umiejętne wykorzystanie wiedzy z za-
kresu wyznawanych przez żołnierza wartości, 
przeciwdziałanie sytuacjom budzącym niepokój 
i stworzenie warunków do przestrzegania dyscy-
pliny wojskowej oraz podejmowanie działalności 
wychowawczej. Powinna temu towarzyszyć do-
bra znajomość podwładnych – ich słabych i moc-
nych stron. Nieodzowne jest tu prowadzenie szko-
lenia o wysokiej jakości połączone z budowaniem 
właściwych relacji międzyludzkich, dzięki cze-
mu wzmacniane są więzi żołnierskie (koleżeń-
stwo, lojalność, prawdomówność itd.) oraz zaan-
gażowanie w służbę. Warto również pamiętać  
o tym, że niezwykle istotna jest zwykła rozmowa 
z żołnierzem wykraczająca poza ramy relacji prze-
łożony – podwładny, a niekiedy pomoc w rozwią-
zaniu problemu, który pozornie wydaje się bła-
hy. Nierzadko wystarczy, że żołnierz poczuje się 
zauważony i że potraktuje się go w sposób zapew-
niający o ważności wykonywanych przez niego 
czynności oraz pełnionej roli w strukturze orga-
nizacyjnej jednostki.                                         

15 Tamże, s. 50–51.

Negatywne zjawiska 
Za najczęściej spotykane przewinienia dyscyplinar-
ne uznać można:

 wprawienie się w stan nietrzeźwości lub odurzenie 
innym środkiem po wyznaczeniu do służby lub gdy 
jest się na służbie;
 naruszenie obowiązku lub przepisu regulującego 
tok pełnienia służby, co stwarzało niebezpieczeń-
stwo powstania szkody, której ta służba miała zapo-
biec;
 spożywanie alkoholu na terenie koszar lub obiek-
tów wojskowych bądź podejmowanie czynności za-
wodowych w stanie po spożyciu alkoholu lub podob-
nie działającego środka;
 naruszenie przepisu lub instruktażu dotyczącego 
pełnienia służby dyżurnej albo dyżuru;
 brak dbałości o sprzęt wojskowy lub niewłaściwa je-
go eksploatacja;
 przekazywanie nieprawdziwego meldunku lub nie-
dopełnienie obowiązku jego złożenia;
 poświadczenie nieprawdy przez fałszowanie doku-
mentów.
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sZKOlENIE I wyCHOwANIE     Eksperymentalne szkoły

Licea wojskowe to nazwa gru-
py szkół średnich prowadzo-
nych przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej, których 

rozkwit przypadał od lat 70. do 90. ubie-
głego wieku. Wśród nich można było 
wyróżnić trzy typy placówek: licea lot-
nicze (Dęblin i Zielona Góra), ogólno-
kształcące licea wojskowe (Toruń, Lu-
blin, Wrocław, Częstochowa i Olsztyn) 

oraz Wojskowe Liceum Muzyczne  
w Gdańsku.

Licea wojskowe przyjmowały w swo-
je mury tylko chłopców (wyłącznie na-
rodowości polskiej), którzy w wieku  
15 lat, po ukończeniu szkoły podstawo-
wej, zdecydowali się podpisać zobowią-
zanie do podjęcia w przyszłości zawo-
dowej służby wojskowej, przeszli proces 
rekrutacji prowadzony przez wojskowe 

Status liceów 
wojskowych
Absolwenci liceów wojskowych przygotowania do służby w wojsku 
rozpoczynali w wieku 15 lat. Były to zwykle ogólniaki czy jednak 
„szkoły wojskowe dla małoletnich”?
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komendy uzupełnień (WKU) i uzyskali katego-
rię zdrowia „Z” (zdolny do zawodowej służby woj-
skowej). 

by nie zapomnieć
Mimo że od zamknięcia większości z tych szkół 

nie minęło wiele lat (do chwili obecnej istnieje 
tylko Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dę-
blinie działające na zmienionych zasadach), pa-
mięć o nich zaginęła lub, co gorsza, została znie-
kształcona, ponieważ obecnie pojęcie „liceum 
wojskowe” dotyczy szkół, w których są klasy  
o rozszerzonym programie przysposobienia 
obronnego (funkcjonują one w wielu ogólnia-
kach). Podstawowa różnica między nimi jest ta-
ka, że licea wojskowe stworzyło Ministerstwo 
Obrony Narodowej i powstały one „na potrzeby 
Sił Zbrojnych”, a tak zwane klasy wojskowe to 
zazwyczaj marketingowe chwyty dyrektorów po-
szczególnych szkół mające na celu uatrakcyjnie-
nie oferty edukacyjnej danej szkoły i tym samym 
poprawę jej sytuacji finansowej. 

Bardzo niepokojący jest również fakt, że obec-
nie  Ministerstwo Obrony Narodowej stoi na sta-
nowisku, że ówczesne licea wojskowe to „pla-
cówki resortu oświaty”. Zapomina się przy tym 
o wielu niepodważalnych dowodach świadczą-
cych o tym, że były to „szkoły wojskowe dla ma-
łoletnich” (w tym również w myśl wewnętrznych 
przepisów MON). Od lat wśród wojskowych ka-
drowców można się spotkać z przekonaniem, że 
licea wojskowe były szkołami eksperymentalny-
mi, swego rodzaju nowinką, której czas już daw-
no minął, ponieważ w wyniku zmian ustrojo-
wych w naszym kraju w latach 90. zostały one 
zlikwidowane. 

Mając na uwadze konieczność zachowania pa-
mięci o liceach wojskowych oraz chęć integra-
cji absolwentów liceów wojskowych, którzy są 
efektem tego „nieudanego eksperymentu” i od 
lat (w większości z sukcesami) służą w Siłach 
Zbrojnych RP i innych formacjach munduro-
wych naszego kraju, w kwietniu ubiegłego  
roku powołano do życia Stowarzyszenie Absol-
wentów Liceów Wojskowych „SALW-a”. Jed-
nym z jego celów jest udokumentowanie histo-
rii liceów wojskowych i udowodnienie, że były 
to typowe „szkoły wojskowe dla małoletnich”. 

Są też już pierwsze efekty podjętych działań. 
Udało się bowiem ustalić, że licea wojskowe to 
nie eksperyment, który rozpoczęto we wrześniu 
1972 roku (data powstania liceum lotniczego  
w Dęblinie), ale szkoły wzorowane na funkcjo-
nujących w Polsce od ponad 200 lat korpusach 
kadetów (KK). 

rodowód 
Trudno porównywać licea wojskowe do war-

szawskiej przedrozbiorowej Szkoły Rycerskiej 
(1765–1795) czy Korpusu Kadetów z Kalisza 
(1807–1832), ale zestawienie z korpusami ka-
detów funkcjonującymi w latach 1918–1956 po-
kazuje, że zastosowane w przypadku tych pla-
cówek przepisy i rozwiązania prawne były po-
dobne. Wszystkich analogii i elementów wspól-
nych nie sposób w tak krótkim artykule wymie-
nić, warto jednak przytoczyć jeden zapis  
z „Dziennika Rozkazów Ministerstwa Spraw 
Wojskowych” (Dz.Rozk.MSWoj. z 1934 r., nr 7, 
poz. 141), w którym mowa o rodowodzie lice-
ów wojskowych: 

Utworzenie w przyszłości:
a) w Korpusie Kadetów nr 1 – obok gimnazjum 

również liceum ogólnokształcącego (typ matema-
tyczno-przyrodniczy);

b) w Korpusach Kadetów nr 2 i nr 3 – liceów 
wojskowych.

Termin ukończenia całkowitej reorganizacji we-
dług powyższych zasad określam na rok szkolny 
1938/39.

Dokumenty wskazują na to, że od dziesiąt-
ków lat Wojsko Polskie w kryzysowych dla sie-
bie sytuacjach (np. m.in. początki niepodległo-

Wyróżnik

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w liceach woj-
skowych realizowano program przedmiotu 

„Przysposobienie wojskowe” w wymiarze 620 go-
dzin, co wynikało z przepisów o powszechnym obo-
wiązku obrony RP. Dla porównania w zwykłych lice-
ach ogólnokształcących w tym czasie uczniowie 
mieli tylko około 80 godzin zajęć lekcyjnych z przy-
sposobienia obronnego i to w trakcie dwóch pierw-
szych lat nauki.
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ści 1918–1920, spadek zaufania wśród społe-
czeństwa po stanie wojennym 1983–1985) się-
gało po sprawdzony pomysł, nazywając go ko-
lejnym „eksperymentem” i rekrutowało „na po-
trzeby Sił Zbrojnych” małoletnich, którym wiek 
oficjalnie nie pozwalał na czynną służbę woj-
skową, ale umożliwiał naukę w „szkołach woj-
skowych dla małoletnich”. Tam, nie będąc  
w świetle prawa żołnierzami, szkoleni byli do 
służby wojskowej.

Czy w dzisiejszych czasach ta złota myśl jest 
nieaktualna? Gdy obserwuje się z boku bolesne 
narodziny Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), 
przychodzą do głowy pomysły (niektóre nawet 

już zaczęto realizować), aby jedno z liceów pod 
patronatem MON kształciło przyszłych kaprali 
rezerwy na potrzeby Sił Zbrojnych. 

nabór
W kwietniu 1985 roku wielu piętnastolatkom 

wpadła w ręce ulotka wydana przez Wydawnic-
two MON, która we fragmencie zatytułowanym 
Nauka, wojsko, zawód, jednoznacznie informo-
wała, że: w celu poszerzenia form rekrutacji kan-
dydatów do wyższych szkół oficerskich posiada-
jących wymagane walory moralne i psychofizycz-
ne oraz niezbędne wiadomości i umiejętności  
z zakresu szkoły średniej – organizuje się licea 
wojskowe1. 

Już w samej nazwie licea te posiadały przymiot-
nik jednoznacznie określający ich charakter. Mło-
dzież (wyłącznie płci męskiej), by myśleć o na-
uce w nich, musiała wybrać się do wojskowej ko-
mendy uzupełnień. Następnie przejść obowiązko-
we badania lekarskie w ówczesnej rejonowej woj-
skowej komisji lekarskiej.

Po skompletowaniu (przez WKU) teczki z do-
kumentami kandydat udawał się do wybranej 
szkoły, gdzie w ciągu kilku dni zdawał egzaminy 
wstępne. W tym czasie był zakwaterowany i ży-
wiony przez MON według norm przewidzianych 
dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Po po-
myślnym zdaniu rozszerzonych o ćwiczenia fi-
zyczne egzaminów kandydat wracał do domu, by 
po wakacjach… zameldować się w szkole, na kil-
ka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Te 
dwa, trzy dni potrzebne były na umundurowanie 
licealisty, przeprowadzenie badań lekarskich czy 
ujęcie go w stosownych ewidencjach. W dniu 
przyjazdu uczniowie pakowali swoje ubrania cy-
wilne do papierowych worków, które następnie 
wysyłali swoim rodzicom. Co więcej, młodzież 
pochodząca z miejscowości, w której utworzono 
liceum wojskowe, miała podobne obowiązki. 
Wszyscy byli zatem… skoszarowani. Obrazu 
szkoły dopełniały ogolone głowy (każdy musiał 
obowiązkowo pójść do fryzjera), co rozwiewało 
jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego, czy jest 
to nowa rzeczywistość.

Ja, uczeń Liceum Wojskowego, wierny patriotycz-
nym i postępowym tradycjom Narodu Polskiego, 
przyrzekam uroczyście: pilnie zdobywać wiedzę  
i umiejętności, przyswajać sobie cechy i cnoty 
przyszłego żołnierza – obywatela* – to słowa przy-
rzeczenia wypowiadane przez każdego ucznia 
ogólnokształcącego liceum wojskowego (OLW)  
w pierwszych dniach pobytu w murach szkoły.  
Dla wielu służących obecnie żołnierzy zawodowych 
to symboliczny początek ich służby.

Podobieństwo

* Dz.Rozk. MON z 1988 r., poz. 55.
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1 Dz. Rozk. MON z 1985 r., poz. 26.
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W ciągu czterech lat nauki uczniowie byli zakwa-
terowani, żywieni, ubezpieczeni oraz podlegali 
opiece medycznej i innym świadczeniom przewi-
dzianym w przepisach MON dla kandydatów na 
żołnierzy zawodowych. Przed rozpoczęciem kształ-
cenia rodzice podpisywali stosowne zobowiązania, 
z których wynikało, że jeśli syn nie będzie chciał 
kontynuować nauki w wyższej szkole wojskowej, 
będą oni zobligowani do zwrotu poniesionych przez 
MON wszelkich kosztów. Po ukończeniu 17 roku 
życia wszyscy uczniowie otrzymywali ten doku-
ment z powrotem – w zamian za zobowiązanie pod-
pisane tym razem przez nich samych.

integracja 
Licea wojskowe oprócz tego, że były wspania-

łą przygodą, kształtowały pożądane cechy cha-
rakteru oraz dostarczały kandydatów szkołom ofi-
cerskim, pełniły jeszcze jedną funkcję. Ukształ-
towały w uczniach poczucie niezwykłej solidar-
ności. Obecnie cyklicznie odbywają się zjazdy 
absolwentów, a oni sami pozostają ze sobą w sta-
łych kontaktach.

Od kwietnia 2010 roku dodatkową platformą 
wymiany myśli jest Stowarzyszenie Absolwen-
tów Liceów Wojskowych „SALW-a” (www.sal-
wa.net.pl). To właśnie tam absolwenci wymienia-
ją się spostrzeżeniami i dyskutują o akcji zbiera-
nia dokumentów stanowiących dowody w postę-
powaniu o zaliczenie lat nauki w liceum wojsko-
wym do stażu służby wojskowej, którego wszczę-
cie jest planowane.

Stowarzyszenie uzyskało dotychczas wyciągi  
z rozkazów (w jakich innych szkołach średnich 
obowiązywały rozkazy?) dotyczące np. wyjaz-
dów na obowiązkowy obóz żeglarski, ferie zimo-
we czy kierujące ucznia do miejsca zamieszkania 
po zakończeniu nauki w szkole. Udało się ponad-
to odnaleźć książeczki zdrowia żołnierza zawo-
dowego wydawane uczniom na początku nauki. 
Stowarzyszenie posiada także wszystkie informa-
cje o wojskowych etatach liceów wojskowych, ich 
organizacji i zasadach patronatu nad nimi. 

Stowarzyszenie liczy już kilkudziesięciu człon-
ków i z każdym tygodniem rośnie w siłę. Ich po-
tencjał stanowił bowiem różnorodność posiadanych 
przez członków specjalności wojskowych i profe-
sjonalizm każdego z nich. Stowarzyszenie zrzesza 
fachowców z zakresu procedur mobilizacyjnych, 
kadrowców, logistyków, dziennikarzy, lekarzy, eko-

nomistów, a także prawników (fot.). Sta-
ła współpraca osób zaangażowanych  
w urzeczywistnienie swych praw pozwa-
la sądzić, że decyzja o wszczęciu wspo-
mnianego postępowania pozostaje na-

prawdę w nieodległej perspektywie. Aby materiał 
dowodowy był pełny, należy jeszcze odnaleźć orze-
czenia RWKL wydawane przed przyjęciem do szko-
ły oraz dokumenty – zobowiązania do podjęcia na-
uki w wyższej szkole wojskowej.

Jesienią br. SALW-a planuje zorganizować 
ogólnopolskie spotkanie absolwentów liceów 
wojskowych, na którym prawdopodobnie zosta-
nie omówiony przebieg procesu sądowego o za-
liczenie lat nauki w liceum do lat służby w Si-
łach Zbrojnych RP.                                        
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NOTATKA

Na wyjazd do domu umundurowani przełożeni musieli wydać zgodę. Każde 
wyjście poza mury szkoły odbywało się zaś po dokonaniu wpisu do zeszytu  
wychodzących z koszar. 

UcZeń LIceUM LotNIcZeGo  
w trakcie zajęć z WF-u
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kmdr por. MaCieJ 
nałęCz

Dowództwo Marynarki 
wojennej

Absolwent  
Akademii Marynarki 

Wojennej (1990) 
i amerykańskiego 

Naval Staff College 
w Newport (2003).

Z życia flot
ALGIerIA 
CzAS NA FreGAtę

Podczas międzynarodowych targów uzbroje-
nia w Abu Dhabi marynarka wojenna Algie-

rii sprecyzowała swoje wymagania dotyczące za-
kupu fregaty rakietowej. Pod uwagę brana jest 
obecnie już tylko fregata niemieckiego projektu 
Meko A-200, podobna do wykorzystywanych 

przez siły morskie Republiki Południowej Afryki, 
zbudowanych przez konsorcjum zbrojeniowe 
ThyssenKrupp Marine Systems1. Pozostali wy-
twórcy zaawansowanych konstrukcji okrętowych, 
w tym przede wszystkim Francja, Hiszpania i Ro-
sja, skierowali swoje oferty na inne rynki.
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Marynarka Estonii zawarła kontrakt z firmą 
Thales na kolejne 12 miesięcy zarządza-

nia i wsparcia technicznego niszczycieli min ty-
pu Sandown: „Admiral Cowan” (dawniej HMS 
„Sandown”), „Sakala” (dawniej HMS „Inver-
ness”) i „Ugandi” (dawniej HMS „Bridport”). 

Umowę podpisano na początku stycznia, okre-
śla ona warunki współpracy do końca grudnia 
2011 roku.

Poprzedni kontrakt, zawarty w roku 2006, 
zakładał obsługę byłych brytyjskich niszczycie-
li min oraz modernizację systemu hydroaku-
stycznego Sonar 2093. Pozwoliło to na sprze-
daż okrętów wycofanych wcześniej z Royal Na-
vy i przywrócenie ich do służby2.

eStoNIA 
teChNICzNe WSPArCIe dLA NISzCzyCIeLI MIN

1 L. Gelfand: IDEX: Algeria in frigate negotiations. 

„Jane’s Defence Weekly” z 25 lutego 2011 r.
2 G. Toremans: Thales extends support for Estonian 

minehunters.„Jane’s Navy International” z 11 stycznia 

2011 r.
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dANIA 
FreGAtA do SłUżBy

Pierwsza z trzech nowo budowanych fregat rakietowych 
typu Iver Huitfeld 21 stycznia została przekazana Królew-

skiej Marynarce Wojennej Danii przez duńską stocznię Oden-
so w Lindo. Budowę jednostki rozpoczęto w czerwcu  
2008 roku. Wejdzie ona do służby w przyszłym roku, jednak 
bez podstawowego sensora – stacji radiolokacyjnej APAR fir-
my Thales. Tuż po ceremonii z okazji pozyskania okrętu „Iver 
Huitfeld” (F 361) rozpoczął się proces szkolenia załogi z za-
kresu walki przeciwawaryjnej i manewrowania w portach 
 Frederikshavn i Aarhus. Po kilku dniach prób na morzu fre-
gata wróciła do bazy morskiej Korsoer, gdzie prowadzone bę-
dą kolejne prace wyposażeniowe. Pierwsze godziny na wo-
dzie potwierdziły, że okręt jest bardziej komfortowy niż zbudo-
wane wcześniej według podobnego projektu okręty wsparcia 
bojowego typu Absalon. Kolejny etap prób rozpocznie się  
w maju. Najważniejsze testy zostaną zaś przeprowadzone pod 
koniec roku, w październiku i listopadzie.

„Iver Huitfeld” zostanie wyposażony w system walki, 
urządzenia łączności, w tym satelitarnej, stację hydroaku-
styczną, urządzenia walki elektronicznej, system kierowa-
nia ogniem CEROS, stację radiolokacyjną SMART-L i dwie 
armaty kalibru 76 mm. Już po wejściu do służby zainsta-
lowane zostaną zaś zestaw obrony bezpośredniej firmy 
Rheinmetall i wyrzutnia torped MU-90. Druga z serii jed-

nostka „Peter Willemoes” (F 362) będzie pierwszym całko-
wicie wyposażonym okrętem tej serii. Stępkę położono  
w marcu 2009 roku, przekazanie marynarce nastąpi na prze-
łomie czerwca i lipca 2011 roku. Jednostka przejdzie certy-
fikację otwierającą służbę operacyjną pod koniec 2012 ro-
ku. Budowę trzeciej i ostatniej fregaty „Niels Juel” (F 363) 
rozpoczęto w grudniu 2009 roku. Do służby operacyjnej okręt 
wejdzie w połowie 2013 roku. W tym czasie do stoczni po-
wróci „Iver Huitfeld” w celu uzupełnienia wyposażenia.

Okręty typu Iver Huitfeld mają 138,7 m długości i cha-
rakteryzują się wypornością 5450 t3.

30 stycznia 2011 roku fregata rakietowa „Vindhyagi-
ri” (F 42) podczas wejścia do portu Mumbai ule-

gła kolizji z norweskim kontenerowcem MV „Nordlake”.  
W wyniku zderzenia doszło do pożaru na pokładzie okrę-
tu. Ogień ugaszono, jednak jednostki nie udało się urato-

wać – zatonęła w wyniku kolizji. Raport władz portowych 
nie stwierdził strat wśród marynarzy.

Fregata „Vindhyagiri” weszła do służby w 1981 roku, by-
ła jednym z pierwszych dużych okrętów zbudowanych  
w Indiach według projektu brytyjskiego. Wyporność jed-
nostki to nieco ponad 3 tys. t. W konfrontacji z ponadpię-
ciokrotnie większym kontenerowcem okręt nie miał więk-
szych szans. Rozpoczęto postępowanie wyjaśniające,  
a norweska jednostka pod banderą cypryjską została za-
trzymana do dyspozycji prokuratury4.

INdIe 
KoLIzjA z KoNteNeroWCeM

3 G. Toremans: Denmark welcomes first Iver Huitfeld-class frigate. 

„Jane’s Navy International” z 24 stycznia 2011 r.
4 J. Hardy: Indian frigate damaged in collision with freighter. „Jane’s 

Defence Weekly” z 1 lutego 2011 r.B
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Zgodnie z zawartą w grudniu 2010 roku z Francją umo-
wą na budowę czterech wielozadaniowych okrętów de-

santowych typu Mistral Rosja otrzyma dwie takie jednostki 
od francuskiej stoczni DCNS. Dwie kolejne zbuduje we wła-
snych przedsiębiorstwach stoczniowych na licencji, w tym 
między innymi prawdopodobnie w nowo budowanej stoczni 
Admirałtiejskije Wierfi, która zostanie przeniesiona z cen-
trum Sankt Petersburga na wyspę Kotlin, niedaleko bazy 
morskiej Kronsztad. Stocznia w obecnej lokalizacji nie mo-
gła się już rozwijać, część kontraktów wygrały zakłady kon-
kurencyjne posiadające nowocześniejszą infrastrukturę.  
W dawnym miejscu ponadtrzystuletniej stoczni (założonej  
w 1704 roku) na atrakcyjnych terenach nad rzeką Newą po-
wstaną nowe osiedla i kompleksy handlowe. Admirałtiejski-
je Wierfi specjalizowała się w produkcji przede wszystkim 
okrętów i pojazdów podwodnych. Z ponad 300 OP zbudo-
wanych w Sankt Petersburgu (wcześniej Leningrad) 46 wy-
posażono w napęd nuklearny. Po przeniesieniu na wyspę 
Kotlin i zakończeniu budowy wielozadaniowych desantow-
ców w zakładach kontynuowana będzie dotychczasowa pro-
dukcja – będą powstawały jednostki dla odbiorców cywil-
nych. Przewiduje się, że budowa pierwszego okrętu na wy-
spie Kotlin rozpocznie się w 2014 roku i potrwa 36 miesię-

cy. Rozmowy rosyjsko-francuskie rozpoczęto w październiku 
2009 roku. Jest to pierwszy tego typu kontrakt zbrojeniowy 
zawarty przez Rosję z partnerem zewnętrznym, który pozwo-
li na unowocześnienie stoczni rosyjskich i umożliwi transfer 
najnowszych technologii5.

Podczas wizyty w stoczni Siewmasz w Siewierodwińsku 
w grudniu 2010 roku premier W. Putin gratulował za-

łodze drugiego atomowego strategicznego okrętu podwod-
nego „Aleksander Newski” (K 550) typu Borey rozpoczę-
cia prób dokowych. Okręt został przesunięty z zakrytego 
suchego doku produkcyjnego do doku mokrego po opóź-
nieniach spowodowanych przez niezwykle silne mrozy. Po 
zakończeniu kolejnych prób okręt, jeśli nie dojdzie do opóź-
nień, zostanie przekazany siłom morskim w grudniu 2011 
roku. Budowę jednostki rozpoczęto w roku 2004, po sześciu 
latach była więc gotowa do rozpoczęcia prób. Pierwszy okręt 
typu Borey – „Jurij Dołgorukij” – powstawał 11 lat, głównie 
ze względu na problemy finansowe i decyzję budowy nowej 
rakiety balistycznej RSM-56 Buława. Koszt okrętu, podob-
nie jak drugiego z serii, wyniósł 715 mln dolarów. 

„Jurij Dołgorukij” jest dość pechową jednostką. Na począt-
ku obecnego roku miały rozpocząć się starty testowe rakiet 

Buława, jednak ze względu na problemy techniczne okręt 
wrócił do stoczni na przynajmniej sześć miesięcy.

Budowa trzeciego okrętu – „Władymira Monomacha” – 
rozpoczęła się w 2006 roku. Ma on wejść do linii w roku 
2012. Prace nad kolejnym – „Swiatitelem Nikołajem” –
rozpoczęto w 2009 roku. Będzie to prawdopodobnie pierw-
szy okręt typu Borey z 20 zamiast z 16 dotychczasowymi  
wyrzutniami rakiet.

W ciągu dziesięciu lat zostanie zbudowanych osiem 
okrętów tego typu. Charakteryzować się one będą prędko-
ścią maksymalną 29 w i maksymalną głębokością zanu-
rzenia 450 m6.

FederACjA roSyjSKA 
NoWA StoCzNIA dLA MIStrALI
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5 K. Wagstaff-Smith: Russia plans Mistral shipyards. „Jane’s Navy 

International” z 14 stycznia 2011 r.
6 D. Richardson, D.C. Isby: Alexander Nevsky begins dockside trials. 

„Jane’s Missiles & Rockets” z 4 stycznia 2011 r.

„ALeKSANder NeWSKI” rozPoCzyNA PróBy
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Dyrektor Centralnego Biura Konstrukcyjnego Techniki 
Morskiej „Rubin” stwierdził, że ostatecznie z przyczyn 

technicznych nie dojdzie do przebudowy największych, ja-
kie dotychczas zbudowano, strategicznych atomowych 
okrętów podwodnych projektu 941 Akuła (ozn. NATO Ty-
phoon). Firma Norylski Nikiel zainteresowana była prze-
kształceniem podwodnych krążowników na transportow-

ce rudy metali lub ropy naftowej, które bez względu na sy-
tuację lodową dostarczałyby określone ładunki. Zamiast 
wyrzutni rakiet planowano umieścić przedziały transpor-
towe, w zależności od potrzeb na ładunki suche lub płyn-
ne. ładowność Akuł określono na 15 tys. t.

W skład Floty Północnej wchodzą trzy okręty projektu 
941. łącznie wyprodukowano sześć jednostek, trzy trafi-
ły już na złom. Pozostający w służbie „Dmitrij Donskoj” wy-
korzystywany jest obecnie jako platforma testowa najnow-
szych rakiet międzykontynentalnych Buława. Dwa pozo-
stałe okręty tego typu – „Sewerstal” i „Archangielsk” –  
z powodu braku głównego uzbrojenia pozostają w rezer-
wie. Jednostki o długości ponad 170 m i wyporności po-
nad 24 tys. t zostały zbudowane w okresie zimnej wojny. 
Stacjonowały w jednej z baz rosyjskiej Floty Północnej –  
Zapadnaja Lica8.

Wojenno-Morskoj Fłot (WMF) do końca 2011 roku za-
sili nowy wielozadaniowy okręt podwodny czwartej 

generacji „Siewierodwińsk” projektu 885 Jasień. Jednost-
ka została zaprojektowana przez biuro konstrukcyjne Ma-
łachit z Sankt Petersburga. Na początku lutego okręt prze-
chodził testy na uwięzi, przygotowujące do prób stocznio-
wych, które zgodnie z planem rozpoczną się w maju. La-
tem zostaną przeprowadzone testy systemu walki, w tym 
głównego uzbrojenia. Jeszcze niedawno planowano, że 
jednostka zostanie przekazana WMF do końca 2010 ro-
ku, jednak i tym razem nie udało się uniknąć opóźnień.

Budowę okrętu rozpoczęto jeszcze w 1993 roku, jed-
nak ze względu na problemy z finansowaniem wielokrot-
nie ją przerywano. „Siewierodwińsk” jest pierwszą jednost-
ką typu Jasień, kolejna budowana jest w tej samej stocz-
ni Siewmasz zgodnie z projektem Jasień-M. „Kazań”, bo 
tak będzie się nazywać drugi okręt serii, zaczęto budować 
w czerwcu 2009 roku.

Pierwotnie, w fazie projektowania, planowano budowę 
30 jednostek typu Jasień, obecnie mówi się tylko o sze-

ściu. Długość okrętu wynosi 119 m, wyporność podwod-
na – 13,8 tys. t, a autonomiczność – 100 dób. „Siewiero-
dwińsk” może iść w położeniu podwodnym z prędkością 
do 31 w. Jego uzbrojenie stanowić będą torpedy kalibru 
650 i 533 mm oraz 24 wyrzutnie rakiet naddźwiękowych 
Oniks o zasięgu do 300 km, które mogą razić cele nawod-
ne i brzegowe7.

NoWy AtoMoWy oKręt PodWodNy do KońCA roKU
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7 WMF Rossii połuczit nowuju atomnuju podłodku w koncwe 2011 

goda. http://www.lenta.ru/.
8 APŁ nie budut ispolzowatsa do gruzowych pierewozok. http://

www.barentsobserver.com/.

PrzySzłość PodWodNyCh KrążoWNIKóW
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Ministerstwo obrony w świetle przeglądu obronnego 
SDSR (Strategic Defence and Security Review) opra-

cowało program budowy fregaty nowej generacji typu 26. 
Okręty zastępować będą jednostki typu 23 w systemie 
okręt za okręt. Na bazie uprzednio rozpatrywanych projek-
tów C1 i C2 zdecydowano o budowie mniejszej jednostki 
o wyporności w granicach 5000 t, a nie 6100 t. Dodatko-
wo ministerstwo i przemysł chcą zainteresować inne ma-
rynarki programem budowy okrętu określanego jako GCS 
(Global Combat Ship). Do współpracy zaproszone zostały: 
Brazylia, Australia, Nowa Zelandia i Turcja11.

Jednocześnie ze służby wycofywane są niszczyciele ty-
pu 42. HMS „Manchester” wszedł do bazy morskiej Por-
tsmouth 17 lutego po zakończeniu ostatniego rejsu. Jed-
nostki tego typu zastępowane będą przez nowoczesne 
niszczyciele typu 45.

sIŁy MORsKIE INNyCH PAŃsTw    Aktualności

BUdoWA oP „NoWoroSyjSK”

W stoczni Admirałtiejskije Wierfi rozpoczęto prace mon-
tażowe sekcji konwencjonalnego okrętu podwodne-

go „Noworosyjsk” projektu 636 typu Kilo. Okręt, który po-
wstaje zgodnie z rządowym planem wzmocnienia poten-
cjału Floty Czarnomorskiej, zostanie przekazany jej w 2013 
roku. Zakończenie budowy dwóch kolejnych jednostek dla 
sił morskich Federacji Rosyjskiej tego typu planowane jest 
na rok 20149.

Projekt 636 jest rozwinięciem projektu okrętów 877  
i 877EKM budowanych dla odbiorców krajowych i zagra-
nicznych. „Noworosyjsk” jest pierwszą jednostką projektu 
636 przeznaczoną dla Rosji. W stoczni Admirałtiejskije 
Wierfi powstają jednocześnie, okręty takie same w ramach 

kontraktu zawartego z Wietnamem na budowę sześciu OP 
i przygotowanie bazy morskiej.

9 Na „Admirałtiejskich Wierfiach” pristupili k sborkie sekcij subma-

riny „Noworossijsk”. http://www.fontanka.ru/.
10 B. Jones: Russian navy continues organisational revamp with Maksi-

mov appointment. „Jane’s Defence Weekly” z 23 lutego 2011 r.
11 R. Scott: UK steers Type 26 onto a New heading. „Jane’s De-

fence Weekly” z 18 lutego 2011 r.
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Dowódca rosyj-
skiej Floty Pół-

nocnej admirał Mak-
simow został wyzna-
czony na stanowisko 
szefa Sztabu Zachod-
niego Okręgu Wojsko-
wego, nowego tworu 
administracji wojsko-
wej. Zamiast dotych-
czasowych sześciu 

okręgów powstały cztery: Zachodni (Flota Bałtycka i dys-
ponująca największym potencjałem Flota Północna); Po-
łudniowy (Flota Czarnomorska oraz Flotylla Kaspijska); 

Wschodni (Flota Oceanu Spokojnego – morski komponent) 
i Centralny (pozbawiony sił morskich, traktowany jako ty-
łowy dla pozostałych). Na czele każdego z okręgów stoi po-
łączone dowództwo strategiczne.

Admirał Maksimow dowodził flotą od 2007 roku. Od-
niósł w tym czasie wiele sukcesów, ale nie ustrzegł się też 
porażek, takich jak: nieudane remonty okrętów nawod-
nych i podwodnych, nieudane testy nowej strategicznej ra-
kiety balistycznej Buława czy redukcje personelu i liczby 
sił okrętowych10. Wciąż nierozwiązana jest też kwestia li-
kwidacji Dowództwa Wojenno-Morskogo Fłota i stanowi-
ska dowódcy. Od pewnego czasu podawane są informa-
cje o pozostawieniu dowodzenia flotami dowódcom połą-
czonych dowództw strategicznych.
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Królewska Marynarka Wojenna Holandii zastosowała na 
niszczycielu min typu Alkmaar (Tripartite) śrubę napę-

dową wyprodukowaną przez Airborne Composites z mate-
riałów epoksydowych wzmacnianych włóknem węglowym. 
Po raz pierwszy materiały kompozytowe będą stanowić bu-
dulec śruby napędowej przenoszącej moc 1400 kW siłowni 
głównej okrętu. Zastosowanie takich materiałów przyczynia 
się do znacznego zmniejszenia pola fizycznego okrętu, jego 
wartości akustycznych, elektrycznych i magnetycznych. Te-
sty zostaną zakończone do końca 2011 roku i jeśli rezulta-

ty będą pomyślne, wszystkie dziesięć niszczycieli min 
Alkmaar będących w służbie Jej Królewskiej Mości kró-
lowej Beatrycze zostanie wyposażonych w nowator-
ski napęd. Niewykluczone, że inni użytkownicy 
okrętów tego typu, jak choćby Belgia, również za-
stosują śruby kompozytowe. Użycie nowych śrub 
może być związane również ze znacznym przekro-
czeniem masy urządzeń wykorzystywanych w programie mo-
dernizacyjnym niszczycieli min Alkmaar o nazwie Project Aan-
passing Mijnenbestrijdingsvaartuigen12.

hoLANdIA 
teChNoLoGIe LotNICze Pod Wodą

Fregata „Almirante Juan de Borbón” typu Alvaro de Ba-
zan (F-100) opuściła na początku stycznia ojczyste wo-

dy, aby dołączyć na pół roku do amerykańskiego lotniskow-
ca USS „George H.W. Bush” typu Nimitz. Okręty odbędą naj-
dłuższy rejs, odkąd sześć lat temu rozpoczęto bilateralną 
współpracę między Hiszpanią i USA. Grupą lotniskowcową, 
jako pierwsza kobieta, dowodzi wiceadmirał Nora Tyson. 
Przez pierwsze dwa miesiące hiszpański okręt będzie prze-
chodził szkolenie u wschodnich wybrzeży Ameryki Północ-
nej. Największy nacisk zostanie położony na koordynację  
i egzekwowanie procedur z wszystkimi elementami grupy. 
W maju i czerwcu okręty przejdą Atlantyk i wejdą na Morze 
Śródziemne, gdzie odbędą ćwiczenia z okrętami Royal  
Navy i innych sił morskich państw NATO. Pięć lat temu pierw-

sza fregata typu Alvaro de Bazan wzięła udział w podobnym 
rejsie w składzie lotniskowcowej grupy uderzeniowej wraz  
z USS „Theodore Roosevelt” na wodach Zatoki Perskiej13.

hISzPANIA 
FreGAtA W GrUPIe LotNISKoWCoWej
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Turcja podpisała z konsorcjum banków umowę na finan-
sowanie budowy okrętów podwodnych typu 214 o łącz-

nej wartości 2,19 mld euro. Sześć okrętów z napędem nie-
zależnym od powietrza atmosferycznego zostanie zbudo-
wanych w tureckiej stoczni marynarki wojennej Geldżik ko-
ło Izmitu. Jednostki powstaną w ramach transferu techno-
logii, pod nadzorem kadry niemieckiej stoczni HDW wcho-
dzącej w skład koncernu ThyssenKrupp. Pierwszy okręt tra-
fi do służby w 2015 roku, ostatni w 2022. Współpraca mię-
dzy Turcją i RFN w dziedzinie budownictwa okrętów pod-

wodnych nie jest niczym nowym. Ta sama stocznia zbudo-
wała dotychczas 11 OP projektu 209 wciąż wykorzystywa-
nych przez siły morskie Turcji14.

tUrCjA 
jeSt Kredyt NA oKręty PodWodNe

12 M. Steketee: Airborne Composites claims world first for new pro-

peller. „Jane’s Navy International” z 1 grudnia 2010 r.
13 D. Ing: Spanish frigate to join US Navy carrier battle group. 

„Jane’s Navy International” z 14 stycznia 2011 r.
14 Turcja połucziła kredit na stroitielstwo 6 NAPŁ projekta 214. 

http://www.navy.ru /.
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Podczas oficjalnej ceremonii w stoczni Navantia w Fer-
rol w północno-zachodniej Hiszpanii doszło do prze-

kazania piątej i ostatniej z serii zamówionych przez Kró-
lewską Marynarkę Wojenną Norwegii fregat rakietowych 
typu Fridtjof Nansen. Przekazanie „Thora Heyerdahla”  
(F 314) zamknęło kontrakt o wartości 1,5 mld euro, naj-

większy z podpisanych przez stocznię Navantia (poprzed-
nio Izar) z marynarką z innego kraju.

Projekt okrętu o długości 133 m i wyporności 5375 t 
powstał na bazie projektu niewiele większych fregat typu 
Alvaro de Bazan budowanych przez Navantię dla marynar-
ki hiszpańskiej. Oba typy jednostek wykorzystują amery-
kański system obrony powietrznej Aegis produkcji Lock-
heed Martin, w wersji zredukowanej w stosunku do krą-
żowników Ticonderoga i niszczycieli Arleigh Burke ze skła-
du US Navy.

Navantia weźmie w 2011 roku udział w przetargu na 
budowę zaopatrzeniowca dla norweskich sił morskich, któ-
rego wartość oceniana jest na około 150 mln euro16.

sIŁy MORsKIE INNyCH PAŃsTw    Aktualności

łotWA 
SWAth

Pierwszy z pięciu katamaranów SWATH (Small Water-
plane Area Twin Hull) zamówionych przez siły morskie 

łotwy podczas oficjalnej ceremonii, która odbyła się  
20 stycznia 2011 roku w stoczni Abeking & Rasmussen 
w Lemwerder w RFN, został nazwany „Skrunda” (P 05). 
Okręt przejdzie testy wraz z nową załogą przed wejściem 
do służby w kwietniu 2011 roku.

Jednostki SWATH o długości 25,6 m i wyporności  
125 t budowane są w ramach zawartego w grudniu 2007 
roku kontraktu w niemieckiej stoczni Abeking & Rasmus-
sen i łotewskiej RKB w Rydze. Wartość kontraktu to  
75 mln dolarów. Podobnie jak pierwszy, kolejne okręty se-
rii będą nosiły nazwy słynnych łotewskich bitew: „Cesis” 
(P 06), „Viesite” (P 07), „Jelgava” (P 08) i „Rezekne”  
(P 09). Pierwsze dwie jednostki zostaną wybudowane  
w RFN, kolejne na łotwie. Ostatnie w ramach kontraktu 
trafią do straży granicznej, będącej częścią marynarki,  
w latach 2013 i 2014.

Siłownia okrętu SWATH składa się z dwóch silników wy-
sokoprężnych D 2842 firmy MAN. Dzięki nim okręt może 

osiągać prędkość 20 w. Jego zasięg przy prędkości 8 w 
wynosi zaś 1500 mil nautycznych. W skład załogi wchodzi 
ośmiu marynarzy. Okręt przeznaczony będzie do patrolo-
wania wyłącznej strefy ekonomicznej, ma za zadanie rato-
wać życie ludzkie na morzu i chronić rybołówstwo. Jednost-
ki SWATH przenosić będą moduły misyjne: przeciwmino-
wy lub płetwonurków, każdy o masie 3 t15.

15 G. Holdanowicz: First Latvian SWATH patrol boat named. „Jane’s 

Navy International” z 24 stycznia 2011 r.
16 D. Ing: Navantia delivers final Norwegian frigate. „Jane’s Navy 

International” z 20 stycznia 2011 r.
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Marynarka zawarła kontrakty o wartości 957 mln do-
larów z dwoma wykonawcami okrętów strefy przy-

brzeżnej LCS (Littoral Combat Ship) Austal USA i Lock- 
heed Martin na budowę piątego i szóstego okrętu, które 
od niedawna zaczęły być określane mianem fregat. Kon-
trakt rozszerza dotychczasowe plany na budowę po dzie-

więć jednostek przez każdego z wykonawców za łączną 
kwotę 8,96 mld dolarów. Każda ze stoczni stworzy okręty 
LCS swojego projektu. Lockheed Martin zbuduje jednoka-
dłubowce typu Freedom, zaś Austal – katamarany typu In-
dependence. Na początku całego programu planowano, 
że po zbudowaniu po jednym okręcie każdego typu doj-
dzie do ich oceny operacyjnej i wyboru lepszego, który bę-
dzie prototypem długiej serii jednostek. Kilka miesięcy te-
mu podjęto jednak decyzję, że powstawać będą okręty obu 
typów. Zgodnie z założeniem, w zależności od potrzeb, wy-
posażane będą w moduły zadaniowe: przeciw okrętom na-
wodnym, przeciw okrętom podwodnym i przeciwminowy.

Kupnem okrętów LCS zainteresowana jest Arabia Sau-
dyjska, która przeznacza miliardy na zakupy w Stanach 
Zjednoczonych. Zainteresowanie wyraziły również inne kra-
je sprzymierzone z USA. Jeśli plany zostaną zrealizowane, 
US Navy otrzyma 55 fregat LCS18.

StANy zjedNoCzoNe 
deSANtoWIeC LotNISKoWCeM?

Wielozadaniowy okręt desantowy-dok USS „Wasp” 
(LHD 1) rozpocznie, później niż pierwotnie plano-

wano, testy z najnowszymi samolotami Korpusu Marines 
F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, charakteryzującymi 
się krótkim startem i możliwością pionowego lądowania 
STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing). Na począt-
ku roku okręt znalazł się w stoczni należącej do koncer-
nu BAE Systems w Portsmouth w stanie Wirginia, aby 
przejść prace remontowe i modernizacyjne, których koszt 
wyceniono na 16 mln dolarów. Kwotę 4,6 mln dolarów 
przeznaczono na przygotowanie desantowca na przyjęcie 
samolotów F-35. Prowadzący program wyrażają obawy, 
że spaliny wydzielane z silników tych maszyn mogą powo-
dować uszkodzenia pasa startowego. Podobne problemy 
wystąpiły podczas startów i lądowań pionowzlotów pie-
choty morskiej MV-22 Osprey17. Stany Zjednoczone po-
siadają osiem wielozadaniowych okrętów desantowych ty-

pu Wasp. Ostatni z nich USS „Makin Island” (LHD 8) znacz-
nie różni się od poprzedników, głównie dzięki zastosowa-
niu całkowicie elektrycznej hybrydowej siłowni napędowej. 
Po lotniskowcach są to największe okręty US Navy.

9 MILIArdóW NA oKręty
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17 S. LaGrone: Wasp-class amphibious ship prepares for F-35B tri-

als. „Jane’s Navy International” z 19 stycznia 2011 r.
18 S. LaGrone: US Navy heralds $9 billion LCS deal. „Jane’s Navy 

International” z 5 stycznia 2011 r.



Enjoy reading!

Editorial Staff  tłumaczenie: anita kwaterowska

WaRUNKI ZaMIeSZcZaNIa PRac
Materiały (w wersji elektronicznej) do „Przeglądu Morskiego” prosimy przesyłać na adres: Wojskowy Instytut 

Wydawniczy, Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa lub przeglad-sz@zbrojni.pl. Opracowanie musi być podpisane 
imieniem i nazwiskiem z podaniem stopnia wojskowego i tytułu naukowego. Należy również podać numery: NIP, PESEL, 
dowodu osobistego oraz konta bankowego, a także dokładny adres służbowy, prywatny i urzędu skarbowego oraz numer 
telefonu, datę i miejsce urodzenia, jak również imiona rodziców. Ponadto należy dołączyć zdjęcie z aktualnym stopniem 
wojskowym. W przypadku braku wymaganych danych nie będziemy mogli opublikować danego materiału. Instytut 
przyjmuje materiały opracowane w formie artykułów. Ich objętość powinna wynosić ok. 13 tys. znaków (co odpowiada 
4 stronom miesięcznika). Rysunki i szkice należy przygotować zgodnie z wymaganiami poligrafii (najlepiej w programie 
Ilustrator lub Corel), zdjęcia w formacie tiff lub jpeg – rozdzielczość 300 dpi. Należy podać źródła, z których autor 
korzystał przy opracowywaniu materiału. Niezamówionych artykułów Instytut nie zwraca. Zastrzega sobie przy tym prawo 
do dokonywania poprawek stylistycznych oraz skracania i uzupełniania artykułów bez naruszania myśli autora. Autorzy 
opublikowanych prac otrzymają honoraria według obowiązujących stawek. Oryginalne rysunki i zdjęcia zakwalifikowane 
do druku honoruje się oddzielnie.

Przegląd Morski (The Navy Review) 

Dear Readers,

this month in Przegląd Morski (The Navy Review), the opening article is by Cdr Marek 
Janik (Border Guard) about civil aviation protection. The writer characterizes terrorist 
actions against air transportation. Kidnapping passenger aircraft is one of the most 
effective forms of drawing public attention. Further in the article, the author describes 
all kinds of search and rescue and intelligence actions, or neutralization of dangerous 
objects carried out by Flight Security Group. He also discusses specialist equipment 
for detection and identification of dangerous agents and materials. 

Lt Małgorzata Frygier-łukanowska (Border Guard) writes about illegal migration and 
related actions of the Naval Border Guard Unit. Migration affects the increase 
of foreigners in Trójmiasto (Tricity) and its surroundings.

Capt (N) Kazimierz Pulkowski writes about cooperation of a ship commander with 
a port pilot. He concentrates on legal aspects of this relationship, the preparation of 
a ship crew to invite a pilot, the rules of good maritime practice, and illustrates this with 
selected examples of the pilots’ conduct. At the same time, he emphasizes that a pilot’s presence on a ship does 
not excuse the ship’s commander from commanding and a watch officer from performing his duties and being 
responsible for security.

Andrzej Nitka writes about the British Albion-class landing platform docks. He starts with original designs, and 
describes their structure, tactical and technical parameters, and landing capabilities with the application 
of helicopters and floating equipment.

LtCol (ret) Jerzy Garstka features new US designs of electromagnetic take-off catapults for future aircraft carriers and 
electromagnetic guns. However, the problems with their use make the designs very expensive at this stage.

Last but certainly not least, Cdr Maciej Nałęcz reviews the news on ship technology and armament in the navies 
of other world armies.

Last but not least, we hope that our readers will find the remaining articles equally interesting.






