
MATERIAŁY Z SEMINARIUM ZREALIZOWANEGO W DNIU 08.03.2019 ROKU  

NA TEMAT „20 LAT FUNKCJONOWANIA SIŁ ZBROJNYCH RP W NATO” 

 

W seminarium przedstawiono ciekawą i interesująca problematykę dotyczącą 

funkcjonowania i przemian zachodzących w Siłach Zbrojnych RP w ciągu 20 lat 

działalności w strukturach największego sojuszu militarnego, jakim jest NATO. 

Wystąpienie otwierające seminarium wygłosił wicemarszałek województwa 

Zbigniew Ostrowski. Po krótkim przypomnieniu samego faktu podpisania przez 

Polskę aktu przystąpienia do NATO, marszałek przedstawił zakres zmian 

organizacyjnych i jakościowych dokonanych przez Siły Zbrojne RP. Mówił również o 

konieczności dostosowania potencjału militarnego Sił Zbrojnych RP w celu 

wypełnienia zobowiązań sojuszniczych. W swoim przemówieniu akcentował potrzebę 

zagwarantowania bezpieczeństwa państwa i obywateli, do czego konieczna jest 

współpraca Sił Zbrojnych RP z innymi armiami w ramach NATO. 

Płk rez. dr hab. Zdzisław Polcikiewicz zaprezentował genezę NATO oraz 

zadania stojące przed Paktem, a także zasady funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w 

Sojuszu. W pierwszej kolejności omówił przyczyny powstania Paktu 

Północnoatlantyckiego oraz cele, jakie zostały przed tą organizacją postawione. 

Współczesne cele i zadania zostały natomiast określone w  nowej Koncepcji 

Strategicznej NATO z 2010 roku. Następną kwestią było przedstawienie długiej drogi 

związanej z przygotowaniem i wstąpieniem Polski do NATO  w 1999 roku. 

Spowodowało to konieczność dokonania przemian w polskich Siłach Zbrojnych, 

związanych z dostosowaniem do standardów NATO. Wiązała się z tym dyslokacja 

jednostek wojskowych, tworzenie struktur sojuszniczych na terenie Polski oraz 

przeprowadzenie procesu  modernizacji technicznej sprzętu bojowego i innego 

wyposażenia jednostek. W ramach zobowiązań sojuszniczych Polska była i nadal 

jest zaangażowana w wiele operacji i misji prowadzonych przez NATO. W końcowej 

części wystąpienia prelegent omówił korzyści, jakie uzyskała Polski po przystąpieniu 

do NATO. 

Kolejne wystąpienie na temat historii artylerii armii USA oraz partnerstwa i 

współpracy armii polskiej i amerykańskiej zaprezentował ppłk Iven T. Sugai, dowódca 

1. Batalionu 5. Pułku Artylerii Polowej armii USA, stacjonującego na toruńskim 

poligonie, w ramach rotacyjnej zmiany ABCT. Ppłk Sugai przedstawił historię 

powstania i działań zbrojnych jednostki na przestrzeni wieków. Omówił aktualną 

strukturę organizacyjną batalionu oraz podał dane podstawowego sprzętu – haubicy 

M109 Paladin. Następnie omówił udział wojsk amerykańskich w operacji Atlantic 

Resolve. Podstawowy wniosek sprowadzał się do konieczności dostosowania 

potrzeb szkoleniowych do nowych uwarunkowań związanych z reagowaniem na 

konflikty zbrojne we współczesnym świecie. 

Dowódca dywizjonu zabezpieczenia CSAiU ppłk dypl. Szymon Czerwiński 

skoncentrował  się na omówieniu wspólnych szkoleń i ćwiczeń wojskowych 

realizowanych w ramach NATO. Podał uwarunkowania konieczne do realizacji 

szkoleń mających na celu dostosowanie do standardów NATO. Przedstawił formy i 



rodzaje ćwiczeń realizowanych w ramach Paktu. Jako przykład dużych ćwiczeń 

sojuszniczych podał ćwiczenie „Anakonda-16” realizowane z udziałem 31 tysięcy 

żołnierzy z 23 krajów. Omówił również najnowsze ćwiczenie „Dynamic Front-19”, w 

ramach którego na toruńskim poligonie strzelali artylerzyści z Polski, USA, Czech i 

Słowacji. W podsumowaniu omówił rolę szkoleń integrujących,  metody 

przygotowania do wypełniania misji zagranicznych oraz realizację ćwiczeń i szkoleń 

amerykańskiej inicjatywy ABCT. 

Generał brygady rez. Jarosław Wierzcholski w swoim wystąpieniu omówił udział 

Sił Zbrojnych RP w operacjach NATO poza granicami kraju. Po omówieniu rysu 

historycznego udziału w misjach skupił się na ocenie działalności żołnierzy polskich 

w trakcie wykonywania misji bojowej PKW w Afganistanie oraz jej wpływu na 

unowocześnienie uzbrojenia i wyposażenia w Wojsku Polskim.  

Ppłk Marek Ślesik z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy omówił 

udział Inspektoratu Wsparcia SZ RP w misjach NATO oraz wpływ na struktury i 

wyposażenie Sił Zbrojnych RP. Po podaniu jak doszło do powstania inspektoratu, 

przedstawił jego strukturę organizacyjną i zadania, a także zaangażowanie komórek 

inspektoratu w przygotowanie PKW do udziału w misjach poza granicami kraju. 

Przedstawił wnioski płynące z doświadczeń bojowych polskich żołnierzy oraz zmiany 

dokonujące się w jednostkach Wojska Polskiego. Doświadczenia te miały wpływ na 

zmiany jakościowe środków walki i wyposażenia, zarówno indywidualnego żołnierzy, 

jak i sprzętu bojowego, jak też dostosowania zabezpieczenia logistycznego działań 

bojowych do potrzeb współczesnego pola walki.  

Ostatnia z prezentacji – wystąpienie płk. Ireneusza Foka – poświęcona była roli 

i zadaniom Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w ramach współdziałania z 

NATO w zakresie standaryzacji operacyjnej oraz w dziedzinie koordynowania 

planowania i opracowywania dokumentów. Prelegent przedstawił okoliczności 

powstania Centrum, jego strukturę organizacyjną oraz zadania realizowane przez 

Centrum Doktryn. W dalszej części powiedział, na czym polega standaryzacja 

operacyjna w Siłach Zbrojnych RP i NATO. Zapoznał z terminologią oraz 

dokumentami normatywnymi standaryzacji operacyjnej. W podsumowaniu 

przedstawił wpływ Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych na rozwój zdolności 

obronnych Sił Zbrojnych RP. 

Poniżej zostały zamieszczone materiały z seminarium przekazane przez 

prelegentów. 


