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1.     WSTĘP 

W dn. 20.04.2011 roku Minister Obrony Narodowej wydał decyzję nr 65/Org./P5, 

wprowadzającą do użytku służbowego w resorcie obrony narodowej dokument pod nazwą 

„Metodyka planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013 – 2022”. 

Decyzja ta nakłada na Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego (DNiSW) oraz na 

koordynatorów polityki naukowej i naukowo-technicznej obowiązek opracowania jednolitego 

dokumentu zatytułowanego „Priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej na 

lata 2013-2022”, zawierającego katalog technologii i obszarów badawczych, których rozwój i 

wykorzystanie może w znaczący sposób zmienić obraz przyszłego pola walki. Celem 

opracowania tego dokumentu jest zidentyfikowanie priorytetowych obszarów badawczych i 

technologii obronnych, na których rozwój Minister Obrony Narodowej wydzieli środki 

finansowe oraz ukierunkuje środki z budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

przeznaczone na obronność i bezpieczeństwo państwa, dla jak najlepszego zabezpieczenia 

potrzeb Sił Zbrojnych RP.  

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w „Metodyce planowania i programowania 

rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022”, badania naukowe finansowane z budżetu 

państwa stanowią element procesu osiągania zdolności operacyjnych przez Siły Zbrojne RP. 

Zgodnie z Krajowym Programem Badań
1
, do priorytetowych zdolności operacyjnych Sił 

Zbrojnych RP w perspektywie najbliższych 10 lat, zalicza się: 

- zdolność do dowodzenia, 

- zdolność do rozpoznania, 

- zdolność do rażenia, 

- zdolność do wsparcia działań oraz do przerzutu i mobilności, 

- zdolność do przetrwania i ochrony wojsk, w tym zdolność do zabezpieczenia 

medycznego pola walki, 

- zdolność do wsparcia układu pozamilitarnego w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. 

Wymienione wyżej zdolności uwzględnione są w jednym z siedmiu strategicznych, 

interdyscyplinarnych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych, wskazanych 

w Krajowym Programie Badań. Kierunek ten, „bezpieczeństwo i obronność państwa” 

stanowić będzie podstawę dla Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

(NCBiR) do przygotowania strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych 

na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.  

                                                 
1
 Uchwała nr 164/2011 Rady Ministrów z dn. 16 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu 

Badań. 
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Założenia dokumentu „Priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej na 

lata 2013-2022” są zbieżne z celami polityki naukowej i naukowo-technicznej resortu obrony 

narodowej przedstawionymi w „Strategii działań resortu obrony narodowej w obszarze badań 

i technologii obronnych”, zatwierdzonej przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 4 lutego 

2011 roku. Są również zgodne z kierunkami modernizacji Sił Zbrojnych RP określonymi 

w „Głównych kierunkach rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony 

państwa na lata 2013-2020”, które zostały przyjęte przez Prezydenta RP za kontrasygnatą 

Prezesa Rady Ministrów w listopadzie 2011 r.  

Realizacja badań naukowych i prac rozwojowych koordynowana przez Komitet 

Sterujący NCBiR powinna ułatwić osiąganie przez Siły Zbrojne RP zdolności operacyjnych. 

Powinna ponadto skutkować redukcją kosztów i minimalizowaniem ryzyka niepowodzenia 

we wdrażaniu tych zdolności. Drugim celem badań naukowych i prac rozwojowych jest 

opracowanie i wdrażanie nowych technologii, nazywanych technologiami przełomowymi, 

których rozwój i zastosowanie pozwoli na uzyskanie nowych, dotąd nieznanych zdolności, 

mogących w znaczący sposób zmienić obraz przyszłego pola walki.  

W wyniku współpracy Sojuszniczego Dowództwa Transformacji NATO (ACT 

NATO) i Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii (STO NATO) zdefiniowano listę 

dwudziestu technologii przełomowych, do których zaliczają się: technologie kwantowe, 

przetwarzanie w “chmurze”, inteligentne systemy autonomiczne, sieci bezprzewodowe, 

sensory, tania noktowizja, energia skierowana (wiązkowa), mikrosatelity, rzeczywistość 

wirtualna i rozszerzona oraz interfejsy kognitywne, broń niekonwencjonalna, inteligentne 

materiały, nanorobotyka (nanotechnologie), nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, 

systemy zasilania i magazynowania energii, biotechnologie, postęp w medycynie, sieci 

społecznościowe, naddźwiękowe platformy i napędy, zminiaturyzowane układy 

elektroniczne, technologie małej wykrywalności (typu „Stealth”) i przeciwdziałanie im. 

Niniejszy dokument pt. „Priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej na 

lata 2013–2022”, będąc realizacją zadania nałożonego przez Ministra Obrony Narodowej 

opracowany został przez zespół, koordynowany przez Departament Nauki i Szkolnictwa 

Wojskowego. W skład tego zespołu weszli przedstawiciele Departamentu Strategii 

i Planowania Obronnego, Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 

Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Sztabu Generalnego WP, Inspektoratu 

Wojskowej Służby Zdrowia, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Zespołu Naukowo-

Przemysłowego przy Radzie Uzbrojenia.  
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2.      OBSZAR POLITYKI OBRONNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 

 

Realizacja badań naukowych w obszarze polityki obronnej i bezpieczeństwa państwa 

powinna wesprzeć proces rozwoju zdolności operacyjnych, zaplanowanych do osiągnięcia 

przez Siły Zbrojne RP w przyszłości, jak również doprowadzić do redukcji kosztów 

i zminimalizowania ryzyka niepowodzenia w rozwijaniu określonych technologii. Celem 

badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych i finansowanych na rzecz obronności 

państwa jest wsparcie procesu rozwoju zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP. Cel ten 

zamierza się osiągnąć poprzez harmonizację badań naukowych z potrzebami operacyjnymi 

polskiej armii, a także efektywne wykorzystanie mechanizmów inwestowania i realizacji 

badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności finansowanych z 

budżetu państwa na naukę, w szczególności w ramach NCBiR. Bardzo istotne znaczenie w 

kontekście realizacji powyższego celu ma również zwiększenie zaangażowania resortu 

obrony narodowej w projekty realizowane we współpracy międzynarodowej
2
. 

2.1.     POLITYKA OBRONNA I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA 

2.1.1.  Budowa zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Narodowego  

W środowiskach naukowych i eksperckich analizujących problematykę różnych 

wymiarów bezpieczeństwa są prowadzone prace nad budową nowego, zintegrowanego 

Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP (SBN), łączącego w całość rozmaite jego aspekty, 

który pozwoli na osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa narodowego we 

wszystkich jego wymiarach. W tym celu opracowano „Strategię Rozwoju Systemu 

Bezpieczeństwa Narodowego RP” (SRSBN).  

Celowe jest dokonanie analiz prowadzących do określenia możliwego ryzyka 

wdrażania SRSBN, w obszarze prawnym i organizacyjnym oraz procedurach zarządzania 

systemem. Dotyczy to również kosztów jej wdrażania w sytuacji pogorszenia warunków 

makroekonomicznych. Dlatego konieczne jest dokonanie analiz dotyczących cech 

pożądanego SBN pod kątem jego struktury z uwzględnieniem uwarunkowań formalno-

prawnych.  

Istotne są badania dotyczące budowy zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa 

Narodowego w części dotyczącej włączenia w jego struktury Krajowego Systemu 

Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSIA). Wynika to m. in. z zapisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i 

                                                 
2
 Krajowy Program Badań. Założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa (załącznik 

do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r.), s. 25-26. 
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właściwości organów w tych sprawach. Ponadto obszar ten ściśle koreluje z „Obszarem 

Doktryn Operacji Połączonych" pkt. 5.2 zasady użycia jednostek Sił Zbrojnych RP w 

sytuacjach nadzwyczajnych, ponieważ Siły Zbrojne RP wydzielają do KSWSiA elementy 

wchodzące w skład Systemu Wykrywania Skażeń. 

2.1.2. Sposoby wzmacniania relacji pomiędzy bezpieczeństwem narodowym a rozwojem 

społeczno-ekonomicznym 

Konieczne jest zbadanie możliwych powiązań pomiędzy bezpieczeństwem 

narodowym, a rozwojem społecznym i ekonomicznym kraju. Należy brać pod uwagę 

możliwe korzyści dla gospodarki narodowej, powstające w wyniku realizacji różnorodnych 

przedsięwzięć, dotyczących zabezpieczenia potrzeb związanych z realizacją celów 

bezpieczeństwa narodowego, w tym dotyczących kryzysu polityczno-militarnego i wojny. 

Do korzyści tych należy zaliczyć rozwój potencjału naukowo-badawczego, dostęp 

do najnowocześniejszych technologii, wymianę specjalistów i wyników badań, udział 

w projektach w ramach umów offsetowych, a także tworzenie nowych miejsc pracy. 

Powstanie zaplecza dla elementów SBN wpłynęłoby na zdynamizowanie rozwoju 

społecznego w wymiarze lokalnym i ogólnospołecznym. Muszą to być działania zauważalne 

i skuteczne. Zależą one od wykorzystania istniejącego potencjału naukowego 

i przemysłowego do wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego. 

2.1.3.  Ewolucja polityki bezpieczeństwa narodowego 

W celu osiągnięcia zdolności do realizacji założeń wynikających z dokumentów 

strategicznych niezbędne jest dokonanie oceny funkcjonowania SBN oraz  zweryfikowanie 

istniejącego porządku prawnego. W tym celu należy przeprowadzić pogłębione badania 

istniejących oraz pożądanych zależności między Strategią Rozwoju Kraju, a SRSBN oraz ich 

wpływu na SBN, w szczególności na System Obronny Państwa (SOP). Należy dokonać analiz 

wskazujących kierunki modyfikacji priorytetów w perspektywie nakreślonej ramami SRSBN. 

Wypracowane wnioski powinny dostarczyć stosownych rekomendacji do zmiany priorytetów 

i zadań polityki bezpieczeństwa lub potwierdzić ich zasadność. Analizy te powinny dotyczyć 

także warstwy realizacyjnej, w tym oceny efektywności podmiotów odpowiedzialnych za 

wdrażanie wyżej wymienionych priorytetów. Ponadto, należy podjąć próbę dokonania oceny 

zdolności reagowania systemu bezpieczeństwa na nieprzewidziane zdarzenia godzące 

w bezpieczeństwo narodowe. Zasadne jest ponadto przeprowadzenie prognoz rozwoju 

środowiska bezpieczeństwa europejskiego i sposobów minimalizowania ryzyka wystąpienia 

niekorzystnego rozwoju zdarzeń w Europie i naszym regionie. Należy zidentyfikować 

istniejące wyzwania i zagrożenia, ocenić szanse i potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa 
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narodowego, także w aspekcie możliwych zagrożeń asymetrycznych. W ramach badań należy 

dokonać analizy funkcjonujących systemów bezpieczeństwa w powiązaniu z kompetencjami 

i zadaniami organów władzy i administracji w państwie, ocenić ich zdolność działania 

w zintegrowanym SBN oraz określić kierunki i priorytety zmian obowiązującego stanu 

prawnego, również w zakresie jego pożądanego kształtu. 

2.1.4.  Uwarunkowania informacyjne bezpieczeństwa 

W uwarunkowaniach społeczeństwa informacyjnego, informacja jest zasadniczym 

czynnikiem kształtującym strategię i politykę bezpieczeństwa państwa. Celem badań 

dotyczących bezpieczeństwa informacyjnego powinno być pogłębienie stanu wiedzy 

w zakresie strategii oraz polityki bezpieczeństwa. Wyniki tych badań powinny zapewnić 

zasób informacji umożliwiający prognozowanie ww. zadań na przyszłość. 

2.2.  PRZYGOTOWANIA OBRONNE W POZAMILITARNEJ CZĘŚCI SYSTEMU  

OBRONNEGO PAŃSTWA 

Dotychczasowa analiza funkcjonowania pozamilitarnych przygotowań obronnych 

państwa wskazuje na celowość prowadzenia badań naukowych w niżej wymienionych 

obszarach. 

2.2.1.  Doskonalenie rozwiązań planowania obronnego 

W wyniku przyjętej Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.
3
, dotychczas 

stosowane procedury zarządzania, planowania, programowania oraz budżetowania, 

bazującego na klasyfikacji podmiotowo-przedmiotowej i parametrycznym, wyrażanym 

procentowo udziale w ogólnym limicie wydatków budżetowych, zastąpione muszą zostać 

rozwiązaniami systemu planowania rozwoju, bazującego na precyzyjnie zidentyfikowanych 

i uzasadnionych długofalowych celach. Programowanie zadań musi uwzględniać zakres 

i harmonogram kolejnych działań oraz planowanie zasobów rzeczowych i finansowych. 

W tak zaprojektowanym algorytmie planowania budżetowego wszystkie kolejne etapy 

procesu planowania obronnego stanowią kontynuację etapów poprzednich. 

Prowadzone badania, ukierunkowane na usprawnienie procedur związanych 

z uwzględnianiem potrzeb obronnych państwa, powinny zapewnić kompleksowy przegląd 

mechanizmów planowania i programowania obronnego oraz zidentyfikować zakres 

merytoryczny niezbędnych zmian.  

Wyniki tych badań powinny wskazać pożądany zakres informacji i strukturę planów 

oraz programów i przeglądów obronnych w nowych uwarunkowaniach planowania. 

                                                 
3
 Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 
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2.2.2. Wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez 

przedsiębiorców 

Przeprowadzone badania powinny umożliwić dokonanie oceny stanu realizacji zadań 

obronnych, nałożonych przez właściwych ministrów lub wojewodów na przedsiębiorców 

prowadzących działalność na terenie naszego kraju, oraz ustalić przyczyny uchylania się 

niektórych z tych przedsiębiorców przed przyjmowaniem ww. zadań. Należy określić 

możliwość wprowadzenia systemu zachęt motywujących przedsiębiorców do przyjmowania 

zadań obronnych i podejmowania prac nad przygotowaniami do ich realizacji, w przypadku 

kryzysu i wojny. 

W ramach badań doprowadzić należy ponadto do sformułowania wniosków 

i propozycji dotyczących właściwości organów administracji rządowej w sprawach 

nakładania obowiązku realizacji zadań na rzecz obronności państwa na przedsiębiorców 

z siedzibą na terenie innego województwa niż ich oddziały pozostające w zainteresowaniu 

wojewodów. 

2.2.3.  Szkolenie obronne – organizacja, koordynacja i kontrola efektywności 

Przeprowadzenie badań naukowych w obszarze szkolenia obronnego, w pierwszej 

kolejności powinno określić kształt systemu szkolenia obronnego i przyjęte rozwiązania 

w zakresie organizacji systemu szkolenia oraz ocenić jego dotychczasowe funkcjonowanie 

w państwie. Badania powinny objąć sposoby organizowania szkoleń i ich prowadzenia przez 

organy administracji publicznej i instytucje wojskowe. 

Konieczne jest wsparcie merytoryczne i metodyczne szkoleń w postaci programów 

szkolenia, instrukcji, podręczników oraz materiałów do ćwiczeń, gier i treningów. Konieczne 

jest opracowanie metod planowania, organizowania i prowadzenia ćwiczeń cywilno-

wojskowych.  

2.3.     WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA 

Zdolność do właściwej koordynacji działań, wymiany informacji oraz wspólnego 

łączenia wysiłków (sił i środków) wszystkich instytucji i służb, biorących udział 

w prowadzeniu operacji (misji), stanowi jeden z istotnych czynników decydujących o ich 

powodzeniu. Szczególnego znaczenia w tym zakresie nabiera problem odpowiednio 

wczesnego włączenia podmiotów cywilnych (wojskowych) w proces ich planowania 

i organizowania. 

Ponadto należy dostrzec kwestię określenia potrzeby i zakresu aktualizacji „Doktryny 

współpracy cywilno-wojskowej Sił Zbrojnych RP” (DD/9) z 2004 r. Od czasu jej wydania 
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nastąpiły istotne zmiany w aktach prawnych oraz innych dokumentach, a w szczególności: 

funkcjonowanie rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym obowiązku obrony RP
4
 (wydanych do artykułu 6.), ale także ustawy  

z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
5
, czy też Strategii Bezpieczeństwa 

Narodowego RP. Wymienione przepisy, w połączeniu z doświadczeniami zdobytymi przez 

Siły Zbrojne RP, głównie podczas operacji w Iraku i Afganistanie, pośrednio lub 

bezpośrednio wpływają na obecny kształt współpracy cywilno - wojskowej. 

Celem badań w obszarze współpracy cywilno-wojskowej jest poznanie i określenie: 

 relacji i procesów zachodzących pomiędzy podmiotami cywilnymi i wojskowymi; 

 możliwości podejmowania wspólnych działań na rzecz realizacji określonych celów; 

 sposobów przygotowania struktur cywilnych i wojskowych, sił i środków do realizacji 

wspólnych zadań obronnych; 

 realizacji współpracy w różnym środowisku prowadzenia działań;  

 form szkolenia zapewniającego skuteczną współpracę cywilno-wojskową; 

 doskonalenie warunków formalno-prawnych na rzecz współpracy; 

 nowych kierunków współpracy cywilno-wojskowej oraz form jej realizacji. 

2.4.  FUNKCJONOWANIE SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA W RÓŻNYCH     

STANACH GOTOWOŚCI OBRONNEJ 

Celem badań nad SOP jest integracja wszystkich przedsięwzięć i procesów 

realizowanych w ramach tego systemu oraz dokonanie niezbędnych zmian organizacyjnych i 

legislacyjnych, w tym osiągniecie spójności narodowych aktów prawnych dotyczących tej 

problematyki. 

Wśród działań na rzecz zapewnienia optymalnych warunków dla realizacji zadań 

obronnych w czasie pokoju, kryzysu i wojny, ważną kwestię stanowi weryfikacja istniejących 

oraz opracowanie nowych regulacji prawnych. Specyfika rozwiązań systemu prawnego 

Rzeczypospolitej Polskiej wymaga działań na rzecz zapewnienia wzajemnej 

komplementarności i spójności regulacji prawnych w niżej wymienionych obszarach.  

 

 

 

                                                 
4
 Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 

5
 Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm. 
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2.4.1. Stany gotowości obronnej państwa a przedsięwzięcia realizowane w ramach 

podwyższania gotowości obronnej państwa 

Wyniki badań w tym zakresie muszą umożliwić opracowanie metod realizacji zadań 

obronnych bez konieczności wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa. 

Ponadto metody te muszą być wystarczające do realizacji celów obronnych państwa oraz 

powinny być jasno opisane w odpowiednich dokumentach przy zachowaniu spójności 

obowiązujących dokumentów.  

2.4.2. Kompetencje i zadania w zakresie utrzymywania lub podwyższania gotowości 

obronnej państwa powierzone organom administracji publicznej 

Wyniki badań prowadzonych w tym kierunku muszą zapewnić ocenę kompetencji 

oraz zadań realizowanych przez organy administracji publicznej w zakresie utrzymania 

i podwyższania gotowości obronnej państwa. Niezbędne jest zbadanie podziału, kompetencji 

i zadań organów administracji publicznej. 

2.4.3.   Instrumenty realizacji zadań obronnych 

Wyniki badań instrumentów realizacji zadań obronnych powinny umożliwić ocenę 

funkcjonalności obecnych rozwiązań kompetencyjnych w strukturze urzędów 

odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych (przeznaczenie, zadania, skład, 

podporządkowanie i organizacja komórek) podczas zmian gotowości obronnej państwa. 

Należy przy tym zbadać zmiany organizacyjno-kompetencyjne w przypadku podwyższania 

gotowości obronnej państwa. 

2.4.4. Relacje między stanami gotowości obronnej państwa, stanami nadzwyczajnymi,  

gotowością bojową Sił Zbrojnych RP oraz systemem zarządzania kryzysowego 

Prowadzone badania powinny być ukierunkowane na wypracowanie rozwiązań 

zapewniających spójność i komplementarność pomiędzy stanami gotowości obronnej 

państwa, stanami nadzwyczajnymi, gotowością bojową Sił Zbrojnych RP oraz systemem 

zarządzania kryzysowego. Szczególnie istotne w ramach tej problematyki jest określenie roli i 

miejsca „Wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego”
6
 podczas 

synchronizacji planów operacyjnych i planów zarządzania kryzysowego oraz przedsięwzięć 

w ramach Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NCRS) i organów 

za to odpowiedzialnych.  

 

 

                                                 
6
 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć i procedur zarządzania kryzysowego nr 74 

z dnia 12.10.2011r 
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2.4.5.  Relacje między kierowaniem systemem obronnym państwa podczas przygotowań  

obronnych i obrony państwa, a zarządzaniem w czasie realizacji zadań 

związanych z reagowaniem kryzysowym 

System kierowania obroną państwa powinien przejąć dorobek okresu zarządzania 

kryzysowego w sferze kadrowej, informacyjnej oraz infrastrukturalnej w sposób maksymalnie 

wykluczający wszelkie zakłócenia w realizacji zadań przeciwdziałających powstałemu 

zagrożeniu militarnemu. Zachowanie ciągłości kierowania bezpieczeństwem narodowym 

wymaga ścisłej współpracy ogniw kierowania w poszczególnych etapach reagowania na to 

zagrożenie. 

W ramach badań należy wypracować zależności między przedsięwzięciami 

realizowanymi w ramach zadań operacyjnych i reagowania kryzysowego. Konieczne jest 

zbadanie funkcjonalności oraz komplementarności struktur organizacyjnych powołanych 

w urzędach administracji publicznej na potrzeby kierowania SOP oraz zarządzania 

kryzysowego. Koniecznym jest wypracowanie metod konsolidacji działania tych 

podsystemów. Analiza i ocena efektywności funkcjonowania dotychczasowego modelu SOP, 

przeprowadzona w trakcie prac naukowo-badawczych, powinna doprowadzić 

do sformułowania wniosków i propozycji dotyczących przyjęcia nowego, sprawniejszego 

modelu. 

W celu zapewnienia ciągłości kierowania bezpieczeństwem narodowym należy 

dokonać: 

 analizy efektywności współdziałania resortu obrony narodowej z innymi resortami 

w obszarze kierowania bezpieczeństwem narodowym;  

 analizy spójności działań ujętych w planach operacyjnych, planach zarządzania 

kryzysowego oraz w „Wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania 

kryzysowego”; 

 analizy funkcjonalności oraz komplementarności struktur organizacyjnych 

powołanych w urzędach administracji publicznej na potrzeby obronne oraz 

zarządzania kryzysowego.  

Wyniki analiz funkcjonowania dotychczasowego modelu SOP powinny umożliwić 

sformułowanie wniosków i propozycji dotyczących przyjęcia nowego modelu lub 

wprowadzenia zmian do aktualnego modelu i jego doskonalenia. 
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3. OBSZAR MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA  

3.1. Międzynarodowa polityka bezpieczeństwa z uwzględnieniem NATO, UE i ONZ 

3.1.1. Relacje NATO i UE z USA, Chinami, Indiami, Rosją i Brazylią oraz z państwami 

Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej w zakresie polityki bezpieczeństwa 

i współpracy wojskowej. 

3.1.2. Elementy polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wobec państw Europy 

Wschodniej i Centralnej oraz Azji Środkowej uwzględniające aspekty rozwoju sił 

zbrojnych i ewolucję bezpieczeństwa wschodnich granic NATO i UE.  

Celem prac badawczych nad międzynarodową polityką bezpieczeństwa jest analiza 

geopolitycznych kierunków rozwoju polskiej polityki obronnej z perspektywy 

członkowstwa Polski w organizacjach międzynarodowych. Duże znaczenie ma również 

współpraca z innymi państwami, które mają różne, ale bardzo istotne znaczenie dla kształtu 

międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa. USA są strategicznym partnerem UE i 

sojusznikiem w NATO. Brazylia, Rosja, Indie i Chiny (tzw. państwa BRIC) są rosnącymi 

potęgami, odgrywającymi coraz ważniejszą rolę również w dziedzinie bezpieczeństwa 

lokalnego i międzynarodowego. Bliski Wschód i Azja Środkowa stanowią obecnie obszar 

najbardziej dynamicznych zmian, zachodzących w międzynarodowym środowisku 

bezpieczeństwa. Tym samym, bieżące wydarzenia w ww. państwach i rejonach, jak również 

prognozy ich rozwoju, stanowią kluczowy element kształtowania polskiej polityki 

zagranicznej i obrony, w tym stanowiska prezentowanego na forum organizacji 

międzynarodowych. 

3.2. Integracja w ramach międzynarodowych struktur bezpieczeństwa  

3.2.1 Perspektywy rozwoju strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego, ewolucja 

Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE. 

3.2.2. Procesy ewolucji (w tym integracji i dezintegracji) międzynarodowych struktur  

bezpieczeństwa w ujęciu regionalnym i organizacyjnym oraz ich wpływ 

na bezpieczeństwo Polski.  

3.2.3. Planowanie na poziomie polityczno-strategicznym w NATO i UE 

z uwzględnieniem aspektów modelowania planowania rozwoju SZ i analizy 

wysiłku obronnego państw NATO i UE. 

Celem prac badawczych nad integracją struktur bezpieczeństwa jest analiza wpływu 

organizacji międzynarodowych na kierunki działań RP w sferze polityki obronnej, w tym 

w szczególności na rozwój zdolności obronnych Sił Zbrojnych RP. Polska uczestniczy w 

kształtowaniu międzynarodowej polityki bezpieczeństwa w ramach NATO, UE i ONZ. 

Warunkiem dalszego zwiększenia efektywność naszych działań w tych organizacjach jest 

rzetelna analiza stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju tych organizacji.  
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Udoskonaleniu metod i procedur planowania rozwoju sił zbrojnych i zdolności 

obronnych poświęca się w ostatnich latach wiele uwagi zarówno w NATO i UE oraz w 

Polsce. Proces ten jest prowadzony z wykorzystaniem matematycznych metod modelowania i 

analizowania potrzeb oraz możliwości uzyskiwania zdolności obronnych. Również wnioski 

z przeprowadzonych w resorcie obrony narodowej Strategicznych Przeglądów Obronnych 

wskazują na potrzebę kontynuacji prac badawczych nad planowaniem rozwoju sił zbrojnych.  

Decyzje w sprawie wysokości środków finansowych na rozwój sił zbrojnych, w większym 

stopniu powinny być uzasadnione wynikami analiz wysiłku obronnego państw NATO i UE.   

3.3. Wpływ zmian środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego na rozwój SZ RP 

3.3.1. Rozwój Sił Zbrojnych RP w świetle: zobowiązań i interesów narodowych, 

transformacji sił zbrojnych i wskaźników wysiłku obronnego państw NATO 

i UE.  

3.3.2. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni z uwzględnieniem aspektów strategii 

reagowania oraz krajowej i międzynarodowej współpracy cywilno-wojskowej.  

3.3.3. Perspektywy ewolucji bezpieczeństwa wschodniej granicy NATO i UE: ich wpływ 

na rozwój SZ RP. 

Zgodnie ze Strategią Obronności, „Siły Zbrojne RP są podstawowym elementem 

systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa 

i obronnej”. By mogły pełnić te zadania, ich rozwój musi uwzględniać ewolucję środowiska 

międzynarodowego, w tym m.in. aktualne zobowiązania i przebieg transformacji sił 

zbrojnych państw NATO i UE oraz zadania realizowane przez te organizacje. 

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, z uwagi na zaistniałe w ostatnich latach przypadki 

ataków, stało się obecnie nowym priorytetem w pracach naukowych państw NATO i UE. 

Propozycje działań edukacyjnych i prac naukowych w tym obszarze są uwzględnione 

m.in. w Rządowym Programie Ochrony Cyberprzestrzeni RP na lata 2011-2016, 

opracowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Prace badawcze powinny wspierać wdrożenie nowych rozwiązań o charakterze 

organizacyjnym, technologicznym i ustawodawczym.  Ze względu na charakter zagrożeń 

i obiektów ataku powinny być one prowadzone przez podmioty cywilne i wojskowe, w tym  

naukowe i przemysłowe przy współpracy z organizacjami międzynarodowymi. 
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3.4. Operacje militarne i niemilitarne (w tym również pokojowe) 

3.4.1. Doświadczenia z udziału sił zbrojnych państw NATO, UE i ONZ w operacjach  

w kontekście osiągania celów politycznych i militarnych oraz wykorzystania 

środków bojowych w świetle prawa międzynarodowego. 

3.4.2. Misje budowania pokoju w krajach wychodzących z konfliktu, współpraca 

cywilno-wojskowa. 

Celem prac badawczych w zakresie problemów związanych z operacjami militarnymi 

i niemilitarnymi jest analiza doświadczeń z udziału Sił Zbrojnych RP w działaniach 

interwencyjnych i stabilizacyjnych. Polska, jako członek NATO i UE, biorąc udział w 

operacjach międzynarodowych, prowadzonych przez te organizacje, zdobywa doświadczenie 

ważne dla jej bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych państw. Analiza doświadczeń Polski 

oraz jej partnerów, powinna stanowić ważny czynnik uwzględniany podczas 

wypracowywania decyzji dotyczących kierunków doskonalenia organizacyjnego, 

technicznego, logistycznego i humanitarnego zaangażowania operacyjnego Sił Zbrojnych RP 

w przyszłości. Powinna też być istotnym elementem procesu usprawniania działań w tym 

zakresie. Działania takie powinny być prowadzone również w państwach NATO i UE, 

podczas  analizy wniosków i doświadczeń z misji i operacji (Lessons Learned/Lessons 

Identified). 

Analiza taka powinna dotyczyć szczególnie państw wychodzących z konfliktu, 

ponieważ wymagają one zaangażowania i pomocy społeczności międzynarodowej. Powinno 

się również uwzględniać współpracę cywilno-wojskową w tych państwach, która oceniana 

jest jako kluczowa dla powodzenia operacji prowadzonych przez organizacje 

międzynarodowe.  
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4. OBSZAR TECHNIKI I TECHNOLOGII OBRONNYCH 

W obszarze techniki i technologii obronnych wyróżniono dwie kategorie technologii: 

- technologie wynikające ze zdolności operacyjnych, planowanych do osiągnięcia przez 

Siły Zbrojne RP w przyszłości;  

- technologie przełomowe, których rozwój i zastosowanie może w znaczący sposób 

zmienić obraz przyszłego pola walki. 

W rozdziale 4.8 przedstawiono w postaci tabelarycznej priorytety badawcze 

w obszarze techniki i technologii obronnych. Priorytetyzacja została dokonana w oparciu 

o analizę wpływu technologii na osiąganie zdolności operacyjnych, w szczególności zaś 

na możliwość realizacji zadań wskazanych w dokumencie „Wymagania Operacyjne 

edycji 2012”. W odniesieniu do technologii przełomowych przyjęto zasadę, że ze względu 

na ich kluczowe znaczenie dla nauki, posiadają one najwyższy priorytet. 

Przy realizacji badań należy zwrócić uwagę na możliwość efektywnego pozyskiwania 

istniejących i sprawdzonych technologii, jako alternatywy dla ich rozwoju prowadzonego 

od podstaw i przy zaangażowaniu jedynie własnych zasobów. 

Przy identyfikacji technologii przełomowych wykorzystano wiedzę polskich 

przedstawicieli uczestniczących w pracach międzynarodowych organizacji, takich jak:  

- Organizacja ds. Badań i Technologii w NATO; 

- Europejska Agencja Obrony w Unii Europejskiej;  

oraz w oparciu o informacje zawarte w dokumentach: 

 Krajowy Program Badań; 

 Wymagania Operacyjne edycji 2012; 

 Cele Sił Zbrojnych NATO 2008 dla RP;  

 Cele Sił Zbrojnych NATO 2013;  

 EDA Steering Board Draft Decision № 2007/24 on a Framework for a European 

Defence Research and Technology Strategy;  

 2012 United States Army Weapon Systems; 
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4.1.     Technologie informacyjne i sieciowe 

Celem rozwoju technologii informacyjnych i sieciowych jest wspieranie procesów 

osiągania zdolności sieciocentrycznych w zarządzaniu i dowodzeniu. Procesy te obejmują 

tworzenie bezpiecznych i efektywnych sposobów pozyskiwania, analizy i współdzielenia 

informacji, tworzenia zasobów wiedzy oraz jej skutecznego wykorzystywania podczas 

zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Główne obszary technologiczne obejmują między 

innymi: teleinformatyczną infrastrukturę dla osiągania zdolności sieciocentrycznych, 

bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, integrację systemów modelowania 

i symulacji działań bojowych różnych Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ) oraz działań 

połączonych, integrację systemów dowodzenia Sił Zbrojnych RP, szerokopasmowe radiowe 

systemy transmisji danych na polu walki na szczeblu taktycznym oraz urządzenia i systemy 

zabezpieczenia kryptograficznego łączności radiowej. 

Istotne problemy we wszystkich teleinformatycznych systemach zarządzania 

i dowodzenia to: 

 przetwarzanie danych źródłowych mające na celu dopasowanie strumieni danych 

źródłowych do możliwości systemu gromadzenia danych, standaryzację danych 

źródłowych oraz wyodrębnianie najistotniejszych informacji;  

 rozpoznawanie obiektów lub zjawisk mające na celu określenie ich położenia, 

parametrów ruchu, właściwych cech i charakterystyk pozwalających na identyfikację 

obiektów lub zjawisk, co zależy w dużym stopniu od rodzaju czujników i rodzaju 

obserwowanych obiektów; 

 rozpoznawanie sytuacji w celu opisu lub interpretacji zmieniającej się sytuacji, oparte 

na ocenie wzajemnych relacji zachodzących między obserwowanymi obiektami 

i zjawiskami oraz otaczającym je środowiskiem; 

 rozpoznanie zagrożeń (oddziaływań) w celu oceny wpływu stanu bieżącej sytuacji 

na przyszłość przy ocenie ryzyka takich prognoz. 

Pozyskiwane dane muszą również zostać w bezpieczny sposób gromadzone, a następnie 

udostępniane. Konieczne jest zatem również opracowanie systemów baz danych, które 

w prosty sposób będą uzupełniane i rozpowszechniane z odpowiednią hierarchią dostępu. 

Dostęp do archiwizowanych danych powinien być zapewniony w zasadzie z każdego punktu 

na ziemi gdzie są prowadzone działania.  

Istotnym problemem w obszarze technologii informacyjnych i sieciowych jest 

kompleksowe zabezpieczanie informacji przesyłanych w przewodowych i bezprzewodowych 

sieciach teleinformatycznych. Prace badawcze i wdrożeniowe w tym obszarze dotyczą 
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nowych technik transmisji danych, protokołów komunikacyjnych oraz algorytmów 

kryptograficznych stosowanych w bezpiecznym systemie, które obejmują techniki 

komunikacyjne oraz sposoby zabezpieczenia informacji źródłowej przed jej przejęciem lub 

utratą.  

Kluczowe technologie w tej grupie to: 

 heterogeniczne sieci łączności organizowane doraźnie (ad hoc), w tym: 

o technologia usług z wymaganą jakością (QoS) od końca do końca 

w warunkach heterogenicznych sieci tworzonych doraźnie, tj. sieci 

budowanych w różnych technologiach (np. HF, VHF, satelitarnych 

i innych); 

o technologia strategii (mechanizmów) routingu pozwalającej na ciągłą 

realizację usług w sieci zdegradowanej (o licznych uszkodzeniach, 

rozspójnionej, uwzględniającej zasoby energetyczne oraz obciążenie 

węzłów mobilnych); 

o technologia usług w technice pakietowej opartej na protokole IP (w tym 

również na IPv6), która pozwala na integrację i interoperacyjności 

usług na każdym szczeblu dowodzenia (włączając pojedynczego 

żołnierza oraz sieci sensorów; 

o technologia wydajnych i skalowalnych rozwiązań pozwalających 

na realizację usług transmisji grupowej (multicast), w szczególności 

dla sieci doraźnych o dużych rozmiarach; 

o technologia szybkich autokonfiguracji i odtworzenie sieci; 

o technologia budowy sieci kognitywnych, w których inteligencja 

ulokowana w warstwie fizycznej związana z zarządzaniem zasobami 

powiązana jest z optymalizacją własności sieciowych (np. routingu); 

o technologia metod kooperacyjnych do zwiększenia wydajności sieci 

doraźnych (zwiększenia wykorzystania zasobów, rozproszonego 

przetwarzania i dystrybucji; 

o technologia jednolitego systemu zarządzania i administrowania 

heterogenicznymi sieciami doraźnymi; 

o technologia mobilnych sieci doraźnych dla wsparcia informacyjnego 

systemów bezzałogowych i sterowania systemami uzbrojenia; 

o technologia łączności satelitarnej dla obiektów mobilnych na polu walki 

typu Satcom On the Move (SOTM); 
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o technologia łączności satelitarnej w paśmie EHF. 

 ochrona kryptograficzna do klauzuli TAJNE dla systemów 

teleinformatycznych wykorzystujących technologię IP , w tym: 

o technologia algorytmów i protokołów kryptograficznych narodowych 

(docelowej kryptografii narodowej); 

o technologia struktury Modułu Kryptograficznego (MK); 

o technologia struktury i implementacja modelu Stacji Planowania 

Łączności Kryptograficznej oraz Stacji Generacji Kluczy wraz 

ze stanowiskiem autoryzacji urządzeń IP-Krypto; 

o technologia nośnika danych kluczowych; 

o technologia implementacji kryptografii publicznej dla celów 

bezpiecznego testowania MK. 

 technologie osiągania i utrzymywania zdolności do ochrony kryptograficznej 

oraz do reagowania na incydenty komputerowe w systemach 

teleinformatycznych, w tym: 

o technologia ochrony kryptograficznej systemu teleinformatycznego 

oparta na krzywych eliptycznych i hipereliptycznych; 

o technologia ochrony kryptograficznej systemu teleinformatycznego 

oparta o kryptografie kwantową; 

o technologie oparte na układach programowalnych najnowszej generacji; 

o technologia analizy podatności zagrożeń w sieciach 

teleinformatycznych; 

o metod zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych 

w obszarze urządzeń sieciowych i usług sieciowych; 

o metod detekcji i neutralizacji zagrożeń systemów teleinformatycznych 

w obszarze urządzeń sieciowych, w obszarze systemów operacyjnych, 

w obszarze usług sieciowych oraz w zakresie pojedynczych 

i masowych źródeł ataku, zabezpieczenie kanału transmisyjnego; 

o procedury zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych 

w obszarze urządzeń sieciowych i usług sieciowych. 

 szerokopasmowe urządzenia walki elektronicznej, w tym: 

o technologia zaawansowanych metod przetwarzania cyfrowego 

zapewniających wielowymiarową analizę sygnałów oraz ocenę 

aktywności środowiska elektromagnetycznego; 
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o technologia algorytmów kojarzenia (tzw. fuzji) danych 

rozpoznawczych umożliwiających ocenę rodzaju zagrożenia;  

o technologia adaptacyjnym doborem określonych struktur sygnałów 

(waveformu) sygnałów zakłócających odpowiednio do istniejących 

zagrożeń; 

o technologia metod i urządzeń pozwalających na identyfikację własnych 

nadajników zakłóceń, ograniczenie konfliktów pomiędzy stacjami i 

minimalizację wpływu zakłóceń na własne systemy łączności. 

 platformy hardwarowe i softwarowe, narzędzia programistyczne, układy 

adaptacyjne dla Radiostacji Definiowanej Programowo – SDR , w tym:  

o technologia układów efektywnej obróbki sygnałów optymalizujących 

ich elastyn ość, szybkość działania z rozmiarami, poborem energii 

i kosztami ekonomicznymi; 

o technologia przetworników AC/CA pozwalających na obróbkę 

szerszego widma sygnału z niewielkim poborem mocy i kosztem 

produkcji; 

o technologia układów części radiowej pracujących efektywnie 

w szerokim paśmie częstotliwości, obejmująca między innymi: filtry 

analogowe, mieszacze, wzmacniacze i generatory sygnałów układy 

dopasowania, układy antenowe oraz obudowy ekranujące, układy 

MEMS i źródła zasilania; 

o technologia szerokopasmowych anten adaptacyjnych oraz 

elektronicznie sterowanych macierzy antenowych; 

o technologia systemu operacyjnego czasu rzeczywistego; 

o technologia architektury programowej (SCA) dostosowana 

do doręcznych platform sprzętowych; 

o technologia urządzeń zapewniającej spełnienie cywilnych i militarnych 

wymagań kompatybilnościowych ze szczególnym uwzględnieniem 

obudów ekranujących; 

o technologia urządzeń zapewniających ograniczenie emisji 

ujawniających, oraz opracowanie dedykowanych do tych celów 

procedur testowych mających na celu określenie poziomu  ulotu 

elektromagnetycznego, kryptografia do poziomu „TAJNE”, 

certyfikacja, procedur szyfrujących; 
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o technologia opracowania waveformów dla jednokanałowych platform 

doręcznych, przenośnych i przewoźnych oraz platform 

wielokanałowych; 

o technologia opracowania waveformów do zastosowań koalicyjnych 

NATO; 

o technologia opracowania waveformów do współpracy z radiostacjami 

typu PR4G; 

o technologia (narzędzia) do planowania, monitorowania i zarządzania 

siecią radiową podczas misji, raportowania oraz gromadzenia wiedzy; 

o technologie (narzędzia) do wyznaczania pozycji węzłów oraz 

współdzielenia się świadomością sytuacyjną; 

o technologie (narzędzia) do wspierania walki elektronicznej, 

o technologia usług czasu rzeczywistego i bezpołączeniowe 

z wykorzystaniem stosu IP; 

o technologie (aplikacje) do zapewnienia komunikacji głosowej, 

transmisji video, transmisji plików itp.; 

o technologie (aplikacje) do zapewnienia współpracy z systemami BMS, 

C4ISR itp.; 

o technologia radiowej identyfikacji swój-obcy (RBCI). 

o szerokopasmowa łączność radiowa, w tym: technologia modulacji 

cyfrowej i organizacji kanału radiowego – waveforms – 

interoperacyjności pomiędzy systemami radiowymi; 

o technologia włączenie wszystkich systemów radiowych w zakresie 

2MHz do 2GHz i wyżej; 

o otwarta architektura programowa; 

o kryptografia. 

 heterogeniczne sieci telekomunikacyjne, w tym:  

o technologia architektury jakości usług (tzw. SLA) podczas łączenia 

systemów (np. podczas operacji wielonarodowych), brak akceptacji dla 

systemu sygnalizacji dla wsparcia QoS oraz brak akceptacji rozwiązań 

różnicowania jakości usług w konfrontacji z wymaganiami 

bezpieczeństwa segmentów sieci (sieci czarne i czerwone); 

o technologia mechanizmów wsparcia mobilności węzłów, domen 

i systemów; 
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o technologia routingu międzystemowego w przypadku mobilności 

całych systemów. 

 bezprzewodowe sieci sensorów, w tym: 

o technologia dostosowania (optymalizacji) rozwiązań sieciowych 

do ograniczeń energetycznych węzłów sensorowych. Rozwiązania 

te dotyczą mechanizmów (algorytmów) routingu, metod organizacji 

i reorganizacji sieci (techniki klastrowe), mechanizmy zarządzania 

zasobami (w tym widmowymi); 

o technologia pełnej autokonfiguracji sieci sensorów; 

o technologia inżynierii międzywarstwowej do realizacji koncepcji 

sensorowych węzłów kognitywnych; 

o technologia efektywnych stosów protokołów pozwalających 

na współprace sieci sensorowych z sieciami szkieletowymi 

i systemami dowodzenia. Obecnie, stosy te często nazywane są 

lekkimi stosami protokołów i oparte są na klasycznym modelu TCP/IP 

w wykonaniu na tzw. systemy wbudowane (z ograniczeniami pamięci 

i mocy obliczeniowej); 

o technologia mechanizmów gwarantowania jakości usług podobnych 

do tych, stosowanych w sieciach bez istotnych ograniczeń zasobów, 

które pozwolą na integrację z sieciami szkieletowymi i będące częścią 

architektury jakości usług; 

o technologie wydajnych mechanizmów bezpieczeństwa dla sieci 

sensorowych (zapewniających zarówno poufność i integralność 

przesyłanych danych, jak i zabezpieczenie sygnalizacji). 

 technologie wyszukiwania i dystrybucji usług SOA w środowisku 

o ograniczonych zasobach i podatnym na degradację, w tym: 

o mechanizmy efektywnego wyszukiwania i dystrybucji usług SOA 

w sieciach taktycznych; 

o wsparcie jakości usług SOA; 

o zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony informacji krytycznej 

w architekturze SOA. 

Rozwój tych technologii przyczyni się do poprawy zdolności do dowodzenia, a także 

do przetrwania i ochrony wojsk. 
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4.2.  Sensory i obserwacja 

Obszar ten stanowią technologie, w których następuje integracja urządzeń 

wieloczujnikowych i wielowidmowych (multispektralnych, hiperspektralnych), które 

obejmują pasma akustyczne, radiokomunikacyjne, radarowe, optyczne UV-VIS-IR oraz 

pasmo THz. Szczególne znaczenie posiadają technologie wspierające rozwój obrony 

przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, zwłaszcza w zakresie rozpoznania i kontroli celów 

powietrznych. Istotnym problemem jest również monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa 

wynikających z występowania skażeń i zanieczyszczeń środowiska środkami chemicznymi 

i biologicznymi, substancjami promieniotwórczymi, materiałami rozszczepialnymi 

i wysokonergetycznymi materiałami wybuchowymi (zagrożenia CBRNE – Chemical, 

Biological, Radiological, Nuclear, high-yield Explosives). 

Systemy monitorowania zagrożeń powinny efektywnie realizować funkcje obserwacji, 

wykrywania, rozpoznania i przeciwdziałania, na potrzeby platform lądowych, powietrznych 

i morskich (załogowych i bezzałogowych), krytycznej infrastruktury oraz ochrony 

indywidualnej. 

W tym zakresie kluczową rolę odgrywać mogą techniki spektrometryczne oraz 

akustoelektroniczne. Wymienione sensory gazów mogą też wchodzić w skład bardziej 

uniwersalnych i złożonych urządzeń zwanych elektronicznymi nosami (e-nosami 

tj. elektronicznymi odpowiednikami zmysłu powonienia). Urządzenia takie mają szansę 

zastąpić wykorzystywane dotychczas do celów detekcyjnych zwierzęta (przede wszystkim 

psy), przy czym będą one charakteryzować się wyższą czułością, niezawodnością, ciągłością 

działania i umożliwią instalację w wielu newralgicznych punktach. 

Ważną grupę sensorów stosowanych w urządzeniach obserwacyjnych systemów 

monitorowania obiektów stanową detektory promieniowania elektromagnetycznego, 

przekształcające sygnał optyczny w elektryczny. Do urządzeń stosowanych w systemach 

obserwacyjnych należy zaliczyć: kamery TV światła dziennego, kamery niskiego poziomu 

oświetlenia (L3TV), noktowizory i kamery termowizyjne.  

Widmowy zakres pracy obserwacyjnych urządzeń optoelektronicznych obejmuje 

podczerwień (IR), zakres widzialny (VIS) i ultrafiolet (UV). Gwałtownie rozwijane są też 

technologie fal submilimetrowych w zakresie THz. Pasmo to, zwane dawniej daleką 

podczerwienią, leży w obszarze częstotliwości 0,3 THz÷10 THz widma fal 

elektromagnetycznych, co odpowiada długości fali od 30µ m do 100 µm. Wypełnia ono 

obszar widmowy pomiędzy mikrofalami a podczerwienią. Zastosowanie fal terahercowych 
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pozwala na wykrywanie różnego rodzaju substancji niebezpiecznych (np. materiałów 

wybuchowych) i narkotyków. Promieniowanie terahercowe przenika przez niektóre materiały 

(tekstylia, opakowania, cienkie ścianki działowe), co umożliwia wykrywanie przedmiotów 

ukrytych pod ubraniem, za ścianą budynku lub zakopanych w ziemi. 

Kluczowe technologie w tej grupie to: 

 nowoczesne celowniki, w tym:  

o technologia wysokiej jakości krzemowych monolitycznych matryc 

bolometrycznych; 

o technologia hybrydowych matryc piroelektrycznych; 

o technologia detektorów promieniowania X i promieniowania;  

o technologia detektorów podczerwieni z HgCdTe (fotodiody); 

o technologia detektorów ultrafioletowe z AlGaN; 

o technologia matryc fotorezystorów z supersieci AlGaAs/GaAs; 

o alerter podczerwieni (w tym technologia matryc detektorów 

chłodzonych kriogenicznie); 

 wielopasmowe radary aktywno-pasywne, w tym 

o technologia mikrofalowej szerokopasmowej anteny aktywnej na pasma 

UHF –S; 

o technologia produkcji tranzystorów mocy w pasmach UHF, L, S, C, X; 

o technologia wykonywania układów MIMIC w paśmie X; 

o radary systemów obserwacji przestrzeni powietrznej; 

o radary kształtujące mapę terenu (obrazujące teren); 

o radary służące do obserwacji sytuacji/obiektów za przeszkodą, w tym 

radary penetracji gruntu. 

 szerokopasmowy sonar wieloczęstotliwościowy, w tym: 

o technologia budowy przetworników piezo kompozytowych; 

o technologia anten z wieloelementowych modułów ceramicznych; 

o technologia modelowania przetworników piezo kompozytowych; 

 algorytmy dla systemu automatycznego alarmowania o uskokach wiatrów 

(AWAS), w tym: 

o technologia szacowania prawdopodobieństwa wykrycia (POD – 

probabilisty of detection). 

Rozwój tych technologii przyczyni się do poprawy zdolności do: rozpoznania, rażenia, 

a także do przetrwania i ochrony wojsk. 
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4.3.   Broń precyzyjna i uzbrojenie 

Broń precyzyjna i uzbrojenie obejmuje technologie środków rażenia będące 

na wyposażeniu indywidualnego żołnierza, broń i amunicję artyleryjską, przeciwpancerną, 

przeciwlotniczą i przeciwrakietową, uzbrojenie lotnicze i rakietowe, a także broń przyszłego 

pola walki, np. broń wykorzystującą energię skierowaną. Broń i amunicja pododdziałów 

artylerii wraz z towarzyszącymi jej zautomatyzowanymi systemami rozpoznania, dowodzenia 

i kierowania ogniem to dynamicznie rozwijająca się dziedzina uzbrojenia wszystkich 

czołowych armii świata. Pojawiają się nowe działa artyleryjskie z coraz nowocześniejszą 

amunicją. Prowadzone są także modernizacje uzbrojenia i sprzętu już eksploatowanego. 

Technologie stosowane w obszarze broni precyzyjnej obejmują inżynierię materiałową, 

systemy sterowania i układy wykonawcze, systemy nawigacyjne (autonomiczne i nawigację 

satelitarną), a także technikę radarową, akustyczną i optoelektroniczną. Rozwiązania 

opracowane w tych dziedzinach mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w systemach broni 

precyzyjnej i nowoczesnego uzbrojenia, ale również w innych obszarach techniki militarnej 

i cywilnej. 

Kluczowe technologie w tej grupie to: 

 amunicja rozcalana o programowanym czasie uwolnienia subpocisków, w tym: 

o technologia programowanego czasowo zapalnika;  

o technologia produkcji subpocisków wolframowych; 

o algorytmy programowania; 

 nowoczesne głowice kumulacyjne, w tym: 

o metodyka doboru wkładek kumulacyjnych; 

o technologia produkcji wkładek kumulacyjnych z wykorzystaniem 

metalurgii proszków oraz elaboracji ładunków kumulacyjnych; 

o technologia produkcji zapalnika, spełniającego obecnie obowiązujące 

wymogi bezpieczeństwa;  

o technologia wysokoenergetycznych materiałów miotających; 

o technologia wytwarzania nowoczesnych paliw rakietowych;  

o technologia układów kierowania/samonaprowadzania; 

 amunicja o działaniu kinetycznym, w tym: 

o technologia wykonania penetratora z wysokowytrzymałych stopów 

ciężkich: spieki z osnową wolframową WHA lub uran DU;  

o technologia wykonania  penetratorów o budowie segmentowej; 
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o technologie materiałowe stopów ciężkich dla penetratorów i metalurgia 

proszków; 

o technologia wysokoenergetycznych materiałów miotających; 

o technologia doboru materiałów kompozytowych lub stopów aluminium 

sabotu; 

 małokalibrowe fragmentujące pociski o działaniu kinetycznym, w tym: 

o technologia zaawansowanych procesów metalurgii proszków 

do wytwarzania elementów pocisków jednocześnie z odpowiednim 

materiałem kompozytowym;  

 amunicja małowrażliwa (Insensitive Munitions, amunicja typu IM), w tym: 

o skład i technologia wytwarzania nowych wysokoenergetycznych i 

małowrażliwych materiałów wybuchowych;  

o technologia eleboracji małowrażliwych materiałów wybuchowych do 

skrup pocisków o działaniu odłamkowo-burzącym i kumulacyjnym; 

o konstrukcja i technologia wykonania skorup pocisków o obniżonej 

wrażliwości; 

o konstrukcja i technologia wytwarzania opakowań transportowych do 

małowrażliwej amunicji. 

Rozwój tych technologii przyczyni się do poprawy zdolności do rażenia i jednocześnie 

podniesienia poziomu bezpieczeństwa jej użytkowania. 

4.4.     Platformy bezzałogowe (autonomiczne) 

Jednym z dominujących kierunków rozwoju uzbrojenia i sprzętu wojskowego jest 

wprowadzanie systemów bezzałogowych, zdolnych do realizacji zadań bojowych bez 

bezpośredniego zaangażowania ludzi i narażania ich na niebezpieczeństwo. Dotyczy 

to również działania platform w warunkach uciążliwych, szkodliwych lub niebezpiecznych 

dla ludzi, w tym podczas działań logistycznych, takich jak rozminowanie, konwojowanie 

i ratowanie. 

Równolegle z rozwojem platform bezzałogowych do zastosowań militarnych należy 

rozwijać metody (technologie, taktyki, techniki, procedury) umożliwiające obronę 

(przeciwdziałanie) przed działaniem platform bezzałogowych przeciwnika. 
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Kluczowe technologie w tej grupie to: 

- w aspekcie rozwoju platform bezzałogowych: 

 dążenie do zapewnienia interoperacyjności obejmującej wymienność 

komponentów i sensorów (w tym standaryzacji interfejsów platforma-

wyposażenie dodatkowe, zapewnienia kodyfikacji podsystemów, podzespołów 

i części, zapewnienia modułowej budowy systemów), współpracę pomiędzy 

różnymi typami platform (w tym ujednolicenie systemów sterowania) oraz 

współpracę z systemami zewnętrznymi, także załogowymi (w tym 

zintegrowanie z systemami zarządzania polem walki); 

 rozwój autonomii umożliwiający redukcję zaangażowania operatora, redukcję 

uzależnienia od systemów komunikacji bezprzewodowej o wysokiej 

przepustowości i dużej szybkości oraz skrócenie czasu podejmowania decyzji; 

 rozwój narzędzi treningowych (w tym symulatorów i trenażerów) oraz dążenie 

do ujednolicenia i standaryzacji wymagań szkoleniowych; 

 rozwój technologii oraz taktyk, technik i procedur (TTP) umożliwiających 

podniesienie poziomu wykorzystania systemów bezzałogowych w środowisku 

otwartym (w tym współpracy platform bezzałogowych z oddziałami i sprzętem 

załogowym oraz wykorzystania statków bezpilotowych w niesegregowanej 

przestrzeni powietrznej); 

 poprawa bezpieczeństwa kierowania bezzałogowymi platformami – uzyskanie 

narodowych zdolności do zabezpieczenia bezzałogowych platform przed 

niepożądanym przejęciem kontroli nad nimi; 

 poprawa bezpieczeństwa określania położenia przestrzennego platform 

bezzałogowych – uzyskanie narodowych zdolności do zabezpieczenia platform 

bezzałogowych przed oddziaływaniem zakłóceń na polu walki (zakłócanie 

sygnału GPS, itp.) 

- w aspekcie obrony przed działaniem platform bezzałogowych przeciwnika: 

 rozwój metod (technologii) pozwalających na obezwładnienie (niszczenie) 

środków bezzałogowych przeciwnika bądź jego newralgicznych systemów 

(urządzeń) pokładowych; 
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 rozwój metod (technologii) pozwalających na dezinformowanie lub zakłócanie 

pracy środków bezzałogowych przeciwnika bądź jego newralgicznych 

systemów (urządzeń) pokładowych; 

 rozwój metod (technologii) pozwalających na przejmowanie kontroli nad 

środkami bezzałogowymi przeciwnika. 

Obszar platform bezzałogowych pozostaje w ścisłym związku z pozostałymi 

obszarami technik i technologii obronnych, w tym w szczególności z technologiami 

informacyjnymi i sieciowymi w zakresie wymiany danych i łączności, sensorami w zakresie 

możliwości ich współpracy z platformami bezzałogowymi, technologiami związanymi 

z ochroną i przetrwaniem na polu walki w zakresie ochrony platform, nowoczesnymi 

materiałami w zakresie nowoczesnych źródeł zasilania i inteligentnych materiałów oraz 

wybranymi powiązanymi technologiami przełomowymi, mającymi wpływ na rozwój 

systemów bezzałogowych.  

Obszar platform bezzałogowych pozostaje także w związku z obszarem 

zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP z zakresie ochrony przed bronią masowego 

rażenia oraz technologiami przełomowymi w obszarze medycyny (w tym robotyką i sztuczną 

inteligencją oraz telemedycyną). 

Technologie bezzałogowych platform pola walki mogą znaleźć szerokie zastosowanie 

w systemach bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska, 

przemyśle, budownictwie i w wielu innych niemilitarnych dziedzinach życia. 

Prowadzone są prace nad nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, poprawiającymi 

mobilność, interfejsy człowiek-maszyna oraz maszyna-maszyna, systemy transmisji danych, 

systemy autonomii i sterowania, rozpoznanie otoczenia, manipulację i chwytanie, układy 

zasilania i napędu oraz łączność i ochronę elektroniczną. 

Rozwój  technologii platform bezzałogowych przyczyni się do poprawy zdolności do: 

przetrwania i ochrony wojsk; walki w terenie zurbanizowanym; rozpoznania, obserwacji i 

wskazywania celów; rażenia; zdolności jednostek inżynieryjnych oraz przeciwdziałania 

improwizowanym urządzeniom wybuchowym. 
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4.5.     Ochrona i przetrwanie na polu walki 

Ochrona wojsk obejmuje szereg zdolności i możliwości wojska, które podzielono 

na grupy: bezpieczeństwo żołnierzy, załóg i pojazdów; inżynieria ochrony wojsk; obrona 

przeciwlotnicza i przeciwrakietowa; ochrona zdrowia; reagowanie kryzysowe i obrona przed 

bronią masowego rażenia (CBRN). Problemy ochrony zdrowia i ochrony przed bronią 

masowego rażenia opisano w rozdziale 6.  

W obszarze związanym z ochroną i przetrwaniem wojsk realizowane są prace nad 

integracją nowoczesnych elementów uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy, takich jak systemy 

dowodzenia i łączności, urządzenia obserwacyjne i zobrazowujące sytuację pola walki, 

struktury osłon balistycznych i ochrona CBRN, a także pakiety przetrwania żołnierza na polu 

walki. W obszarze tym rozwijane są również technologie związane z bezpieczeństwem załóg 

i platform na polu walki, wielofunkcyjną osłoną obiektów strategicznych i infrastruktury 

krytycznej, systemami przeprawowymi, schronami fortyfikacji stałej i polowej.  

Kluczowe technologie w tej grupie to: 

 nowoczesne technologie szybkich napraw UiSW, w tym: 

o technologie doboru materiałów dla zestawów naprawczych 

w zależności od grupy branżowej; 

o technologie szybkowiążące materiałów kompozytowych; 

 nowoczesne technologie ochrony platform, w tym: 

o technologie materiałowe w zakresie osłon balistycznych; 

o technologie materiałowe w zakresie osłon przed działaniem energii 

skierowanej (w tym „wiązki spójnego dźwięku”); 

o technologie urządzeń rozpoznania radioelektronicznego; 

o technologie umożliwiające kontrolę sygnatur; 

o technologie niewrażliwość amunicji – istotny czynnik wpływający 

na przeżywalność platform; 

o technologie systemów ochrony aktywnej i pasywnej dla platform 

powietrznych, szczególnie przed wyrzutniami przenośnymi oraz 

lądowych; 

o technologie optoelektronicznych systemów przeciwdziałania i ochrona 

radioelektronicznej; 

 bezinwazyjne monitorowanie parametrów życiowych w trybie ciągłym, w tym: 

o technologia Medycznego Modułu Pomiarowego (MMP); 

o technologia mikroukładu bioSiP; 
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o technologie (aplikacje) analitycznego wsparcia podejmowania decyzji; 

o technologie (aplikacje) integrujące system MMP z sieciocentrycznym 

systemem walki; 

o technologie (aplikacje) diagnostyczne. 

Rozwój tych technologii przyczyni się do poprawy przede wszystkim zdolności 

do przetrwania i ochrony wojsk dowodzenia, a także do dowodzenia oraz do rozpoznania. 

4.6.     Nowoczesne materiały, w tym wysokoenergetyczne i inteligentne 

Zaawansowane, nowoczesne materiały to materiały lżejsze, bardziej wytrzymałe, 

o większej odporności mechanicznej, chemicznej i temperaturowej. Ich zastosowanie 

powoduje zwiększenie wydajności, trwałości i niezawodności sprzętu wojskowego oraz jego 

odporności na działanie przeciwnika, a tym samym zmniejszenie kosztów użytkowania 

sprzętu wojskowego. Rośnie zainteresowanie „materiałami inteligentnymi”, zdolnymi 

do zbierania i przekazywania danych na temat bieżącego stanu tworzonej przez nie 

konstrukcji. Rozwijane są nowe, mikro- i nano-wymiarowe czujniki i nadajniki, które mogą 

być wbudowywane w niektóre materiały i zespoły. Dla rozwoju sprzętu technicznego bardzo 

ważne są materiały wielofunkcyjne, w szczególności kompozytowe, które przy wysokiej 

wytrzymałości i sztywności dają szansę wbudowania w te materiały urządzeń 

do diagnozowania stanu oraz samonaprawy ewentualnych uszkodzeń, a także pozwalają 

na tłumienie fal elektromagnetycznych i akustycznych, transmisję lub izolację ciepła, 

tworzenie nanoogniw elektrycznych i produkcję energii elektrycznej i sterowanie 

właściwościami magnetycznymi.  

Kluczowe technologie w tej grupie to: 

 odkażanie z zastosowaniem zaawansowanych procesów utleniania AOP, 

w tym: 

o technologia utleniania z użyciem reakcji Fentona; 

o technologia utleniania przy pomocy ozonu i nadtlenku wodoru, 

przy wariantowym użyciu promieniowania UV; 

o technologia utleniania elektrochemicznego; 

o technologia utleniania warunkach nadkrytycznych (ang. supercritical 

water oxidation – SCWO); 

o technologia mokrego utleniania powietrzem (ang. wet air oxidiation – 

WAO); 

 nowoczesne źródła zasilania energią elektryczną, w tym:  

o technologie ogniw nieodwracalnych; 
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o technologie ogniw odwracalnych; 

o technologia akumulatorów wysokoenergetycznych; 

o technologia ogniw paliwowych; 

o technologia systemów fotowoltaicznych; 

o technologia mobilnych elektrowni wiatrowych; 

o technologia superkondensatorów; 

o technologia układów zasilania bezzanikowego; 

o technologia racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej; 

o technologia bezprzewodowego przesyłania energii; 

o technologia konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej (w tym 

przekształtników energoelektronicznych, transformatorów 

hybrydowych oraz elektroenergetycznych filtrów aktywnych); 

 materiały miotające do amunicji typu IM (Insensitive Munition) oraz LOVA 

(LOw Vulnerability Ammunition), w tym: 

o technologia prochów zawierające energetyczne polimery z grupami 

azydowymi (-N3), w których dominującym produktem rozkładu jest 

wyłącznie cząsteczkowy azot;  

o technologia modyfikacji konwencjonalnych prochów jednobazowych 

(technologia EI – Extruded Impregnated) i dwubazowych (technologia 

SCDB - Surface Coated Double Base) oraz zastosowania materiałów 

wybuchowych (np. RDX) w prochach trójbazowych; 

o technologia produkcji nitrocelulozy; 

 materiały kruszące do amunicji typu IM (Insensitive Munition) oraz LOVA 

(LOw Vulnerability Ammunition), w tym: 

o skład i technologia wytwarzania małowrażliwych topliwych materiałów 

wybuchowych (do formowania w ładunki metodą odlewania);  

o skład i technologia wytwarzania młowrażliwych materiałów 

wybuchowych do formowania w ładunki metodą prasowania; 

o skład i technologia wytwarzania inicjujących materiałów do amunicji 

małowrażliwej; 

 pobieranie próbek skażonych wysokotoksycznymi substancjami chemicznymi 

z matryc środowiskowych z zastosowaniem mikroekstrakcji do fazy 

stacjonarnej (SPEM), w tym: 
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o metoda dobór właściwego włókna ze względu na rodzaj i ilość fazy 

stacjonarnej, który wpływa na czułość i selektywność procedury, 

korzystającej z mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej; 

o technologia produkcji pokryć polimerowych dla włókien SPME typu: 

niepolarne, polarne, mieszane; 

o technologia zol-żel; 

o technologia procesów sorpcyjnych; 

o technologia nowoczesnych zestawów polowych do pobierania próbek. 

Rozwój tych technologii przyczyni się do poprawy przede wszystkim zdolności 

do przetrwania i ochrony wojsk, a także do rażenia. 

4.7.     Technologie przełomowe 

Wspólnie z innymi państwami NATO, Sojuszniczym Dowództwem Transformacji 

i Organizacją ds. Nauki i Technologii NATO została zdefiniowana lista dwudziestu 

technologii przełomowych, do których zaliczają się: 

 technologie kwantowe – zarówno w zakresie nauk podstawowych, jak 

i stosowanych (w tym także kryptografii i informatyki);  

 przetwarzanie informacji rozproszonej („w chmurze”);  

 inteligentne systemy autonomiczne, w tym: 

o autonomiczne sensory, systemy i platformy; 

o zintegrowane systemy mikrorobotów i sensorów lądowych/powietrznych 

oraz ich rozwój w kierunku pełnej autonomii, umożliwiającej stosowanie 

podczas operacji specjalnych i działań o charakterze nieregularnym; 

o autonomiczne efektory: połączenie ISR i systemów uzbrojenia platform 

bezzałogowych w celu zmniejszenia czasu reakcji;    

 bezprzewodowe sieci łączności,  

 sensory hiperspektralne i terahercowe;  

 tania i efektywna noktowizja,  

 energia skierowana (wiązkowa),  

 technologie satelitarne, w tym: 

o mikrosatelity - pojazdy kosmiczne o wielkości rzędu kilku centymetrów 

i masie rzędu kilkuset gram, umożliwiające funkcjonowanie w klastrach 

(rojach) sensorów i zapewniające uzyskanie zdolności nadzoru 

i obserwacji; 

 rzeczywistość wirtualna i rozszerzona oraz interfejsy kognitywne: 
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o zastosowanie symulacji, gier, rzeczywistości wirtualnej i interfejsów 

poznawczych w systemach szkolenia;  

 broń niekonwencjonalna: 

o nienuklearne, kinetyczne i niekinetyczne skalowalne systemy uzbrojenia; 

o broń nieśmiercionośna (NLW – Non Lethal Weapon) i niezabijająca 

(LLW – Less than Lethal Weapon); 

 inteligentne materiały: 

o mikro- i nanomateriały; 

o metamateriały o kontrolowanych właściwościach elektromagnetycznych 

i akustycznych; 

o materiały o właściwościach adaptujących się do czynników zewnętrznych; 

 nanorobotyka (nanotechnologie) – nanoelementy zwiększające zdolności 

w zakresie ISR;  

 nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe,  

 systemy zasilania i magazynowania energii: 

o biogeneracja, mikroogniwa paliwowe, fuzja, bezprzewodowa transmisja 

energii; 

o superkondensatory; 

o źródła energii dla platform bezzałogowych; 

 biotechnologie: 

o sensory ze zdolnością identyfikacji osób poprzez analizę cech fizycznych 

lub behawioralnych; 

o terapie genowe; 

o autonomiczne systemy identyfikacji układów dynamicznych (urządzeń 

i ludzi) w oparciu o analizę biobehawioralną; 

 postęp w medycynie: 

o terapie o szerokim zakresie; 

o medycyna regeneracyjna (inżynieria tkankowa i terapie genowe) 

o metody leczenia zespołu stresu pourazowego i urazów mózgu; 

o genomika, proteomika, metabolomika; 

o szczepionki wielowartościowe, ulepszona diagnostyka, medycyna 

spersonalizowana; 

 sieci społecznościowe,  

 platformy i napędy naddźwiękowe: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_tkankowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Terapia_genowa
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o zastosowanie napędów naddźwiękowych (od 5 Ma do ponad 8 Ma) 

w platformach bezzałogowych;  

 zminiaturyzowane układy elektroniczne,  

 technologie niewykrywalne i przeciwdziałanie im. 

Prace nad rozwojem tych technologii powinny pozwolić na osiąganie w przyszłości 

przewagi militarnej nad potencjalnymi przeciwnikami. 

4.8.     Priorytety technologiczne w obszarze techniki i technologii obronnych 

Poniżej, w postaci tabelarycznej przedstawiono priorytety badawcze w obszarze 

techniki i technologii obronnych. Priorytetyzacja została dokonana w oparciu o analizę 

wpływu technologii na osiąganie zdolności operacyjnych, w szczególności zaś na możliwość 

realizacji zadań wskazanych w dokumencie „Wymagania Operacyjne edycji 2012” oraz na 

możliwościach UiSW planowanego do pozyskania w ramach nowotworzonych programów 

operacyjnych. W odniesieniu do technologii przełomowych przyjęto zasadę, że ze względu na 

ich kluczowe znaczenie dla nauki, posiadają one najwyższy priorytet. 
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Tabela 1. Priorytety w obszarze techniki i technologii obronnych – podział wg obszarów technologicznych 

Lp. 
Obszar 

technologiczny 
Technologia Priorytet 

4.1 

Technologie 

informacyjne i 

sieciowe 

heterogeniczne sieci łączności organizowane doraźnie  

(ad hoc); 
Wysoki 

ochrona kryptograficzna do klauzuli TAJNE da systemów 

teleinformatycznych wykorzystujących technologię IP 
Wysoki 

technologie osiągania i utrzymywania zdolności do ochrony 

kryptograficznej oraz do reagowania na incydenty 

komputerowe w systemach teleinformatycznych 
Wysoki 

szerokopasmowe urządzenia walki elektronicznej Średni 

platformy hardwarowe i softwarowe, narzędzia 

programistyczne, układy adaptacyjne dla Radiostacji 

Definiowanej Programowo – SDR 
Wysoki 

szerokopasmowa łączność radiowa Wysoki 

bezprzewodowe sieci sensorów Wysoki 

technologie wyszukiwania i dystrybucji usług SOA w 

środowisku o ograniczonych zasobach i podatnym na 

degradację 
Średni 

4.2 
Sensory i 

obserwacja 

nowoczesne celowniki termowizyjne Niski 

wielopasmowe radary aktywno-pasywne Wysoki 

szerokopasmowy sonar wieloczęstotliwościowy Niski 

algorytmy dla systemu automatycznego alarmowania o 

uskokach wiatrów (AWAS) 
Niski 

4.3 
Broń precyzyjna i 

uzbrojenie 

amunicja rozcalana o programowanym czasie uwolnienia 

subpocisków 
Wysoki 

nowoczesne głowice kumulacyjne Średni 

amunicja o działaniu kinetycznym Niski 

małokalibrowe fragmentujące pociski o działaniu 

kinetycznym 
Niski 

4.4 

Platformy 

bezzałogowe i 

autonomiczne 

systemy bezzałogowe i autonomiczne Wysoki 

4.5 

Ochrona i 

przetrwanie na polu 

walki 

nowoczesne technologie ochrony platform Wysoki 

nowoczesne technologie szybkich napraw UiSW Niski 

bezinwazyjne monitorowanie parametrów życiowych w 

trybie ciągłym 
Niski 

4.6 

Nowoczesne 

materiały, w tym 

wysokoenergetyczne 

i inteligentne 

odkażanie z zastosowaniem zaawansowanych procesów 

utleniania AOP 
Wysoki 

nowoczesne źródła zasilania Wysoki 

materiały miotające do amunicji typu IM (Insensitive 

Munition) oraz LOVA (LOw Vulnerability Ammunition) 
Wysoki 

pobieranie próbek skażonych wysokotoksycznymi 

substancjami chemicznymi z matryc środowiskowych z 

zastosowaniem mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPEM) 
Średni 

4.7 
Technologie 

przełomowe 
technologie wyszczególnione w rozdziale 4.7 Wysoki 
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Tabela 2. Priorytety w obszarze techniki i technologii obronnych – podział wg priorytetów technologicznych 

Priorytet Technologia Obszar technologiczny 

Wysoki 

technologie wyszczególnione w rozdziale 4.7 Technologie przełomowe 

nowoczesne technologie ochrony platform Ochrona i przetrwanie na polu walki 

ochrona kryptograficzna do klauzuli TAJNE da 

systemów teleinformatycznych wykorzystujących 

technologię IP 

Technologie informacyjne i sieciowe 

technologie osiągania i utrzymywania zdolności do 

ochrony kryptograficznej oraz do reagowania na 

incydenty komputerowe w systemach 

teleinformatycznych 

Technologie informacyjne i sieciowe 

platformy hardwarowe i softwarowe, narzędzia 

programistyczne, układy adaptacyjne dla 

Radiostacji Definiowanej Programowo – SDR 

Technologie informacyjne i sieciowe 

bezprzewodowe sieci sensorów Technologie informacyjne i sieciowe 

szerokopasmowa łączność radiowa Technologie informacyjne i sieciowe 

systemy bezzałogowe i autonomiczne Platformy bezzałogowe i autonomiczne 

nowoczesne źródła zasilania 
Nowoczesne materiały, w tym 

wysokoenergetyczne i inteligentne 

heterogeniczne sieci łączności organizowane 

doraźnie (ad hoc); 
Technologie informacyjne i sieciowe 

wielopasmowe radary aktywno-pasywne Sensory i obserwacja 

amunicja rozcalana o programowanym czasie 

uwolnienia subpocisków 
Broń precyzyjna i uzbrojenie 

materiały miotające do amunicji typu IM 

(Insensitive Munition) oraz LOVA (LOw 

Vulnerability Ammunition) 

Nowoczesne materiały, w tym 
wysokoenergetyczne i inteligentne 

Średni 

szerokopasmowe urządzenia walki elektronicznej Technologie informacyjne i sieciowe 

technologie wyszukiwania i dystrybucji usług SOA 

w środowisku o ograniczonych zasobach i 

podatnym na degradację 

Technologie informacyjne i sieciowe 

nowoczesne głowice kumulacyjne Broń precyzyjna i uzbrojenie 

odkażanie z zastosowaniem zaawansowanych 

procesów utleniania AOP 
Nowoczesne materiały, w tym 

wysokoenergetyczne i inteligentne 

pobieranie próbek skażonych wysokotoksycznymi 

substancjami chemicznymi z matryc 

środowiskowych z zastosowaniem mikroekstrakcji 

do fazy stacjonarnej (SPEM) 

Nowoczesne materiały, w tym 
wysokoenergetyczne i inteligentne 

Niski 

nowoczesne celowniki termowizyjne Sensory i obserwacja 

szerokopasmowy sonar wieloczęstotliwościowy Sensory i obserwacja 

amunicja o działaniu kinetycznym Broń precyzyjna i uzbrojenie 

małokalibrowe fragmentujące pociski o działaniu 

kinetycznym 
Broń precyzyjna i uzbrojenie 

algorytmy dla systemu automatycznego 

alarmowania o uskokach wiatrów (AWAS) 
Sensory i obserwacja 

nowoczesne technologie szybkich napraw UiSW Ochrona i przetrwanie na polu walki 

bezinwazyjne monitorowanie parametrów 

życiowych w trybie ciągłym 
Ochrona i przetrwanie na polu walki 
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5.     OBSZAR DOKTRYN OPERACJI POŁĄCZONYCH 

Priorytetowe zamierzenia w zakresie opracowywanych narodowych odpowiedników 

dokumentów standaryzacyjnych, w tym dokumentów dotyczących doktryn połączonych, 

powinny być zbieżne z wymaganiami operacyjnymi, kierunkami rozwoju Sił Zbrojnych 

RP, kierunkami i obszarami transformacji Sojuszu oraz planami działania sił zbrojnych. 

Treść powstających opracowań z tego zakresu powinna uwzględniać wnioski 

i rekomendacje wypracowane w ramach Systemu Wykorzystania Doświadczeń 

wynikających z udziału Polskich Kontyngentów Wojskowych w operacjach poza 

granicami państwa oraz bieżącej działalności szkoleniowej, a także z opracowanych  

koncepcji i przeprowadzonych eksperymentów działania wojsk. 

Działalność naukowo-badawcza realizowana w Siłach Zbrojnych RP w obszarze 

doktryn i dokumentów doktrynalnych musi zapewnić osiąganie interoperacyjności z 

państwami Sojuszu i UE oraz zdolności do współdziałania ze strukturami rządowymi i 

pozarządowymi. Działalność ta powinna być w szczególności ukierunkowana na: 

a) ocenę dotychczas funkcjonującego systemu w zakresie ratyfikacji 

i implementacji (wdrażania) dokumentów standaryzacyjnych NATO;   

b) wypracowanie modelu optymalnej koordynacji działań jednostek i komórek 

organizacyjnych MON w zakresie ratyfikacji i implementacji doktryn oraz 

innych dokumentów standaryzacyjnych NATO a w tym: 

 przebieg procesu ratyfikacji i implementacji; 

 określenie odpowiedzialnych za opracowanie narodowych odpowiedników 

dokumentów standaryzacyjnych NATO (w tym doktryn i dokumentów 

doktrynalnych) i zasad ich przypisywania do poszczególnych wykonawców; 

 przebieg procesu przygotowania do opracowania i opracowanie narodowych 

odpowiedników dokumentów NATO; 

 udział w pracach standaryzacyjnych NATO i UE.  

c) identyfikację rozwiązań systemowych zwiększających efektywność i skuteczność 

procesu ratyfikacji i implementacji dokumentów; 

d) wypracowanie sposobu oceny skuteczności standaryzacji NATO w obszarze 

operacyjnym; 

e) ocenę zasadności stosowania doktryn i dokumentów doktrynalnych w odniesieniu 

do aktualnej i przyszłej struktury, misji i zadań SZ RP w perspektywie długo- 

i średnioterminowej; 
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f) identyfikację potrzeb standaryzacyjnych dotyczących zdolności wymaganych 

do prowadzenia operacji połączonej - w uwarunkowaniach jej prowadzenia 

na terenie Polski; 

g) analizę możliwości wdrażania w Siłach Zbrojnych RP nowych koncepcji oraz 

rozwiązań wynikających z procesu transformacji i wspierającej ją działalności 

badawczej prowadzonej zarówno w kraju jak i poza jego granicami (NATO, UE). 

Realizacja badań, po uszczegółowieniu priorytetowych kierunków w obszarze doktryn 

połączonych, powinna obejmować następujące tematy: 

 planowanie, organizowanie i prowadzenie działań informacyjnych 

(„Information Operations"); 

 planowanie, organizowanie i prowadzenie działań w ramach operacji 

połączonych zapewniających bezpieczeństwo wojsk („Force Protection"); 

 operacje połączone Sił Zbrojnych RP w ujęciu kompleksowym 

(„Comprehensive Approach”) do prowadzenia operacji; 

 środowiska i warunki prowadzenia przyszłych operacji militarnych 

w kontekście operacji połączonych sił zbrojnych w pierwszych dekadach 

XXI wieku; 

 aktualny stan wdrażania w Siłach Zbrojnych RP narodowych publikacji 

specjalistycznych z obszaru prowadzenia działań na szczeblu taktycznym w 

aspekcie ratyfikacji i implementacji sojuszniczych porozumień 

standaryzacyjnych; 

 operacyjne użycie komponentów sił zbrojnych w czasie prowadzenia 

operacji połączonej i/lub podczas działań stabilizacyjnych; 

 walka w cyberprzestrzeni; 

 sieciocentryczność w operacjach połączonych – w tym kontynuowanie prac 

nad zintegrowanym systemem oceny sytuacji skażeń i alarmowania o 

skażeniach (SI PROMIEŃ), który zapewni m.in. właściwe przygotowanie 

dowództw i sztabów do prowadzenia operacji wojskowych, zarówno w 

warunkach zagrożenia skażeniami, jak i wystąpienia skażeń.  
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5.1.     Przygotowanie dowództw i sztabów do operacji wojskowych 

Podczas prowadzenia operacji połączonych istnieje realne zagrożenie ponoszenia strat, 

które mogą wynikać między innymi z zaskoczenia brakiem właściwej koordynacji oraz 

długim procesem zbierania danych, ich analizowania i podejmowania decyzji. W tej sytuacji 

pomocne są nowoczesne technologie. Aby zminimalizować straty, proces decyzyjny powinien 

być w miarę możliwości zinformatyzowany, umożliwiający szybką reakcję na zmiany 

sytuacji. Wymaga to posiadania sprzętu i procedur do realizacji zadań w środowisku 

międzynarodowym (NATO).    

Elementem koniecznym dla osiągnięcia sukcesu prowadzonej operacji połączonej, 

przy dynamicznie zmieniających się warunkach, jest posiadanie komputerowego systemu 

wspierania procesu podejmowania decyzji. System ten musi posiadać zdolność integracji 

działań wszystkich komponentów biorących udział w operacji. 

Użycie komponentów sił zbrojnych w ramach operacji połączonych wymaga 

zintegrowanego wspomagania komputerowego, który umożliwia realizację sieciową 

procesów niezbędnych do przygotowania, organizowania i prowadzenia działań zarówno 

poprzez realizację procesów w układzie hierarchicznym jak i funkcjonalnym. Każdy element 

przygotowania i prowadzenia operacji powinien mieć wsparcie w postaci zaawansowanych 

narzędzi informatycznych, zgodnych z przyjętymi rozwiązaniami standaryzacyjnymi NATO. 

Mogą one bazować na takich rozwiązaniach jak: narzędzia (aplikacje) do wspomagania 

zarządzania kryzysowego, analizy ryzyka itp. pod warunkiem zapewnienia kompatybilności i 

zachowania bezpieczeństwa systemu. 

Do niezbędnych rozwiązań systemowych wspierających przygotowanie 

do prowadzenia operacji i ich realizację należy zaliczyć: 

 innowacyjne systemy wsparcia dowództw i sztabów w procesach 

informacyjno-decyzyjnych w operacjach i działaniach taktycznych, 

prowadzonych w środowisku sieciocentrycznym C4I (Command, Control, 

Coordination, Communictions Information); 

 systemy wsparcia procesu dowodzenia oddziałami i pododdziałami rodzajów 

wojsk; 

 rozproszone systemy informacyjne wspomagania procesów decyzyjnych 

na poziomie operacyjnym i taktycznym; 
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 system szkolenia wojsk z wykorzystaniem innowacyjnych systemów wsparcia 

szkolenia wojsk, opartych o mobilno-stacjonarne systemy symulacji działań 

operacyjno-taktycznych oraz  symulatory i trenażery 

 oraz wspierający każdy z wymienionych systemów system standaryzacyjny.  

Realizacja badań w tym obszarze powinna zawierać się w poniższych zakresach 

tematycznych: 

 wspieranie procesów wdrażania informatycznych systemów wsparcia 

dowodzenia C41 (Command, Control, Coordination, Communications 

Information) zapewniających interoperacyjność i kompatybilność w ramach 

współdziałania podczas operacji połączonej zarówno sojuszniczej, jak i 

narodowej 

 wypełnianie funkcji dysponentów sił (Force Provider) przez dowództwa 

Rodzajów Sił Zbrojnych, Żandarmerię Wojskową i Inspektorat Wsparcia Sił 

Zbrojnych; 

 funkcjonalność struktur dowodzenia szczebla strategicznego i operacyjnego 

w odniesieniu do zadań realizowanych w czasie pokoju, kryzysu i wojny; 

 organizacja struktury dowodzenia i kierowania Rodzajów Sił Zbrojnych; 

 kompatybilność struktur dowodzenia pomiędzy Dowództwem Operacyjnym 

Sił Zbrojnych, a poszczególnymi komponentami Rodzajów Sił Zbrojnych w 

kolejnych etapach prowadzenia operacji połączonej; 

 operacyjne wykorzystanie uzbrojenia i środków bojowych oraz kierunków 

ich rozwoju; 

 użycie wydzielonych komponentów sił zbrojnych w sytuacjach 

kryzysowych oraz przeciwdziałania terroryzmowi; 

 wykorzystanie systemów symulacyjnych w przygotowaniu kadr dowódczo-

sztabowych; 

 kształcenie kadr dowódczo-sztabowych w aspekcie prowadzenia operacji 

połączonych na sieciocentrycznym polu walki; 

 e-learningu w kształceniu i doskonaleniu zawodowym kadr dowódczo-

sztabowych; 

 standaryzacja ww. zakresów tematycznych zgodnie z potrzebami Sił 

Zbrojnych RP i zobowiązaniami sojuszniczymi. 
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5.2.     Zasady użycia jednostek Sił Zbrojnych RP w sytuacjach nadzwyczajnych  

Użycie jednostek Sił Zbrojnych RP w sytuacjach nadzwyczajnych powinno 

uwzględniać: 

 podstawy prawne użycia wojsk w sytuacjach nadzwyczajnych, w kontekście ustaw 

o zarządzaniu kryzysowym, stanie klęski żywiołowej, stanie wyjątkowym i stanie 

wojennym; 

 zasady użycia jednostek organizacyjnych sił zbrojnych w  reagowaniu kryzysowym 

na poziomie państwa, województwa, powiatu i gminy; 

 zasady użycia jednostek organizacyjnych sił zbrojnych w  walce z terroryzmem; 

 zasady, formy i sposoby użycia jednostek wojskowych w akcjach poszukiwawczo-

ratowniczych, likwidacji skutków awarii technicznych, połączonych z uwolnieniem 

TŚP i skażeniem promieniotwórczym. 

 zgodność wyżej wymienionych zasad z potrzebami Sił Zbrojnych RP 

i zobowiązaniami sojuszniczymi. 

Działalność naukowo — badawcza powinna umożliwić ustalenie stanu obecnego 

(wymagania, możliwości, ograniczenia, przeszkody), zweryfikowanie stanu prawnego oraz 

zapewnić wprowadzenie zmian tak aby użycie jednostek Sił Zbrojnych RP w sytuacjach 

nadzwyczajnych było zgodne z: 

 podstawami prawnymi użycia wojsk w sytuacjach nadzwyczajnych, w kontekście 

ustaw o zarządzaniu kryzysowym, stanie klęski żywiołowej, stanie wyjątkowym i 

stanie wojennym; 

 zasadami użycia jednostek organizacyjnych sił zbrojnych w reagowaniu 

kryzysowym na poziomie państwa, województwa, powiatu i gminy; 

 zasadami użycia jednostek organizacyjnych sił zbrojnych w walce z terroryzmem; 

 zasadami, formami i sposobami użycia jednostek wojskowych w akcjach 

poszukiwawczo-ratowniczych, likwidacji skutków awarii technicznych, połączonych 

z uwolnieniem TŚP i skażeniem promieniotwórczym. 

 określonymi zobowiązaniami Sił Zbrojnych RP w zakresie realizacji zadań w 

ramach Sojuszu i w ramach potrzeb narodowych. 
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6.       OBSZAR ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO SZ RP 

 

6.1.      Zabezpieczenie medyczne w zakresie do ochrony przed bronią masowego rażenia 

Ochrona przed wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi i 

radiologicznymi (CBR) jest uważana za obszar o szczególnie wysokim priorytecie. Działania 

asymetryczne i przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom ze strony użycia tego typu broni 

jest szczególnie ważne w tym obszarze. Pomimo, że cały obszar ochronny jest bardzo istotny, 

poniżej zidentyfikowano podobszary o szczególnym znaczeniu:  

 szybkie wykrywanie skażeń CBR, ze szczególnym naciskiem na skażenia 

biologiczne oraz rozwój przeciwdziałania medycznego w stosunku 

do specyficznych skażeń oraz wczesne wykrywanie infekcji; 

 ocena ryzyka szczególnie w odniesieniu do najbardziej niebezpiecznych 

patogenów oraz w obszarze toksykologii, rozprzestrzeniania się, wykrywania oraz 

fuzji danych; 

 badania w zakresie indywidualnego wyposażenia ochronnego przed skażeniami 

pod kątem znalezienia równowagi pomiędzy poziomem ochrony absolutnej 

a zdolnością do prowadzenia efektywnych działań operacyjnych; 

 identyfikacja zagrożeń i rozpoznanie epizootyczne rejonów dyslokacji jednostek 

wojskowych. 

6.2.     Medycyna pola walki 

Zdolność do zabezpieczenia medycznego pola walki została zidentyfikowana jako 

zdolność priorytetowa w osiąganiu przewagi na przyszłym polu walki. Opracowanie zasad 

postępowania profilaktycznego oraz modyfikacji  procedur postępowania leczniczego może 

zmienić sposób osiągania przyszłych zdolności operacyjnych. Celem zabezpieczenia 

medycznego jest opracowywanie rozwiązań (instrukcji, metody, zasady, wytyczne, itd.) 

zapewniających szybkie i pewne działanie w zabezpieczeniu medycznym przez:  

 samopomoc żołnierzy przy wykorzystaniu indywidualnego pakietu 

medycznego oraz pomoc koleżeńską przy wykorzystaniu indywidualnych 

środków ochrony medycznej; 

 pomoc personelu medycznego (lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki); 

 szybką ewakuację z nadzorem medycznym.  
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6.3.     Medycyna stanów nagłych 

Medycyna stanów nagłych obejmuje wielokierunkowe i wielospecjalistyczne leczenie 

skutków urazów, przyjęcie ofiar katastrof itp., wymagające często doraźnego postępowania, 

niezwykle skomplikowanej diagnostyki i skojarzonego leczenia zabiegowego. Z urazami 

wielonarządowymi związane są najtrudniejsze procedury diagnostyczno-lecznicze.  

Medycyna stanów nagłych obejmuje również badania nad chorobami organizmu 

człowieka (przeciwstawianie się głównym zagrożeniom zdrowia i bezpieczeństwa 

zdrowotnego w Siłach Zbrojnych RP) oraz rozwój przeciwdziałania medycznego i wczesną 

diagnostykę z wykorzystaniem osiągnięć techniki medycznej, w tym telemedycyna, 

obejmująca zdalne przetwarzanie obrazu, telekonferencje i telekonsultacje.  

6.4.      Medycyna lotnicza 

W operacjach wojskowych wykorzystywane są obecnie nowe rodzaje statków 

powietrznych zarówno do celów rozpoznawczych jak i do zadań bojowych. Szybki rozwój 

lotnictwa wojskowego powoduje, że badania w obszarze medycyny lotniczej uważane są 

za działalność o najwyższym priorytecie. Kluczowe aspekty obejmują: 

 opracowanie i modernizację systemu oceny parametrów fizjologicznych 

i psychologicznych załóg samolotów podczas działań bojowych oraz monitoringu 

zagrożeń w funkcjonowaniu ruchu lotniczego; 

 koncepcje treningu AGSM (anty-G straining maneuver) z uwzględnieniem 

wydolności psychofizycznej w ekstremalnych warunkach pracy w powietrzu oraz 

korelat zespołu stresu pourazowego (PTSD); 

 szybki transport lotniczy na każdym szczeblu ewakuacji medycznej 

w podejmowaniu rannych, poszkodowanych, chorych i porażonych bezpośrednio 

z pola walki lub stref bojowego lub humanitarnego zagrożenia, w tym także 

dostarczanie sił i środków ratowniczych oraz środków do przetrwania grup i osób 

poszkodowanych; 

 wzmocnienie zakresu oddziaływania klinicznego w dezorientacji przestrzennej 

ludzi, nagłej dekompresji, widzenia zmierzchowego i nocnego w goglach 

noktowizyjnych, niedotlenienia wysokościowego, wykonywania manewrów 

przeciw przeciążeniowych tolerancji na przyspieszenia; 

 metodykę badań kwalifikacyjnych i orzeczniczych personelu lotniczego, 

 elementy wyposażenia wysokościowo – ratowniczego i zmiany w charakterze 

zadań; 

 ocenę czynnika ludzkiego w zapewnieniu bezpieczeństwa lotów. 
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6.5.      Medycyna morska i tropikalna 

Celem zabezpieczenia medycznego w tym obszarze jest opracowywanie instrukcji, 

wytycznych zapewniających szybkie i pewne działanie w zabezpieczeniu medycznym. 

Zabezpieczenie medyczne w tym obszarze obejmuje również problemy związane 

z opracowywaniem standardów kontroli sanitarnej okrętu, zasad higieny i profilaktyki dla 

załóg jednostek pływających oraz problemy ratowania załóg okrętów podwodnych 

i nurkowania.  

6.6.     Medycyna pracy 

Problemy medycyny pracy wynikają ze zmienności warunków pełnienia służby 

wojskowej. Medycyna pracy musi rozszerzać zakresy profilaktyki medycznej w celu 

maksymalizacji medycznych aspektów orzeczniczych oraz rozwoju działań i badań 

profilaktycznych. We wszystkich przypadkach celem jest zawsze zminimalizowanie ryzyka 

występowania chorób zawodowych. 

6.7.     Higiena i epidemiologia 

Zabezpieczenie medyczne w tym obszarze obejmuje problemy związane 

z przeciwdziałaniem niewłaściwym stanom sanitarno – higienicznym i zapewnieniem 

właściwej osłony przeciw epidemiologicznej wojska w czasie działań militarnych 

we współczesnych operacjach i misjach wojskowych wykorzystujących nowoczesne systemy 

diagnozowania i ostrzegania w Siłach Zbrojnych RP, np. poprzez rozwój nanotechniki 

i nanomedycyny. 

6.8.     Radiobiologia i ochrona radiobiologiczna 

Badania naukowe powinny być skupione na następujących kierunkach: 

 rozwój przeciwdziałania medycznego w stosunku do skażeń radiobiologicznych 

oraz ocena ryzyka oddziaływania promieniowania jonizującego i niejonizującego; 

 rozwój nanomedycyny i nanotechnologii; 

 rozwój podstawowych narzędzi i biotechnologii dla zdrowia ludzkiego 

(wykrywanie, diagnoza, monitorowanie); 

 badania nad zagrożeniami i działaniami zapobiegawczymi przed różnego rodzaju 

promieniowaniem (mikrofalowym, podczerwonym, elektronowym, laserowym, 

jonizującym, itp.) oraz występowaniem skażeń radiologicznych, biologicznych 

i chemicznych w efekcie stosowania technologii laserowo wzbudzanej 

fluorescencji. 
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6.9.     Fizjologia i technologia żywienia 

Celem nadrzędnym w obszarze fizjologii i technologii żywienia jest opracowywanie 

norm żywienia żołnierzy i pracowników wojska zgodnie z potrzebami energetycznymi w 

różnych strefach klimatycznych oraz różnym wysiłku fizycznym na obszarach działań Sił 

Zbrojnych RP. 

6.10. Toksykologia 

Zdolność do zabezpieczenia medycznego w odniesieniu do toksykologii została 

zidentyfikowana jako zdolność priorytetowa w kształtowaniu kierunków zabezpieczenia 

medycznego Sił Zbrojnych RP. Rozwój przeciwdziałania medycznego w stosunku 

do wczesnego wykrywania zagrożenia toksykologicznego obejmuje wiele kierunków, w tym: 

fitotoksykologię, zootoksykologię, ekotoksykologię, zanieczyszczenia ropopochodne oraz 

zagrożenia gazowe. Właściwości toksycznych gazów powodują największe zagrożenie 

dla życia człowieka. Procesowi zmiany faz w powietrzu towarzyszą zjawiska fizyczne, 

których znajomość jest niezbędna do właściwego działania służb ratowniczych. 

6.11. Weterynaria wojskowa 

Badania w zakresie weterynarii wojskowej pozostają w ścisłym związku z ochroną 

zdrowia żołnierzy i pracowników wojska w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego oraz 

osłony weterynaryjnej wojsk przed zachorowaniami na choroby zakaźne zwierząt 

przenoszące się na ludzi (zoonozy). Z tym są związane szkolenia przewodników i tresura 

psów służbowych oraz profilaktyka i lecznictwo zwierząt służbowych. 

6.12. Technika medyczna i sprzęt medyczny 

W odniesieniu do zdolności operacyjnych obszar techniki medycznej i sprzętu 

medycznego kształtuje się w następującej problematyce: 

 osiągnięcie struktur zabezpieczenia medycznego zdolnych do przerzutu drogą 

lotniczą; 

 zabezpieczenie medyczne II i III poziomu sił zdolnych do przerzutu drogą lotniczą; 

 standaryzacja zestawów medycznych I i II poziomu zabezpieczenia medycznego; 

 taktyczna ewakuacja medyczna z zastosowaniem pojazdów wielonoszowych. 
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6.13. Organizacja i funkcjonowanie wojskowej służby zdrowia w warunkach pokoju, 

kryzysu i wojny 

Organizacja i działania wojskowej służby zdrowia są uważane za obszar o wysokim 

priorytecie. Zakres działalności uwzględniający zdolności operacyjne w tym obszarze 

obejmuje: 

 dostosowanie struktur organizacyjnych i funkcjonalnych jednostek 

organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia 

na działania w czasie pokoju, kryzysu i wojny; 

 dostosowanie zarządzania wojskową służbą zdrowia w czasie kryzysu i wojny 

obejmującego Komendy Obwodów Profilaktyczno – Leczniczych, SP ZOZ oraz 

inne podmioty podległe Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia; 

 dostosowywanie zarządzania zasobami i informacjami medycznymi wojskowej 

służby zdrowia do zmian zachodzących w obszarze ochrony zdrowia; 

 informatyzację systemów analiz danych medycznych wojskowej służby 

zdrowia; 

 poprawę jakości, efektywności i jednorodności systemów opieki zdrowotnej 

w Siłach Zbrojnych RP; 

 innowacyjne terapeutyczne podejście do zdrowia żołnierza. 
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7.  OBSZAR WSPARCIA LOGISTYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH RP                         

W OKRESIE POKOJU, KRYZYSU I WOJNY  

Elementem koniecznym dla osiągnięcia sukcesu podczas prowadzenia operacji 

połączonej, zażegnywania sytuacji kryzysowej czy prowadzenia misji poza terytorium kraju 

jest posiadanie dobrze zorganizowanego systemu wsparcia działań. System ten musi posiadać 

zdolność integracji wszystkich działań zabezpieczających potrzeby operacji. Dotyczy 

to wszystkich zdolności logistycznych posiadanych przez podsystemy logistyczne zgodnie 

z Dokumentem Doktrynalnym DD/4, a także uwzględniać zdolności niezbędne 

do podtrzymania operacji, które do tej pory leżały w gestii innych rodzajów wojsk. Należą 

do nich wojska inżynieryjne (np. zasilanie energetyczne, oczyszczanie wody, utrzymanie 

systemów komunikacyjnych w odniesieniu dróg i innych ciągów komunikacyjnych), wojska 

chemiczne w obszarze odkażania a także poszukiwanie i ratownictwo realizowane do tej pory 

przez jednostki SAR. 

Uwarunkowania strategiczno-operacyjne, prawne, standaryzacyjne i funkcjonalne 

wynikające z członkostwa Polski w NATO oraz wnioski z udziału w misjach i operacjach 

poza granicami kraju, determinują zmiany jakościowe w systemie logistycznym Sił Zbrojnych 

RP. Dlatego współczesna logistyka wojskowa powinna korzystać z najnowszych osiągnięć 

nauki i techniki, zwłaszcza w zakresie badań stosowanych i prac rozwojowych. Obszarem 

szczególnej eksploracji jest teoria i praktyka badań operacyjnych zajmujących się głównie 

optymalizacją złożonych przedsięwzięć czasoprzestrzennych. Ich celem winno być określenie 

wyzwań i oczekiwań w stosunku do systemu logistycznego. W związku z powyższym, 

badania naukowe i prace rozwojowe powinny być realizowane w dwóch głównych aspektach: 

operacyjnym i technicznym. 

Aspekt operacyjny związany jest z koniecznością przeprowadzenia badań, których 

celem będzie uzyskanie odpowiedzi jakimi zdolnościami powinien charakteryzować się 

system logistyczny (CSS) oraz określeniem zdolności które powinny pozostać w gestii 

pododdziałów wsparcia bojowego. Umożliwi to optymalne wykorzystanie posiadanych 

środków technicznych i materiałowych oraz określi zdolności niezbędne do pozyskania. 

Aspekt techniczny związany jest z prowadzeniem badań mających na celu pozyskanie 

narzędzi umożliwiających zapewnienie realizacji efektywnego zabezpieczenia logistycznego 

dającego możliwość pełnego wykorzystania zdolności operacyjnych SZ RP. Obejmuje on 

technologie w zakresie: użytkowania uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zaopatrywania 

i przechowywania środków zaopatrzenia, rozpoznania i ewakuacji technicznej, serwisowania 

i obsługiwania oraz naprawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, nowe technologie w zakresie: 



 47 

zintegrowanych technologii informatycznych umożliwiających uzyskanie zobrazowania 

jednolitej sytuacji logistycznej – LCOP (Logistic Common Operation Picture). 

Użycie komponentów sił zbrojnych wymaga integracji systemu logistycznego. 

Do niezbędnych podsystemów logistyki wspierających przygotowanie do prowadzenia 

operacji należy zaliczyć podsystemy funkcjonalne: 

 kierowania logistyką; 

 materiałowy, obejmujący zaopatrywanie w środki bojowe, materiały pędne 

i smary, żywność i wodę, umundurowanie i wyekwipowanie oraz 

zabezpieczenie usług bytowych; 

 techniczny, przeznaczony do utrzymania uzbrojenia i sprzętu wojskowego 

w stanie gotowości do użycia i odtwarzania iego sprawności oraz 

zaopatrywania wojsk w uzbrojenie i sprzęt wojskowy i techniczne środki 

materiałowe niezbędne w procesie eksploatacji; 

 transportu i ruchu wojsk zapewniający sprawne przemieszczanie sił w rejon 

działań (misji) i ich rozmieszczenie w tym rejonie; 

 infrastruktury, obejmujący budowę i utrzymanie obozowisk; 

 medyczny (opisano w rozdziale 6); 

 realizacji zadań przez państwo gospodarza (HNS); 

 mobilizacji gospodarki i rezerw strategicznych.  

W celu optymalizacji funkcjonowania ww. elementów celowe jest prowadzenie badań 

naukowych w oparciu o zagadnienia mające zasadnicze znaczenie dla sprawności 

funkcjonowania logistyki Sił Zbrojnych RP. Do podstawowych technologii, które należy 

rozwijać w tym zakresie należy zaliczyć:  

 technologie informatyczne w zakresie zarządzania i optymalizacji procesów 

logistycznych obejmujące: 

o szacowanie, śledzenie i odtwarzanie w operacji zasobów środków 

bojowych, mps, żywności i wody; 

o prognozowanie uszkodzeń UiSW w operacjach militarnych o dużej 

intensywności, możliwości ewakuacji technicznej i odtwarzania 

zdatności UiSW; 
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o wspomaganie procesu eksploatacji UiSW; 

 systemy automatycznej identyfikacji, znakowania i śledzenia zasobów 

logistycznych w działaniach bojowych oparte o technologie satelitarne, 

wojskowe i cywilne systemy teleinformatyczne, samoloty bezzałogowe, 

częstotliwościową identyfikację radiową (RFID), systemy kodów kreskowych, 

telematykę transportu; 

 obrona i ochrona składów i konwojów logistycznych; 

 modyfikacja stosowanej metodyki prognozowania uszkodzeń UiSW 

w odniesieniu do charakteru współczesnych konfliktów zbrojnych; 

 technologie szybkich napraw UiSW 

 technologie bazodanowe w wojskowej gospodarce materiałowej; 

 technologie opakowań i pojemników transportowych środków bojowych 

i materiałowych w tym pojemniki i urządzenia do desantowania środków 

bojowych i materiałowych oraz UiSW; 

 technologie w zakresie żywienia, nowoczesne polowe racje żywnościowe 

(grupowe i indywidualne) oraz specjalistyczny sprzęt służby żywnościowej; 

 aplikacje logistyczne dla pojazdów bezzałogowych w zakresie zaopatrywania 

w środki bojowe i materiałowe, rozpoznania i ewakuacji medycznej, 

technicznej i materiałowej. 

 technologie projektowania, budowy, organizacji i użycia mobilnych składów 

środków bojowych i materiałowych oraz warsztatów technicznych; 

 standaryzację materiałową i techniczną oraz kodyfikację wyrobów obronnych 

w państwach NATO; 

 ocenę i optymalizację kosztów cyklu życia wyrobów obronnych na potrzeby 

sytemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania UiSW. 

 wirtualne systemy szkolenia personelu logistycznego, w tym symulatory 

dla operatorów urządzeń przeładunkowo-transportowych, kierowców 

pojazdów wojskowych, operatorów systemów zaopatrywania i dystrybucji 

środków bojowych oraz materiałów pędnych i smarów, odnowy techniki 

w tym służby inżynieryjno-lotniczej. 
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8.     WYKAZ SKRÓTÓW 

Skrót Znaczenie 

ACT 

NATO 

Sojusznicze Dowództwo Transformacji NATO  

AGSM anty G straining maneuver (adaptacyjny trening lotniczy) 

C4ISR Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance 

(Dowodzenie, Kontrola, Łączność, Komputery, Wywiad, Obserwacja i Rozpoznanie) 

(broń) 

CBRN 

(broń) Chemiczna Biologiczna Radiologiczna i Nuklearna 

  

CIS Communication and Information System (System Łączności i Informatyki) 

DNiSW Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego 

EDA European Defence Agency (Europejska Agencja Obrony) 

EUV Extreme Ultraviolet (Nadfiolet Graniczny) 

FOX-7 1,1-diamio-2,2-dinitroeten 

GPS Global Positioning System (Globalny System Pozycjonowania) 

IP Internet Protocol (Protokół Internetowy) 

ISDN Interated Services Digital Network (Sieć Cyfrowa z Integracją Usług) 

KSWSIA Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania 

MK Moduł Kryptograficzny 

NATO North Atlantic Treaty Organization (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) 

NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

NCRS System Reagowania Kryzysowego NATO 

QoS Quality of Service (Jakość Usługi) 

RSZ Rodzaje Sił Zbrojnych 

RTA NATO Research and Technology Agency (Agencja ds. Badań i Technologii NATO) 

RBCI Technologia radiowej identyfikacji swój-obcy. 

STO NATO Science and Technology Organisation (Organizacja ds. Nauki i Technologii NATO)  

SAR Synthetic Aperture Radar (Radar z Aperturą Syntetyczną) 

SOP System Obronny Państwa 

SBN System Bezpieczeństwa Narodowego RP 

SRSBN Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 

SDR Software Defined Radio (Radio Programowalne) 

SLA Technologia architektury jakości usług. 

SOTM Satcom On the Move (łączność satelitarna dla obiektów mobilnych na polu walki) 

SOA Service Oriented Architecture (Architektura Zorientowana Usługowo) 

UHF Ultra High Frequency (Fale Ultra Wysokiej Częstotliwości - decymetrowe) 

UiSW Uzbrojenie i Sprzęt Wojskowy 

VHF Very High Frequency (Fale Bardzo Wysokiej Częstotliwości - metrowe) 

 


