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WPROWADZENIE 

 Wyjazdy na misje zagraniczne wiążą się z dużymi przedsięwzięciami logistycznymi ze względu na znaczną odległość od kraju oraz strefę klimatyczną, w której przyszło stacjonować żołnierzom. Aby wojska mogły wykonywać 

powierzone im zadania podczas misji w odległym miejscu i trudnych warunkach potrzebne jest podjęcie szeregu niezbędnych działań organizacyjnych oraz wykonawczych. Złożoność i skala tych operacji, a także możliwość pogłę-

bienia wiedzy w zakresie tematycznym misji zagranicznych skłoniła do podjęcia wyzwania pracy w tym obszarze i jako cel założono „opracowanie koncepcji zaspokojenia potrzeb Polskiego Kontyngentu Wojskowego w zakresie in-

frastruktury, a w konsekwencji sformowanie struktury jednostki wojskowej odpowiedzialnej za budowę baz oraz zaprojektowanie wysuniętej bazy operacyjnej na potrzeby jednostek wojskowych wykonujących zadania poza grani-

cami kraju”. 

 
 

JEDNOSTKA WOJSKOWA ODPOWIEDZIALNA ZA BUDOWĘ BAZ 

PROJEKT WYSUNIĘTEJ BAZY OPERACYJNEJ  

Legenda:   

S-1 – sekcja spraw personalnych i administracji S-6 – sekcja łączności i informatyki 

S-2 – sekcja rozpoznania S-7 – sekcja doktryn i szkolenia 

S-3 – sekcja operacyjna S-8 – sekcja zasobów i finansów 

S-4 – sekcja logistyki S-9 – sekcja współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) 

S-5 – sekcja planowania   

Rys. 1.  Proponowana struktura jednostki wojskowej odpowiedzialnej za budowę baz 

Rys. 2.  Projekt wysuniętej bazy operacyjnej 1 poziomu wykonany w programie Solid Edge St4 - rzut z góry 

AKTUALNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BAZ NA MISJACH POZA GRANICAMI KRAJU 

Fot. 1.  Camp Marechal de Lattre de Tassigny (PKW KFOR w Kosowie) 

 Siły Zbrojne RP podczas wyjazdów na misje zagraniczne w dużej mierze bazują na pomocy państw sojuszni-

czych (przykładem jest przedstawiony na fotografii nr 1 Camp Marechal de Lattre de Tassigny w Kosowie). Woj-

sko Polskie powinno wprowadzić w swoje struktury siły i środki, które pozwolą uniezależnić się od pomocy innych 

państw i w razie konieczności samodzielnego działania zbudować bazę do wykonywania zadań operacyj-

nych z wykorzystaniem własnego potencjału. 

 Proponowane rozwiązanie w postaci jednostki wojskowej budowy baz (przedstawiono na rysunku nr 1) potrze-

buje do wykonania zadania określonej liczby sił i środków w zależności od wielu czynników oraz planu operacji. 

Dlatego na bazie długoletnich doświadczeń Sił Zbrojnych RP zasadnym jest stworzenie jednostki wojskowej, która 

będzie miała w pełni ukompletowany sztab z rozwiniętą sekcją planistyczną (bez jednostek wykonawczych) będący 

zdolny do rozwinięcia zgrupowania zadaniowego wysyłanego w rejon operacji. Powstanie pododdziału odpowie-

dzialnego za budowę baz w strukturach brygad logistycznych jest nieuzasadnione ekonomicznie, ponieważ w jego 

skład musiałoby wchodzić wiele pododdziałów rodzajów sił zbrojnych. Przykładowy projekt wysuniętej bazy ope-

racyjnej pierwszego poziomu dla potrzeb Polskich Kontyngentów Wojskowych przedstawiono na rysunkach nr 

2 oraz nr 3. 

 Siły Zbrojne RP nie posiadają w swoich strukturach pododdziału odpowiedzialnego za budowę baz , dlatego zasadnym jest opracowanie oraz wprowadzenie rozwiązania, które umożliwi samodzielne budowanie baz przez Wojsko Pol-

skie by uniezależnić się od pomocy sojuszników; 

  Proponowane rozwiązanie posiada w pełni ukompletowany sztab, ponieważ tworzenie pododdziału z jednostkami wykonawczymi jest ekonomicznie nieuzasadnione z powodu umieszczenia w nim wielu pododdziałów rodzajów wojsk; 

  Odpowiednio obsadzone, przeszkolone oraz wyposażone struktury proponowanej jednostki wojskowej budowy baz ułatwią Siłom Zbrojnym RP działanie na arenie międzynarodowej; 

  Proponowany projekt FOB może służyć jako podstawa do zbudowania odpowiednich warunków dla wojsk przebywających na misji poza granicami kraju. 

 Reasumując zasadnym jest zainteresowanie oraz dalsze opracowywanie tematyki baz na misjach zagranicznych, ponieważ jest to element, który zapewnia odpowiednie warunki dla żołnierzy podczas trudów wykonywania zadań opera-

cyjnych poza granicami kraju, a co najważniejsze zapewnia im ochronę oraz bezpieczny powrót do domu. 

Rys. 3.  Projekt 3D wysuniętej bazy operacyjnej pierwszego poziomu wykonany w programie Solid Edge St4  

Wysunięta baza operacyjna 1 poziomu powinna składać się z: 

 elementów ochrony wojsk własnych; 

 strefy socjalna (zakwaterowania oraz sanitarna); 

 strefy magazynowania; 

 strefy wytwarzania energii elektrycznej; 

 parku sprzętu technicznego; 

 punktu wydawania racji suchych; 

 strefy medycznej; 

 punktu kierowania; 

 strefy węzła łączności; 

 strefy ujęcia wody; 

 strefy lądowiska dla śmigłowców (helipad). 

  Poziom 1 polega na osiągnięciu standardu prowizorycznej infrastruktury. 

Ma wysokie priorytety w zakresie ochrony wojsk, zapewnieniu energii elek-

trycznej, zaopatrywania w wodę, zabezpieczenia medycznego, warunków sa-

nitarnych oraz paliwa i środków bojowych.  
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